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Valencians, fallers, gent de tot el món!! 
 
Ja comencem a sentir les primeres melodies de la primavera, ja s’acosta el mes de 
març i, baix la nostra volguda senyera i als peus de les majestuoses Torres dels 
Serrans, estem preparats per a anunciar al món sencer que… JA ESTEM EN 
FALLES!! 
 
Arriba el moment de replegar els fruits de tot un any de dedicació i treball, i 
d’engalanar València per a la nostra festa gran. És el moment de mostrar l’orgull 
d’un poble convertit en foc, llum, color, música i festa. 
 
Els artistes fallers ja donen les últimes pinzellades a les falles, verdaderes obres 
d’art que ens fan somniar en cada racó de la ciutat. Els pirotècnics estan preparats 
per a fer vibrar València i perfumar-la d’eixe aroma tan nostre, el de la pólvora.  
 
Els fallers i falleres inundarem cada cantó de València, desfilarem pels nostres 
carrers vestits amb els rics teixits valencians, al compàs de les nostres bandes de 
música, ofrenant amb devoció flors carregades de peticions per a la Mare de Déu, 
flors amb les quals els vestidors confeccionaran el mant de la nostra Mareta. 
 
I no puc oblidar-me del pilar més important de la festa: Vosaltres!! Els fallers sou 
els que feu grans les Falles. Sou fills d’un poble vell, fidel a la seua memòria i cada 
any, moguts per la il·lusió, aconseguiu conservar una tradició centenària, 
transmesa de pares a fills en la nostra volguda llengua valenciana. I és que ser 
faller és més que un sentiment: és la nostra forma de vida! 
 
Xiquets de València! Em sume a les paraules de Sofía. Vosaltres sou el present, però 
sobretot el futur de la nostra festa. Impregneu-vos de la cultura valenciana, 
aprengueu les tradicions dels nostres majors i avantpassats, i feu-les vostres, 
perquè les Falles continuen sent per a sempre la millor festa del món. 
 
Que en esta crida tots els valencians que estan fora de la nostra terra se senten més 
prop d’ella.  Que la germanor fallera envolte les persones més desafavorides. Que 
la màgia de les falles ens mantinga per sempre units, sense importar condicions. 
Les corts d’honor, Sofía i jo ens sentim unes privilegiades per poder representar 
eixe sentiment que fa que el cor de tantes persones bategue a un mateix so. 
 
Que les falles embriaguen de llum, color i soroll cada racó del cap i casal, de tots els 
pobles i les pedanies de la nostra comunitat. Que esta crida siga extensible al món 
sencer: Bienvenidos a las Fallas! Welcome to Falles! Bienvenue sur le Falles! 
Benvenuti a Falles! 
 



La voluntat que sempre ens ha guiat serà la que enguany faça història i el 
patrimoni cultural que són les Falles tindrà el reconeixement que mereix. Per això, 
vos convide a obrir les portes dels vostres casals a tots els que vénen a visitar la 
ciutat, a que cada un de vosaltres sigueu ambaixadors de la festa i que mostreu al 
món sencer la seua grandesa. 
 
Valencians, ja està ací la festa més gran del món! Ja estan ací les Falles!! Alceu els 
vostres estendards i fem tremolar València cridant tots a una veu: Visca València!! 
Visquen les Falles!! 


