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Les falles a través dels ulls d’un 
astrònom

Enric Marco

Un mes després d’apagar-se les últimes brases de les falles de 2014 els records s’omplin de falles grans i menu-
des, de passacarrers, mascletades i finalment de la Nit de la Cremà. Tots hem pogut gaudir de la festa, com a 
membres d’alguna falla o, simplement, com a vianants i visitants.

Un mes després d’apagar-se les últimes 

brases de les falles de 2014 els records 

s’omplin de falles grans i menudes, de 

passacarrers, mascletades i finalment de la 

Nit de la Cremà. Tots hem pogut gaudir de 

la festa, com a membres d’alguna falla o, 

simplement, com a vianants i visitants. Per 

a la ciutat de València, que compta amb 

unes 700 falles, és la seua festa principal, 

però a la comarca de la Safor, a Gandia, a 

Oliva o a Tavernes de la Valldigna, la festa 

també és important.

Les falles s’estan renovant contínuament 

però ha estat els darrers anys quan aquest 

procés s’ha fet més evident. No només 

s’ha pogut veure en el disseny, amb falles 

tan atrevides com la Na Jordana, on col-

laborava una altra vegada després de 14 

anys, el dibuixant Ortifus, sinó també en 

els materials. Les noves tecnologies són, 

indubtablement, la nova revolució del món 

de la festa.

Com a astrònom, de vegades m’he pre-

guntat si malgrat  aquesta renovació, el 

món de la ciència en general i de l’astro-

nomia en particular, està o no present en la 

nostra festa; i també si queda ben reflectit 

o si només hi apareixen els tòpics.1. Falla Ajuntament de València. Artista Vicent Luna. 1982. juanansoler.
blogspot.com.es/2012/03/las-fallas-de-la-plaza-del-ayuntamiento.html
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Per escriure aquest article en basaré en l’entrevista 

que vaig fer fa unes setmanes en el programa Ecos del 

Cosmos, de la ràdio de la Universitat de València, a 

Xavier Serra, amant i bon divulgador de la festa, inter-

nauta persistent, més conegut en la xarxa per Malalt de 

Falles.

A més, també cal remarcar l’ajuda dels meus 

companys de l’Agrupació Astronòmica de la Safor, 

Marcelino Álvarez, Maxi Doncel, Ángela Alarcos i 

Palmira Marugán que amablement m’han enviat algunes 

de les fotos que il·lustraran aquest article. Sense ells 

aquest escrit estaria ben coix.

Les falles, com a manifestació de caràcter popular, 

sempre s’ha acostat al món de la ciència amb certa des-

confiança, de la mateixa manera com s’hi acosta la major 

part de la societat. Potser en part la causa d’aquesta des-

confiança la tenen els científics que no han sabut divul-

gar o no han pogut popularitzar les seues activitats. Però 

pel que fa a l’astronomia i també a l’astronàutica sempre 

hi ha hagut exemples positius i la societat ha arribat a 

conéixer molt bé determinats aspectes principals, grà-

cies als documentals com ara Cosmos i a l’impacte de 

les imatges de l’univers obtingudes amb telescopis com 

el Hubble. Per això la ciència i la tecnologia de l’espai 

s’han pogut incorporar a la temàtica fallera de manera 

satírica i crítica, com és costum en altres temàtiques, tot 

i aprofitant l’ocasió per posar en evidència els nostres 

pecats com a membres de la societat terrestre. 

Els temes recurrents de les falles, pel que ens toca de 

prop, han estat sempre l’astronàutica, els viatges espaci-

als, els extraterrestres, etc. La Lluna, el Sol i els planetes 

s’han utilitzat moltes vegades com una mera decoració 

però, de vegades, en algunes falles han arribat a ser el 

tema principal. 

Fer ací un repàs exhaustiu de la temàtica seria difícil 

en tan poc espai. Em limitaré, doncs, a fer un passeig en 

el temps passat per la ciutat de València, per acabar en 

la comarca de la Safor.

Podríem començar l’any 1982 a la falla principal 

de la ciutat de València. En l’aleshores plaça del País 

Valencià, actual plaça de l’Ajuntament, la falla estava 

dedicada a l’astronàutica. L’artista, Vicent Luna, hi bastí 

un immens coet, tipus Saturn V, disposat al costat de la 

2. Falla Carabasses – en Gall. Artista Diego Arnau Espinosa. 2014. Marcelino Álvarez.
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font de la plaça. Per ajudar-lo a enlairar-se, uns grans 

masclets li penjaven al voltant tot i esperant la Nit de 

la Cremà.

Si ens acostem als temps actuals, fa dos anys la falla 

Na Jordana plantà, de la mà de l’artista Manuel Garcia, 

un cap de Leonardo da Vinci de 15 m d’altura sobre un 

tanc-bombarder en el qual presentaven els seus invents 

més importants. L’obra estava feta en un 90% de fusta 

de pi i de xop i es recuperava així la forma tradicional 

de fer falles. Per cert, Manuel Garcia va ser l’artista que 

va fer el Moisés d’enguany a la falla de l’Ajuntament.

L’any 2012, també, la falla infantil de Ramiro de 

Maeztu–Humanista Furió va ser ben astronàutica. 

L’artista, Laura Palmeri, amb la falleta Llunàtics va fer 

referència a totes les formes d’admirar la Lluna o de 

tornar-se boig amb ella. Astronautes, l’Spunik, càpsu-

les espacials, robots, extraterrestres, platets voladors i 

personatges com Marvin, el marcià o l’aparició estel·lar 

de Darth Vader conformaven la falla. Com que es deia 

Llunàtics, tot en ella girava al voltant de la Lluna.

Enguany, aquest 2014, l’astronomia ha estat també 

present en moltes falles com ara en Plom-Guillem 

de Castro, Ripalda-Soguers o plaça de l’Àngel, però 

només de manera decorativa, podríem dir. Tanmateix 

ha estat el tema principal en d’altres com a la Falla 

Carabasses-En Gall, la Falla Luis Lamarca-Velázquez 

o a la Falla Oloriz-Fabián y Fuero.

Concretament la Falla Carabasses-En Gall, de l’ar-

tista Diego Arnau Espinosa, amb el lema: “El món i 

les mates” ens presentava el mateix Albert Einstein i 

la Teoria de la Relativitat envoltant el monument d’uns 

extraterrestres amb portàtils Mac i la figura d’Arquíme-

des de Siracusa. 

També la falla Luis Lamarca-Velázquez, amb el lema 

“A l’estranger i més enllà”, de l’artista Francisco Borja 

Ripollés, fa la crítica a la crisi que vivim amb la pre-

sentació d’un astronauta valencià, que va arrossegant 

la maleta cap a la Lluna en busca d’un món millor. 

El recurs dels coets, d’extraterrestres plens d’ulls i de 

parabòliques són ben presents tot al voltant de la falla.

Finalment el monument que diríem que ha destacat 

enguany en l’apartat astronòmic ha estat, sens dubte, 

la Falla Oloriz-Fabian y Fuero. Amb un tema molt 

3. Falla Luis Lamarca-Velázquez. Artista Francisco Borja Ripollés. Xavier Serra / malaltdefalles.com
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divertit: “Hi ha una sogra en la Lluna”, l’artista, Carlos 

Carsí, envia la seua sogra a la Lluna. Hi apareixen coets 

tipus V2, llunes, l’escriptor Jules Verne (20000 llegües 

de viatge amb la meua sogra) i la NASA. Tot un despro-

pòsit faller amb un personatge familiar que s’adquireix 

just en el moment de casar-se.

D’altra banda, si recordem les falles que aquest 2014 

s’han plantat a la Safor, també hi trobem la temàtica 

astronòmica en unes quantes. Per exemple, a la falla del 

Grau de Gandia que presentava un esquirol sobre una 

lluna vestida de bruixa. 

Però és a Tavernes de la Valldigna on hem trobat dues 

falles on l’astronomia hi és present de manera explícita. 

Una d’elles és la falla Cambro que, per mostrar-nos 

el món dels pirates, hi havia un canó que enviava una 

bala al nostre satèl·lit, tot rememorant conjuntament la 

famosa pel·lícula Le Voyage dans la Lune de Geoges 

Méliès i Viatge a la Lluna de Jules Verne. La Lluna ben 

espantada era observada per un pirata amb una ullera de 

llarga vista. L’altra, i que a més ha guanyat en l’apartat 

astronòmic infantil d’enguany, ha estat la falla La Via de 

Tavernes, perquè tota la falleta sencera ha estat dedicada 

a conéixer els planetes del Sistema Solar. De manera 

ben didàctica fa un passeig pels diferents mons, sense 

oblidar el perdut Plutó. Un astrònom vestit de mag es 

prepara per observar-los a través d’un xicotet telesco-

pi que resulta ser molt semblant als nostres estimats 

Lidlescopis.  

Com es pot veure, la temàtica astronàutica i astronò-

mica dóna per a molt en el món de les falles. L’any que 

ve tornarem a fer un repàs a les falles per treure’n la 

versió més astronòmica.

4. Falla Oloriz - Fabian y Fuero. Artista Carlos Carsí. Xavier Serra / malaltdefalles.com



Huygens nº 108                                mayo - junio 2014                                                            Página   29

Bibliografia:

Ecos del Cosmos. Entrevista a Xavier Serra, Malalt 

de Falles. 

http://mediauni.uv.es/3748

5. Falla Cambro de Tavernes. Enric Marco

6. Falla Infantil La Via de Tavernes. Enric Marco

Esta és un detall de la foto núm 6. Falla la Via Tavernes


