
Fallera major de València, 

Fallera major infantil de València, 

Corts d’honor, 

Membres de la corporació, 

Falleres i fallers, 

  

 

De la mateixa manera que els casals de les comissions de falla obrin les seues portes al 

llarg de l’any per a dur a terme una intensa i frenètica activitat, un any més obrim de 

bat a bat les portes de la casa de la ciutat per a acollir un dels moments assenyalats de 

la festa fallera: ens reunim hui per mostrar el nostre reconeixement a les que seran les 

màximes representants de les Falles del 2017, Raquel Alario Bernabé i Clara Parejo 

Pérez. 

 

Comença hui un any de les vostres vides que desitgem que siga feliç i ple de ventura. 

Uns mesos que estaran carregats de sensacions i d’experiències compartides, de 

moments que quedaran en la vostra retina per sempre. I esperem que un d’eixos 

moments especials el viviu quan la festa de les Falles siga declarada patrimoni de la 

humanitat per la UNESCO. 

 

És cert que la nostra festa ja és universal, perquè els valencians i les valencianes l’han 

projectada des de fa dècades més enllà de les nostres fronteres: a l’Argentina, Xile, 

l’Uruguai, França, entre molts altres llocs. Ells i elles són ambaixadors de la nostra terra 

gràcies al seu anhel de continuïtat, ja que, quan celebren i compartixen les Falles, 

estan celebrant i compartint la nostra identitat. 

 

Perquè les Falles, allà on siga que se celebren, són la “festa de la terra valenciana”, 

eixa “festa divina de la pàtria aimada”, com cantava fa prop de 100 anys el poeta Enric 

Duran i Tortajada, qui, com a regidor d’este Ajuntament, també va estar assegut en 

més d’una ocasió en este hemicicle, com hui fem nosaltres.  

 

I és que la festa ens permet formar part de la comunitat, culminar un sentiment de 

pertinença a un grup i un lloc concrets, fixar la nostra existència en la família, els amics 

i els veïns, en eixe espai càlid de convivència que és la falla i la seua demarcació. La 

festa ens reforça com a persones alhora que ens ajuda a construir una ciutat plena de 

vida, que batega gràcies a les iniciatives de les comissions de falla i de tantes altres 

associacions culturals i festives que fan bullir de dinamisme els nostres carrers i barris. 



 

Sens dubte, el nomenament de les Falles com a patrimoni de la humanitat serà motiu 

de celebració compartida. Però més enllà d’això —que no és poc—, hem de tindre ben 

present que la concessió d’un títol d’estes característiques comporta també assumir 

una sèrie de compromisos, un conjunt de responsabilitats. 

 

Responsabilitat davant un llegat que hem heretat dels nostres avantpassats, dels qui 

ens han precedit al llarg de la història abnegada de cada comissió, en el treball 

silenciós de cada taller, mantenint viva la flama de la festa. Per això, la nostra 

responsabilitat és preservar eixe llegat i transmetre’l a les generacions que ens 

seguiran, com a part d’una herència comuna, perquè, com deia també fa 100 anys el 

poeta Isidor Peris, la falla “és l’espurna del foc tradicional, del costum d’ahir, de qui és 

hereua”. Per això, quan parlem de festa i tradició parlem també de patrimoni.  

 

Es tracta d’una responsabilitat que ha de ser compartida per tota la societat. D’una 

banda, com és obvi, per les institucions, entre les quals hi ha este Ajuntament, que 

continuarà treballant de manera ferma i decidida per protegir i promoure esta festa. 

Però això sols no és suficient sense la participació i implicació dels fallers i les falleres, 

dels protagonistes de la festa. 

  

És per això que vosaltres, Raquel i Clara, assumiu des de hui també una part important 

d’eixa responsabilitat. A partir d’ara, durant tot un any sereu un espill per als fallers i 

sereu representants de la festa entre tots els valencians, però també sereu 

ambaixadores actives de la festa davant els visitants i els forans. I vos correspon, com 

a la resta de fallers i falleres, ser garants del nostre respecte pel patrimoni faller: eixa 

potent creativitat que s’expressa en múltiples manifestacions rituals i festives, que cada 

any es renoven i actualitzen com a prova de la seua vitalitat. Una creativitat que té el 

seu màxim exponent en la falla, l’eix al voltant del qual gira la nostra festa i que la fa 

singular, però que també comprén molts altres aspectes com són la literatura festiva, 

la música, la pirotècnia o la indumentària, mereixedores de respecte i protecció. 

 

És tracta, per tant, d’una oportunitat que tenim els fallers i tots els valencians de 

recórrer junts un camí il·lusionant, que ha de servir per a donar a conéixer entre els 

visitants aquells elements i valors que fan singular les Falles i la nostra ciutat, però 

també entre la resta dels ciutadans de València, perquè la festa és sinònim de 

convivència i d’integració en l’espai públic. I igual que este hemicicle acull la pluralitat 

de la societat valenciana, els casals són també reflex d’una festa oberta, plural i 



diversa. És així com les Falles es constituïxen com un patrimoni comú, on tots tenen 

cabuda en harmonia. Un patrimoni comú que els valencians volem obrir també ara a la 

resta de la humanitat. 

 

Sou, com hem dit, representant de tots els fallers i les falleres, dels majors, però 

també dels menuts, de la xicalla fallera, que és futur, però també present de la festa, i 

a la qual, Clara, tindràs ocasió de posar veu quan juntament amb Raquel feu la vostra 

Crida a València i al món des de les torres dels Serrans. 

 

En eixe paper de representants i ambaixadores de les Falles no estareu a soles. Al llarg 

d’estes setmanes prèvies, vos han acompanyat en este camí altres joves i xiquetes 

falleres que compartixen amb vosaltres la passió i estima per la nostra festa. A elles 

volem agrair també la seua dedicació i entrega, amb el convenciment que des de les 

seues comissions ens ajudaran també en este objectiu comú. 

 

A més, Raquel i Clara, sabeu que comptareu amb l’ajuda i companyia de les que ja són 

les vostres companyes i amigues, la vostra cort d’honor, que representa eixa connexió 

entre les Falles i tots els barris del cap i casal, perquè quan els valencians fem festa, 

també estem fent ciutat: la València antiga, bressol de les Falles, que ens porten 

Carme, Claudia, Clara, María, Natalia i Paula; la València que desbordà les muralles i 

d’on venen Ariadna, Beatriz, Mar, María Teresa, Marina, Marta i Paloma; els barris de 

l’altra banda del riu i del creixement de la ciutat que representen Carmen, Nuria, 

Rebeca, Sara i Yaiza; la València marítima de Marina, Raquel, Rebeca, Sonia i Yaiza, i 

les Falles de l’àrea metropolitana, d’on ve Patricia. 

 

Una funció, la de representants i ambaixadores de la festa, on sempre tindreu com a 

referència l’exemple d’Alicia Moreno Morales i Sofia Soler Casas, les falleres majors de 

València del 2016, que han viscut amb autèntic entusiasme la seua dedicació a la 

festa, sempre acompanyades per les seues corts d’honor. Per a totes elles, és el 

moment d’expressar el nostre record i gratitud permanents. 

 

La conservació del patrimoni festiu és una responsabilitat que ens agermana amb la 

resta de festes valencianes, que també són expressió de la nostra identitat col·lectiva. 

Una germanor que ací està encarnada per les representants d’eixes festes que hui 

viuen amb nosaltres este dia especial: la bellesa de les Fogueres de Sant Joan 

d’Alacant, Ana Belén Castelló Ríos, i la reina de les festes de la Magdalena de Castelló, 



Estefania Climent Moreno, a les quals esperem rebre com a amfitrions en els dies 

grans de les Falles i a les quals desitgem que culminen un regnat ple de felicitat. 

 

Raquel i Clara, a partir de hui tindrem l’ocasió de viure al vostre costat moments 

especials de la festa, experiències que es convertiran en records inesborrables. I estic 

convençut que de la vostra mà descobrirem nous matisos i colors de les Falles. En eixe 

trajecte, heu de saber que sempre tindreu el respecte i l’afecte d’esta corporació que 

presidisc. 

 

Sou una anella més en la cadena de la història fallera, sou present, però sobretot sou 

futur, perquè són les noves generacions les que hauran de garantir la continuïtat de la 

festa fallera. Per això, Raquel i Clara, la nit de la cremà, quan l’art sucumbisca entre 

paveses, guardeu en la memòria eixe moment màgic de les Falles i penseu que sempre 

vos quedarà el privilegi d’haver contribuït a mantindre viva un any més eixa herència 

compartida de festa i tradició. 

 

Visca les Falles! 

 

Visca València! 


