
Què són les fake news? 

La resposta és senzilla. Mentides que es difonen 

a través d’un suport comunicatiu digital. Però no 

estem davant d’un fenomen nou. Són les mentides 

de tota la vida. El que ocorre és que hui en dia es 

difonen a colp d’un “clic” i per això són més perillo-

ses. Són les mateixes mentides de sempre que ara 

es poden amplificar en un segon. I és molt difícil 

lluitar contra elles en el camp de la comunicació 

institucional i política.

Us pose un exemple recent. A la Generalitat Va-

lenciana li resultava molt complicat combatre una 

cartel·la digital difosa en la xarxa que era absolu-

tament igual a la nostra i que contenia mesures 

absurdes sobre l’evolució de la pandèmia. La gent 

les donava per bones perquè les veia per les xarxes 

difoses per gent que només buscava generar con-

fusió. I els mateixos periodistes també se les creien 

perquè se les havia passades un amic, un familiar o, 

fins i tot, una font periodística... I això és un procés 

molt perillós quan afecta la comunicació de les 
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Generalitat Valenciana.
El llibre ha participat en la convocatòria dels premis de la 

Generalitat per a la promoció de l’ús del valencià de l’any 2023

Es presenta als concursos.

Lletres Falleres.
Este llibret participa en els Premis de les Lletres Falleres.

Esta comissió ha rebut una subvenció de la Regidoria de 

Cultura Festiva per a les activitats de les Falles 2023.

Esta Comissió ha sigut beneficiària de la subvenció atorgada 

per la Diputació Provincial de València a les Falles 2023.

http://www.fallaplazajesus.es/llibrets/2023/Fpj%202023.pdf
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“Una vegada que creem en alguna 

cosa, esta creença sol acompanyar-nos 

durant la resta de les nostres vides, 

llevat que la posem a prova”.

Dr. Richard Gillet









I fins ací 
hem

arribat...

Toni



Han sigut anys de moltes alegries i dificultats, plens 

d’emoció, complicitat i treball, uns anys que aca-

ben ací, donant un nou aire a aquesta comissió i 

deixant que altre la porte endavant, encara que 

som una família en la qual tots remem al mateix 

temps i és més fàcil de portar, amb aquestes prime-

res paraules del saluda 2023 agraïsc la confiança i 

m’acomiade, gràcies a tots els que m’han acompan-

yat en aquest camí.

I ara bé lo bo, que passa? Què seu heu cregut? Ja-

jaja innocents, que no sabeu que açò va de Fake 

News o què? Encara que una cara nova no vindria 

mal que jo ja tinc moltes canes jajaja

Aquestes falles igual que les del 2019 seran més 

que especials per a mi, igual que en aquell moment 

vaig poder gaudir d’un any amb la meua filla major, 

aquest 2023 ho faig de la mà de la menuda i també 

del meu nebot. Paula, Guillem, espere que estigueu 

gaudint tant o més que jo d’aquest rebombori faller 

a prop de mi, els vostres amics, familiars i comissió.

Ara és quan comença la traca final, no tanqueu els 
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ulls que si parpadejeu és perdreu moments màgics, 

gaudiu de les mascletades, les festes, els sopars i de 

tot el que ens ve per davant.

I, per altra banda, em dirigisc a la meua comissió, 

gràcies per fer que tot siga més fàcil, espere que 

tots puguem gaudir d’una setmana inoblidable. Una 

setmana que ha portat molt de treball i esperem 

que a cada mirada o somriure es veja aquest esforç 

i poder dir ho hem aconseguit.

Gràcies a tots i anem allà, comencem les falles 

2023!

Toni Monmeneu Martí

President de la A.C. Falla Plaça de Jesús
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Editorial

Juanjo
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Fake News...

El llibret que tens a les mans, com a part del projec-

te que, junt amb la falla, plantegem enguany, parla 

de les notícies falses o, com es coneixen de manera 

popular, fake news. 

Estes, són aprofitades per polítics, partits i indivi-

dus, per empreses, per mitjans de (des)informació i 

per tots aquells o aquelles que volen deixar en mal 

lloc a persones, institucions, ètnies, races, col·lec-

tius, estrats socials, etc., i com no, al món faller. 

Només cal obrir algun diari, connectar certes emis-

sores de ràdio o seguir segons quins programes de 

televisió perquè et donen oix.

Totes eixes persones que aprofiten estes notícies 

falses per a fer mal, revolen com a voltors damunt 

del futur cadàver de qui és centre de les desinfor-

macions. De vegades, utilitzen a terceres persones 

per a fer el mal. Estos actors secundaris són gastats 

i abandonats quan ja han acomplit el seu paper.
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Quan la presa cau en el parany, els depredadors 

masteguen i, o bé engolixen o escopixen, els des-

pulls de les víctimes. Després, oloraran l’aire i bus-

cant una nova peca que cobrar-se.  

I tot açò passa amb el beneplàcit de tota la societat, 

que encara que sap que no són bones fonts d’infor-

mació, continua emprant-les per comoditat, per 

ignorància o per gust, que de tot n’hi ha.

Sí, tota la culpa és nostra. D’aquells que perea no es 

preocupen per investigar un poc —soles un poc— i 

triar bones fonts, ja siguen llibres, programes de 

ràdio o televisió o premsa escrita. A més, podem 

fer-ho en quasi qualsevol moment. Tenim la ferra-

menta a la mà, el mòbil. Podem estar dinant, viat-

jant, o fent temps —sí, ahí també...—, només en un 

dit podem trobar totes les variants d’una notícia i 

no ens dona la gana. Ens quedem amb el titular, la 

majoria de vegades esbiaixat, cridaner, oportunista 

o malintencionat.

D’això parlen els textos que omplin estes planes, 

de dirigir-se a la veritat, encara que ens porte més 
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temps. La nostra integritat moral ens ho agrairà. I 

segur que aprenem a fugir de les realitats paral·le-

les a les que, els promotors de les notícies engan-

yoses, ens volen conduir. Si aconseguim reduir al 

mínim la repercussió dels fenòmens fake, la socie-

tat millorarà, i tots i totes guanyarem

Que així siga.        

Juanjo Medina.
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Anem a 
contar 

mentides 
tralarà

Tina



Per què contem mentides? 

Per vanitat, per por, per evasió, per imitació, per 

avorriment, per deixadesa? Contem mentides per-

què la vida passa molt de pressa i sabem que sem-

pre n’hi ha algú que corre més que jo? Les contem 

perquè entre que les escrivim i publiquem ja han 

canviat?

Per què la velocitat del temps ens incapacita per a 

comprovar, preguntar, verificar o confirmar? Per 

què mentre decidim el nostre full de ruta, la del 

bon fer periodístic, n’hi ha altres que inunden les 

pantalles de fem i, pensem, almenys a ells els veuen 

i ningú espera la nostra profunda reflexió?

Pensem que el públic és betzo, que creurà tot allò 

que diga’m, perquè què més dona, demà es des-

mentix i ja està, per què hem perdut la memòria i, 

amb ella, el més bàsic sentit de l’ètica, per què la 

deontologia professional pareix un palabro d’altra 

època, per què ens deixem portar i ens convencem 

del fet que som becaris els qui ho escriuen, que a 
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l’empresa li té igual, que els grups editorials són els 

que manen, i per damunt d’ells els diners de la pu-

blicitat?

Creiem que, passe el que passe, poc importen per-

què la capacitat d’atenció de la massa, de l’opinió 

pública és limitadíssima? Qui carall recorda ja 

de l’espiral del silenci de Nöelle Newman i el seu 

pròleg mític, de les cortines de fum, dels globus 

sonda? Qui té memòria? I, allò que em sembla més 

important, qui la valora?

Què importa que les notícies siguen falses? A qui 

l’importa si només tenen unes mil·lèsimes de segon 

de vida, si s’esvaïxen com la espurna d’una bengala, 

sense deixar rastre, sense donar la cara?

Sí, sense donar la cara. No n’hi ha responsables de 

les notícies falses. Me l’han colat, sí. I a este, i a este 

i a este altre. Una notícia tapa la següent. Què és 

una fake news? Una foto d’Instagram©, un estat de 

WhatssApp©, un vídeo en Tik-tok©, una casa en el 

metavers. Un reflex de la societat, de la necessitat 

de contar tot el que passa el més ràpidament possi-

25

no cregues tot el quet penses...



ble, perquè no em xafen l’efímera exclusiva. Sense 

parar-nos a pensar. Pensar. Pensar. Pensar. Pensar. 

Podria haver pujat quatre fotos del meu gos mentre 

escric estes paraules i haver recopilat cinc mil likes. 

N’hi ha informació de rigor, n’hi ha treball de camp, 

recerca de fonts, redacció minuciosa, objectivitat 

impresa o televisada. N’hi ha bons periodistes, molt 

bons reportatges, n’hi ha cerca de la veracitat, n’hi 

ha honestedat i bon treball. Però en massa ocasions 

acaba sepultat per les preses, per l’inmediatesa de 

contar alguna cosa quasi abans que ocórrega, per la 

idea vaga de que no ens escoltem, no ens llegim, no 

ens mirem el temps suficient per a veure’ns i enten-

dre’ns.  

Catastrofista? Vull pensar que no. Si ho fora, no 

perdria el temps parlant d’açò. Preferisc pensar que 

el temps i el bon fer aniran encaixant les peces del 

puzle. Al cap i a la fi, les fake news no són un invent 

d’esta generació, ni de l’anterior, ni de l’anterior. 

Sempre han existit i s’han mogut com la pólvora i 

han travessat l’espai i el temps. L’única diferència 

és que ara la seua velocitat és d’anys llum i la seua 

capacitat de dispersió infinitament més ràpida i 
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eficaç. Però també nosaltres som més ràpids, tenim 

més recursos per analitzar, verificar, contrastar i 

confirmar. Tenim més possibilitats i moltes habi-

litats. Així què, fem-ho. Trenquem el cercle de les 

fake i demostrem que, a la llarga, l’únic que importa 

és ser honest amb u mateix i amb els altres en tots 

els moments de la vida. Per a poder mirar-nos en 

l’espill i reconéixer-nos.  

Tina Serrat.
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Pere

Les 
mentides 
de tota la 

vida
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Què són les fake news? 

La resposta és senzilla. Mentides que es difonen 

a través d’un suport comunicatiu digital. Però no 

estem davant d’un fenomen nou. Són les mentides 

de tota la vida. El que ocorre és que hui en dia es 

difonen a colp d’un “clic” i per això són més perillo-

ses. Són les mateixes mentides de sempre que ara 

es poden amplificar en un segon. I és molt difícil 

lluitar contra elles en el camp de la comunicació 

institucional i política.

Us pose un exemple recent. A la Generalitat Va-

lenciana li resultava molt complicat combatre una 

cartel·la digital difosa en la xarxa que era absolu-

tament igual a la nostra i que contenia mesures 

absurdes sobre l’evolució de la pandèmia. La gent 

les donava per bones perquè les veia per les xarxes 

difoses per gent que només buscava generar con-

fusió. I els mateixos periodistes també se les creien 

perquè se les havia passades un amic, un familiar 

o, fins i tot, una font periodística... I això és un pro-

cés molt perillós quan afecta la comunicació de les 
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institucions. Una comunicació pública que sempre 

ha de cenyir-se al màxim als objectius d’interés 

general i contenir, a més, un plus de veracitat per a 

atendre la societat en el seu dret democràtic a re-

bre la millor informació.

La irrupció de les xarxes socials és un efecte de 

l’expansió digital que accentua este escenari de 

confusió. Les xarxes socials, per dir-ho perquè se 

m’entenga, les hem convertides en un suport en el 

qual es pot acabar difonent qualsevol cosa. Sense 

cap criteri, sense cap control, sense cap mena de 

regulació i, a vegades, sense cap ètica. Són espais 

de desinformació, de faules, de fake news… Ali-

ment dels populismes més perillosos i de discursos 

de l’odi. I això és molt greu per a la nostra societat. 

Per a la qualitat democràtica.

Què és el que estem creant? Us pose un altre exem-

ple també de la pandèmia. Cada quinze dies, l’ad-

ministració valenciana havia d’anar canviant les 

normatives de la Covid-19 i cada vegada que publi-

càvem les noves mesures, havíem de lluitar contra 

quatre o cinc faules que es reproduïen. Difonien 
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que l’endemà quedarien sense vigència totes les 

mesures de protecció davant la pandèmia. Evident-

ment, no era veritat. 

Amb la qual cosa, automàticament, la Generalitat 

havia de desmentir la faula -ho fem sempre- que 

s’havia estés per grups de Whatsapp©, per Tele-

gram©, per xarxes socials… Jugaven amb la salut de 

la gent. Ens ocupàvem a fons per a desmentir-ho. 

Hi havia moltes vides en perill. El balanç del canvi 

digital en la comunicació, al meu entendre i mal-

grat avantatges com la facilitat d’accés, no es pot 

considerar positiu per a la qualitat de la informa-

ció. De cap manera. Tot al contrari. Hi ha menys 

espais per al periodisme real.

Tenim molta més informació però menys veraç, 

menys correcta, menys rigorosa. Hem generat es-

pais de polarització i de conflicte social en els quals 

és igual la veritat o la mentida. Un espai de disputes 

de part i de conflictivitat social. Un espai, en defini-

tiva, que va contra la convivència de tots nosaltres.

Apunta el filòsof sud-coreà Byung-Chul Han, un 

dels grans experts sobre este nou món de la infor-
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mació que té com a base la dependència electròni-

ca, que la comunicació digital és només vista. Diu 

que hem perdut tots els sentits i que estem en una 

fase afeblida de la comunicació com mai. La comu-

nicació global i dels likes, afirma, només consent 

els que són més iguals a un. L’igual no fa mal, con-

clou.

Com traduïm això? Doncs que hem entrat en una 

espiral absolutament diabòlica en la qual, la suma 

de la digitalització que està en la base de la base 

del fenomen de les fake news, dels problemes 

econòmics dels mitjans i de la reducció de planti-

lles en les empreses periodístiques, ha acabat per 

configurar una època en la qual tenim, de manera 

contradictòria, més informació que mai, però, pos-

siblement, la de pitjor qualitat a la qual hem tingut 

accés a la nostra història. L’abonament perfecte per 

a les mentides digitals.

Es continua fent bon periodisme? Es continua 

fent bona comunicació? Es continua fent perio-

disme que fuig de les fake news? Clar que sí. Per 

descomptat. Però el ritme és tan intens i l’allau de 
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notícies o d’enllaços és tan gran, que és molt difícil 

generar informació nítida i clara. Insistisc en els 

adjectius, nítida i clara perquè a l’usuari, als nostres 

ciutadans, no li faça dubtar. I tenim, amb algunes 

excepcions, tot el contrari. Un ecosistema informa-

tiu que genera gran desconfiança. Hi ha més mit-

jans de comunicació dedicats a l’acció ideològica 

per a polaritzar que a generar informació. Disputes 

de part, com us deia abans. 

Estem en una època, per tant, en la qual no diria 

que existix una desinformació absoluta, però sí un 

important nivell de confusió sobre el que és veritat 

i el que és mentida. A mi em passa en el meu treba-

ll. En el meu dia a dia. Em telefona moltes vegades 

la meua mare i em pregunta: això que ha eixit en 

la tele, és veritat? A vegades és veritat i a vegades 

no. I li ho he d’explicar. Per tant, si la gent que te-

nim al nostre voltant té eixa desconfiança, és que 

tenim un problema. I si reconeixem que tenim un 

problema amb la credibilitat de les notícies que es 

publiquen, ens hem de posar amb els cinc sentits a 

combatre’l.
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Esta reflexió ens conduïx a una altra qüestió fona-

mental.

Us pot semblar catastrofista la meua conclusió, i 

em preguntareu i jo també em pregunte: hi ha solu-

ció? Tenim solució per a això? Si tots coincidim que 

el periodisme és necessari, en què la comunicació 

és necessària; si tots coincidim que la ciutadania ha 

de rebre una informació allunyada de les mentides 

digitals; si tots coincidim que hi ha un problema, 

que tenim diversos problemes; hem de buscar les 

solucions. I clar que hi ha solució. És molt senzi-

lla: en tres paraules. La solució és tornar a l’origen. 

Tornar a l’inici.

Què és tornar a l’origen? Tornar a l’origen ha de 

passar necessàriament per una triple via en la qual 

jo crec que hi ha una part que han d’afrontar les 

empreses periodístiques, aquelles que generen 

informació des del sector privat i que implica re-

forçar les seues plantilles a la recerca de periodistes 

que generen bons continguts. Una altra que hem 

d’afrontar les administracions amb el manteniment 

dels ecosistemes comunicatius territorials. I una 
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tercera part l’hem d’abordar els periodistes. Nosal-

tres també hem de tornar a l’origen donant priori-

tat a la informació del que passa al carrer. Hem de 

contar el que ocorre. No el que ens diuen que està 

passant. Eixa és la millor vacuna contra la mentida 

digital, contra les fake news.

En eixa via hem d’insistir. 

Acabe amb una reflexió.

Som necessaris els periodistes? Sí.

Correm perill? També.

Tenim solucions als nostres problemes? Crec que 

també si posem voluntat. I això és clau per a la 

nostra societat. Hem de posar tota la nostra obsti-

nació en posar fi a les fake news en el nostre eco-

sistema comunicatiu. És imprescindible. Per què? 

Us ho diré. Penseu que ens estem jugant no sols 

la qualitat de la informació que oferim als nostres 

ciutadans, un pilar del nostre sistema constitucio-

nal i del model d’autogovern valencià, sinó que ens 

estem jugant, per damunt d’això, la qualitat de la 
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democràcia.

Tenim molta faena al davant. Els periodistes i els 

ciutadans.

Bones Falles!!!

Pere Rostoll Fernández

Director General de Relacions Informatives de la Generalitat 

Valenciana
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Cuidar de la nostra alimentació 

és una de les tasques més com-

plicades,

sobretot si som fallers. Moltes tradicions al voltant 

d’esta festa tenen a veure amb l’alimentació. Eixos 

bunyols de carabassa, els tramussos i cacauets, la 

cassalleta o el xocolate amb bunyols. Tot això ens 

impedix ser healthy però quanta salut ens aporta 

l’olor de pólvora, el so d’un coet, aguantar el pes del 

vestit de fallera, plantar falla o sobretot compartir 

rialles, despertà, mascletà… amb els nostres ger-

mans fallers? Així que gaudim dels dies de falles i 

la resta de l’any cuidem la nostra alimentació. Per a 

cuidar eixa alimentació primer hem de desmentir 

alguns mites:

1. El pa engreixa: no podem atribuir-li a un sol ali-

ment la culpa d’este fet. Només pugem de pes si 

ingerim més calories de les que gastem.

2. L’ou augmenta el colesterol. Nivells elevats de 

colesterol són pel sedentarisme, ingesta de grei-
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xos insans, alcohol, sucre… no per la ingesta 

d’ous.

3. Carbohidrats a la nit no hem de menjar. Per re-

gla general no importa en què moment aportes 

els nutrients, el més important és que aporta-

cions al teu cos tot el que necessites. Pot ser 

que et facen falta eixos carbohidrats a la nit, per 

exemple, si has entrenat a última hora.

4. La fruita havent dinat és roïna. La fruita és un 

dels aliments amb major valor nutricional, ric en 

fibra i vitamines. Sempre serà una bona opció i 

no importa en quin moment del dia.

5. Els aliments light són millors. Els productes sen-

se sucre solen anar destinats a persones que ne-

cessiten dur a terme un control de la glucosa, no 

per a persones que necessiten vigilar el seu pes. 

I es tendix a augmentar el seu consum pel qual, 

a llarg termini, pots realitzar una major ingesta 

calòrica que consumint el producte original.

6. La mel és millor. La mel realitza el mateix efecte 

en el nostre cos que el consum de sucre pel qual 

no és una opció saludable per a consumir diària-

ment.
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Un altre dels punts clau per a desmitificar són les 

dietes miracle, són aquelles dietes que prometen 

perdre pes de manera ràpida, còmoda i sense es-

forç, però en canvi són aquelles que generen un 

efecte contrari en el llarg termini. A més, poden ge-

nerar problemes per al teu organisme i la teua salut 

molt importants. En determinats moments de l’any 

arriben les dietes de moda: la de la carxofa, detox… 

per a desmitificar qualsevol d’estes dietes et deixe 

algunes afirmacions:

1. El més important per a perdre pes és realitzar un 

dèficit calòric. Ingerir menys calories de les que 

el teu cos gasta.

2. Tots els nutrients són rellevants, per tant, aporta 

al teu cos el que necessita: carbohidrats, proteï-

na i greix. La quantitat dependrà de la teua acti-

vitat diària i objectiu.

3. El cos no necessita ser detoxificat, ja existixen 

processos i òrgans que es dediquen a això. Fetge, 

renyons… és fonamental seguir de manera cons-

tant una alimentació saludable.
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Què és una alimentació saludable? Una alimentació 

que aporte tot el que necessites per a portar un es-

til de vida actiu amb les següents característiques:

• Almenys dos racions de verdura al dia.

• Menja tres racions de fruita per dia.

• Ingerix suficient proteïna. Llegums, carn, peix, 

lactis són aliments proteics.

• Els llegums has d’incloure-les almenys dos dies a 

la setmana.

• La teua principal font de greix ha de ser: fruits 

secs, oli d’oliva o alvocat.

• La hidratació és clau, així que beu suficient aigua 

diàriament.

Repassats alguns mites, només vull recordar que 

l’equilibri és el més important. Majoritàriament cal 

menjar saludable i mantenir-se actiu, però també 

cal saber fruir d’aquell bunyol, en la seua mesura.

Andrea Ferrandis

Nutricionista.
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S’agarra 
més 

prompte un 
mentider 

que un coix
Sofia



Esta és la frase que millor expli-

ca allò de la picardia i les men-

tides per a sortir airós de qual-

sevol embolic.

Fins ací tot bé. Allò de les mentides piadoses, que a 

la llarga no fan mal a cap persona encara s’entén. I 

allò de la picardia del Lazarillo de Tormes per mig 

enganyar a qualsevol també es pot aplegar a enten-

dre perquè forma part de la novel·la del segle XVI. 

Però quan la cosa es complica és ací on ve el pro-

blema. Si no, recordeu la història de Pinotxo on el 

jove ninot de fusta es va amuntonar de mentides 

(sense voler fer mal, però va eixir perjudicat). En 

resum les mentides, o et creix el nas o acaben fent 

mal. Molt de mal.

I així ha sigut fins ara. Fins ara és fins ara; fins fa ús 

dies on vaig llegir al Facebook© que un amic havia 

caigut per un barranc fent senderisme.

Ostres!!! Finalment no era cap amic, ni tan sols ni 
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va caure d’una cadira. Ara… L’esglai de la seua mare 

i nosaltres els amics va ser gran. Una confusió? Una 

mentida? Un patiment? I esta mentida que va resul-

tar ser, va fer sofrir a sa mare. En unes hores es va 

resoldre... però quines hores més llargues!!

Ara apliquem açò al dia a dia, a la rapidesa, a la im-

mediatesa dels moments, a les notícies, a la infor-

mació audaç siga la que siga; informació televisada, 

premsa escrita, fullets, whatsapps, notificacions de 

Facebook©, publicitats per enganyar, per engatus-

sar…

Pensem en aquells “enganys” que sembla ho signe 

el mateix govern, però no després de córrer la noti-

ficació per milions i milions de mòbils, de xarxes… 

Veiem que es desmentix per part del govern, per 

part de la policia. Ostresss, doncs jo l’he reenviat 

als grups!!

Com fer cas?

Com erradicar-ho?

Com parar la pólvora que crema?

Com fiar-se’n ara?

De qui? D’on?
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Sempre s’hi ha d’anar espai, en compte. Mirant 

d’on ve o contrastant, els Mitjans lluitem sempre 

per defensar la millor notícia, la vertadera; la que 

es contrasta. Ara a les xarxes tot val i res val. Ni es 

contrasta ni es parla amb les persones afectades… 

Encara en quedem de bons. Dels que contrastem; 

aquells que portem tota la vida, aquells que vam 

nàixer per defendre la veritat i la realitat. Quan 

aplega als joves la cosa es complica i és que els seus 

mòbils s’emplenen de fakenews i d’una sobreexpo-

sició a les notícies. Poden llegir una mateixa notícia 

de cent maneres. Com creure? És temps per a re-

flexionar sobre este tema: la desinformació en in-

ternet i les fakenews.

És cert que el ritme és intrèpid que els enllaços són 

molts, que els contextos són ambigús o antics o fins 

i tot estan alterats per la mateixa societat. Missat-

ges d’alarma que fan sortir la por… Les mentides 

són fosques, espanten i quan no es poden parar fan 

mal. Hi ha de continguts de notícies polítiques que 

poden suposar una falsedat infundada (…)
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L’objectiu?

Fer mal en la majoria dels casos si és política (als 

partits i a les persones que els lideren). El de sa-

ber detectar-les és una cosa de la societat de tots 

i totes: ensenyar als joves des de l’educació a com 

detectar-les, a com gestionar-les, a no difondre-les 

sense saber si són o no verídiques i des de casa. Fer 

que els joves s’informen amb lupa. Hi ha tantes no-

tícies falses… On es pretén fer mal que cal detectar 

prompte. Sempre i el més segur visitar planes iden-

tificatives, buscar aquells Mitjans de comunicació 

de referència, aquell enllaç que assegura un con-

trast i notícies baix un segell realment reconegut.

El debat està servit, sols ens queda detectar-lo i 

difondre on es troba la veracitat i la veritat. Solos 

així es creurà amb el que és real i es podrà debatre, 

parlar i argumentar sense bulos.

Les fakenews estan creades per a destruir una veri-

tat existent, i el més perillós…

És que acaben fent mal a la societat.

Sofia Ros.

Periodista de Levante-EMV.
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El Dr. 
Mentides 

contra 
SuperJutge

Luis



Així podria titular-se la gran 

pel·lícula que s’ha muntat per a 

lluitar contra les “Fake news”,

caldria preguntar-se si el mer fet de no cridar-les 

“noticies falses” o “fem informatiu” és ja en si ma-

teix un indicatiu que la batalla està del costat del 

malvat Dr. Mentides.

Diuen els experts que mentim perquè “percebem 

que les conseqüències de dir la veritat, són pitjors 

que les de dir mentides”. També pot amagar la por 

de ser rebutjat, o a ser castigat. Pel que podem in-

ventar-nos alguna cosa que no es correspon amb 

la realitat, a vegades per inseguretat i falta de con-

fiança en un mateix, poden ser una altra causa 

oculta. És a dir, no tindre la seguretat de poder dir 

les coses tal com són; encara que no siguen del grat 

de l’altre.

Sincerament no ens encaixa que un “pseudo perio-

dista” mentisca per algun d’aquests motius, després 
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potser l’origen d’aquesta moda hem de buscar-lo en 

un altre lloc i a propòsit… Qui ha dit que siga una 

nova moda?

La novel·la de ciència-ficció amb més exemplars 

venuts (que no llegits) la Bíblia ja contemplava di-

versos episodis de fals testimoni per a perjudicar 

a uns altres, però sens dubte nostra primera “Fake 

News” va ser al final de l’Edat mitjana quan a Caste-

lla va començar a circular un llibre difamatori con-

tra els jueus, anomenat Alborayque. Aquest llibre 

carregava tintes contra els judeoconversos als quals 

s’acusava de tota mena de maldats, moltes d’elles 

són senzillament fantasies, però també va aprofitar 

l’autor anònim d’aquesta publicació per a imputar a 

aquesta comunitat successos del moment com l’in-

cendi de València l’any 1447.

Però sens dubte va ser amb l’aparició de la impre-

mta quan les “octavillas” (per ser impreses en una 

huitena part d’un plec de paper), els fullets (que és 

un diminutiu de foli), els pamflets i els papers vo-

lants, que estan destinats a anar passant de mà en 

mà, inundar-vos els paratges de “bones noves in-
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ventades per algun mandatari” o “conspiracions de 

dubtosa veracitat”.

Conclusió, la seua finalitat no és una altra que la de 

“influir” en l’opinió d’un col·lectiu, i per a això s’uti-

litzen les millors tècniques de persuasió literària. 

Encara record com un titular durant la pandèmia 

deia “Mor el primer xiquet amb COVID-19”, quan 

el que realment havia passat era que un xiquet es 

va ofegar amb està malaltia, però l’hauria fet d’igual 

forma sense ella o amb qualsevol altra. Aquest ma-

lintencionat periodista treballa per a un periòdic, 

que té un editor, que té un director, i tota aquesta 

cadena de comandament va donar la seua aprova-

ció, alguna cosa no funciona bé.

Ara és quan entra en escena nostre Super Heroi 

“SuperJuez”, que amb el seu poderos mall de la 

Llei destruirà al malvat Dr. Mentides i les seues 

“Fake news”, i arriba l’Ordre PCM/1030/2020, de 

30 d’octubre, per la qual es publica el Procediment 

d’actuació contra la desinformació. Però seguim 

sense solucionar el problema d’arrel, que som molt 

fàcilment sugestionables, manipulables i sobretot 
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crèduls. Encara que sens dubte el gran mal dels 

nostres dies no és la publicació d’una notícia falsa, 

perquè moltes vegades sembla falsa, fa olor de fal-

sa i fa gust de falsa, el gran drama és la imperiosa 

necessitat que tenim de “reexpedir” tot el que cau a 

les nostres mans fent un exercici de “blanqueig de 

faula” i això no ho persegueix la llei, això queda en 

les seues consciències benvolguts amics.

Així que com versaven els primers difusors de ro-

manços i llegendes ací els deixe un vers;

Si del llegir agraden gaudir, abans de reexpedir han 

de contrastar…

Luis Plaza Escamez.
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L’últim
llibret.1938.

Manolo



En aquest món del col·leccio-

nisme, sempre apareixen coses 

que desorienten els estudiosos 

de les falles.

Aquest és el cas de l’última troballa, que inicia la 

seua història a la ciutat d’Alacant en la foguera Di-

putació-RENFE.

El seu propietari ens va comentar l’existència d’un 

document pertanyent al període bèl·lic de 1936 a 

1939, que estava en el seu poder, i em va dir que li 

interessava que comprovara l’autenticitat d’aquest. 

En concret, era un llibret de falla datat en 1938; una 

cosa inversemblant, ja que, suposadament, no va 

haver-hi festejos entre 1937 i 1939, tots dos inclusi-

vament.

De tots és coneguda l’aparició de diverses publica-

cions que fan referència als fets fallers ocorreguts 

en aquest període, com són “Els enemics del poble 
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a l’infern”

1

 , dedicat a les falles antifeixistes, o el 

llibre “Una falla en Toledo en 1937

2

” , aparegut en 

1943, que recopila els actes celebrats per la colònia 

valenciana a la ciutat de Toledo, en els mesos de 

maig de 1937 i 1938, com un espècie de contestació 

a les anomenades “falles antifeixistes”.

Es completa la informació amb diversos articles 

apareguts en diferents revistes de distribució na-

cional, així com amb les referències d’una falla 

plantada en el front de Granada

3

 , en 1937, i diver-

sos articles apareguts en la revista CENDRA, els 

quals aporten noves dades d’aquest període tan 

oblidat.

1 Número especial de Nueva Cultura dedicat a les falles antifeixistes 
aparegut al març de 1937 i editat per l’Aliança d’Intel·lectuals per a la Defensa 
de la Cultura, on apareixen les signatures d’Emili Nadal, Francisco Almela i 
Vives, Regino Mas i Carles Salvador. En la part gràfica, Gori Muñoz i Josep 
Renau.
2 Llibre aparegut en 1943, editat pel Centro de Cultura Valenciana dins 
de la revista Anales del Centro de Cultura Valenciana. Escrit per l’acadèmic 
de les reials acadèmies de la Llengua i Història Hispanoamericana d’Arts i 
Ciències i crític literari, Eduardo Julia Martínez.
3 CENDRA, n. 4. “Les últimes falles de la República (III) 1936-1939”, 
de Manolo Sanchis, pàg. 16 a 28.
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Los preparativos de las fallas quedaron en suspenso. 
Espontáneamente, las comisiones de las fallas deci-
dieron dedicar a la guerra el dinero recogido entre el 
vecindario para la fiesta. Así entregaron todo el dinero 
recaudado a los hospitales, refugios y hogares infanti-
les. También quedó para la guerra todo cuanto giraba 
alrededor de este importante festejo popular. Así los ar-
tistas falleros realizan trabajos de propaganda artística 
y las modistas que cosían los trajes de las figuras falle-
ras confeccionan ropas para el ejército republicano.

Las comisiones falleras femeninas quisieron prestar 
todo su apoyo a la causa leal, y no se conformaron con 
entregar cuanto dinero tenían recaudado, sino que se 
lanzaron a la calle pidiendo donativos con que ayudar a 
la obra de socorro en la retaguardia4. 

PART PRIMERA

Des de principis de 1937, la situació va empitjorar 

a la ciutat en tots els sentits. Es van produir els pri-

mers bombardejos

5

 en la capital valenciana entre 

4 Eladio Mainar Cabanes. Ataques franquistas sobre Valencia durante 
la guerra civil 1936/1939.
5 Eladio Mainar Cabanes. Ataques franquistas sobre Valencia durante 
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els dies 12 i 13 de gener del mateix any.

L’atac es va realitzar des de la mar i va causar set 

morts i desenes de ferits. Aquest succés va fer que 

s’adoptaren noves mesures de seguretat per part de 

la Junta Provincial de Defensa Passiva i la Junta de 

Defensa Antiaèria

6

, per les quals es van prohibir els 

llums exteriors dels edificis i, també, a partir del dia 

18 de gener, es va disposar que els cabarets i altres 

locals d’oci tancaren abans de les nou. Es van supri-

mir tots els espectacles nocturns entre juny de 1937 

i octubre de 1938. 

 

La situació, com diem, anava empitjorant en la 

capital valenciana dia rere dia; veient-se inviable la 

celebració de qualsevol mena de festa, de carrer o 

nocturna, des de febrer de 1937 fins al 23 d’octubre 

de 1939.

la guerra civil 1936/1939.
6 Diari La Verdad, 26 de gener de 1937. “Esta Junta de Defensa Anti-
aérea, en previsión de posibles bombardeos y estimando que los anuncios 
luminosos empleados en grandes alturas pueden servir como orientación 
para determinados objetivos, entendemos debe abstenerse el encendido de 
los mismos de aquellos a más altura de un segundo piso”.
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Els bombardejos, les crides des de l’Ajuntament a 

la col·laboració ciutadana contra el feixisme, l’ocu-

pació de Morella per part de les tropes rebels, la 

militarització de la rereguarda i la mobilització de 

diverses quintes només són un xicotet reflex d’una 

situació molt greu, però que no va impedir que 

moltes comissions falleres realitzaren actes per a 
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ajudar els nombrosos refugiats que eren a la ciutat. 

  

EL LLIBRET

Aquest document al qual ens referim és el Llibret 

de la falla Pi y Margall (Almacenes Cuadrado), que 

està imprés en els tallers de la Imprenta Menosi del 

carrer Baix de València.

El llibret es converteix en una raresa bibliogràfica, 

que, juntament amb les revistes ressenyades més 

amunt, són les úniques manifestacions que relaten 

el difícil moment que estava vivint la capital valen-

ciana. 
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D’aquest llibret existeix una referència en el llibre 

València

7

 1931-1939 , en la qual es diu:

En las fechas falleras de 1938 hubo también un proyecto para 
plantar en la plaza del Mercado Central que finalmente no llegó a 
cuajar, aunque se exhibieron algunos de sus ninots, en particular 
el grupo “Plàtica d’amor” de tipo costumbrista y con una estética 
clásica, confeccionado por Gabriel Borrás.

Del mismo modo, se instaló una falla infantil antifranquista en el 
escaparate de Almacenes Cuadrado, entre las calles Pi y Margall 
y Martinez Cubells, obra de Paco Galván y con un llibret de Miguel 
Durán i Tortajada que evocaba las destrucciones y los padecimien-
tos causados por la guerra. La fallita se rifó, sirviendo como número 
para entrar en el sorteo el que figuraba en cada llibret, que se ven-
día a 0´25 céntimos, y la recaudación que de ese modo se obtuvo 
se destinó para socorrer a los afectados por los bombardeos.

         

Gil-Manuel Hernández 

En el llibret apareix l’explicació de la falla i un llarg 

poema de Miguel Durán de València, pseudònim 

7 València 1931-1939 Guia Urbana. La ciutat en la II República, apartat 
“Vida quotidiana”, capítol “El calendari festiu a València durant la Guerra 
Civil”, de Gil-Manuel Hernández i Martí, pàg. 124.
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amb el qual signava el conegut periodista valencià 

Miguel Durán i Tortajada

8

 (1883-1947), germà del 

poeta Enrique Durán i Tortajada (1895-1967).

Miguel Durán, durant tot el període bèl·lic, va tre-

ballar plenament en la defensa de la causa republi-

cana, vinculant-se a l’Aliança d’Intel·lectuals per a 

la Defensa de la Cultura. 

En aquest llibret es publica un llarg poema, “Ma-

re-Terra”, en el qual es relata la difícil situació que 

està vivint la ciutat.

8 Miquel Duran i Tortajada (1883/1947). Signava amb el pseudònim 
Miquel Duran de València. Periodista, poeta i escriptor, va ser dels fundadors 
de València Nova i dels quals la van convertir en Centre Regional Valencià, 
de l’Assemblea Regionalista Valenciana (1907) i de la Joventut Regionalista 
Valenciana (1907); va ser fundador i director, entre 1906 i 1909, de València 
Nova, Lo Crit de la Pàtria i el setmanari Renaiximent, i va col·laborar amb 
les revistes València (1913-1914) i Pàtria Nova (1915-1923). Va contribuir a 
fundar la primera Joventut Valencianista (1908). En 1930, després de més de 
vint anys d’estar fora de la capital del Túria, va tornar a València, on va publi-
car la revista La República de les Lletres (1934-1936), revista de literatura, art 
i política. En el període bèl·lic, va treballar en defensa de la causa republicana 
vinculant-se al grup valencianista de l’AIDC (Aliança d’Intel·lectuals per a 
la Defensa de la Cultura). En acabar la guerra, va ser destituït del càrrec que 
ocupava en l’Arxiu Municipal de la ciutat i eliminat de la professió periodísti-
ca per la seua condició de vençut.
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Térra la dels nostres pares, la dels nostres avis, te-

rra;

Térra, la nostra terra, la dels nostres fills;

Térra endolada per la guerra;

Térra sembrada d’esglaio i de perills.

Térra, la terra que a l’ánima s’aferra,

De máximes virtuts i d’humanals espills.

El benestar, la joia d’atres díes

Són torbats per la furia i la dissort;

Per pobles i barraques i masíes

Rondà l’ombra sinistra de la Mort.

L’inquietud de demá i el record del passat.

Trasbalsen cor i pensament.

Qui sap si allá on nosaltres hem plorat

Atres riurán estrepitosament!

Era ahir que en la pau de la masía

I entre el verd fosc i l’or del taronger,

Ens asséiem a l’ombra que ofería

La branca del llorer.

falla plaça de jesús...



Era llavors que entre la gent addicta

I amb paraula impregnada de bondat,

Teixíem somnis de justicia estricta

I cantavem anhels de llibertat,

Amb gest lleial i amb actitud serena,

Donavem esperit seny i memoria,

Com l’arbre esponerós que el fruit ofrena

Sense esperar ni benifet ni glória

Com l’arbre acaronat pel sol i els aires,

Indiferent, en son terrer segur,

Que els homes siguen o els ocells cantaires

Els qui el despullen de son fruit madur.

Amb l’amor al país, les meravelles

Del món lligaven, cert, bons paisans,

Que si fan falta totes les estrelles,

També fan falta tots nostres germans.

Ara la Patria té l’ánima ferida

I les cançons d’amor son cants ardits.

I al ronc brunzir de l’avió homicida
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Coloms i ocells fugen espaordits.

Ara, en la festa, l’ilusió es cega:

La carcassa de llums, que al cel esclata,

Es bomba horrible que la vida sega

I obús mortifer de la nau pirata.

Ara la terra té els seus fills en guerra,

Ara ressona el corn de germandats,

Que els bárbars volen envair la terra,

Forja i fogar d’antigues llibertats.

Alçat, oh poble, amb indomable anhel;

No vulgues -i el pit cerca per a ofendre-

Que entre eixe poble bárbar i cruel

Del qual la llengua no podem entendre!

La nostra terra se li mostre esquiva

i hostil li siga el cor i el pensament.

Mestre conserve la paraula viva

Nostre poble viurá personalment.

Amb l’invasor mai s’ha sentit conforme

I és nostra terra, adversa a ferse a troços,
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Alguna cosa més que un cementeri enorme

On febles multituds van a colgar llurs ossos.

Temple i fornal de l’ésser i el costum,

Rel per la qual naixérem i existim.

La tenebra és a fora; a dins la llum

Si alena i viu un ideal sublim.

 

Terra, la terra que a l’ánima s’aferra;

Per l’esforç generós i la sang dels soldats,

Per la pródiga terra,

Per les fábriques denses, pels camps treballats,

Pel callat sacrifici i el dolor de la guerra,

Serás glorificada pels fills enamorats.

Miguel Durán de Valencia

El projecte, del qual no existeix cap document foto-

gràfic, es va instal·lar en els Almacenes Cuadrado, 

els quals en 1938 estaven confiscats per la UGT.

El carrer Pi i Margal, en aquests anys, discorria des 

de la plaça del Contrast de Russafa fins a la plaça 

d’Emilio Castellar a l’altura de l’edifici de Correus. 
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En la que seria l’actual demarcació d’aquella falla 

Pi i Margall

9

 (Almacenes Cuadrado), la comissió 

actual més pròxima és la de la falla Rivera-Convent 

de Santa Clara, que no té constància d’aquest pro-

jecte. En qualsevol cas, sí que hi ha constància de 

l’existència de referències a falles infantils en 1932, 

1933 i 1934

10

.

Com hem dit més amunt, la falla es va exhibir en 

un aparador dels Almacenes Cuadrado, situats en 

un dels carrers més cèntrics i concorregudes de la 

ciutat. 

Allí estaven situats els teatres

11

 Eslava, Nostre Tea-

tre i El Lírico, els quals mantenien l’activitat teatral 

9 Passeig de Russafa. En la seua història ha tingut diversos noms, com  
Hospital En Bou, o Portal de Russafa. En 1905, va rebre el nom de Pi i Mar-
gall, nom que es va eliminar de la llista de carrers en 1939. Dades extretes 
del 2n tom del llibre Origen e Historia de las calles del centro histórico de 
Valencia. Las Provincias. Edició Aguas de Valencia.
10 Los Chicos, 11 y 18 de març de 1933. Los Chicos, 10 de març de 
1934.
11 Teatro en la República. Vida cotidiana en Valencia 1936/1938. Ricar-
do Bellveser. 1987. Ajuntament de València.
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juntament amb diversos locals de taxi-girls

12

, com 

Florita núm. 17 i Ba-Ta-Clan núm. 7, tots dos al ca-

rrer de Pi i Margall, o Hollywood, Tabú i Negresco, 

tots al carrer de Rivera, juntament amb el cinema 

Rialto.

Relació i explicació de lo que conté la falla

Mira i pensa, llig i calla 

i posa un poc d’atenció…

i tindrás l’explicació

de lo que conté la falla:

 

Una terra, rica i bella,

agredida i desolada;

una barraca endolada:

els fills, lluitant en la guerra,

la mare que la fillada

dú en el cor i en la memória

i el pare arrapant la terra

12 Els locals de taxi-girls funcionaven a la vesprada i a la nit; les xiques 
estaven assegudes, esperant que les tragueren a ballar i, a la nit, anaven 
vestides de soirée (vestit de nit). Es pagaven dues pessetes per sis tíquets, que 
equivalien a altres tants balls. Després de ballar, la majoria procurava fer-se 
convidar a una copa en la barra perquè així percebien més comissions.
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per la Pátria i la Victória.

El llaurador, amb el puny,

amb gest amarg de dolor 

i amenaça que renova

desafía als avions:

Baixeu, cares de… melons

i us faré una cara nova.

Les palmeres i les palmes, 

flors i fruites, sol daurat,

per a l’Exércit del Poble,

Soldats de la Llibertat.

LA FALLA

ANONIM

¿Qué es una falla…? Una falla

és algo de nostra vida:

és un plor i una rialla;

es la ilusió beneida

d’un poble gran, que traballa!

Les falles..! ¡Castells de fum
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de l’esperit valenciá…!

Roses que exalen perfum

de pólvora, entre la llum

de la típica cremá…

Les falles són la porfía 

d’uns homens plens de tesó;

el que és fallero podría,

si s’empenyara, en un día,

fer de la mar un saló.

Qui té pena se la calla

o la disimula un poc

fins que se crema la falla,

i com un garbó de palla

la pena va dins del foc.

Les falles són l’alegria

D’un poble que alegre viu

i en la sena algarabía,

es Valéncia en eixe día 

com una mare que ríu!

(MARE-TERRA)

ESPURNES
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Si mirant al llaurador

noteu que algú vos apreta,

aneu espai, no vos posen

algún duro en la xaqueta,

Per a pillos el Mercat,

per a ganxo els de Ruçafa

i per a xiques boniques

les que contemplen la falla.

Les falles ho purifiquen

tot en el foc, que és sagrat;

traidor, crema el teu cor

i el tindrás purificat.

BARATA CANÇONS 

Els cegos, antigament,

i rascant la guitarreta,

barataven les cançóns

per un troç de pataqueta;

després, els homes draperos,

que en burret feen carrera,

per unes sabates velles
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donaven la campaneta;

Ara, no sobren pataques,

i les sabates son prenda;

pero es baraten les coses

més diferents de la terra:

Un conill per quatre puros,

dotze ous per una caseta,

un pollastre per un hort,

un pernil per la churreta

i un kilo de sucre blac

per un nicho de primera. 

NOBLE ASPIRACIÒ

Un mestre, faccios i ombriu,

va preguntar-li a un xiquet:

Si tu fores fil de Franco,

que és lo que voldríes ser?

Y el xiquet, fent al cap viu,

li respongué satisfet:

Si jo fora fill de Franco,
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voldría ser... orfanet.

EPÍLEG

Com hem dit, no hi ha, fins a hui, cap imatge sobre 

aquest projecte, i, només després de la venda d’una 

biblioteca privada, ha aparegut el llibret. Aquest, 

com tants altres, es divideix en diverses seccions: 

“Relació i explicació de lo que conté la falla”, “Ma-

re-Terra”, “Espurnes”, “Barata de Cançons” i “Noble 

Aspiració”.

El seu autor, en acabar la guerra, va ser destituït del 

càrrec que ocupava en l’Arxiu Municipal de la ciu-

tat i eliminat de la professió periodística.

El llibret es completa amb tres anuncis en els quals 

apareixen els ja citats Almacenes Cuadrado i Nue-

vas Galerías, tots dos establiments intervinguts per 

la Dependència Mercantil d’UGT, i l’últim anunci 

que apareix està dedicat a la fàbrica de gèneres de 

punt Casa Gil, que l’any 1938 també estava expro-

piada, pel que sembla arran de la defunció del seu 
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titular

13

 en 1937.

Hui dia, la nostra revista desconeix si hi ha més 

documentació d’aquests fets, i, com diem des dels 

orígens de CENDRA, en la història de les falles hi 

ha molts buits que s’han d’anar completant.

Manolo Sanchis

13 L’amo va ser Miguel Gil Pérez. Després de la guerra, va ser retornat 
als hereus.
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Congrés
Faller:

La fake news 
fallera per 

excel·lencia
Manolo



Rius de tinta corren per libels 

fallers a comptes del matxucat 

Congrés Faller. 

La panacea, el remei a tots els mals es configura 

com una sessió sumaríssima en la qual els líders 

festius s’igualen els bigots i dictaminen el que serà 

la Festa del futur. Perquè ni tant ni tan calb.

El Congrés Faller és eixe camp en el qual el fake 

campa a plaer. Falses promeses, falses inquietuds, 

veus falsàries, enredradors empedreïts, persones 

malcoradores. El que és el món faller, però corregit 

i augmentat.

Ens ve un any curiós que ens porta un congrés molt 

esperat per les presses del moment, però que si he 

de ser sincer em produïx una peresa superlativa. El 

que podria ser una ocasió delectadora per a posar 

en ordre la Festa (com diria José Sazatornil ‘Saza’ 

en Amanece que no es poco, “ja no aguanto este 

sindiós”) serà, molt em tem, un fanguer en el qual 
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poques coses traurem en clar. Excepte les coses 

que se’n traguen, està clar.

Anem a l’os. No poques fake news es generaran i 

s’han generat al voltant del congrés. Una d’elles, 

això de la banda i la caramba. Molts s’esgarren les 

vestidures dient que per a un congrés de banda o 

caramba no s’embarquen. I això és mentida. Per 

favor, si és una de les qüestions que abans es buida-

ran, ja voran vostés. Perquè hi haver-ne n’hi haurà, 

de debat, amb major o menor intensitat, però des-

prés d’anys fent la punyeta no es quedarà en el fons 

de la botella.

La borratxera congressual ens portarà també per 

unes altres travesses interessants, més mollars i 

amb substància. Eixes seran les categoritzacions 

imprescindibles. “Perquè és una demanda del 

col·lectiu”. “Perquè ho demanen les bases”. “Perquè 

ja és un clam al carrer”. Mentida. Si foren fallers de 

veritat (que no ho són), els que diuen eixes coses 

sabrien que, des del moment en el qual impliquen 

la massa social fallera, se’ls veu la poteta. Però 

d’una forma descomunal.
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El que diré és dur, però el món faller no es mani-

festa (com els valencians, en general) llevat que li 

toquen les coses “importants”. Per a tota la resta, 

Mastercard, o el que és mateix, meninfotisme, que 

ens ve de sèrie a tots els autòctons. És clar, quines 

demandes de les bases ni quines demandes! Mentre 

no li toques al faller i a la fallera “la música” amb 

algunes de les pedres angulars festives (que cadas-

cú té les seues), ni mut. Lleva’ls un dia de Falles i 

voràs la tempesta. Però estar preocupats de manera 

col·lectiva, ardent i militant… tururut!

El Faller Major, necessitat imperiosa. I dos ous 

bollits! Una altra cosa és que siga normal (com de 

devaluat està el terme normalitat) i lògic en estos 

temps tractar temes com la igualtat real enfocada 

a la màxima representació festiva. Però clar, és que 

esta ha sigut sempre ostentada per la dona. I un 

món com el de les Falles, reblit de tradicions i cos-

tums, porta malament el canvi de la nit al dia. Però 

no se sol·licita, no es demana a crits, no hi ha ma-

nifestacions demanant-lo. No és una inquietud real 

de l’entramat festiu ara mateix. Entenc que ha de 

ser tema de xarrada i debat, però també que és un 
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camp minat per a una època en la qual qui es posi-

ciona d’un costat o d’un altre queda marcat, sobre-

tot políticament. Políticament. Però les Falles no 

estan polititzades. Que ho estan. Però no. Però sí.

Una altra fake news que ve que ni pintada. Que la 

política no interferirà en el Congrés Faller. I és veri-

tat, cap polític es presentarà allí per a dir: “Això no 

m’agrada, i això ho farem així o aixà”. Clar que no, 

només faltaria! Per a això estaran els “comissaris 

polítics” de cada tendència, per a anar donant les 

seues pinzellades, les seues opinions i fins i tot in-

tentar l’assalt a la Festa des de dins. No ho dic jo, ho 

diuen els fets. Que ací els fallers som molt festius i 

acolorits, però d’idiotes… ni un pèl!

Fake news, en resum, les tindrem constantment. Ja 

les tenim coneixent com es desgranen extrems de 

les meses de treball precongressuals. El Congrés 

Faller no és un medicament, com podria pensar-se. 

És només un vehicle, el necessari perquè la festa 

evolucione, que avance, que arribe a bon port i 

s’adapte a estos moments que vivim. Uns compas-

sos durs, atropellats, de canvis a mig covar que ne-
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cessiten fer eclosió per a fer la Festa una cosa viva, 

en contínua evolució, de canvi constant com és la 

societat actual, que canvia.

La Festa no canvia. Però fa barates en l’àmbit falsari 

de moltes afirmacions exagerades, però al temps 

febles; les que diem que diuen, les que creiem que 

creuen. La primera fake news que hem de tindre en 

compte és la del nostre mantra permanent, allò que 

“les Falles seran el que vulguen els fallers”. No. Les 

Falles seran el que hagen de ser en cada moment 

o no seran, perquè no adaptar-se a les circumstàn-

cies porta a la no supervivència. I hui dia, amb 

este Congrés Faller en embrió ens juguem, enten-

guen-me els termes, la supervivència de la Festa.

Les línies roges ja les hem xafades, això no és men-

tida ni fake news. La professió d’artista faller jau 

febril i tirada per terra. L’organització burocràtica 

festiva ha demostrat i demostra no ser operati-

va. La bretxa digital del món faller és un pes que 

s’arrossega any rere any. Les relacions amb l’entorn, 

amb el medi ambient, amb els altres sectors de la 

societat. La realitat està ací i cal mirar-se en ella 
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per a avançar. Això sí que és una necessitat real-

ment imperiosa.

Però bo, demà ens vindran amb una altra fake news 

del Congrés Faller dient no-sé-què i ens farem un 

embolic en les xarxes socials, incubadora sense 

parangó de la notícia ful. Encara que ara que ho 

pense, igual tot no és tan fake i és més real del que 

ens sembla. En el món de les Falles tot pot succeir. 

O no?

Manuel Andrés Zarapico
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Salut en 
època de 

xarxes 
socials

Ana + Lucia



Salut en època de xarxes so-

cials: evidències enfront de mi-

tes i creences.

L’existència de la malaltia i la necessitat d’enten-

dre-la per tal de tractar-la ha sigut una constat 

des de les civilitzacions més antigues. Seguint els 

passos de savies, xamans, metges i metgesses de 

diversos segles, el pensament científic ens ha con-

duit a un coneixement tal del cos, de la biologia i 

de la malaltia que ha sigut capaç de millorar no-

tablement la nostra qualitat i esperança de vida, 

especialment en els països desenvolupats. Tindre 

la informació i els mitjans a l’abast de la població 

ha permès que malalties incurables, cròniques o 

mortals de necessitat hagen sigut superades pels 

coneixements que ens han donat les recerques 

científiques. És indubtablement un triomf del co-

neixement que, amb mètode científic, ha anat a poc 

a poc descobrint i desbrinant la nostra biologia. 

Hui en dia, en canvi, l’augment de les creences, les 

opinions i les notícies falses en contraposició a les 
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evidències és una tendència de moda que està arri-

bant a tots els estrats socials, en molt casos exacer-

bada per l’altaveu de les xarxes socials.

Els científics i les científiques parlem d’evidències 

quan una conclusió està suportada per diverses 

dades que han sigut obtingudes amb el mètode i el 

rigor científic. De fet, per a arribar finalment a eixa 

conclusió, les dades obtingudes des de diferents 

laboratoris del món i des de diferents punts de vis-

ta, han d’encaixar com si de un trencaclosques es 

tractara, abans de que la comunitat científica puga 

donar per vàlida la conclusió. Així de complex és 

el procés. És important, però, subratllar tres aspec-

tes que creiem vitals per tal de donar com bones (o 

vàlides) estes evidències: metodologia científica, 

independència i revisió per part d’altres persones 

expertes al camp d’estudi en concret. En esta línia, 

cal explicar breument com es fa la recerca al món 

reial tenint en compte estos factors.

La recerca biomèdica s’organitza partint d’una hi-

pòtesi que s’ha d’explorar. Per a explorar-la se pro-

posen uns experiments que han de comptar amb 
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una metodologia vàlida. Els resultats trets, per a 

que pugen finalment dir-nos si la hipòtesi es co-

rrecta o no, han d’analitzar-se amb uns mètodes i 

un tractament estadístic adequats. Amb eixes da-

des i les conclusions tretes sobre la hipòtesi inicial, 

els resultats es publiquen per fer-los accessibles a 

la resta de la comunitat. El procés de publicació ha 

de complir les exigències de revisió, passant per un 

procés estandarditzat de revisió de la recerca per 

un grup anònim i independent de persones exper-

tes al camp. És esta part de publicació i revisió la 

que obliga a exposar les dades a la resta de la comu-

nitat científica, un procés molt dur, ja que es posa 

baix el punt de mira i rep tota la crítica possible. 

Tota possibilitat d’interpretació o de conclusió no 

adient es critica durament. Per això, la publicació a 

revistes científiques de prestigi es el filtre de quali-

tat de les investigacions que es fan arreu del món.  

Finalment, hem dit que la recerca ha de ser inde-

pendent. La independència és garantia de que no 

es manipulen les dades per a benefici de ningú, 

cosa que, per cert, amb el procés de revisió i de 
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continua qüestió sobre les recerques, te les potes 

molt curtes! Contínuament es desacrediten dades, 

afirmacions i conclusions, però moltes vegades 

estes noticies corren per les xarxes sense control. 

Recordeu el tema de les vacunes i l’autisme? Este 

va ser un cas de no-independència, en que un in-

vestigador del Regne Unit va publicar que existia 

una relació entre una vacuna i el desenvolupament 

d’autisme en xiquets i xiquetes

1

. Anys després es va 

demostrar que no eren conclusions vàlides, inclús 

es va retirar la recerca i l’investigador va negar la 

validesa de les seues dades. Malauradament, enca-

ra per les xarxes podem trobar articles anti-vacuna 

utilitzant esta recerca maldita i “fake”.  Per això la 

importància del suport del sistema de financiació 

pública ja que, al procés de selecció de projectes a 

financiar, prevalen els criteris científics sobre els 

econòmics o de conveniència de les temàtiques de 

recerca. Un sistema d’Investigació públic fort sem-

pre beneficiarà a les persones i a la salut pública 

obtenint dades democràtiques i assolint coneixe-

1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-40776371
https://elpais.com/elpais/2019/03/05/mamas_papas/1551783023_370147.
html
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ment en totes les malaties, ja siguen de molt interès 

als països desenvolupats (per exemple l’Alzheimer), 

com de països pobres o persones aïllades de la so-

cietat (com malària o malalties psiquiàtriques). 

Per contra a tot este rigor i control de com s’enun-

cien les evidencies, les interpretacions particulars 

o l’ús de generalitzacions de dades puntuals i no 

representatives solen ser la base de les creences. 

En estos temps d’accés immediat a informació 

pràcticament il·limitada, és més important que mai 

fer un ús correcte dels coneixements i, necessària-

ment, exercir cert nivell de filtrat abans de donar 

per certes les idees i extendre-las. Molt sovint, este 

filtrat és malinterpretat com una manera de con-

trolar o esbiaixar la informació disponible per a la 

població. No és eixe l’objectiu que deuria moure a 

la societat, sinò el de oferir, sempre que es puga, 

dades que siguen verídiques, especialment en 

conceptes que no siguen fàcilment contrastables 

fora d’un laboratori o que pugan requerir de certs 

coneixements previs. Per exemple, si una perso-

na realitza una afirmació sobre com funciona un 
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programa de software a un grup de persones que 

mai hagen utilitzat un ordinador, és fàcil que pugen 

transmetre eixa informació sense saber exactament 

si és verdadera o no. Esta via de transmissió de la 

informació és comú a la majoria de les societats i 

en molt casos té conseqüències irrellevants. Però, 

en esta era de globalització i viralització, la difusió 

de notícies falses en l’àrea de la biomedicina pot 

donar lloc a situacions perilloses generant mites o 

creences sobre alimentació, tractaments, remedis o 

comportaments que posen en risc a persones sen-

sibles (per no parlar de com pot afectar a xiquets i 

adolescents). 

A la recerca biomèdica tenim un cas flagrant de 

creences, els medicaments homeopàtics. Estos es 

troben malauradament inclosos en les definicions 

del text refós de la Llei de garanties i ús racional 

dels medicaments i productes sanitaris (Reial De-

cret Legislatiu 1/2015). És gràcies a una disposició 

transitòria, i encara no s’ha construït la llei sobre 

els homeopàtics, on el seu procediment per tal de 

ficar-los a la venda, o siga el procediment d’apro-

vació, és simplificat. I que vol dir simplificat? Sim-
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plement que no ha de demostrar les propietats del 

medicament! En contraposició a tot el rigor que 

li demanem a qualsevol medicament, a estos no 

els exigim res. I per què? És prou fàcil, perquè el 

medicaments homeopàtics tenen una composició 

tal que és impossible que generen cap efecte. Els 

homeopàtics és composen d’aigua, sucre i algun 

compost que teòricament té les propietats. Este 

últim s’afegeix tan tan diluït que es com si a una 

paella per a tota la comissió li ficarem una dècima 

part de bajoqueta i res més per a fer el brou...Im-

possible que sàpiga bé, però indubtablement no és 

perillosa. Sense cap evidència científica de la ca-

pacitat de realitzar un efecte, estos medicaments 

homeopàtics han substituït en alguns casos de 

manera perillosa el tractament amb medicaments 

científicament provats. En contraposició, els medi-

caments “de la medicina occidental” han de probar 

la seua efectivitat, seguretat i estabilitat per tal de 

que es puguen aprovar. Es tasca dels organismes 

reguladors (Agència Espanyola dels Medicaments 

i Productes Sanitaris a Espanya, European Agency 

of Medicines a Europa o la Food and Drug adminis-

tration als Estats Units) la de vetlar per tal veracitat 
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de les dades aportades i de regular l’aprovació de 

l’ús d’un medicament en estudi.

Evidentment, no tot és roí en la difusió realitza-

da per xarxes socials i medis de comunicació.  El 

paper fonamental que desenvolupen en facilitar 

l’accés a l’informació les converteix en eines impor-

tantíssimes en la divulgació del coneixement, sem-

pre necessària tant dins de la comunitat científica 

como per a la població general. Perquè tampoc tot 

és perfecte al món de la ciència, i és per tant neces-

sari un pensament crític i un esforç de transparèn-

cia a l’hora de dotar de validesa a les dades obtin-

gudes i de compartir-les amb el món. I és que en 

molts casos la obscuritat d’algunes recerques o la 

no publicació de dades negatives per part de la in-

dústria farmacèutica han desprestigiat per motius 

econòmics la professió de la recerca biomèdica, 

o ha donat més força al món de la pseudociència. 

En tot cas, no hem d’oblidar que molts productes 

del món pseudocientífic també tenen interessos 

econòmics i s’envolten de manca de transparència, 

incloent les medicines homeopàtiques. És cridaner 
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com la nostra societat ha passat de confiar de ma-

nera cega en el que deien els metges i metgesses o 

altres professionals sanitaris a qüestionar-los sense 

la necessitat de recolzar-se en evidències. Estem 

tots malalts de desconfiança davant els científics? 

Per què tots ens sentim amb la potestat de con-

tradir consells, diagnòstics o pautes terapèutiques 

sense tindre ni la formació ni l’experiència profes-

sional requerida? Per què dubtem tant quan una 

part importantíssima de la investigació biomèdica 

es fa de manera totalment desinteressada i amb 

financió pública que mai repercuteix en beneficis 

econòmics per als investigadors? Pot ser part del 

problema estiga associat al fet de que, de vegades, 

és difícil fer entendre els resultats d’una determi-

nada investigació perquè la demostració requereix 

una sèrie de coneixements específics que no tota 

la població té. Continuant el parel·lelisme amb la 

informàtica, és difícil entendre com funciona un 

ordinador si no se sap que és un disc dur, un pro-

cessador o un sistema operatiu. Igualment difícil és 

entendre com funciona un medicament o una va-

cuna si no se sap com s’organitza el nostre material 

genètic, el funcionament de les cèl·lules o com en-
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tren els patògens en el nostre organisme. És en este 

punt en que les científiques i científics junt amb tot 

el personal sanitari hem d’entonar el mea culpa, ja 

que veritablement no hem sabut transmetre efi-

cientment les informacions sanitàries necessàries 

o no fem l’esforç adequat per tal de fer més acces-

sible este coneixement. És també de necessitat que 

els programes educatius tinguen en compte que 

incloure als seus programes formació en salut és 

millorar activament el futur de les personetes a les 

escoles i, per tant, de tota la comunitat. 

Per altra banda, i sense restar importància a lo 

esmentat abans, la ciència s’envolta d’un alè d’in-

certesa, que forma part de la pròpia motivació cap 

a la excel·lència i l’augment del coneixement. Les 

hipòtesis son re-formulades o tornades a contras-

tar sempre que, gràcies al desenvolupament dels 

mètodes i de les eines utilitzades en recerca biomè-

dica, es troben noves dades que puguen invalidar 

evidències anteriors com, per exemple, en el cas 

de canvis en l’ús de certs medicaments. Perquè la 

ciència avança, es qüestiona i té capacitat de millo-
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ra, ací que estos canvis mai deurien de generar-nos 

desconfiança sinó tot el contrari, seguretat i espe-

rança en la contínua revisió del progrés generat. 

Els medicaments, eines principals del tractament 

de malalties, basen el seu desenvolupament de 

anys (de mitjana més de 10 anys segons dades de 

Farmaindústria6) en evidència científica, que des-

prés de ser provat en cèl·lules i animals, es prova 

en diverses fases amb humans, per tal de finalment 

ser aprovat sempre que el balanç benefici/risc siga 

positiu. Però una vegada comercialitzat, la recerca 

no para i la seua vigilància continua durant tot el 

temps de la seua comercialització.

Totes les civilitzacions evolucionen a nivell cientí-

fic i tecnològic per tal de solucionar els problemes 

de la societat i, ara, hem evolucionat a una societat 

que no vol fer ús de eixos avanços. Evidentment, 

no tota la recerca que s’ha realitzat o que es realit-

zarà es pot classificar com bona de manera absolu-

ta, inclús a nivell ètic (no cal esmentar el projecte 

Manhattan

2

), però és tasca de tots el redireccionar 

els recursos disponibles i l’esforç de la ciència cap a 

2 https://www.muyinteresante.es/historia/34283.html
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contribuir al desenvolupament sostenible i en solu-

cionar els reptes de la societat. És a dir, utilitzar tot 

el que hem aprés com individus i com a civilització 

pel bé comú, i fer-ho sempre d’una manera ètica, 

respectuosa i transparent.

Ana Blas García

Professora i investigadora del Dpt. Fisiologia. Universitat de 

València

Lucía Hipólito Cubedo

Professora i investigadora del Dpt. Fisiologia. Universitat de 

València





No cregues 
tot el que 
es crema

Juanjo



Les Falles i tot el que les rodeja 

són mentida.

És tot fals, com un gran decorat on els fallers, les 

falleres i els visitants són actors d’un gran car-

nestoltes i els veïns i veïnes el públic que observa 

l’acció. N’hi ha desfilades, performances, música, 

soroll, brutícia, molèsties i conflictes, perquè els 

actuants ocupen la urbs com una colla de secunda-

ris per al lluïment de les falleres majors, dels polí-

tics i dels convidats de renom que protagonitzen 

les escenes principals, rematades per una gran fi de 

festa al més pur estil de Bollywood.

Inclús les nomenades grans protagonistes, cobertes 

de lluentors i envoltades per un seguici desfasat, es 

convertixen en fal·làcia quan no poden actuar lliu-

rement, quan no poden eixir del camí traçat i han 

de regir-se per les normes més estrictes que es po-

den marcar a xiquetes i dones. Que acaben, durant 

uns mesos, com a epicentre de la Festa, per a caure 

en l’oblit més dolós una vegada s’apaguen les espur-

nes. Potser, només potser, esporgar tot el sobrant 
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afegit a la representació de la Festa i mesurar tot 

allò que pot fer, dir i no fer i no dir una fallera ma-

jor serviria per a dotar la seua figura de fonament 

faller i social, més enllà d’algun discurs o paraules 

amables com es fa ara. O, per què no, obrint els 

càrrecs representatius als homes, com ja fan algu-

nes comissions i juntes locals.

Però, en quina mesura s’han d’obrir? Disminuint els 

efectius de la Cort d’Honor per a no recarregar els 

protocols i les partides econòmiques? O deixant 

que qui vulga, dones i homes, postulen els càrrecs 

amb igualtat d’opcions? Seria eixa forma de fer-

ho una forma real d’igualtat o —com ha sorgit en 

debats casolans que he tingut— una usurpació de 

llocs reservats a la dona per part de l’home i per 

tant una nova mostra de masclisme? Seria necessa-

ri tindre una representació mixta? Està la Festa, a 

la qual suposem madura, actual i oberta, preparada 

per a estos debats o també eixes característiques 

són unes fake news? I els i les integrants de la Festa, 

estem preparats per a debatre estes qüestions?

Clar que tots eixos canvis depenen en gran manera 

falla plaça de jesús...



dels polítics que regulen la Festa —sí, també és un 

engany això de les Falles seran allò que els fallers i 

les falleres vulguen—, i ja sabem que molts temes 

que han de passar pel tamís dels càrrecs electes 

van al tran-tran, allargant-se per dècades, mentre 

que aquells o aquelles que depenen de les seues 

decisions se’n farten. Vos sona la història aquella 

de la recuperació de la Ciutat de l’Artista Faller? 

Recordeu el conte del Congrés Faller? Les ajudes a 

les indústries que viuen de les Falles? La publicació 

dels noms dels jurats de falla?

Totes qüestions importants, totes sortejades per 

tots els que han estat en la poltrona fallera. Que sí, 

que cada mes de març es publica un pla merave-

llós per a reactivar el polígon de Benicalap, però, 

de moment, sols s’han vist renders que, siguem 

sincers, no conviden a l’optimisme. Els i les profes-

sionals que treballen a la Ciutat Fallera necessiten 

alguna cosa més que dibuixos. Perquè el barri va 

mutant per a convertir-se —no tan a poc a poc— en 

un polígon industrial més.

Estigueu atents i atentes, que enguany, que n’hi ha 
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eleccions, les falses promeses, els cants de sirena i 

les realitats virtuals ens cauran damunt a cabassa-

des.

També és cert que en l’últim exercici s’han fet els 

passos previs perquè, per fi, visquem un congrés 

que actualitze el Reglament Faller adaptant-lo als 

temps. Algunes comissions de falla van per davant 

regulant-se elles mateixes i aprofitant els dubtes 

que el mateix reglament suscita. Ja s’està treballant 

en les ponències prèvies, i esperem que arribe la 

nau a bon port, la Festa necessita airejar-se i refres-

car més d’un aspecte.

I sí, tots els regidors i consellers de torn han pro-

més que tots els sectors econòmics vinculats direc-

tament en la Festa tindrien ajudes, però només la 

Covid-19 feu possibles ajudes que serviren perquè 

no quedara arrasat tot l’entramat socioeconòmic 

que subsistix fent o ajudant a fer la Festa.

Ah —i ja que parlem de la Covid—, recordeu allò 

que déiem, que després de la pandèmia i de les Fa-

lles estiuenques de 2021, aprofitaríem per a repen-

falla plaça de jesús...



sar la Festa? Mentida! I de les grosses. Tornarem, 

només sis mesos més tard, a deixar de fer soroll 

de matinada. A desplaçar els actes primigenis a un 

costat per tornar a fer tot allò que ens queixàvem 

que ja no féiem i que amb les falles de setembre ens 

adonàrem que havíem perdut. Ens va créixer el nas 

a tots quatre pams i el lluïm coents davant de l’au-

toengany que ens férem. No rescatarem les falles 

de dia, ni reviscolarem la Festa com la visquérem 

de xicotetes i xicotets. La crua diversió i l’espenta 

econòmica —per a alguns, d’unes falles boges— ens 

acaronà l’oït i ens ennuvolà la visió davant d’unes 

Falles mesurades i controlades. Ens mentírem i ens 

creguérem els nostres propis embolics.

Pel que fa als jurats —tema que donaria per a un es-

tudi en profunditat ell a soles—, per què els més im-

portants, els de falla, no poden ser coneguts, excep-

te els de les màximes categories i n’hi ha tanta por 

que se sàpiga qui són? Tots els festivals i premis ar-

tístics de qualsevol disciplina fan públics els noms 

dels qui valoren les actuacions o propostes dels 

qui es presenten, excepte les Falles. Es normalit-

zaria més la situació si es poguera saber quins són 
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els noms d’aquells i aquelles que valoren el treball 

d’artistes i comissions. I si és ben cert que és difícil 

formar tants jurats per a un sol dia, el que s’hauria 

de procurar és que la formació que reben els i les 

que opten a jugar amb el treball i l’esforç de falles i 

d’artesans fora més adequada. Un matí, que alguns 

s’agafen com a festívol, no pot servir per a conéixer 

tots els aspectes destacables a valorar en una falla, 

amb les grans dificultats que suposen els diferents 

estils dels artistes, i els diversos pressupostos i mis-

satges que oferixen els cadafals. I només els cada-

fals, ja que les decoracions, les llums o les amistats 

amb membres de la comissió no compten per al 

premi, encara que alguns les facen valdre.

I, al tall dels jurats, els premis. Quants premis 

són necessaris? Des de quin nominal, els de falla, 

deixen de tindre sentit? Hem construït una realitat 

al voltant dels palets. Tots volem desfilar i tornar 

a la demarcació amb com més trossos de tela que 

onege des d’un tubet d’alumini millor. Ens unfla, 

ompli i reafirma com a fallers que el cadafal de la 

plaça desaparega darrere d’un mur de colors, una 

sort de patchwork, però ens fa igual de què parla 
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eixa falla, qui l’ha feta, com és, i no és estrany que 

la majoria dels qui diuen “hem guanyat el díhuit de 

secció” ni tan sols hagen mirat la falla que han con-

tribuït —que no ajudat— a plantar. I ens topem ací 

amb una nova falsedat fallera, el fet que el cadafal 

és el centre de la Festa.

Sí, abans era el centre, el tot, la raó. Ara són l’argu-

ment per a estar tot l’any ajuntant-nos, tallar una 

setmana o més els carrers i perquè alguns i algunes 

es mostren, coents, al veïnat. No importa què diu la 

falla, si diu alguna cosa. No importa si és més gran, 

té menys figures o està acabada amb gust o amb 

presses. Però tenim una coartada per a ser els amos 

i les ames del carrer. Envair l’espai de tots i totes, 

embrutar i contaminar per activa i per passiva. Per-

què la Festa desmesurada que vivim sobrepassa els 

límits de molèstia en molts aspectes. I si és ben cert 

que, en un percentatge important, eixes inconve-

niències no depenen en exclusiva de fallers i falle-

res, algunes sí que ho fan. Les músiques fora d’ho-

rari, les revetlles descontrolades i alguns aspectes 

millorables els pengen a fallers i falleres l’etiqueta 

d’insolidaris, mals veïns i molestos. Quan, com ja 
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he comentat, moltes vegades, no som responsables 

d’eixos fets.

També contamina la cremà, i seria necessari un 

canvi en els materials que conformen les falles, per 

tal de reduir l’impacte negatiu del foc festiu en el 

medi. Ara bé, pense que s’està errant l’estratègia en 

buscar, com a base per a la seua construcció, ma-

terials com la fusta, teles, papers o cartons, que no 

sempre complixen les normes ambientals mínimes. 

És cert que estos components estan rodejats d’un 

cert romanticisme que els avala, però, com dic, 

haurien de complir els estàndards per a ser neutres 

de veritat. La fusta hauria de provindre d’un cultiu 

sostenible, les teles no contindre tints amb derivats 

metàl·lics, ni fils plàstics, i els fils naturals també 

harien de ser cultivats de manera ecològica; com 

els papers o cartons, que haurien de ser reciclats. A 

més, pintures i vernissos no haurien de contindre 

components metàl·lics —és cert que quasi cap mar-

ca els conté en l’actualitat— i tindre bases exemptes 

de silicones. Quan valdria una falla d’una secció 

mitjana que complira amb tots estos paràmetres? 

Segur que els costos serien molt més elevats que 
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ara per ara. Per tant, podem deixar a un  costat eixe 

fake de falles com en els orígens i buscar materials 

actuals que no produïsquen grans emissions de 

residus en la combustió, i que ja comencen a en-

trar als obradors. Suro blanc provinent de residus 

vegetals, compostos a base de l’excedent de la palla 

de l’arròs o diferents vegetals, que, en ser cremats, 

a banda d’un net i lleuger fum blanc, emeten pocs 

derivats nocius de la combustió. El problema que 

presenten és el seu elevat cost; però, a major de-

manda, segur que baixarien els preus. Ja vorem, 

espere, si es poden plantar la majoria de falles amb 

estos materials. Ho agrairem tots i totes.

Eixa recerca d’una mínima empremta ambiental 

donaria valor afegit a les Falles, i les posicionaria 

més encara entre les més conegudes del món, que 

no ens enganyem, no ho són tant. Visitades deu 

pàgines web dedicades al turisme, en només tres 

d’elles es nomenaven les Falles. Una sense ràn-

quing, una altra la posicionava la que feia set de 

les quinze festes més importants del món i l’última 

la marcava com la primera. En les altres, inclús en 

llistats de fins a trenta-tres festivals, les Falles no 
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apareixen. Tot i allò del Patrimoni Immaterial amb 

què tant se’ns ompli la boca. Però la realitat és que 

no es valora la Festa molt més enllà dels límits pe-

ninsulars i en gran manera només pel sarau, l’al-

cohol la follia contínua dels dies grans. Entre tots 

ens hem cregut la mentida que creàvem la més 

rellevant festa, i pareix que som, si no una més, sí 

una altra com les que mouen més participants o bé 

l’economia local. Una economia que, amb el model 

actual de Festa, subvencionat per les quotes dels 

fallers i falleres, alguns patrocinadors, els ajunta-

ments i els pocs premis que comporten una grati-

ficació monetària, és insostenible i està abocada a 

una reducció substancial de les comissions, amb 

l’impacte negatiu per a l’economia que l’envolta, o, 

si no es posen els peus a terra, a la desaparició qua-

si total de tot l’entramat festívol. Eixa sí que seria 

una crua veritat.

Com veus, amable lector o lectora, la Festa s’en-

fronta a les seues fal·làcies i veritats. Té reptes im-

portants en els pròxims anys que impliquen la seua 

pervivència. O potser tot allò que acabes de llegir 

no siga més que una enumeració de fake news, un 

falla plaça de jesús...



joc de mans per traure’t de l’avorriment. No sempre 

el que apareix publicat en mitjans seriosos, com un 

llibret de falla, és cert. A tu et correspon garbellar 

i triar entre la borumballa perquè només quede la 

realitat. I recorda, que a la fi, el foc tot ho purifica. 

Cremem-ho tot.

Juanjo Medina.
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Els nostres artistes, els nostres 

amics. 

Els germans García, naixen el 25 de març de 1983 

i comencen la seua trajectòria professional al ta-

ller de Miguel H., amb qui estan dos anys. Prompte 

comencen a destacar per la seua delicadesa a l’hora 

de plasmar les labors que els corresponien en l’or-

ganització del treball. Javi es forma en el Grau Su-

perior d’Automoció i Jesús en Batxillerat Artístic.

 

Finalment, Javi i Jesús debuten en solitari en l’any 

2014, plantant tres falles infantils per les comis-

sions Plaça de Jesús, Xafant per la imaginació, 3r 

premi de IiG de 6a; Dr. Gómez Ferrer, La Terra és 

de tots i cadascú cuida la seua part; i Sant Antoni 

de Paiporta. Aposten des d’eixe primer any, per fa-

lles amb una estètica diferent, i fent gala d’un ampli 

repertori de línies expressives, cosa què aprofiten 

per a plasmar les distintes temàtiques que exposen 

als seus cadafals. 
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Diferents materials que aporten textures als aca-

bats, jugant amb una pintura sempre cuidada i 

pulcra que dota als ninots de personalitat. Ninots 

vestits amb roba o goma eva, a més de diferents 

complements ajuden a conformar un imaginari 

sempre ple de grans dosis de fantasia i continguts 

compromesos i atraients, pel component participa-

tiu, als més menuts, com la falla Des de dins, Plaça 

de Jesús 2018, que amb forma de poma, permetia 

als xiquets i les xiquetes —i als no tant— entrar dins 

i jugar amb un cuc què, damunt d’un dispositiu, li 

pegava voltes. Una bona mostra del seu estil és el 

rellotger, ninot infantil que presenten en 2015 a 

l’Exposició per a Pl. de Jesús i que va quedar en el 

lloc deu, constituint una sorpresa. 

En 2017 planten la seua primera falla gran, Criti-

cart, per Nicolau Andreu de Torrent, que obté el 1r 

Premi de 3a Secció. I que obri un camí de triomfs a 

la capital de l’Horta Sud. Que es reafirma en els Ni-

nots Indultats dels anys 2019 i 2020, els dos per a la 

falla Nicolau Andreu. En este 2020 també obtenen 

el Ninot Indultat Infanti de Xàtiva, per a la comis-

sió Selgas- Tovar. 
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En 2017 i 2018 planten a Valencia les seues dues 

falles infantils de millor secció, per ara, en concret 

en Primera, les dues per a Na Jordana. La primera, 

Marietaaa, ja té tinc!, 2n Premi, i la segona, Nòma-

des, donetes a tota màquina, premi 11. 

Debutaren en falles adultes en València en l’any 

2019, per a Plaça de Jesús amb Tòtem, 3r de IiG de 

6aB i premi 9 d’Innovació, i per a Blanqueries Fes-

teig, amb una estètica un poc més convencional, i 

que els va reportar el 1r Premi de 6aC i el premi al 

Millor Ninot de Secció. 

Per a 2020/21, en la ciutat de València, planten les 

falles Blanqueries, No hi ha mar; Palleter- Erudit 

Orellana, Ego; l’infantil de Dr. Gómez Ferrer, L’or-

questra de la vida; i les dues propostes de Plaça 

de Jesús, Liberum libri per a la comissió adulta i 

Creixent des de dins per als infantils. Així com les 

falles El teatre de la vida, Seglas- Tovar, de Xàtiva i 

Improbus ille de mundo, per a Nicolau Andreu, de 

Torrent.
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En 2022, planten, per fi, la falla infantil creada pe a 

Selgas- Tovar, ja que a Xàtiva s’ajornaren les Falles 

per la pandèmia. Amb Adveniment tancaren un 

cicle ben productiu a Nicolau Andreu. A València 

planten dos infantils, Dr. Gómez Ferrer, Somnis 

de cotó, i Pl. de Jesús Porció, que obté un 4t Premi 

Caliu, pel seu missatge inclusiu. Pel que fa a grans 

repetixen junt amb les tres comissions, Blanque-

ries, amb Fènix, Palleter, on planten Fem futur i Pl. 

de Jesús, FPJ, on demostren una gran habilitat amb 

la fusta alçant al tombe una falla de catorze metres 

que commemorava el cinquantenari de la comissió.    

Fora de l’àmbit faller han construït decorats i es-

tands en diferents festivals com Own Spirit, Cool 

Whey i Las Ánimas. Han modelat la línia de nous 

ninos de Jolusa (2020) o també la restauració de la 

figura de Sant Miquel en Mislata.

Per a 2023 continuen apostant per falles amb un 

component diferencial, textures que aporten uns 

acabats cridaners i temàtiques que fan pensar tant 

als més menuts i menudes com als i les més grans. 

Per a FPJ plantaran No cregues tot el que penses i 
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Infinitats, i amb elles celebrarem amb Jesús i Javi 

els seus deu anys de col·laboració, afinitat i amistat 

amb tot els jejusians i jesusianes. 

Moltes gràcies Javi i Jesús!!

121

no cregues tot el quet penses...



Projecte 2023

No cregues 
tot el que 
penses.



La desinformació interessada,

els bots de les xarxes social, els pseudoperiodistes 

venuts als interessos econòmics, la premsa groga 

i també la indolència d’una societat que consumix 

ràpidament, no contrasta, oblida més de pressa 

encara i no es preocupa per descobrir la veritat 

d’allò que pot arribar a interessar-li, tots eixos con-

dicionants i molts més, han provocat un erro en el 

sistema que aboca a la massa social a estar domi-

nats pels polítics, empreses d’internet i aquells que 

aprofiten eixa fallada comuna per a obrir-se pas i 

mentir a cara descoberta cada vegada que tenen 

l’oportunitat de fer-ho.

Les i els individus vivim ordenats com un ramat del 

qual no podem escapar. Controlen, modifiquen el 

nostre comportament i gustos. Ens diuen que, com, 

quant, quan i on. Ens van educant dins de la reali-

tat virtual, que han creat els poders fàctics, perquè 

visquem les nostres vides de pega.
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Només despertarem la nostra consciència, si som 

capaços de llevar-nos la màscara que ens han im-

plantat, i buscar les fonts originals i fidedignes de 

les informacions que ens arriben. Hem de ser cons-

cients de totes les realitats.

  

Abandonem la doctrina imperant. Siga’m valents 

i valentes. Fugim de la massa. No sigma part de la 

manada.   

No ens deixem controlar. 

Llevem-nos el boç.

falla plaça de jesús...

Esbós
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Fake News

És la vida fantasia

o sols una il·lusió?

Per a creure el dia a dia

reclamem saber del món.

Poder palpar, contrastar,

i amb la resta compartir

alguna realitat

que el consens faça sorgir.

A hores d’ara qui ho diria

quan ens toca navegar

enmig d’una gran sagnia,

un riu fet clavegueram.

Quan trobem com a notícia

tants enredros i mentira

per a tornar xirivia

la dieta informativa.

falla plaça de jesús...



Mentre hi ha llengua queda home,

s’ha dit sempre i és real,

però tenim un món pobre

perquè massa és inventat.

D’antic servia el segell

de la bona veritat

indicar com un penell:

«lletra impresa és serietat».

Hui ja no te’n pots fiar,

del que veiem en la tele

ni tampoc en els diaris,

menys encara a l’internet.

Corre i corre, tot és ràpid,

poc volem reflexionar,

fugim de l’ambient càlid

que ens permet enraonar.

El cas és tindre’ns torbats

amb escàndols per al fetge,

per a viure revoltats

assenyalar-nos heretges.
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Però també és culpa nostra

rodar tan entabanats:

la deixadesa fa pobra

virtut i capacitat.

Ens imaginem colossos

però no sabem patir,

resabuts i capritxosos,

no afegir nostra mania.

No exigim ni preguntem

si confirma com pensem,

per això no ens ajustem

al bon judici dels fets.

Així ens colen enganyifes

enormes, interessades,

fent-les passar per notícies

cridaneres, destacades.

Ens mirem panxacontents

però sense garantia

tot el que ens sona plaent,

malgrat paréixer mentida.

falla plaça de jesús...



Sovint promouen els odis,

també supersticions

que no respecten els codis

i ens fan reus d’emocions.

Un pensament perillós,

més encara si és caspós;

si t’ataranta un terròs

fes-li «fuig!» com a un mal gos.

L’ambient rebolicat

i l’enrenou fan confita:

algú al govern s’ha ficat,

sempre hi ha qui s’aprofita.

Els ultres portaven porres

per a intimidar les nits,

ara emmerden tots els rogles

amb grapats de «bots» i «wifi»...

Aquell Trump n’era abonat

i feu escola d’insults

contra el debat reposat,

ben contents de fer l’incult
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També ho fan en el teu barri,

tots com si fórem ramat,

carregant culpes, quasi

etiquetes de maldat.

Ara bé, no són babaus:

és la tàctica política

per a subvertir la pau,

la crispació analítica.

falla plaça de jesús...



Atrevir-se a veritat

obri un camí compartit,

difícil, amb voluntat

de construir i ascendir.

Internet és gran finestra,

un riu amb corrent d’allau

que ens empudega la mestra

quan l’honradesa decau.

La cosa esdevé ben grossa

i un embull que destriar,

trobem l’hort ben ple de brossa

sense diferenciar.

Amb les falses novetats

el negoci és marejar:

amb tanta barbaritat

ens tirem les mans al cap.

La veritat de l’engany

és l’abús de la fal·làcia.

Opinar dels fets reals

permet viure en democràcia.
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Com la boira escamparem,

que ens encega i desanima

i tothora entropessem?

Cal revisar amb estima

molts detalls en la lectura,

per a començar les fonts,

els desigs i la factura

dels interessos majors.

Si no volem ser bajoques

ni quedar-nos carabasses,

més val mirar on t’ajoques,

previndre les confiances.

És a dir, tindre trellat.

Lluny la pólvora del foc,

que no ens deixe entabuixats

la primera bufa en tro.

Els fallers i les falleres

de la plaça de Jesús

recomanem les paelles

comprovades pel bon ús,

falla plaça de jesús...



i si voleu els bunyols

unflar-los de contingut,

mireu de no rebre un gol

en revisar-ne el rebut.

Només tenim una via

si desitgem prosperar,

reconduir l’aljamia

i respectar veritats.

Eduard Ramirez Comeig
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Fallera Major

Paula
Monmeneu
Salavert





A la F.M.



Paula és fallera de vocació

i des de xiqueta s’hi ha dedicat

amb les gran ales de la il·lusió.

De menuda en la Crida imaginava

amb delit viscut d’artista del foc

que les torres també eren decorat.

La vida dins del casal li fa goig,

moguda per la curiositat

perquè aprén entre xiquets i majors.

Sap molt bé que l’equip és important

per a l’educació i per al joc,

i així farà feliç el seu regnat.

Eduard Ramirez Comeig
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Comissió



JOSE PIQUER PEREZ; RICARDO BELDA RIPOLL; J.RICARDO 

VERDEGUER TODO; JOSE CUBELLS FERRER; JOSE VICENTE 

MORENO CUQUERELLA; M.JOSE FERNANDEZ LEONARTE; EM-

PAR DEL NUVOLS VERDEGUER BELDA; PILAR JURADO TEJADA; 

ANTONIO MONMENEU MARTI; NIEVES SALAVERT BROSETA; 

BEGOÑA SELVI GARAYOA; JOSE BRESO CABAÑAS; CARMEN 

CALABUIG MERINO; MILAGROS MERINO UTIEL; ANA MARIA 

VILLALBA LAYUNTA; MIREYA VICENTE VILAS; MARI PAZ SEL-

VI GARAYOA; MIGUEL MUÑOZ GRIMAS; VICENTE CAMARENA 

RUBIO; VICENTE CAMARENA FERRER; FCO.MANUEL TORRES 

MERINO; ESTER ARROYO DIAZ-PAVON; ANA BLAS GARCIA; 

YOLANDA Mª CAMPOS JURADO; INMACULADA JURADO TE-

JADA; NEUS MONMENEU SALAVERT; PAULA MONMENEU SA-

LAVERT; PAZ PITARCH SELVI; CARMEN MONMENEU MARTI; 

LUCIA HIPOLITO CUBEDO; ISABEL MARTI PEREZ; AMPARO 

TIJERAS IBORRA; JOSÉ GANDIA FERRERO; CARLOS PEREZ RO-

MERO; CANDELA PEREZ ROMERO; JUAN LUIS GIL FOGUE; MI-

GUEL MUÑOZ SELVI; DAFNE GOMEZ ROYO; MATILDE ROMERO 

NAVARRO; SERGIO PEREZ PEDROS; ELENA DIAZ-PAVON QUE-

SADA; JUAN JOSE MEDINA BONILLA; JULIO ANTONIO SAN-

CHEZ FERRANDIS; JOSE LUIS GONZALEZ ROMERO; JORGE 

BOSCH MEDINA; MATIAS VICENTE MENDOZA; ESTRELLA VI-

LAS LOREDO; ROSA PURA CALPE I FORTEA; VICENTE BAIXAU-

LI CUBELLS; LUCAS GARCES CALABUIG; EDUARDO CATALA 

ERAUS; MARIA INMACULADA MOLTO GOMEZ; Mª CONCEP-

CION VISIEDO LEAL; ROBERTO LUJAN VALOR; LUCIA MARTI 

PRATS; ROSA ROMEU MARTI; CRISTINA BADIA ROMEU; JOSEP 

MARI MARTINEZ MARCO; INMACULADA CHAMORRO ROME-

RO; CARLA SANZ ROMERO; MARIA JULIA MORENO CHICOTE; 

JOSE GASPAR BADIA DOMENECH; OSCAR RIDAURA MINGUET; 

SANDRA FORTUÑO GARCIA; IGNACIO FERNANDEZ DEL CAS-

TILLO SANTISTEBAN; SILVIA FUERTES COMPAINS; MARIA DEL 

CARMEN FIGUERES CANTO; SONIA GALLEGO FENOLLAR; 

FRANCISCO ENRIQUE NAPOLITANO; OSCAR SUAREZ ROME-

RO; MARIA CANO TUDELA; MARIO ESCRIBANO VAZQUEZ; AN-

GELA BLANCO ABAD; SOFIA DEL CARMEN SUAREZ BARRO; 

ENRIQUE CRISTOBAL TORMO PALOP; CONNOR PHILIP LYNCH



Recompenses



BUNYOL DE BRILLANTS

MIREYA VICENTE VILAS

BUNYOL D’OR

ROSA PURA CALPE I FORTEA
VICENTE CAMARENA FERRER

ROBERTO LUJAN VALOR

BUNYOL D’ARGENT

JORGE BOSCH MEDINA
INMACULADA CHAMORRO MORENO

JOSEP MARI MARTINEZ MARCO
CARLOS PEREZ ROMERO

BUNYOL DE COURE 

VICENTE BAIXAULI CUBELLS
MARIA DEL CARMEN FIGUERES CANTO

SONIA GALLEGO FENOLLAR
FRANCISCO ENRIQUE NAPOLITANO

OSCAR SUAREZ ROMERO
MARIA CANO TUDELA

VICENTE CAMARENA RUBIO
SANDRA FORTUÑO GARCIA



Programa



Diumenge - 26/02/2023
- 14:00h - Dinar al casal i concentració per a anar a La 
Crida, acompanyant a la Fallera Major Paula Monmeneu.

Dissabte - 04/03/2023
- 11:00h - Replegà pels comerços del barri acompanyats 
per la Colla de tabal i dolçaina “Tio Vaina”.

Diumenge - 05/03/2023
- 08:00h - Despertà de l’Agrupació de Falles Mercat de 
Jesús.
- 10:00h - Visita a la exposició del ninot.
- 14:00h - Dinar al casal.

Dissabte - 11/03/2022
- 21:00h - Sopar oferit a la comissió per la Fallera Major 
Paula Monmeneu, i el Presisent Toni Monmeneu. Al fina-
litzar s’imposaran les recompenses atorgades per Junta 
Central Fallera a la comissió i acompanyat de fi de festa
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2023

Programació



Diumenge - 12/03/2022
- 10:00h - Concentració al casal per la preparació del 
concurs de paelles.
- 11:00h - 51º Concurs de paelles Falla Plaça de Jesús 
amb actuacions en directe, patrocinat
per “Arroz La Fallera”..

Dimecres - 15/03/2023
- 22:00h - Sopar de la plantà per a la comissió.
- 24:00h - Plantà de la Falla “No cregues tot el que pen-
ses”.

Dijous  - 16/03/2023
- 15:00h - Dinar per a la comissió en la carpa.
- 18:00h - Activitat del projecte 2023.
- 22:00h - Sopar per a la comissió en la carpa.
- 24:00h - Discomóvil.

Divendres - 17/03/2023
- 09:00h - Concetració al casal per a replegar els premis 
atorgats per Junta Central Fallera a la comissió.
- 11:00h - Cercavila conjunta amb altres comissions veï-
nes.
- 15:00h - Dinar per a la comissió en la carpa.
- 18:00h - Joc.
- 22:00h - Sopar per a la comissió en la carpa.
- 24:00h - Concert en directe.
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Dissabte - 18/03/2023
- 11:00h - Tallers de Mon
- 15:00h - Dinar per a la comissió en la carpa.
- 20:15h - Concentració en el casal per a replegar a la 
Fallera Major Paula Monmeneu i dirigir-nos a l’ofrena de 
flors de la Mare de Deu dels Desamparats, acompanyats 
per l’Agrupació musical de Massarojos.
- 24:00h - Sessió musical.

Diumenge - 19/03/2020
- 08:00h - Despertà del dia de Sant Josep per a tota la 
demarcació.
- 10:30h - Concentració al casal per a assistir a la Santa 
Misa en la Parròquia de Santa María de Jesús, celebrada 
en honor al nostre Patró Sant Josep. A l’eixida de mis-
sa, cercavila per la demarcació acompanyats per la colla 
“Tio Vaina”.
- 14:00h - Mascletà conjunta amb la Falla Carcaixent a la 
nostra demarcació, a carrec de Pirotècnia Turís.
- 18:00h - Taller i actuació de Kultrun Batucada.
- 21:00h - Sopar de la cremà.
- 21:30h - Focs d’artifici.
- 22:00h - Cerimònia d’entrega del Foc i en seguidament 
Cremà de la Falla “No cregues tot el que penses”.
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Pictos
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President Inf.

Guillem
Monmeneu
Pineau





A Guillem...



Guillem enguany entra en dansa com vol,

perquè ha crescut fins a ser president

de la falla i els companys de la colla.

Amb son germà té les bregues i el joc,

la música i el tast el fan content,

li agraden els esports i és bon lector.

És el curs de superar l’escaló

al liceu, dels estudis primerencs,

mentre al març dirigeix flames i foc.

Eduard Ramirez Comeig
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Col-labora



Bar Jesús............................................................................................
Pollastres Rosarín.........................................................................
L’essencia de la Terra..................................................................
Óptica Jesús......................................................................................
Carnes Ruma...................................................................................
Col·legi Hermes...............................................................................
Forn, Pastisseria Casani.............................................................
Pirotecnia Turís..............................................................................
La papallona de la sort...............................................................
Automoviles Galindo....................................................................
Centro d’educació infantil Sacapuntas..............................
Bar Cafeteria El Llimoner.........................................................
Clínica Cubells.................................................................................
La casa de les flors........................................................................
Juana Castelló..................................................................................
Consum................................................................................................
Pescateria Hermanos Muñoz..................................................
Fruites i verdures, Diego y Marivi.......................................
Sasteria i brodats Vercher.........................................................
Agrupació de Falles Mercat de Jesús.................................
Artesaia Ortiz...................................................................................
Centralia Perruqueria.................................................................
Bar Mejillones..................................................................................
Arros la Fallera...............................................................................
Carnisseria El Valle.......................................................................
Agrupació de Falles I + E..........................................................
Tocados Mekele...............................................................................
Fisio Dietetic.....................................................................................
Joaquín Sorolla...............................................................................
Podología Patraix...........................................................................
GDS Ferreteria.................................................................................
Selvi artes gráficas........................................................................
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Viu les Falles 
amb nosaltres

T'esperem en el teu Consum de c/ Jesús
i en: consum.es
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