
En aquest article intentarem de-

fensar la hipòtesi que la situació

actual de la dona en la festa de les

Falles a València expressa allò que

podríem anomenar la «paradoxa

simbòlica del poder festiu mas-

culí». Aquesta paradoxa consisteix

en el fet que, des de l’òptica de la

dominació masculina, es produeix

un discurs i s’aplica una praxi so-

bre les dones falleres capaç d’ele-

var-les a la categoria de reines sim-

bòliques de la festa, però a canvi

d’apartar-les del control efectiu

d’aquesta. Dit d’una altra manera,

tal com està concebuda estruc-

turalment la festa fallera contem-

porània, les falleres regnen, però

no governen, tot i els assoliments

que en matèria de participació po-

lítica han anat arrancant en els dar-

rers vint anys. Això no obstant,

sostindrem que aquests assoliments

són limitats i estan orientats per la

concepció masculina de la festa.

Estimem, també, que el caràcter

fantasmagòric del regnat faller

femení deriva del fet que la cos-

movisió hegemònica de la dona

fallera en la festa no és sinó un

constructe creat per les projec-

cions psíquiques d’una determina-

da mentalitat masculina històrica-

ment conformada i arrelada encara

en les nostra societat.

Per a desenvolupar la nostra

proposta hem configurat una me-

na de mapa conceptual que mar-

carà l’estructura de l’exposició.

Així, hem determinat dos eixos, a

manera de coordenades centrals

del mapa. En el primer eix, verti-

cal, hi ha dos pols: el primer repre-

senta una visió idealitzada de la

dona (el pla d’allò ideal), mentre

que el segon fa referència a la visió

material de la fallera (el pla d’allò

material). Pel que fa al segon eix,

horitzontal, oscil·la entre un pol

que implica la consideració po-

sitiva de la dona fallera i un pol

negatiu que condensa les actituds

crítiques o impugnadores de la

condició femenina. L’encreuament

dels dos eixos determina quatre

quadrants, cadascun dels quals ge-

nera un model de fallera, amb

diverses materialitzacions empíri-

ques. Els quatre models que se’n

deriven, que tot seguit desenvo-

luparem i exemplificarem, són: la

«dona fallera venerada» (ideal posi-

tiu), que estaria representada per

la figura mitològica de Demèter; la

«dona fallera desitjada» (material

positiu), simbolitzat pel mite d’A-

frodita; la «dona fallera homenatja-

da» (ideal negatiu), sintetitzat per

la figura d’Hera, i la «dona fallera

rebutjada», que pot aparéixer com

a censurada (representada per Pan-

dora) o discriminada (representada

per Artemisa), que configuren

ambdues el pol material negatiu.

Tots els models referits s’enqua-

dren en una estructura social

caracteritzada per la dominació

masculina i una cultura de caire

patriarcal.

Començant pel model de la

«dona fallera venerada» (quadrant

ideal positiu), podem dir que aques-

ta apareix sintetitzada en la figura

de la fallera major, especialment la

fallera major de la ciutat. Des del
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LA REINA FANTASMA
Apoteosi i misèria de la dona fallera

Gil-Manuel Hernández

Ninot indultat:

«La mareta», obra 

de Vicent Benedito 
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moment que l’Ofrena de Flors es

converteix en la principal cele-

bració autoreferencial del col·lec-
tiu faller imaginat, utilitzant la fi-
gura de la Mare de Déu com a
mediador simbòlic transcendent, la
figura de la fallera major esdevé el
principal mediador simbòlic civil
en l’exercici ritual d’autoafirmació
de la falleritat (X. Costa i G-M.
Hernández, 1998). En eixa ceri-
mònia de celebració reflexiva de la
falleritat, la dona fallera sacralitza-
da, escortada per les fèmines de la
seua cort d’honor, hi esdevé sacer-
dotessa ambulant de la litúrgia que
uneix en comunió el poble faller
amb la Mare de Déu. Fins al punt
que es podria aventurar que la
principal funció de la fallera ma-
jor, i de les falleres en general, és
«brillar» en la desfilada de l’Ofre-
na, perquè constitueix, veritable-
ment, l’eix de la comissió i de la
ciutat festiva en l’Ofrena. En di-
positar les flors davant de la Mare
de Déu es produeix la cerimònia
de la consagració; de la mateixa
manera que en la missa cristiana,
per mediació del sacerdot, un tros
de pa i un got de vi es transmuten
en cos i sang de Crist, en l’Ofrena,
per mitjà de l’ofici deambulatori

de la fallera major, acompanyada
per totes les altres dones, el ram di-
positat davant de la Mare de Déu
es converteix en el nexe sacral que
uneix la Mare de Déu amb el seu
poble. Ben significativament, el cos
adorat de la Mare de Déu, tòtem
venerat de la valenciania i la falle-
ritat, es va confeccionant amb els
milers de rams aportats per les fa-
lleres, ja que les cistelles portades
per homes es dipositen als costats.
D’aquesta manera, les falleres (co-
mandades per la seua «reina») es
converteixen en galvanitzadors de
la sacralitat, alhora que la cons-
trueixen reflexivament amb les
seues ofrenes (els rams de flors).
A això ha d’afegir-se el significat
metafòric aportat per la flor, que
designa tant la flor-xiqueta, la do-
na verge (la jove sense desflorar),
com la dona «florida» (dona adulta
i dona mare), que «donen» votiva-
ment la seua feminitat en el centre
simbòlic de la «ciutat de les flors».
Es produeix així la càlida fusió de
tres símbols: la dona celestial (la
Mare de Déu), la dona terra (les
flors) i la dona humana (les falle-
res), i la força resultant d’esta fu-
sió va directament a reforçar tant
l’apoteosi de la falleritat com el

paper crucial de la dona com a co-
hesionadora simbòlica de la iden-
titat fallera (G-M. Hernández,
2006). De manera semblant, els rit-
uals de preselecció, presentació i
exaltació de les falleres majors re-
forcen la identitat fallera i aglu-
tinen els trets essencials del va-
lencianisme faller, especialment en
contextos d’emigració (E. Dianteill,
1998; E. Martínez, 2006).

En el model de dona fallera
venerada, que assoleix el clímax en
l’Ofrena, la deferència ritual mas-
culina es posa al servei d’un discurs
consolidat d’exaltació de la dona
fallera com a sinònim de la «bona»
dona tradicional, que troba en la
fallera oferent la seua màxima ex-
pressió. Les Falles s’autocelebren,
per tant, com a expressió «femeni-
na», però la seua feminitat no deri-
va tant de les falles-cadafal com de
les «reines» falleres que representen
sublimment les comissions que
planten les falles. La força d’aquesta
visió mítica trinitària de la dona ce-
lestial, floral-natural i humana s’a-
precia en les expressions escrites
que, any rere any, produeixen les
Falles o es generen des d’impor-
tants institucions i mitjans de co-
municació. Així es pot observar en
els discursos dels mantenidors de
les falleres majors, que glossen, com
històricament ho feren tantes falles
en els seus versos explicatius, la
dona tradicional en tant que feme-
lla bondadosa i submisa a l’home,
mare dels seus fills, dona faenera de
sa casa, honesta, religiosa i senzilla,
orgullosa d’estar en «el seu lloc».
Des d’aquest punt de vista, la dona
fallera, especialment quan va abilla-
da de valenciana, tradueix la «valen-
ciana perfecta», la fallera idealitzada,
dipositària dels valors identitaris,
lligam privilegiat amb la transcen-
dència i estímul constant per a
l’home (G-M. Hernández, 2000).

El cas de la fallera major con-
densa el model femení venerat,
que podríem simbolitzar per la
deessa grega Demèter, mare i no-
dridora, símbol de la fecunditat i
de la terra-mare. La fallera major
és, alhora, ídol i tabú. És ídol per-
què arriba a ser admirada, elogia-
da, mitificada, i esdevé tabú perquè
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HOMENATJADA

La dona a l’ombra 
de l’home faller
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el món faller, en reconéixer-la
com a ídol, prohibeix que siga cri-
ticada o posada en qüestió. És per
això que la fallera major acaba
tenint molt de figura d’altar, en-
voltada per tota una iconografia
que l’exalta tant com barra el pas
a interpretacions iconoclastes dels
seus significats potenciats. Dit
d’una altra manera, la fallera major
sols pot ser interpretada unidirec-
cionalment, sense crítiques, de ma-
nera que aquell que gose desafiar
la prohibió, tot i que siga en nom
d’arguments racionals, pot acabar
estigmatitzat com a perillós trans-
gressor de l’ordre efectiu que la
fallera major representa.1 Obli-
gatòriament i ritualment, la fallera
major ha de ser valorada amb una
aura de santedat vestal més que
contemplada com a possible ob-
jecte sexual. L’uniforme del vestit
de valenciana s’encarrega de ma-
quillar la libido amb els colors
d’una admiració casta i pura. La
fallera Demèter és, doncs, la deessa
de la religió fallera (la comunitat
de creients civils que creu en el
col·lectiu faller), pont amb la
devoció cultural mariana, vincle
d’expressió identitària fallera i
valenciana, i símbol de la feminitat
tradicional. En front d’ella, el con-
tramodel masculí és el del «faller
devot cavaller», l’home que glori-
fica la Geperudeta, s’extasia amb
l’element floral i adora virilment la
fallera com a expressió pura del
seu ideal femení tradicional. Per
aquesta raó, els homes fallers as-
sumeixen amb deler el paper de
versadors, glorificadors i exaltadors
del ritu d’enaltiment de les falle-
res, alhora que en la desfilada pú-
blica ocupen el lloc de rereguar-
da i protecció simbòlica de les
falleres i les flors, que sempre van
per davant del homes.

El segon model a què fem re-
ferència és el de la «dona desitjada»
(quadrant material positiu). No es
tracta tant d’una dona estrictament
fallera com d’una visió fallera mas-
culina de la dona en general, que
en part també es pot aplicar a la
dona fallera. Es tracta d’una visió
de la dona com a objecte sexual i
eròtic, absolutament present en els

cadafals fallers des dels orígens. En
aquest tractament, la dona apareix
com una mena d’Afrodita, deessa
de l’amor, ideal de l’encant fe-
mení, tamisada pel bròfec faller on
la femella s’erigeix en estimulado-
ra sexual dels mascles. La cultura
fallera és prolixa en imatges associ-
ades al bròfec en la representació
de la dona en foma de clotxines,
figues, peres o melons, que es des-
borda carnalment a partir dels anys
setanta amb la representació de
dones nues exuberants que atrauen
amb els seus encants els homes
«de veritat» (G-M. Hernández,
1996). Aquesta esdevé la versió
més desimbolta i sexual de la re-
presentació femenina en les falles,
sovint un referent carnal i volup-
tuós prou allunyat de la veneració
idealitzada de la fallera.Amb tot, la
mateixa icona de la fallera conté
també el culte a la bellesa d’Afro-
dita com a objecte de desig: la fa-
llera amb les pintes, els vestits, les
joies, la seua gràcia i el moviment
de malucs en desfilar. Es tracta,
això sí, del desig d’una dona carnal
idealitzada, una deessa mediterrà-
nia que enlluerna els sentits dels
homes i els motiva en la repre-
sentació orgullosa de la seua viri-
litat.2 En eixe sentit, el contra-
model de la femella desitjada
afrodisíaca és el «faller mascle», que
a través de la mediació professional
de l’artista faller exhibeix al cadafal
dones nues o seminues amb de-
lectació masclista o contempla la
fallera ritual en la seua esplendor
com a nimfa valenciana i compen-
di d’encants sensuals.

Si, eixint del pol positiu, ens
traslladem al pol negatiu, podem
trobar dos models més força re-
llevants. El primer és el de la «do-
na fallera homenatjada» (quadrant
ideal negatiu). Es tracta, òbviament,
d’un tractament paradoxal, ja que
el pretés homenatge que els fallers
tributen a aquesta dona fallera és,
en realitat, la sanció d’una discri-
minació en termes de poder. De
fet, el model de dona homenatjada
correspon al de l’esposa o compa-
nya fallera del faller, que renuncia
a quotes de poder, protagonisme o
visibilitat per romandre guardant

l’absència «sacrificada» de l’home,
tenint cura de la llar, els fills i les
responsabilitats familiars que l’ho-
me «no té més remei» que aban-
donar en funció de la seua enco-
miable dedicació fallera. Dit d’una
altra manera, l’home roman al
casal treballant per la festa, mentre
que la seua dona és la persona
forta en l’ombra que, restant a ca-
sa, sustenta el protagonisme mas-
culí. Des d’aquesta perspectiva, la
dona sacrificada se simbolitza en
la deessa Hera, que en la mitologia
grega era la protectora de la dona
casada, doble de Zeus, sobirana fe-
menina del món i en part gelosa
del marit. En la versió fallera, ella
és sobirana de la llar, fins i tot de la
llar fallera que és el casal, però a
més se li afegeix un component
judeocristià de resignació i accep-
tació del seu paper subordinat. En
contraprestació, el faller li tributa
un homenatge al seu sacrifici, que
en la seqüència ritual fallera es
plasma en actes, escrits i proclames
on els homes reconeixen i fins tot
premien les heres falleres que ro-
manen a l’ombra dels seus marits,
inspirant-los i ajudant-los perquè
aquests puguen escometre les fae-
nes més centrals per a la pervivèn-
cia de la festa. Enfront d’aquest
model de dona fallera sacrificada i
homenatjada, el contramodel mas-
culí és el del «faller heroi», aquell
home que ho dóna tot per la falla,
que hi aporta hores de son i de
descans després del dur treball,
tasca que li seria impossible de fer
sense que la dona sacrificada es
quedara a casa o renunciara a par-
ticipar més en la falla. Per això, en
no poques comissions falleres, la
«dona de faller» té una quota més
reduïda o rep homenatges en al-
gun moment de l’exercici. En tot
cas, la fallera homenatjada repre-
senta el pol negatiu del pla ideal,
perquè implica el reconeixement
de la renúncia al poder polític de
la dona en la festa.

Finalment hi ha un quart mo-
del de dona fallera, que és el de la
«dona rebutjada», el qual es des-
dobla en dos variants. La «dona
censurada», que normalment no és
una dona fallera, i la dona discri-
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minada, que sí que ho és. Quant a

la dona censurada, es tracta d’un

tret essencial de la cosmovisió fall-

era masculina i, per tant, dominant

en els continguts de les falles. Se-

gons aquesta visió, l’emancipació

femenina és un perill per als

homes, atés que qüestiona l’ordre

«natural» de les coses. Davant l’a-

menaça de l’alliberament femení la

resposta és radicalment masclista:

es recorre a la burla, al menyspreu

o a la ridiculització de les preten-

sions femenines. La idea d’igualtat

sembla quasi una bogeria, intole-

rable i quimèrica, contrària a la tra-

dició i al sentit comú, raó per la

qual es recorre a l’argument de

la dona com a enemiga potencial

de l’home. Segons aquesta expres-

sió, molt constatable en els argu-

ments fallers des de fa més de se-

tanta anys, la dona gaudeix d’unes

armes especials per a tornar boig

l’home i sotmetre’l a la seua vo-

luntat capriciosa. El mitjà ideal per

a completar aquest domini és el

matrimoni, però també el festeig

com a avantsala del «calvari» que

l’home haurà de sofrir quan es

case. La serp del pecat original o el

mateix dimoni són associats a les

maquinacions femenines, desti-

nades a doblegar la voluntat mas-

culina o a anul·lar la llibertat dels

homes. Aquesta postura antife-

menina, en no pocs casos decla-

radament misògina, no és més que

una reacció defensiva de l’home

que veu amenaçada la seua secular

dominació de gènere pels nous

canvis socials i culturals. L’estra-

tègia de resposta és el desprestigi i

estigmatització de l’enemiga, cata-

logada com una mena de Pandora

que és tot parany i seducció, una

deessa que esclavitza l’home amb

els seus desitjos, apetits i capricis,

una dona que trenca la calma i sol-

idaritat masculines introduint-hi el

caos i el desordre. En la cosmovisió

fallera, a més, es pot representar

Pandora com a esposa o sogra, pe-

rò també com la femme fatale que

converteix l’home en una ombra

de si mateix, tot i que aquest li ret

admiració en determinats ambients

artístics «relaxats» (V.Borrego,2006).

El contramodel masculí de la dona

censurada és el «faller home de-

cent», valedor de les essències tra-

dicionals i estoic patidor dels des-

varis femenins.

Al costat de la dona censurada

apareix la «dona discriminada»,

que sí que es refereix d’una man-

era clara a la situació política de les

dones dins l’organització fallera.

De fet, ja per si mateix és sufi-

cientment revelador el fet que fins

prou avançats els anys setanta no

entrara cap dona a formar part

d’una junta directiva fallera. Més

encara, la presència fins fa poc de

temps de seccions femenines, on

sovint el representant davant la

resta de la comissió era un home,

proporciona una idea de la real

marginació a què ha estat sotmesa

la fallera durant molts anys pel que

fa a l’accés al poder festiu.

Aquesta situació ha estat un

fenomen generalitzat, des de les co-

missions de base fins a la mateixa

Junta Central Fallera.Des que en els

anys vint del segle passat es con-

soliden i formalitzen les comis-

sions falleres, i les Falles passen a

ser la primera festa de la ciutat,

la dona passà a participar-hi dins

d’una òrbita secundària, cosa que

vol dir ocupar-se d’ajudar a tallar

la loteria, recórrer els carrers co-

brant les quotes o «ajudar» al casal

amb les tasques d’ornamentació,

neteja i confecció. En compen-

sació, hi ha hagut sempre una

mena de contraprestació, impres-

dindible per al caràcter autore-

ferent de les falles; ens referim a

l’elecció i proclamació de la fallera

major entre flaires de flors i him-

nes grandiloqüents. Tot i això,

realment la dona ha seguit re-

produint a l’interior de la falla el
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paper subsidiari i marginal que

exercia en la vida quotidiana, ocu-

pant-se dels xiquets o de tasques

«femenines», cosa que ha suposat

romandre en un lloc «honorífic»

però llunyà d’una efectiva presèn-
cia executiva en els afers interns de
la comissió. Exaltada en la pre-
sentació i l’Ofrena, però posterga-
da la resta de l’exercici a fer de
mera comparsa dels barons, ver-
taders regidors de les falles.

Tanmateix, a començaments
dels anys vuitanta, aquest pano-
rama anà canviant i la mateixa
evolució de la societat, que assimi-
lava el fet de la integració femeni-
na, es reflectí en l’arribada de les
primeres dones a les juntes direc-
tives, encara que en llocs secun-
daris, com subdelegacions sense
molta importància. De fet, hague-
ren d’arribar els anys noranta per
a veure dones vicepresidentes o,
fins i tot, presidentes de falla, al
mateix temps que hem vist com
València era governada per alcal-
desses i la dona podia ser ministra,
jutgessa o advocada, i aplegar a
llocs abans ocupats en exclusiva
pels homes. Amb tot, les con-
questes femenines en l’accés al
poder de les comissions estan en-
cara prou limitades. És cert que la
fallera reivindicativa és com Ar-
temisa, una deessa rebel que es
creu igual als homes, que caça i
combat pels seus drets i inde-
pendència, però els seus oponents
barons encara li barren el pas a la
plena igualtat. Avui en dia, per
exemple, quan les dones són més
en nombre respecte als homes en
el cens general faller, no hi ha més
d’un 6% de dones presidentes de
falla al cap i casal, alguna dona
presidenta d’agrupació de falles,
quasi cap directiva en les diverses
federacions falleres i molt poques
dones, i amb escàs poder, en la
Junta Central Fallera i el Gremi
Artesà d’Artistes Fallers, per no
esmentar-ne la baixa participació
en debats fallers, publicacions fa-
lleres i congressos fallers.

Com advertíem al comença-
ment de l’article, les conquestes
en termes de poder dins el món
faller per part de les dones estan

força limitades per la mateixa
concepció masculina dominant de
la festa en dos sentits. En primer
lloc, les dones es veuen obligades a
actuar segons una estratègia que
no qüestione les idealitzacions
masculines de la dona; per eixa
raó, intenten tenir més espais de
direcció, però refermant-se com a
dones ornamentals i venerades en
el seu rol de falleres majors o fa-
lleres florals. En segon lloc, l’accés
de les dones als llocs de direcció o
amb responsabilitats executives
està canalitzat pels rols que la con-
cepció masculina de la festa espera
de les dones, és a dir, delegacions
de caràcter més «femení», com ara
infantils, play-backs, dansa, festejos,
secció femenina, activitats diver-
ses, loteries, casal o relacions
públiques, per posar-ne alguns
exemples. De fet, les úniques dues
dones que en temps recents han
arribat per primera vegada a una
vicepresidència de la Junta Cen-
tral Fallera ho han fet dins l’àrea
que s’ocupava essencialment del
protocol i els actes de les falleres
majors i les corts d’honor.3 Per
contra, resulta inusual que les do-
nes siguen presidentes o vicepresi-
dentes o s’ocupen de l’economia
d’una falla, agrupació o federació.
De manera que, tot i els avanços
femenins, torna a reproduir-se
una divisió sexual del treball fes-
tiu, amb l’afegit que no poques
falleres assumeixen i defensen el
model desigualitari en atenció a
les seues obligacions familiars o
a la «tradició».4 Evidentment, el
contramodel de la dona discrimi-
nada és el «faller directiu», espe-
cialment la figura del president,
que habitualment té unes acusades
connotacions paternalistes i auto-
ritàries dins les comissions.

Aquests quatre models no són
més que aproximacions provisio-
nals a la realitat de la dona en la
festa de les Falles, una realitat
complexa i polièdrica que potser
no és tan diferent de la que es viu
en altres festes, com ara les Fo-
gueres d’Alacant, la Setmana Santa
o les festivitats de Moros i Cris-
tians. En alguns casos, fins i tot les
discriminacions de gènere són

més evidents i greus, com testi-
monien les darreres polèmiques
d’Alcoi, que succeeixen a les que
anys enrere enterboliren els alardos

d’Hondarribia o Irun, a Euskadi.
En el cas de les Falles, s’ha d’insis-
tir en la paradoxa que la dona
regna però no governa: és exalta-
da simbòlicament a la condició de
regina floral, sobirana festiva i
icona sacral de la valencianitat fa-
llera, però en termes de possessió
de poder i participació activa en
la direcció executiva i orientació
ideològica de la festa roman en un
clar segon pla. Per eixa raó, li
atribuïm un caràcter fantasmal, per-
què el sexisme és evident i perquè
el poder efectiu de la dona fallera és
nebulós, quan no resta confinat a
aquella àrea d’intimitat del casal
on els barons fallers afirmen con-
trariats que la dona acaba manant.
En tot cas, la sobirania femenina
és purament retòrica i fabricada
des de les fantasies masculines al
voltant de la condició femenina,
especialment pel que fa als models
dominats de la fallera venerada i
homenatjada. Tanmateix, és cert
i constatable que en la darrera
dècada les dones falleres han in-
crementat les seues quotes de par-
ticipació política i social, entre
altres raons perquè també han
augmentat aquestes quotes en els
sectors educatiu, professional, po-
lític i mediàtic de la societat. Així
i tot, la interessada recurrència del
discurs festiu masculí a l’excusa
de la tradició, sumada a la inèrcia
patriarcal del ritual i a les regla-
mentacions falleres dissenyades i
aprovades quasi exclusivament per
homes, retalla sensiblement el
marge de maniobra femení, alho-
ra que planteja a les dones falle-
res un repte per a reivindicar un
paper més actiu i decisori en la
festa.

Notes

1.La veneració cap a la fallera major de
València es pot palesar perfectament en
l’actual processó de la Mare de Déu
dels Desemparats a València. Hi ha tres
moments en què el públic, enfervorit,
aplaudeix amb devoció:davant el pas de
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la senyera de la ciutat, davant el pas

de la imatge de la Geperudeta i davant

el pas de la fallera major de València i la
seua cort d’honor. Per contra, les oca-
sions en què algun mitjà de comuni-
cació o campanya publicitària ha trans-
gredit el tabú sacral de la fallera, han
merescut una enorme reacció des de la
direcció del món faller, com va ocór-
rer, el 1976, amb l’afer de la revista
Ajoblanco o, el 2004, quan un anunci
del Movimiento Coca-Cola va presen-
tar un home transvestit de fallera ma-
jor. Com ja va fer notar fa anys Rafael
Ventura Melià (1977: 96), la desme-
surada reacció contra la transgressió
al·ludida potser tradueix una mena de
«complex d’Èdip» col·lectiu de deter-
minat cercle de fallers que se senten
ofesos en la persona de les seus mares,
filles, germanes o núvies falleres.

2. La versió valenciana d’aquesta Afro-
dita seria la Vicenteta d’El virgo de Vi-

santeta (1845), obra de Josep Bernat i
Baldoví, especialment la representada
en les pel·lícules El virgo de Visanteta

(1978) i Visanteta, esta-te queta (1979),
ambdues dirigides per Vicente Escrivà
i protagonitzades per l’actriu Maria
Rosario Omaggio.

3. Com a anècdota ben il·lustrativa,
quan les primeres dones accedien a la

presidència d’una comissió fallera, es
va plantejar la «polèmica» de com des-
filaria la presidenta amb la fallera ma-
jor sense crear situacions equívoques,
ja que la situació habitual és que l’ho-
me president tinga un comportament
galant amb la dona fallera, a qui pro-
tegeix i escorta, en el que és una clara
segregació ritual de gènere.

4.Així, resulta significatiu que les pri-
meres dones que accediren a la pre-
sidència d’una comissió, entre la dar-
reria dels anys setanta i començament
dels anys vuitanta, anaren als actes ofi-
cials abillades d’home president (amb
el llavors uniforme oficial negre de
faller i faixí roig). Així mateix, una
de les primeres dones a ocupar la
presidència d’una comissió defensava
públicament que ella no era la presi-
denta de la falla, sinó la «president».
De manera semblant, en el darrer
Congrés General Faller (2001), la po-
sició que defensava que les dones fall-
eres només pogueren vestir la brusa
en actes no oficials va ser defensada
precisament per una dona, que con-
siderava que la brusa no era una peça
femenina. Aquesta proposta va ob-
tenir el vot afirmatiu de la major part
dels congressistes, majoritàriament
homes.
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Ninot indultat:

«Fallers del futur»,

obra de Josep Puche

per a la falla Arxiduc

Carles-Xiva (1994).
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