
 

DISCURS ACOMIADAMENT FALLERES MAJORS DE VALÈNCIA 2017  
Raquel Alario i Clara Mª Parejo 

 
 Fallers i falleres, bona nit a tots! Hui es un dia de nervis, il·lusió, dia de somnis 

complits. En este mateix escenari escoltàvem entre plors i crits d'alegria els nostres 
noms. Començava un any inoblidable, el millor de les nostres vides. I hui tornem ací un 
any després per a obrir-vos el nostre cor, donar-vos les gràcies i dir-vos que ens sentim 
tremendament orgulloses de ser valencianes, falleres i sobretot d'haver sigut les 
vostres Falleres Majors de València.  

Este 2017 ha sigut un regal. Un any en què hem pogut conèixer de prop la grandesa 
de la nostra festa, la grandesa de tots i cadascun de vosaltres, els fallers. Mai podrem 
agrair-vos prou tot el que heu fet per nosaltres, tot el que ens heu donat, el feliços que 
ens heu fet. De vosaltres hem après que les falles són solidàries, que no hi ha falla 
caiguda ni remat danyat que no puga remuntar amb la unió dels seus fallers, que els 
casals són lloc reunió i diversió, però també nucli de defensa de les nostres tradicions i 
la nostra cultura. Ens heu ensenyat que no hi ha edat, gènere, raça, ideologia o classe 
social que ens diferèncie quan tenim una cosa tan gran que ens unix, la nostra passió 
per les Falles.  

Vosaltres els fallers ens heu transmès la vostra alegria, il·lusió i respecte en cadascú 
dels actes que hem tingut oportunitat de viure al vostre costat, especialment als 
casals, on naix i creix l'essència de l'esperit faller. Un esperit que hem vist reflectit en 
les Falleres Majors i presidents de les 381 comissions amb els que hem compartit la 
il·lusió de representar les nostres Falles en este 2017. I què dir dels fallerets i falleretes. 
El món de les Falles infantils ens ha demostrat que és tot un referent de futur per a la 
nostra festa i vos assegure que ha sigut un verdader privilegi per a mi ser la vostra 
representant infantil.  

Falleres i fallers, ens heu regalat el vostre afecte, els vostres somriures, ens heu 
convertit en les vostres regines i nosaltres vos hem entregat el nostre cor. El vostre 
esforç, treball i il·lusió ha sigut la nostra font d'energia diària i per tot això, 26 cors 
fallers estem hui ací, per a mostrar-vos la nostra estima, despedir-nos i dir-vos amb la 
mà en el cor: Gràcies món faller!  

Ens hem entregat en cos i ànima a la festa i esta ens ha ensenyat molt. Ens ha 
descobert la magnitud de la paraula germanor. Germanor que va més enllà dels casals 
de la nostra ciutat i ens unix a 54 juntes locals per a fer gran entre tots la festa fallera, 
perquè “Junts molem més”. Germanor que ens transporta fins a Múrcia i Burgos 
permetent-nos conéixer la granesa de les seues festes, de la seua gent i de les seues 
reines.  

Germanor que ens unix per sempre a dos festes germanes volgudes per tots els 
valencians: Fogueres de Sant Joan d’Alacant i Festes de la Magdalena de Castelló. 
Festes belles i acollidores i origen de 8 reines que les han portat al més alt. Adriana i 



 

Martina, Ana Belen i Sofía, Bellees del foc d’Alacant, Berta i Lucía, Estefania i Carla, 
Reines de la Magdalena de Castelló, afortunades les vostres festes per haver comptat 
amb grans ambaixadores i afortunades nosaltres per haver viscut el nostre somni al 
vostre costat. Vos estimem!  

El temps passa ràpid. Hui tornem la vista enrere i recordem amb un somriure a totes 
aquelles persones que hem vist treballar amb il·lusió per les nostres Falles. Hem vist el 
suport de la corporació municipal i del nostre alcalde, el dur treball dels servicis 
municipals, l'entrega absoluta dels mitjans de comunicació i l’afecte dels nostres 
xofers.  

Tanquem els ulls i ens arriben milers de records dels orfebres, indumentaristas, 
perruquers, i mestres seders que ens han fet lluir com autèntiques reines. Ens 
apleguen records dels artistes fallers, llumeners, músics, poetes i mestres pirotècnics 
que van omplir València de llum, color, musica i humor. 365 dies de treball i esforç que 
mereixen el nostre més sincer reconeixement i agraïment. I és que les nostres Falles 
són molt més que una festa, són motor de la nostra ciutat, són vincle d'unió, són 
passió, són Patrimoni de l´Humanitat!  

Un fet que marcava este any i els nostres regnats. Te’n recordes? Les Falles eixíem al 
carrer per a celebrar-ho i des de les Torres de Serrans ho anunciàvem al món sencer. 
Un fet històric que compartíem molt de prop amb els que enguany s'han convertit en 
la nostra família. Eixe grup de més de 200 fallers que formen la JCF.  
Grup encapçalat pel nostre president Pere Fuset i compost per grandíssimes persones 
en què hem vist reflectit l'autèntic esperit faller. I junt amb Pere, un gran equip: Pepe, 
Ramon, Javi, Inma, Montse, Merche, Jose, Pepe, Estefania i tots els membres de les 
vostres delegacions. Ens heu donat el vostre afecte, els vostres consells, buscant 
sempre el millor per a nosaltres. Vos hem vist deixar la vostra vida a un costat per a 
entregar-vos al món faller i per això vos admirem. Sabeu que sempre vos portarem al 
nostre cor!  
Permeteu-me que esta nit em dirigisca a unes personetes molt especials per a mi, la 
meua Cort d’Honor. He tingut la sort de formar amb elles, el millor grup d'amigues 
falleres que algú pot tindre; res sense elles i les seues famílies haguera sigut igual. Les 
meues dotze companyes d'esta increïble aventura, som una pinya des del dia que em 
vau donar en ma casa vostre primer abraç de grup. Així que podeu imaginar-vos el que 
hem rigut i també plorat, el que ens hem recolzat en els moments de més cansanci, les 
milers d'anècdotes que tenim i sempre sense perdre el vostre somriure i elegància que 
m'ompli d'orgull. Des de la més xicoteta Paloma a la més major Natalia, obrint camí 
Rebeca i Ariadna, amb doblet de noms dues Yaizas i dues Marinas, per a completar-la 
amb Claudia, Sonia, Mar i Nuria. Vos vull!  
I que dir de les meues xiques. Afortunada la festa i afortunada jo per haver tingut al 
meu costat 12 grans dones que ho valen i ho mereixen. Teresa Mocholí, Clara Romero, 
Beatriz Aspas, Raquel Montero, Paula Ortiz , Patricia Navarro, Carmen Llopis, Rebeca 



 

Gómez, María Pérez, Marta Martínez, Carmen Engo i Sara Monsalvatje, en eixe ordre 
anunciaven els vostres noms en este mateix lloc fa exactament un any. En eixe ordre 
es feien realitat vostres somnis. Coneixia els noms de les que sense saber-ho es 
convertirien en la millor Cort d'honor que mai haguera pogut imaginar. Amigues i 
companyes de rialles i plors, d'emocions, alegries i mirades de complicitat que només 
nosaltres enteníem. 13, sempre 13, de principi a fi. Perquè hem compartit centenars 
de moments marcats per una mateixa paraula, nostra unitat. Cort d'Honor formada 
per 12 dones intel·ligents, enèrgiques i de gran cor que van eixir de les seues 
comissions per a entregar-se en cos i ànima a València, convertint-se en la més digna 
representació de nostra festa fallera. Valencians i fallers, sentiu-vos orgullosos de la 
que és i serà per sempre vostra Cort d'honor de la FMV 2017!  
Hem viscut un any màgic, però res d'açò haguera sigut possible sense el suport de la 
meua família, la d'ací i la d'Extremadura, i de tots els nostres amics que per a mi són 
part d'ella. La meua família materna i en especial el meu iaio Francisco, que em va 
inculcar l'amor per esta festa així que permeteu-me que els diga que espere que 
estigueu orgullosos de mi i em perdoneu si alguna vegada vos he fallat. GRÀCIES als 
meus tios i cosins per haver compartit amb mi cada acte, a les meues iaies per haver-
me transmès tota la vostra il·lusió i als que ja no estan per haver-me protegit. Gràcies 
als meus germans Kiko, el meu germà major i conseller i Celia, la meua germaneta 
xicoteta per haver sigut la meua inspiració per als més menuts. I com no, gràcies als 
meus pares per ser com sou i per convertir-me en qui sóc, però sobretot gràcies per 
haver-vos esforçat perquè el meu somni es fera realitat. Ho heu aconseguit!  
Y a tu Raquel, la meua fallera major, la meua còmplice. Sempre pendent de mi, 
donant-me consells, animant-me, acariciant-me i buscant el meu millor somriure, 
disfrutant al meu costat de cadascú dels actes que hem compartit. Gràcies a tu i a la 
teua família per donar-me tot el vostre afecte i comptar sempre amb mi. En esta nit 
d'il·lusió i donant-te la mà, eixa que m'has donat tantes vegades al llarg d’este any et 
dic GRÀCIES per deixar-me ser la teua xicoteta protagonista d'este conte que hem 
escrit juntes en la història fallera.  
La felicitat, la emoció, el nerviosisme davant l'arribada d'un acte, infinitat de 
sentiments que és inevitable no compartir amb el meu suport vital, la meua família. 
Família que des d’ací i des del cel mai m’ha deixat a soles. Mama i papa, Esther i Ana, 
Héctor , Ximo i Carlos, vau decidir somiar amb mi, fer d'este any el vostre i estar al meu 
costat perquè mai perdera el somriure. Fora on fora ahí estàveu vosaltres, deixant-ho 
tot a banda per a viure junt a mi este any màgic. Gràcies per fer-me la persona més 
feliç del món! Una felicitat estesa a 12 cases més, les vostres famílies. Ells s'han 
desviscut per nosaltres, ens han recolzat, acompanyat i arrancat centenars de 
somriures cada dia. Gràcies a vosaltres hui estem ací, fent realitat el nostre somni. Vos 
estimem!  



 

I que dir-te a tu Clara, la meua xiqueta. Mai deixaré de donar-li les gràcies a la vida per 
haver-me unit a tu, a la teua família i a la teua meravellosa Cort d’Honor Infantil. Te’n 
recordes d’eixe 10 d’Octubre? Dos telefonades inesperades marcaven l'inici. Et 
converties en la nostra FMIV i me donaves eixe primer abraç que ens unia per sempre. 
Gràcies per alegrar-me cada dia amb el teu dolç somriure, per calmar-me amb els teus 
abraços i per enamorar-me amb la teua espontaneïtat i la teua rialla contagiosa. 
Sempre juntes i de la mà, perquè així es com ens agrada viure tots els actes. Juntes per 
a poder compartir confidències, rialles i milers d’anècdotes. Hem viscut un somni de 
què ara toca despertar, però recorda que sempre estaré al teu costat. Et vull 
moltíssim!  
Fa un any i en este mateix lloc recorde estar asseguda on ara esteu vosaltres, sense 
imaginar que eixe era el principi que del meu somni. Però amb el foc del 19 de Març, la 
festa renaix i el cicle ha de continuar. Per això estem hui ací, per a posar-li nom a les 13 
xiquetes i 13 senyoretes que des de hui es convertiran en la màxima representació del 
món faller.  
Falleres Majors de València i Corts d'Honor 2018. Encara no sabeu totes les 
experiències que viureu des del precís instant en què el vostre nom ressone en este 
pavelló. No coneixeu l'alegria desbordada que està a punt d'inundar els vostres cors. 
Sabem que des de hui vos entregareu amb passió i il·lusió a la festa que ameu i esta 
vos rebrà allà on aneu amb afecte, respecte i admiració. 26 il·lusions estan a punt de 
nàixer i 2 d'elles prendran el nostre testimoni. Falleres Majors de València i Corts 
d'Honor 2018, València sencera està desitjant conéixer-vos.  
Hui comença el meu camí de volta a casa, a la meua falla de tota la vida, la del meu 
barri, la que va fundar el meu iaio i que m'ha vist nàixer i créixer com a fallera. Torne 
com una xiqueta més, com una fallera infantil més, amb els meus amics. Torne a la 
Falla Sapadors Vicente Lleó, a la meua agrupació i al meu sector Quatre Carreres; torne 
estant orgullosa d'haver-vos representat i agraint tot l'afecte que m'heu transmès.  
La festa continua el seu curs i torne al lloc que va fer de mí la fallera que soc hui, a la 
gent que em va animar a perseguir esta il·lusió i que ha aprofitat cada instant per a 
mostrar-me la seua estima i el seu orgull. Torne al lloc de què vaig partir per a 
continuar treballant per la festa que sempre estaré orgullosa d'haver pogut 
representar. Torne a la meua agrupació Falles Centre, al meu sector La Roqueta-
Arrancapins i com no, a la meua estimada comissió Ferran el Catòlic-Àngel Guimerà.  
Volem acabar com hem començat, donant-vos les gràcies a vosaltres, els fallers. 
Perquè passaran els anys, però mai oblidarem tot el que heu fet per nosaltres. 
S’emportem milers de records al vostre costat, milers de somriures i mostres d’estima. 
Perquè hem tingut un any per a viure-ho, però tenim tota una vida per a recordar-ho. 
El nostre cor es per sempre vostre. Per això hui no volem despedir-nos sinó dir-vos: 
Fins sempre València! Fins sempre món faller! 


