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Amb el títol El llibret de Falla: una 
oportunitat cultural, l’IVAM albergarà des del
15 de març fins al 24 d’abril una biblioteca 
efímera formada per uns 100 llibrets de Falla 
i altres objectes complementaris, que daten 
des de 1855 fins als nostres dies.

Falla de Sen Chusep en la plaseta del 
teatre prinsipal de València 

1859
Biblioteca Serrano Morales 

‘LA CREU DEL MATRIMONI’
Falla Plasa de la Trinitat

1866
Biblioteca Serrano Morales

La iniciativa, que s’emmarca en la línia de treball de 
diàleg amb la ciutat, ha estat dirigida per Ricardo Ruíz 
amb l'objectiu de posar en valor el llibret de Falla 
com a manifestació cultural dins de les Falles. Un 
objecte que naix del treball col·lectiu de valencians i 
valencianes, i que està format per una suma d’articles 
d’opinió, poemes, estudis històrics, assaigs, relats, 
contes, il·lustracions… juntament amb records 
personals, vivències, actes festius al carrer o anuncis 
de comerços de barri. Tot això crea un gènere literari 
genuïnament valencià, en la nostra llengua, que forma 
un cos teòric al voltant de les nostres festes, tradicions 
i mode de vida. 

Com a document escrit, el llibret de Falla recull 
el testimoniatge oral i experiencial de l’imaginari 
col·lectiu. Aquestes publicacions, que formen 
històricament part de les Falles, són un element que 
no sucumbeix a les flames i que, passa desapercebut 
per al gran públic, que presta més atenció a altres 
expressions artístiques falleres.

Per conformar el projecte i recopilar els llibrets, 
han col·laborat diferents persones, institucions i 
associacions, prestant diferents exemplars i objectes 
que, en mostrar-se junts per primera vegada a l’IVAM, 
constitueixen una biblioteca comuna, transformable i 
efímera.

Aquest fet contribueix a significar, una vegada 
més, la força de la festa de les Falles com a teixit 
associatiu local capaç de construir un museu efímer 
que transforma la ciutat durant uns dies. Així, genera 
al seu voltant gran quantitat de treball cultural, nascut 
directament de l’associacionisme i amb l’escultura 
de la falla —que hauria de ser crítica— com a pedra 
angular. Un fet que constitueix una oportunitat per a la 
indústria cultural valenciana (dissenyadors, il·lustradors, 
escriptors, impremtes…) i una potent eina local de 
transformació.
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Falla Carrers Guerrero y En Gall
1935
Arxiu Ricardo Ruíz

‘ELS ENEMICS DEL POBLE A L’INFERN’
Nova cultura. Número extraordinari de les 
falles
1937
Arxiu Rafael Solaz

‘EL FALLERO DE PLATA’
Falla El Turia

1950
Arxiu Josep Lluís Marín
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Recorregut de l'arxiu

La biblioteca recollirà llibrets històrics fonamentals 
per entendre l’evolució d’aquestes publicacions fins als 
nostres dies, encara que se centrarà sobretot en els 
dels darrers anys. El recorregut, que és cronològic, es 
desenvolupa al llarg d’un moble bibliotecari amb forma 
serpentejant que albergarà al voltant de 100 llibrets 
exposats en cabines individuals que comptaran amb 
una cadira per poder veure i estudiar el material de 
forma pausada. Cada llibret té un espai d’estudi, cada 
llibret és una joia. A més de l’exemplar, les cabines 
mostraran una foto de la Falla a què corresponen, 
complements del llibret i una cartel·la amb un índex 
de continguts editorials. L’usuari també trobarà llibres 
de falles que no neixen estrictament de comissions 
falleres, però que tenen una estructura comuna amb 
els llibrets de Falla, donant veu als que els produeixen 
d’una manera independent.

‘LIBRO DE LA FALLA DEL FOC’
Falla del Foc

1954
Arxiu Manolo Vilaplana

Falla Plaça Na Jordana
1954

Centre de Documentació de la 
Festa de les Falles
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Alguns apunts

Ricardo Ruíz, director del projecte, pren com a 
referència el succés ocorregut a l’Antiga Biblioteca 
d’Alexandria, que, com explica la llegenda, quan va 
sucumbir a les flames, la gent corrent va tenir la 
precaució de salvar alguns llibres i pergamins del 
foc a les seues cases. Per això, Ruíz recorda que 
a València la biblioteca de ‘llibrets salvats’ del foc 
s’estén per tota la ciutat, i es descentralitza per 
diferents cases i barris.

Actualment, nombrosos exemplars d’excel·lent 
qualitat són els produïts per comissions falleres com: 
Na Jordana, Borrull-Socors, Castielfabib-Marquès 
de Sant Joan, Corona, Ripalda-Beneficència-Sant 
Ramon, Plaça de Jesús, Arrancapins o el singular 
projecte de les Falles Populars i Combatives. També 
a les diferents comarques com El Mocador a Sagunt, 
la Plaça del Forn i la Plaça de la Malva a Alzira, Joan 
Ramón Jiménez a Xàtiva o Canet a Cullera, entre 
moltes altres.

Es tracta d’un teixit extens i descentralitzat 
que contribueix a la cohesió entre els diferents 
pobles i amplifica la producció de la literatura 
valenciana.

Falla King Kong
1978
Arxiu Josep Lluís Marín

‘PERQUÈ EL FOC NOMÉS 
SIGA UN ESPILL’
Ajuntament de València
1987
Arxiu Josep Lluís Marín

‘UNA ODISSEA DE TRES PARELLS DE 
NASSOS’

Falla Na Jordana
2001

Arxiu A. C. Falla Na Jordana
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‘SENSE PERMÍS’
AC Falla Mossén Sorell-Corona
2017
Arxiu A. C. Falla Mossén Sorell-Corona

‘D’ON NO HI HA NO ES POT 
TRAURE’

A. C. Falla Castielfabib - 
Marqués de Sant Joan

2019
Arxiu Ricardo Ruíz
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Digitalització i arxiu

Cada any la digitalització dels documents i la difusió 
per xarxes socials és més gran, comenta Ricardo 
Ruíz. «Any rere any, anem construint col·lectivament 
la nostra biblioteca d’escala urbana i la digitalitzem 
perquè estiga a l’abast de tots i totes».

Vinculat a aquesta necessitat d’arxivar el 
coneixement, s’ha desenvolupat paral·lelament per 
part de la Federació de Falles Experimentals el nou 
Centre de Documentació Fallera, una base de dades en 
desenvolupament que constitueix un vehicle democràtic 
d’accés a la informació sobre la literatura festiva més 
rellevant als llibrets de Falla. Aquest arxiu es presentarà 
com a activitat durant el mes d’abril.

Biografia de Ricardo Ruíz,  
director del projecte

Ricardo Ruíz és arquitecte per l’Escola Tècnica Superior 
d'Arquitectura de València de la Universitat Politècnica 
de València (2017). Ha desenvolupat projectes i 
iniciatives destacades vinculades a l’àmbit de les falles 
en gestió cultural, disseny gràfic i comunicació, disseny 
i direcció editorials, edició i literatura. A més, ha exercit 
com a comissari d’exposicions, arquitecte col·laborador 
i paisatgista en projectes d’urbanisme o de participació 
ciutadana amb diversos estudis.

‘LES FALLES SERAN SEMPRE NOSTRES’
Falles Populars i Combatives

2018
Falles Populars i Combatives

Activitats

15 de març - 19.00 hores

Conversa a l’Auditori Carmen Alborch a càrrec de 
Ricardo Ruíz, director del projecte, juntament amb 
Josep Lluís Marín, comissari de l’exposició El llibret 
de falla (1850-2015). Explicació i relació de la festa,  
Miquel Platero, desenvolupador del Centre de 
Documentació d’Art Efímer, Ibán Ramón, dissenyador 
de llibrets de Falla, Julia Pineda, integrant 
de l’Assemblea de Falles Populars i Combatives, 
Elena Muñoz, expresidenta de la Falla Mossèn 
Sorell-Corona, i Armand Llàcer, director de 
comunicació de LaImprenta CG.
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