
 
 
 
Valencians i valencianes, falleres i fallers, 
 
Ens trobem davant de les majestuoses i engalanades Torres dels Serrans perquè 
estem a hores de transformar la nostra ciutat en art, en música, en llum i soroll. Per 
això anem a obrir estes portes per a anunciar al mon que ja estem en Falles. 
 
Fallers, és l’hora de disfrutar de la nostra ciutat, de la nostra festa i de les nostres 
tradicions. De vore plasmades per fi, al carrer, les creacions de tants i tants 
professionals que treballen durant tot l’any en l’ombra. Eixos artistes fallers que poden 
plantar les seues obres d’art. Eixos musics que ens fan desbordar alegria amb les 
seues notes musicals. Els pirotècnics, que despleguen tota la pólvora per tal que 
puguem disfrutar del soroll dels masclets. Els indumentaristes, que trauen hores d’on 
no n’hi ha per tal que puguem lluir la nostra rica indumentària valenciana. 
 
I és l’hora de contagiar els que vénen de fora la 
devoció per la nostra Mare de Déu, la meua mareta, que ens il·lumina i ens guia cap a 
una convivència fallera on preval la igualtat i la tolerància. 
 
Com que enguany tinc el privilegi de ser la vostra Fallera Major, m’agradaria que 
lluitàrem tots junts per un món on siguem socialment iguals, humanament diferents i 
totalment lliures, perquè en la nostra festa la dona té un paper clau i fonamental. 
 
Ací teniu el millor exemple del que estic dient, dotze dones valencianes i falleres. 
 
Dones del segle XXI, representants d’una festa que combina tradició i modernitat, una 
festa reconeguda per la UNESCO, gràcies a vosaltres, els fallers, que amb el vostre 
esforç, la vostra dedicació i el vostre treball sou el motor fonamental de les falles. 
 
Però, fallers, m’agradaria fer-vos una petició: 
 
Obriu els vostres casals per acollir a tota la gent de fora que ve il·lusionada a conéixer 
les nostres falles, que tota eixa gent tinga l’oportunitat de conéixer como som els 
valencians: amables, treballadors, hospitalaris, bona gent, honrats i, per damunt, de tot 
solidaris. 
 
Un poble que defensa la seua història i les seues tradicions. Que se sent orgullós de la 
seua identitat i de la seua rica llengua valenciana. 
 
Eixa llengua valenciana que compartim amb tots els fallers i falleres de la nostra 
comunitat, gràcies a les juntes locals que treballen amb nosaltres colze a colze per fer 
més grans i internacionals les Falles. 
 
No vullc acabar sense enviar un missatge d’agraïment a tots el cossos i forces de 
seguretat, que un any més ens permetran disfrutar de la millor festa del món en pau i 
harmonia. 
 
Valencians, fallers, gent de tot el món, alceu els vostres estendards tant alt com 
pugueu, perquè apleguen als que ja no estan amb nosaltres. 
 
Crideu ben fort amb mi: 
 
¡Visca València i que visquen les Falles! 


