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I. JUSTIFICACIÓ

La Fallera Calavera s’ha convertit en el joc de cartes de gran revelació dels últims
temps. Ha estat tan rellevant el seu èxit que el propi autor, Enric Aguilar, ha decidit
publicar una versió literària d’aquest joc. I, precisament, hem cregut convenient dedicar
aquesta ruta literària a aquest fenomen, no solament pel seu valor cultural valencià (amb
les Falles, principalment), sinó pel seu missatge final: una denuncia social al silenci dels
mitjans de comunicació valencians durant l’accident de metro de València l’any 2006.
Així doncs, La Fallera Calavera, com a ruta literària, ens condueix a una fi
d’històries i de tradicions valencianes: com la de Jaume I o, fins i tot, un personatge tan
popular com és la Delicà de Gandia. A més a més, probablement estem davant d’una de
les primeres rutes realitzades sobre l’obra literària d’aquest joc de cartes. Per tant, la
innovació respecte els llocs a visitar i les activitats preparades durant aquesta seran ben
paleses. També és interessant treballar sobre una versió que forma part del cànon literari
juvenil, el qual està poc estudiat dins d’aquest àmbit. A més, pretenem que aquesta ruta
siga interdisciplinària perquè durem a terme tasques com la creació d’un tríptic faller,
que impliquen altres assignatures com la de dibuix tècnic i la història a través dels
personatges que hi figuren.
Respecte al centre educatiu elegit per a dur a terme aquesta ruta literària, hem
decidit que siga l’IES Lluís Vives de València (carrer Sant de Pau, núm. 4), situat
enfront de l’Estació del Nord. El motiu principal d’aquesta tria és la seua localització, ja
que es troba a pocs metres de la plaça de l’Ajuntament, el cor de la nostra ruta literària.
Pel que fa al curs elegit, i després d’algunes consultes, hem cregut convenient que
siga 4rt de l’ESO. Creiem que és el curs més acceptable, no sols per les connotacions
que suposa aquesta ruta, sinó perquè ens hem cenyit al currículum vigent. Amb tot, la
Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa
(LOMQE), situa dins de 4t d’ESO les lectures des del segle XIX fins l’actualitat.
En conclusió, estem davant d’una ruta literària nova, atípica i innovadora.
L’elecció de La Fallera Calavera no sols ens permet tractar tota una tradició de cultura
valenciana, sinó que, a més, ho podem fer des d’una perspectiva divertida i dinàmica i
amb una base molt forta al capdavall, el joc de cartes.
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II. MARC TEÒRIC

2.1. CONTEXTUALITZACIÓ
L’obra que presentem és La Fallera Calavera, un llibre d’Enric Aguilar publicat a
febrer de 2015, inspirat en el joc que du el mateix nom i que va eixir al mercat a març
de 2014. Aquest joc està inspirat en la cultura i el folklore valencians i conté els
elements i personatges més característics del País Valencià (com ara Jaume I, la Delicà
de Gandia, la Bellea del Foc, l’Alcaldessa perpètua, Joan Monleón i les seues
monleonetes o la protagonista, la Fallera Calavera).
2.2. L’AUTOR
Enric Aguilar Almodóvar, nascut a Dénia el 1985, és l’autor tant del llibre com
del joc. Es va llicenciar en Comunicació Audiovisual, però sempre li ha agradat escriure
petites coses. Té un màster en Ficció Televisiva en TV3 i és coordinador de redacció,
tant en valencià com en castellà. Com bé marca la seua trajectòria professional, és un
aficionat a les pel·lícules i al cinema, a banda de ser-ho també dels videojocs i dels jocs
de taula. Per aquesta raó, el 2014 va editar el seu primer joc de cartes, al qual ja hem fet
esment, amb l’ajuda d’una exitosa campanya de micromecenatge.
Arran d’això, el mateix autor del joc va acceptar la proposta que li va fer
l’editorial Sembra Llibres, de la mà de Joan Carles Girbés, que consistia en escriure una
novel·la basada en el joc de cartes que tractara aquests tòpics, per tant, una novel·la feta
per encàrrec. Aquest llibre acull un gran nombre de personatges que es poden trobar al
joc, així com personatges històrics valencians o contemporanis, alhora que es fa al·lusió
a l’encobriment d’una catàstrofe, la qual cosa pot induir els lectors a fer una comparació
amb la vida real i amb la política valenciana. És una història fantàstica, marcada pel
sarcasme, la crítica, la ironia i l’humor, sobre la societat i sobre la política valencianes.
2.3. OBRA I EDITORIAL
Com s’ha esmentat abans, la novel·la està acollida per l’editorial Sembra Llibres,
la qual es va fundar el febrer de 2014 de la mà de Joan Carles Girbés (que, des de fa uns
mesos, ja no es troba a l’editorial) i Xavi Sarrià, amb Seu central a Carcaixent (la Ribera
Alta, València), tot i que recentment ha sigut canviada al barri valencià de Benimaclet.
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Es tracta d’una editorial independent, que al llarg dels sis primers mesos ja en tenien
cinc llibres publicats i al llarg del primer any anaven augmentant l’oferta llibresca, entre
la qual figurava La Fallera Calavera. Aquest llibre va produir la seua segona edició
només un mes després de la seua publicació, al març de 2015, i la seua cinquena edició
arribava només un any després de la seua primera aparició, al febrer de 2016. Açò ens fa
fer-nos una idea del gran ressò que ha tingut la novel·la d’Enric Aguilar, ja que la
incertesa sobre què passaria amb la publicació del llibre i la repercussió que tindria a
causa del seu caràcter singular era una qüestió que deixava intranquils els membres de
l’editorial.
Tot i així, es considera que cal fer esment d’un apunt en relació amb les notícies o
novetats dels llibres publicats per l’editorial, sobretot pel que fa a La Fallera Calavera.
La novel·la, actualment, es troba en la huitena edició, amb més de 5000 còpies venudes.
D’afegitó, es poden trobar notícies actualitzades sobre el llibre (encara que també sobre
el joc de cartes) a la pàgina de Facebook de La Fallera Calavera, a més de
presentacions o actes de signatura del llibre per part de l’autor.
Cal destacar, també, les cinc llavors de Sembra Llibres, que són cinc ítems que els
diferencien com a editorial: és independent, tracta de fer el paper de promoure la cultura
–ja siga la valenciana o la cultura en l’àmbit de la literatura universal–, pretén ser
lletraferida i amant dels llibres, que potencia autors valencians, però que també en
destaca alguns clàssics universals i que sap l’esforç que suposa dur a terme una editorial
com aquesta i que, tot i així, busquen una alternativa al mercat editorial actual. D’entre
els títols publicats, és necessari esmentar la temàtica d’actualitat i la llengua d’aquests,
els quals estan escrits tots en valencià o es troben traduïts al valencià, qüestió important
per a la editorial Sembra Llibres. I en aquest context es publica la novel·la que tractem.
A més a més, aquesta editorial també ofereix propostes didàctiques per a treballar
quinze llibres del seu total, per tractar-se sobretot amb adolescents i joves, però que
també es pot aplicar a l’ensenyament per a adults. És una proposta que du un afegit, ja
que aquesta editorial no compta amb una col·lecció específica juvenil ni de cap mena,
sinó que tots els seus llibres formen part d’una mateixa col·lecció i es troben en una
mateixa agrupació i, per aquest motiu, poden anar dirigits a totes les edats i ser treballats
amb un públic de tota mena, alhora que fer una anàlisi de l’obra a diferents nivells.
Açò es dóna, tanmateix, en el cas de La Fallera Calavera, on l’editorial proposa
al llarg de catorze fulls i quatre apartats (el primer, abans de la lectura per situar els fets,
amb dos activitats; el segon, una comprensió lectora durant la lectura, amb set activitats;
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el tercer, els aspectes importants a tenir en compte després de la lectura i el treball dels
elements clau de la novel·la, amb huit activitats, i el quart, relaciona el llibre amb el joc
de cartes com a material de suport, amb cinc activitats) una opció a com treballar la
novel·la, de manera divertida, interactiva i participativa.
En aquest cas, els lectors ideals són els valencians, independentment de l’edat, ja
que, com s’ha mencionat prèviament, no està determinat un rang d’edat, sinó que és un
llibre apte i adequat per a ser llegit per joves i per adults. El públic principal serien els
joves valencians, perquè hi ha moltes al·lusions a la cultura popular i el folklore propis;
no obstant això, també pot ser llegida per un públic més ampli i general, encara que
potser no arriben a comprendre totes les referències culturals que es fan. El més
important és que, depenent de a quin nivell es vulga fer la lectura, s’adirà més a un
sector de la societat o a unes edats o a unes altres. I ens agradaria fer constar una qüestió
que marca Enric Aguilar a una entrevista el 3 de maig de 2015 amb l’entrevistador de
Fira del Llibre TV sobre els lectors i les seues impressions sobre La Fallera Calavera:
«Als lectors els crida molt l’atenció ja, de bones a primeres, un llibre
que per les il·lustracions i el concepte ja sembla molt singular, ja crida
molt l’atenció una fallera calavera, una fallera zombi, són tot elements
molt propers, i això a la gent li agrada molt i els dóna molta atracció.
Evidentment és un llibre que on s’ha de vendre és ací (a València), no?
I després costa molt vendre’l fora de València, però sí que a la gent li
sembla sobretot molt divertit. [...] Sobretot és un llibre que amaga molt
més del que aparentment pareix, amaga una sàtira [...] i connectar
constantment amb fets diaris que a tots ens sonen molt; i a mi
m’agrada que la gent reconega totes estes crítiques, estos dards que jo
llance.»
La publicació d’aquest llibre no atén a cap moda ni a cap tendència directa, com a
molt, es podria dir que ha aconseguit un nombre elevat de vendes gràcies a la
popularitat que havia tingut prèviament el joc de cartes de La Fallera Calavera. Com
que aquest es va començar a vendre un any abans de la publicació del llibre, el fenomen
havia tingut temps d’estendre’s amb molta força, tot i ser un joc que es va dur endavant
a través de micromecenatge. El boca a boca ha sigut el millor aliat tant del joc com del
llibre; per tant, l’experiència personal del públic que jugà al joc de cartes i li va agradar,
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va ser el primer en comprar el llibre, i així ha anat passant entre els lectors valencians
que volien descobrir la vertadera història d’allò que va passar amb la protagonista del
joc.
No obstant tot allò que s’ha mencionat, per a qui encara li queden dubtes sobre
l’aplicació didàctica als adolescents des de l’àmbit educatiu, tenim constància que Enric
Aguilar va ser cridat d’un institut amb certes característiques per donar una xarrada
sobre el llibre, i diu: «Fa poc vaig anar a fer una xerrada en un institut de perfil
conservador i em sorprèn que el llegeixin a l'assignatura de valencià, perquè és una
història molt satírica i crítica amb una època i una manera de governar».
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III. TRANSCRIPCIÓ DIDÀCTICA

3.1. LA RUTA
El nucli de la nostra seqüència didàctica és la ruta literària del llibre La Fallera
Calavera. En aquesta obra ixen una sèrie de personatges i espais molt reconeguts i
importants per al públic valencià i per a la ciutat de València. A continuació,
enumerarem tots els llocs que formaran part de la nostra ruta literària. Ara bé, abans de
començar amb el llistat, cal dir que aquesta ruta literària sobre La Fallera Calavera la
realitzarem després de deixar un temps per a llegir l’obra i completar unes activitats
prèvies a la ruta.


Punt d’eixida: L’Estació del Nord. És un dels anomenats no-espais, ideal per a
començar. El portal de benvinguda a la capital per a molts valencians i
valencianes i la via de comunicació amb Gandia, on podem traure referències a
la Delicà, un dels protagonistes. (9:15h.)



Punt 2: Plaça de l’Ajuntament. Un dels cors de la ciutat i l’origen de la història
de la fallera. Visitarem l’Ajuntament, el seu museu i eixirem a la balconada.
(9:30h.)



Punt 3: Mercat Central. Pararem a comprar els ingredients de les paelles
mitjançant una activitat i, després, aprofitarem per a esmorzar. (11:00h.)



Punt 4: Visitarem la Llotja i l’Església de los Santos Juanes, edificis que han
marcat la història del Cap i Casal. (11:30h.)



Punt 5: Avançarem cap a la Catedral per la plaça de la Reina i coneixerem santa
Catalina i el Micalet. (12:00h.)



Punt 6: Passant pel Carrer del miracle del Mocadoret, on les referències de sant
Vicent Ferrer juguen un paper molt important. (12:15h.)



Punt 7: Aprofitarem per a conèixer el passat romà de Valentia, en la plaça de
l’Almoina. (12:30h.)



Punt 8: Una vegada en la plaça de la Mare de Déu, recordarem la problemàtica
de l’accident del metro, molt present al llibre. (12:45h.)



Punt 9: El Palau de la Generalitat, símbol de l’autogovern valencià, ens servirà
per a treballar l’imaginari que tracta el joc i el llibre de manera humorística.
(13:00h.)
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Punt 10: La Casa de les Roques, on l’alumnat podrà fer abstraccions entre els
personatges que busca i el folklore valencià. (13:15h.)



Punt 11: Passarem per les Torres de Serrans, un altre símbol faller i de la ciutat,
vinculat també als nostres personatges. Després, baixarem al riu i coneixerem
alguns dels ponts que es tracten al llibre, amb referències a la riuada del segle XX
i el desviament, fins arribar al Parterre. (13:30h.)



Punt 12: Parterre. Estàtua del rei en Jaume I i punt de trobada amb el bus 25,
que ens portarà al Museu faller. (14:00h.)



Punt final: Museu faller/Seu de la Junta Central Fallera. Prepararem una paella
de germanor, amb el permís pertinent, i dinarem en germanor. En acabar,
visitarem les instal·lacions del museu i ens farem una orxata amb fartons a una
gelateria propera per a acomiadar la ruta. (14:30h.)

Espais visitats que apareixen en l’obra (per ordre)
1. Plaça de l’Ajuntament
2. Pont de Calatrava
3. Pont de les Flors
4. Cementeri de València
5. Ciutat vella
6. Horta
7. El Carme
8. Estudis de RTVV
9. Parterre
10. Orxateria Toni (Alboraia)
11. Dénia
12. Benidorm
13. Alacant
Personatges que apareixen en l’obra (per ordre)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presentadors de Canal 9
Alcaldessa (Rita Barberà)
President de la generalitat (Camps)
Assessors
Fallera calavera
Delicà de Gandia
Jaume I
Monleonetes
Guàrdia de seguretat de Canal 9
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10. Bellea del Moc
11. Joan Monleón

Tanmateix, donades les distàncies entre els diversos punts d’interès, hem optat per
fer una ruta més concentrada al casc antic de la ciutat de València, on tractarem alguns
dels personatges que apareixen al llibre i al joc mitjançant l’ús d’unes activitats que
explicarem en l’apartat corresponent (vegeu §5).
Aquesta activitat la portarem a terme amb tot el curs de 4rt d’ESO de l’institut
Lluís Vives de València perquè, com ja hem comentat en l’apartat de la justificació, es
troba a l’epicentre de la nostra ruta i està emplaçat a la ciutat de València; per tant, és
més senzill motivar l’alumnat, ja que està immers i contextualitzat en la ciutat de
València. A més, no caldria desplaçar-se molt per a començar aquesta ruta.
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3.2. CULTURA VALENCIANA
Aquest apartat està dedicat al comentari de tot allò que apareix al llibre. És per
això que hem cregut convenient dividir-lo en diversos subapartats: en primer lloc,
tractarem les festes (les Falles i les Fogueres de sant Joan d’Alacant, en referència a la
Fallera Calavera i a la Bellea del Moc); en segon lloc, parlarem dels zombis (perquè tots
els personatges de l’obra ho són), de tots els personatges que apareixen en l’obra i a qui
fan referència; en tercer lloc, explicarem la frase feta que hi apareix (estar a la lluna de
València); en quart lloc, exposarem la gastronomia que apareix a La Fallera Calavera, i
per últim, parlarem de les referències a l’actualitat (l’accident de metro, la corrupció, la
política i la RTVV).

3.2.1. Les festes
Quan parlem de cultura, és a dir, del conjunt de tradicions, de costums o de
formes de vida d'un poble, d'una societat o de tota la humanitat, inevitablement fem
referència també al folklore, que és el conjunt de tradicions, de creences, de llegendes,
de danses, de cançons i de dites populars.

3.2.1.1. Les Falles
Les Falles són una festivitat valenciana que va aparèixer associada amb els ritus
de l’equinocci de primavera (dia 20 de març) i daten del segle XVIII. Per aquesta data, en
honor a sant Josep, el patró dels fusters, el dia 19 es cremen tots els mobles vells del
veïnat, esdeveniment per al qual s’hi fa una foguera en la plaça del barri o del poble.
Després del segle

XIX,

les Falles van passar a estar més relacionades amb la

construcció de ninots de cartró-pedra, a través dels quals es representava una crítica
social i política (fet que dura fins l’actualitat). Aquest succés es va voler proliferar com
a mena de protesta i violència simbòlica per part de les classes populars, però les
autoritats van voler eradicar aquesta tendència per diversos mitjans (implicant a la
burgesia, prohibint la crítica...). No obstant això, el 1901, l’Ajuntament de València va
concedir els primers premis municipals a les millors falles. Aquest va ser l’inici de la
conciliació entre el poder polític i el poble. Més tard, en 1932, es va implantar la
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Setmana Fallera. Arran d’aquest moment, la festivitat ha evolucionat en quantitat,
dedicació, estructura i organització.
L’últim gran assoliment per part la població valenciana ha sigut la proclamació de
les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, a desembre de
2016.
Aquesta festivitat és el fil vertebrador amb el qual s’inicia la trama de la novel·la,
protagonista de la nostra ruta literària: una de les representants de la Cort d’Honor de
València sofreix un accident amb un coet de la mascletà que va acabar a parar al pit
d’aquesta, matant-la a l’instant i amb cap culpable al darrere. Per tant, s’enceta la
història amb un tema característic i molt propi dels valencians, com és la festa nacional
de les Falles.
Al joc de cartes, que du el mateix nom que el llibre, apareixen uns personatges,
molts dels quals es troben reflectits a la posterior creació novel·lística, tot i que no tots
(ja que en aquest monument es recrea la carta del joc La falla monumental). Al joc, el
personatge de batalla que més puntuació té (tant d’atac com de defensa) és la Fallera
Calavera, protagonista de la creació literària. I tot açò, com no, havia de deixar
constància en aquesta festivitat. N’és un exemple la falla El Campanar de Benicarló
(Castelló), la qual creà per a les festes de 2017 una falla infantil representant els ninots
que apareixen tant a les aventures com al joc de La Fallera Calavera, amb més de vint
personatges i objectes (que apareixen a la baralla del joc), la qual està inspirada en la
carta Falla descomunal.
La idea va sorgir per part de l’artista faller, Daniel Ballester, quan va observar
molts membres de la comissió gaudint del joc de zombis valencians. El modelat es va
realitzar a partir de suro i estructures internes de fusta, amb un resultat final que no
deixava cabuda a cap mena de diferència entre els dibuixos originals i el resultat de la
falla final. A més, aquesta falla comptà amb un sistema de codis QR molt innovador que
va comportar que les visites puguen aprofundir a través dels seus dispositius mòbils en
la història de La Fallera Calavera.
Comptat i debatut, es pot afirmar que aquest nou fenomen, amb només tres anys
de vida, s’ha tornat molt popular entre joves i adults valencians i, com podria ser menys,
algun casal li rendirà homenatge com a sàtira de la pròpia societat valenciana, donant
pas així a una metasàtira amb el monument faller.
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3.2.1.2. Les fogueres de Sant Joan d’Alacant
De la mateixa manera que les Falles a la ciutat de València, també trobem una
festa, que és símbol de la ciutat d’Alacant: les fogueres de Sant Joan. Aquesta festa ve
representada, com més avant comentarem, per la Bellea del Foc, que en l’obra La
Fallera Calavera serà la Bellea del Moc (vegeu §3.2.2.6.).
Les Fogueres d’Alacant són una festa molt antiga, concretament prové de la
tradició de festejar el dia més llarg i la nit més curta de l’any. Durant aquest dia els
pobles rurals d’Alacant aprofitaven per a recollir totes les fuites i verdures i per la nit
purificaven els objectes amb el foc. A més a més, el que pretenien els llauradors amb
aquestes fogueres era donar més força al sol, ja que a partir d’ací anava disminuint la
seua energia.
A poc a poc, aquesta tradició es va estendre a la ciutat, però l’alcalde ho impedí
durant un temps amb l’avís d’una multa. Ara bé, en l’any 1881, s’oblidaren de difondre
el missatge de prohibició d’encendre les fogueres i tots els veïns d’Alacant encengueren
fogueres acompanyades de música, jocs i els primers ninots, per a seguir amb la
tradició.
El 1928 és una fita rellevant per als alacantins i per a aquestes festes perquè fou
durant aquest any quan les festes foren declarades festes oficials d’Alacant, gràcies a
Josep Maria Py, el qual digué: «Las Hogueras de Alicante son bien conocidas por su
tradición desde tiempos remotos, deberíamos los alicantinos darles ese mismo carácter
que

se

ha

dado

a

las

Fallas

valencianas»

(https://es.wikipedia.org/wiki/Hogueras_de_Alicante [disponible en xarxa]). A més a
més, també es crearen comissions, cadascuna de les quals tenia una màxima
representant: la Bellea del Foc.
A partir d’aquest moment, les Fogueres d’Alacant han sigut cada volta més
conegudes i visitades pel turisme, fins al punt de declarar-se d’Interés Turístic
Internacional l’any 1983 i Bé d’Interés Cultural Immaterial l’any 2014.
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3.2.2. Els personatges il·lustres
3.2.2.1. Els zombis i la relació amb La Fallera Calavera
Actualment, els zombis són tractats com cadàvers que ressusciten d’entre els
morts per menjar-se els vius, però l’existència d’aquest mite és molt més antic.
Concretament, aquesta llegenda prové d’Haití i de la seua religió. Els zombis estan
estretament relacionats amb una figura del vudú, la qual renaix gràcies a un conjur per
tal d’utilitzar-lo com a esclau i, consegüentment, els habitants d’Haití començaren a
tenir por de convertir-se en esclaus.
A partir d’aquest inici en Haití, el mite ha anat consolidant-se i expandint-se per
tot el món, per exemple, en 1697, Pierre-Corneille de Blessebois utilitzà el concepte
zombi en la seua novel·la autobiogràfica. Més tard, en l’any 1789, Moreau de SaintMéry escrigué un diccionari on apareix aquesta paraula i, concretament, deia que zombi
és una paraula criolla que caracteritza un esperit que retorna d’entre els morts. A més a
més, cal ressaltar el fet que, durant el romanticisme obscur, la novel·la de Frankenstein
(1818) suscita el concepte “resurrecció” dels morts i inspirà Edgar Allan Poe per a
originar un nou tipus de narrativa: la zombi. En aquesta línia trobem la novel·la La
caída de la casa Usher (1839). Duran el segle XIX, Spenser St. John (ministre de Haití)
narrà històries de canibalisme i vudú, on persones estranyes en menjaven els xiquets i
els morts eixien de les seues tombes quan celebraven rituals. A més, al segle

XX,

l’expansió dels nord-americans provocà que aquesta faula s’estenguera cap Amèrica.
Amb tot, ha ocasionat el fet que hui en dia la temàtica zombi estiga molt de
moda; sobretot, entre els més joves i que també és un tema que capta la seua atenció.
Per aquest motiu, molts canals de televisió han dedicat una part de la seua programació
a emetre series on apareixen zombis, com ara The walking dead o Z nation. També és
típic disfressar-se de zombi en la festa de Halloween; per exemple, a València, un grup
d’estudiants de psicologia organitza una celebració, on tots els assistents es disfressen
de zombis (Valencia Zombi Party).
En l’àmbit de la literatura, les editorials han dedicat una part de les seues ventes
als llibres que estan estretament relacionats amb aquesta temàtica; fins i tot, moltes
editorials depenen d’aquest tema. A més a més, en aquest àmbit ressaltem el nucli de la
nostra ruta literària: el llibre de La Fallera Calavera, on tots els personatges que
apareixen en aquest conte són zombis que han ressuscitat de les seues tombes.
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3.2.2.2. La Fallera Calavera
El personatge que anem a tractar tot seguit és el més important de l’obra perquè la
història transcorre al seu voltant; per tant, podem afirmar que la Fallera Calavera és el
personatge principal de l’obra. La protagonista, com la resta dels personatges, dels quals
en parlarem en els altres apartats, és una zombi, que ha ressuscitat per a venjar-se de la
seua mort, la qual fou un accident.
És evident que aquest personatge és una fallera, és a dir, la màxima representant
de les Falles de la ciutat de València. Com a hem dit en l’apartat 3.2.1.1., les Falles són
una festa que va nàixer al segle

XVIII

amb la celebració de l’equinocci de primavera.

Més tard, concretament l’any 1934, sorgeix la primera fallera major de València, però la
idea de tenir una representat de les falles emergeix del fet que Pepita Samper fou
nombrada Miss Espanya i a aquest succés se li suma la similitud que hi ha amb els Jocs
Florals, on també hi havia una regina.
A partir d’ací tots els anys s’elegia una fallera major, però per influències, ja que
totes les designades eren familiars d’algun alt càrrec. Ara bé, l’any 1980, aquest mètode
d’assignació del càrrec de fallera major canvià: totes les comissions falleres elegien un
jurat, el qual nomenava una jove d’entre totes les candidates. Per a arribar a l’elegida,
les joves passaven per tres proves: la preselecció; la tria de la Cort d’Honor, que
acompanya la fallera major durant tots els actes, i el nomenament de la fallera major.
Cal dir que aquest procés és el mateix que se segueix actualment.
Així doncs, la protagonista de La Fallera Calavera representa el que en la realitat
considerem que és un fallera de València, fins i tot, està representada amb la
indumentària i els accessoris típics de les falleres.
La fallera, després de morir per un accident durant la súper-híper-mega-mascletà,
ressorgeix de la seua tomba, transformada en un zombi, per a venjar-se de l’Alcaldessa
perquè creu que l’ha matada, tot i que el que va ocórrer fóra realment un accident.
Aquest personatge, per tal de resoldre el conflicte, anirà acompanyat d’altres
personatges, com ara la Delicà de Gandia o Jaume I, els quals també renaixeran de les
seues tombes per a ajudar-la.
També podem ressaltar una característica peculiar d’aquest personatge:
l’embogiment quan veu una paella que porta algun ingredient que realment no es posa a
la paella, com ara el xoriço. Gràcies a aquesta reacció, podem relacionar la Fallera
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Calavera amb tots els valencians perquè és d’aquesta terra, del País Valencià, on naix
aquest menjar i, consegüentment, som nosaltres qui sabem quins són els vertaders
ingredients que porta la paella, tot i tenir algunes xicotetes variants.

3.2.2.3. L’Alcaldessa
Aquest personatge el podríem classificar com l’antagonista, ja que és el causant
de la mort de la protagonista, entre altres coses més. A més, podem afirmar que
l’Alcaldessa fa referència a Rita Barberà, alcaldessa de València fins l’any 2015 (més
endavant demostrarem aquesta asseveració).
Abans de començar amb l’explicació sobre les característiques d’aquest
personatge en l’obra i perquè fa referència a l’exalcaldessa de la ciutat de València,
comentarem breument qui és Rita Barberà.
Rita Barberà va nàixer l’any 1921. Durant la seua joventut estudià Ciències
Polítiques, Economia i Empresarials a València, però també fou Llicenciada en
Periodisme a Madrid. Anys després, treballà en el periòdic Levante i va formar part del
cos especial d’economistes sindicals. A més, des de l’any 1976, fou membre d’Alianza
Popular i, en 1987, estigué la primera de la llista per a les eleccions de les Corts de
València. Quatre anys més tard, fou elegida com a la representant política de la ciutat de
València: des del 1991 fins el 2015, 24 anys consecutius.
Dit açò, ja podem passar a explicar el personatge nuclear d’aquest apartat:
l’Alcaldessa. Retornant a l’afirmació que hem fet abans sobre que l’Alcaldessa
representa realment a l’antiga alcaldessa de la ciutat de València, ho podem demostrar
mitjançant una caracterització que fa Enric Aguilar, autor del llibre i del joc, del
personatge que tractem.
«L’Alcaldessa lluïa orgullosa un vestit roig intens, amb jaqueta i faldilla, i un
collar de perles per a ornamentar el coll. El pentinat era el de sempre: un cabell cardat i
esculpit amb cura, que afegia una mica més de volum al seu físic poc discret. Era un
personatge molt estimar a la ciutat. De fet, governava feia tants anys que ja ningú
recordava el seu nom. Només la coneixien com l’Alcaldessa.» (pàg.12)
Per tant, tenint en compte la caracterització del personatge i com era realment Rita
Barberà, és evident que Enric Aguilar ha volgut representar l’exalcaldessa a través de la
figura que trobem a La Fallera Calavera.
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L’Alcaldessa és un personatge que, des del moment del succés de l’accident i la
consegüent mort de la Fallera, oculta alguna cosa que fins el final no descobrim què és.
L’Alcaldessa, en tot moment, intenta que el seu secret estiga protegit, que no isca a la
llum i allargar el seu mandat, i és per això que intenta manipular tot allò que pot fer que
es descobrisca el seu secret, com ara la retransmissió de la súper-híper-mega-masceltà.
Amb aquest vídeo el que fa és ocultar-lo perquè no el trobe la Fallera i també talla el
moment en què es difon el seu secret.

3.2.2.4. La Delicà de Gandia
La Delicà de Gandia és un dels personatges llegendaris que estan presents en el
text de La Fallera Calavera. En aquest cas, aquesta gran llegenda es remunta, segons
alguns estudiosos, al segle

XV

(ja en el segle

XVIII

apareix el tema de la Delicà al text

Rondalla de rondalles).
Així doncs, la llegenda ens conta que la Delicà de Gandia era una bella donzella
que passejava per la Colegiata del municipi de Gandia quan, de sobte, a l’entrada li va
caure un pètal de gessamí al cap. Tota la població es va fer eco de la notícia, ja que
aquest fet va provocar la seua mort. No obstant això, ningú sabia que el motiu principal
fou que aquest pètal era de pedra, de 400 quilograms i que havia caigut d’un dels
cantons de la façana.
«Com la Delicà de Gandia que volia cagar i no podia» (Frase extreta del joc de
cartes La Fallera Calavera).
Per les seues connotacions, aquest personatge representa la sensibilitat,
delicadesa i mala fortuna (degut al seu destí). Amb tot, en el llibre La Fallera Calavera,
forma part dels grans personatges llegendaris de la cultura valenciana, juntament amb
Jaume I, la Bellea del Moc o Joan Monleón i les monleonetes. En aquest cas, aquest
personatge té pànic als gessamins i això es veu reflectit al llarg de tota la novel·la, ja
que en tot moment va fugint d’aquesta flor. En el cas del joc, la seua representació
encara és més evident, la Delicà, com el seu nom indica, és tan sensible que serà una de
les cartes menys aptes per a guanyar la batalla final.
Les llegendes valencianes es reviuen de nou gràcies a la publicació literària de La
Fallera Calavera. I la Delicà de Gandia és un dels personatges del folklore valencià,
sent necessari, per tant, la seua presència en aquest llibre.
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Carrer dedicat a la llegenda de La Delicada de
Gandia, situat a la ciutat de Gandia.

3.2.2.5. Jaume I
Aquest és un altre dels personatges que apareix a La Fallera Calavera. El nom en
què apareix a l’obra ja indica a qui fa referència: Jaume I el Conqueridor, un dels reis
més importants de la nostra història perquè va conquerir tot el nostre territori, l’unificà
junt amb la resta del territori catalanoparlant i es creà, finalment, la Corona d’Aragó.
Com a conseqüència de la desastrosa batalla a Tolosa i gràcies al suport del papa
Inocenci

III,

Jaume I fou nomenat rei amb cinc anys d’edat, però fins els tretze anys no

actuà com a rei. En aquest mateix període, Al-Àndalus estava debilitat i el rei Jaume

I

aprofità per a fer dos assajos: el de Peníscola (1225) i el de Terol (1226), però fracassà
en la conquesta d’aquests. Però no fou l’únic intent d’expansió, ja que l’any 1229
començà a conquerir el que actualment coneixem com les Illes Balears. Inicià les
batalles per l’illa de Mallorca, que caigué el 31 de desembre de 1229; després, fou
Menorca, que va ser conquerida l’any 1231 amb el Tractat de Capdepera, i per últim,
Eivissa i Formentera l’any 1235.
Vist l’èxit de la conquesta de les Illes Balears, Jaume I decidí seguir apropiant-se
territoris i el següent va ser València. L’Imperi almohade cada volta estava més
enfonsat i Abu Said, governador almohade, fou desposat per Mardanish l’any 1229.
Consegüentment, Abu Said anà a pactar amb Jaume

I

(Pacte de Calatayud i Pacte de

Terol). Cal ressaltar el fet que en aquest segon pacte, fet l’any 1232, Abu Said
renunciava al territori valencià. Amb aquests pactes, el nostre rei ja podia passar a
l’acció: primer conquerí la zona del nord (1232-1235), després s’apropià de les zones
del centre com ara València (1237-1238), i finalment el sud (1239-1245).
Conquistats tots els territoris, Jaume I havia de repartir tots els territoris amb les
persones que l’havien ajudat, però amb la condició que tots estarien sota el seu mandat.
Per tant, en aquest punt ja està dibuixada el que coneguérem durant segles com a la
Corona d’Aragó. A més, després del repartiment de les terres, el Conqueridor planificà
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el repoblament de tots els territoris amb aragonesos i catalans, fins i tot alguns
castellans.
És per això que Jaume

I

el Conqueridor és un rei important, cosa que havia de

tenir un lloc en La Fallera Calavera, ja que és un representant important dels nostres
orígens.
En l’obra que tractem, el nostre rei està representat amb tota la indumentària que
portava en aquell moment el rei: l’espasa, l’escut, la roba amb la senyera de la Corona
d’Aragó, la capa, la corona amb un dragó i, fins i tot també veiem plasmada la figura del
cavall. Tant el rei com el cavall eren zombis que havien eixit de la seua tomba, a l’igual
que la Fallera Calavera i la Delicà de Gandia. També cal ressaltar el fet que el
personatge parla de la mateixa manera que es parlava en la seua època, per exemple:
«[…] Nós també hem sentit tal vincle e voldrem besar-vos ara mateix.[…]» (pàg. 53).
El pronom nós és típic emprar-lo en el segle XIII com a plural majestàtic i la conjunció e
també s’usava molt en aquell moment.
A partir de la seua aparició en el quart capítol, el rei Jaume

I

i el seu cavall

acompanyen els dos personatges fins el final de la història. A més a més, d’una manera
o d’una altra ajuda la Fallera Calavera, ja que fa més ràpida la seua arribada a Alacant.

3.2.2.6. La Bellea del Moc
La Bellea del Foc és la nomenclatura que s’empra per a referir-se a la reina de
les festes de sant Joan d’Alacant. S’usa bellea, i no bellesa, perquè aquesta era la forma
col·loquial que usem els valencianoparlants. Dit açò, comentarem com va sorgir aquesta
festa, actualment considerada festa d’interés turístic internacional, i com aparegué la
màxima representant de les Fogueres de sant Joan.
Antigament, els pobles d’Espanya i, sobretot, els de la Comunitat Valenciana,
celebraven l’arribada del solstici d’estiu mitjançant la creació de muntanyes d’objectes
que eixa nit cremaven. Segons ells, eixes fogueres tenien el poder de purificar.
Concretament, Alacant considerava aquest ritual com una festa agrícola on els
llauradors exaltaven el dia més llarg i la nit més curta de l’any perquè era el dia que
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més aprofitaven per a recollir tota collita i perquè aprofitaven la nit per a purgar tots els
mals. Anys més tard, aquesta tradició passà de la ruralia a la ciutat.
Seguint aquesta antiga tradició, l’any 1928 crearen una associació, Alacant
Atracció, la qual es dedicava a organitzar les primeres fogueres oficials i també a
atraure turistes. A més a més, quatre anys més tard, instauraren la màxima representant
de les fogueres de sant Joan, la Bellea del Foc. A partir del primer regnat, la Bellea del
Foc fou elegida durant el Festival de l’Elecció.
Tenint en compte la història de les Fogueres de sant Joan i la de la Bellea del
Foc, cal que la comparem amb la Bellea del Moc, un dels personatges que ix en La
Fallera Calavera. Doncs bé, la Bellea del Moc és una zombi, que ha eixit de la seua
tomba de la mateixa manera que ho va fer la Delicà de Gandia o Jaume I. S’anomena
així perquè, durant la seua proclamació com a nova Bellea del Foc, abans de començar
amb el seu discurs, va esternudar i li va eixir un moc, amb la qual cosa el públic va
començar a insultar-la. Ella es va sentir molt avergonyida i decidí suïcidar-se.
Quan ix de la seua tomba, transformada en un zombi, ix amb el típic vestit
d’alacantina i amb eixe moc que la caracteritza. De fet, el moc, serà una part important
de l’obra perquè, d’alguna manera, provoca que la Fallera Calavera no puga agafar
l’orxata perquè l’Alcaldessa no se la bega (imprescindible per tornar al passat).

3.2.2.7. Joan Monleón i les monleonetes
Aquest cantant i actor valencià, que va faltar l’any 2009, està molt present a
l'imaginari folklòric valencià. Un dels casos en què està present és en el joc de La
Fallera Calavera i el llibre, principalment per dos motius. En primer lloc, pels seus
papers a les pel·lícules de temàtica de sainet eròtic valencià, com per exemple El virgo
de Visanteta o Visanteta esta-te queta. També destaca la seua participació en la
pel·lícula espanyola de culte Amanece como puedas.
Ara bé, si per una cosa és conegut Joan Monleón, és pel seu protagonisme com a
showman en El show de Monleón, un dels primers programes populars de l'extinta
Canal 9..
També cal que ressaltem les seccions d'aquest programa de varietats: La paella
russa, on els concursants elegien per telèfon un ingredient d'una paella-ruleta que
amagava premis, i La prova de les vidrioles, on les monleonetes (ajudants del programa
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a l'estil de l’Un, dos, tres) cantaven una cançó que es va fer molt popular (A guanyar
diners). Precisament, a l'estil de La Paella russa, els ingredients de la paella valenciana
són emprats al joc de cartes de La Fallera Calavera, de la mateixa manera que
existeixen cartes de Joan Monleón i de les monleonetes.
A més a més, per últim, cal dir que les monleonetes juguen un paper fonamental al
llibre, ja que serveixen per a indicar pistes als protagonistes de la història.
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3.2.3. Frases fetes
El significat que ha esdevingut en l’actualitat “estar a la lluna de València” és el
d’estar absent, d’aquella persona que no sembla estar per la feina que li toca fer en el
moment i que està pensant en les musaranyes, o també d’aquell a qui se li han vist
frustrades les esperances. Tot i així, aquesta és una expressió ben concreta que es
remunta a quan València estava rodejada de muralles i aquestes es trobaven en ple
rendiment.
Quan es parla de les muralles medievals de València es fa referència a les
edificades per la Corona d’Aragó (no a les que hi havia hagut anteriorment, els
emmurallats romans i musulmans), construïdes el segle

XIV

i per lligar aquesta

expressió anem a fer referència concretament a la porta de les Torres de Serrans, que va
tardar en construir-se sis anys, entre el 1392 i el 1398. Al segle

XIX

es va dur a terme la

demolició de les muralles de València, a excepció de els torres de Serrans i Quart. La
porta de Serrans estava orientada cap al nord i el nom li ve donat o bé per la seua
direccionalitat cap a la comarca dels Serrans o bé perquè la majoria dels repobladors
que habitaven en aquest barri de la ciutat, en temps de Jaume I venien de la zona de
Terol (ja que aquests també eren d’alguna manera serrans per als habitants de la plana
de València) .
Aleshores, quan encara estava València rodejada de muralles i als afores tot eren
camps i horta de llauradors, a les nou de la nit feien sonar les campanes de la ciutat i
tancaven les portes de la ciutat, i l’última que es tancava era la de Serrans. Els que feien
tard, perquè se’ls havia regirat la feina de l’horta o perquè senzillament se’ls havia fet
tard, trobaven les portes de Serrans tancades i, per tant, havien d’esperar la llarga nit als
afores de la muralla fins l’endemà, és a dir, al ras, sota la lluna. Això era, doncs, quedarse o estar a lluna de València.
A més a més, s’ha estés entre alguns sectors de valencians filar més prim arran de
l’expressió de trobar-se a la lluna de València: d’una banda, està la qüestió d’arribar
tard, i, d’altra banda, fer tard. La primera al·ludeix a quan arribes tard i trobes el sopar
fred a taula, però encara el pots rescalfar i menjar, però encara hi podràs menjar. La
segona, si fas tard, no trobaràs menjar ni res, perquè no podràs fer-lo ni podràs entrar,
trobaràs la porta tancada i ja no hi haurà solució.
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3.2.4. Gastronomia


Paella tradicional

La paella valenciana és el menjar propi del territori valencià a causa dels camps
d’arrossars que s’estenen pels voltants de València. Mentre que alguns daten aquesta
recepta de finals de l’edat mitjana, d’altres l’atribueixen a l’aparició de la paella com a
estri on es cuina aquest menjar, al voltant del segle XVIII.
S’han formulat moltes variants sobre aquest menjar tan recurrent, però perquè una
paella seguisca la recepta original és necessari que compte amb deu ingredients: arròs
valencià, pollastre, conill (antigament es recorria a la rata de sèquia, ja que era allò del
que disposaven els llauradors), bajoqueta, garrofó, tomaca, aigua, sal, safrà i oli d’oliva.
Aquest plat compta amb el suport institucional valencià i del cuiner altament reconegut
Rafael Vidal per determinar per fi aquesta recepta valenciana amb la Denominació
d’Origen des de 2012. Des d’aquest moment, qualsevol que vulga mencionar que
ofereix al seu restaurant “paella valenciana” haurà de tindré els deu ingredients bàsics
que s’han esmentat adés.



Altres tipus de preparar la paella

Depenent de la comarca del País Valencià en què ens trobem, podem trobar diverses
variants d’aquesta recepta original de la marjal valenciana. Tot seguit veurem alguns
exemples d’ingredients que els terratinents afegeixen a aquest plat:
Safor: carxofa, pilotes.
Ribera Baixa (Algemesí, Sueca, ): ànec, pebrot, fesols blancs, caragols, all.
Ribera Alta (Alzira, Torís...): caragols, pilotes, pebrot, carxofa.
Horta Nord (el Puig, Puçol, Sagunt...): carxofa, caragols, costelles, romer.
Horta Sud (Torrent...): pilotes, romer, cullerada de pimentó dolç.
Plana Baixa (Borriana, Nules, Onda, Vall d’Uixó...): pilotes (només en Nadal), carxofa,
cigrons, pebrot, cuixot.
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Plana Alta (Castelló de la Plana): costelles, pebrot, fesols blancs, julivert, all, caragols,
Foia de Bunyol (Macastre, Bunyol, Iàtova...): pilotes.
La Marina (Xaló, Vila-Joiosa, Benidorm...): costelles, cigrons, sardines, all, caragols,
julivert, fesols blancs, pèsols.

És ben cert que traure a debat el tema de la producció de la paella pot ser, de vegades,
conflictiu. Tot i així, s’ha de ser flexible, ja que cadascú ha fe el que ha pogut amb els
ingredients que tenia més a mà i ha adaptat aquest plat al seu entorn. No obstant això,
no cal ni mencionar les aberracions que dia a dia ens podem trobar als restaurants, ja no
només d’altres zones geogràfiques de l’Estat espanyol o d’altres països, sinó també al
nostre propi territori, per això, cal ser crític i vigilar bé on es vol anar per menjar una
bona paella valenciana, i sobretot defugir d’aquelles que duguen xoriç, ceba, espàrrecs i
altres exòtiques variants.



La relació amb el joc i el llibre

Com és ben sabut per la seua prèvia menció, el llibre està inspirat en el joc de cartes La
Fallera Calavera (primera edició/joc bàsic). En aquest, la finalitat és aconseguir, mentre
són superades totes les adversitats, guanyar a través d’obtindre un determinat número
d’ingredients per fer la paella. Ací trobem un bagatge d’ingredients bàsics que podem
agafar de referència per orientar quins serien els més usuals i “correctes” quan parlem
de la paella valenciana: la cuixa de pollastre, la tomaca, la carxofa, els garrofons, la
bajoqueta, el conill, els caragols i la cabeça d’alls (a banda dels bàsics per cuinar la
paella: arròs, oli, sal, safrà...).
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3.2.5. Actualitat
La novel·la de La Fallera Calavera està lligada per moltes vies, com ja s’ha
mencionat adés, amb diferents aspectes de la cultura i la política valenciana, però
sobretot cal fer esment a l’actualitat en què està emmarcada la novel·la i els diferents
aspectes sobre els quals produeix una crítica satírica no sempre perceptible a ulls de tots
els lectors, però que lliga amb la màxima immediatesa del nostre present i del segle
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valencià en què vivim.
3.2.5.1. Accident de metro
Com bé el lector haurà pogut deduir, aquest llibre és una clara metàfora que
funciona com a crítica de l'accident del metro de València i de la seua gestió. De fet,
com ben recull en una entrevista a La Vanguardia, l’autor respon entre rialles davant la
pregunta que si la novel·la era una faula sobre l’accident del metro València de 2006
«Sí, totalment».
Poc després del migdia del 3 de juliol de 2006, ocorria a València el pitjor
accident de metro que hi havia hagut al País Valencià i a l’Estat espanyol. Entre les
estacions de Jesús i Plaça Espanya, un comboi de dos vagons de la línia 1 de
Metrovalencia amb 150 persones dins va descarrilar a excessos 50 metres de l’estació
de Jesús, on després de xocar contra la paret del túnel i bolcar, es va arrossegar sobre les
vies vora cent metres més. Allí van quedaren 43 persones mortes i altres 47 ferides de
gravetat.
Aquest accident ferroviari va ser causat, a simple vista, per dur una velocitat més
elevada del que era normal, 80Km/h segons alguns informes, quan la màxima velocitat
permesa en eixe tram era de 40 Km/h, i més davant d’una corba tan pronunciada com la
que s’esdevenia en eixe moment del trajecte.
Tot i la gravetat de l’accident, la informació sobre aquest va intentar ser tapada
molt ràpidament a causa de la visita del Papa Benet
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la setmana següent, en què el

blindatge de les institucions obstaculitzava les investigacions i no es donava quasi
detalls sobre la tragèdia. No obstant això, les víctimes sempre van tindre clar que se’ls
estava negant la veritat, així com l’Associació de Víctimes del Metro de 3 de Juliol.
Tan veloçment es van intentar resoldre les coses que n’és més que discutible la
investigació del incident, el rescat de les víctimes, la bolcada i lectura de les caixes
negres. De fet, quan es van voler examinar les caixes negres dels combois implicats en
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l’accident, el del primer (el 2714) va ser esborrat a mà per un treballador de la FGV a
propòsit, cosa que es va esbrinar temps després per l’empresa que els fabricava, i el del
segon (el 2068) va desestimar-se per arribar a marcar en el seu últim trajecte una
velocitat de 94km/h, ja que com que el primer no recollia velocitats tan elevades, van
advertir «possibles errors de càlcul».
A pesar d’haver hagut de funcionar totes les mesures preventives amb les quals
teòricament comptava l’UTA (Unitats de Tren Articulades) número 3736, com els frens,
que pot canviar el maquinista en qualsevol moment (el fre de servei, que només pot
activar el conductor; el fre d’urgència, que pot usar tant el maquinista, com el FAP –
Frenada Automàtica Puntual–, com qualsevol passatger del vagó, i el d’emergència), o
del sistema de seguretat del tren home mort1, hi havia incidències tècniques que
sentenciaren l’accident. Pel que fa a açò, es trobaren certs problemes que van poder
influir en la tragèdia com la mala subjecció de les finestres (s’havien canviat per un
doble vidre per evitar actes vandàlics, però se’n facilitava el despreniment), la manca de
manteniment (va estar fins a dos mesos sense revisar), el mal estat de les valones dels
bogis (coixins d’aire que esmorteeixen els colps i contenen els eixos de les rodes del
metro) (sis dies abans de l’accident es va detectar que algunes estaven esquerdades i no
es canviaren) i els antecedents de descarrilament d’aquest mateix UTA anteriorment (en
1992, 1994 i 2003) i de col·lisions amb vehicles.
Tot i així, cinc segons abans que el primer vagó bolcara, a la cabina del
maquinista es va activar manualment el fre de servei, cosa que va reduir la velocitat fins
a 64,8 km/h al moment d'entrar al túnel. Altrament, el frenat d'emergència no es va fer
servir. A més, la frenada en plena corba va fer que el vagó posterior envestira la unitat
que anava davant, la fera descarrilar i la posicionara tombada cap a l’esquerra fins on
conflueix amb la línia 5 (direcció Bailén).
El sistema de seguretat emprat en aquesta línia (FAP) consisteix en un sistema de
balises que actuen com a punts d'informació per al conductor. El FAP no atura ni frena
automàticament els trens. No obstant això, a la corba de l'accident no hi havia balisa i es
confiava només en el conductor per frenar el comboi. D’aquesta manera, la investigació
oficial conclou que l'accident hauria estat evitable amb un sistema de seguretat més
avançat (com ho tenien la resta de línies).

1

Pedal menut que premen els conductors contínuament i breument i que si no hi ha pressió constant el
sistema avisa amb senyal lumínica i acústica. En cas que el maquinista no reaccione s’activa
automàticament el fre d’urgència.
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El govern del PP del moment, va intentar tapar l’accident amb l’excusa de la
proximitat de l’estació de metro a l’AVE, la qual va ser nomenada el desembre de 2010
Joaquim Sorolla. La ferroviària i el govern van justificar el canvi, però l’Associació de
Víctimes del Metro esmenta que «ni a FGV ni al govern valencià no els interessa que es
recorde l'accident de metro del 2006. Si desapareix el nom de Jesús, ningú no recordarà
que hi van morir quaranta-tres persones per la deixadesa de FGV i del govern valencià».
Al març de 2012, aquesta estació passa a nomenar-se Joaquim Sorolla – Jesús, i el 3 de
juliol de 2016, amb motiu del desé aniversari de la tragèdia, reprén el nom original de
Jesús.

3.2.5.2. Política i corrupció
La Fallera Calavera és un llibre escrit en clau sociopolítica actual, la qual cosa el
fa apte tant per a joves com per a adults, ja que qualsevol valencià pot sentir-se
identificat d'una manera o d'altra amb la novel·la. Dit d’una altra manera, el llibre
d'Enric Aguilar està ple d'al·lusions i sàtires cap a l’actualitat política valenciana.
La persona que representa la política i corrupció valencianes no és altra que Rita
Barberà, que amb el seu "caloret", va arribar a ser Trending Topic mundial al Twitter, es
va convertir en un joc per a les versions de mòbil Android i, com no podia ser d'altra
manera, sense citar el seu nom, forma part d'aquesta història zombi. L'Alcaldessa
perpètua beu cassalla, vist de roig amb perles i ningú recorda el seu nom, ja que du
molts anys governant la ciutat. A més, en l’obra, és una de les responsables de l'accident
a la súper-híper-mega-mascletà que causà la mort de la Fallera, però ella no accepta serho i tracta de totes les maneres possibles ocultar la realitat.
És aquesta acció precisament la que fa referència a una de les pitjors gestions del
govern valencià, un fet que marcà a milers de persones: l'accident del metro de
València. Aquesta novel·la fa una crítica sobre com els governants van gestionar la
tragèdia del metro i com tractaren d'ocultar-lo, alhora que manipularen i encobriren la
RTVV amb l'esdeveniment de la visita del Papa. En el cas de l’accident de la súperhíper-mega-mascletà, també es va manipular el canal de televisió que retransmetia en
directe l’esdeveniment, ja que tallaren el vídeo i afirmaren que la retransmissió es va
paralitzar a causa de la magnitud dels focs artificials emprats.

29

També es fa una crítica a la societat, la qual està manipulada fins al punt que
sembla dormida, hipnotitzada i anestesiada, però que és responsable del que ocorre
perquè han perpetuat al llarg de molts anys a aquests polítics. Una referència a aquesta
actitud són les subvencions que accepten després de l'accident que mata la Fallera
Calavera.
En resum, moltes són les al·lusions que fa aquesta obra a la realitat política
valenciana que durant tant de temps han patit i només uns pocs s'han beneficat.

3.2.5.3. RTVV
Les sigles RTVV corresponen a Ràdio Televisió Valenciana, un organisme públic
de radiodifusió encarregat de la ràdio i televisió públiques del País Valencià. Aquesta
organització va estar vigent des del 4 de juliol de 1984 fins al 29 de novembre del 2013.
El seu tancament va ser decidit pel Consell, en aquell moment representat per Albert
Fabra, per motius econòmics.
Actualment, quatre anys després del seu tancament, el govern valencià (amb la
representació governamental de Compromís) pretén fer renàixer la radiotelevisió
pública amb un projecte capitanejat per Empar Marco i sota el nom d’À punt. De fet,
des del passat mes de novembre que começaren a fer proves en À punt Ràdio fins a la
seua constitució en el present, la població valenciana hem deixat d'estar tan orfes de
mitjans de comunicació en la nostra llengua.
En l’obra literària La Fallera Calavera es fa referència al període més negre de
RTVV, situat en un context governat pel Partit Popular (en l’àmbit autonòmic per
Alberto Fabra) i sota el manament de l’alcaldessa de Valènica, Rita Barberà. Així
doncs, al llarg d’aquest apartat farem un breu resum de les diferents referències a la
Radio Televisió Valenciana que es donen a l’obra, així com de la seua crítica principal a
causa de la manipulació d’aquest mitjà durant els accidents del metro de València.
Al llarg de tota la novel·la es fa una referència constant a un espai molt concret, la
seu principal de les emissions televisives (Canal 9), a Burjassot. Per tant, es posa en
evidència que s’està referint als mitjans de comunicació valencians.
També es dóna importància a programes de televisió molt populars com el de
Joan Monleón i les famoses monleonetes (emés a Canal 9 des del 1989 fins al 1992). A
més, aquestes figures televisives tenen les seues pròpies cartes en el joc de La Fallera
30

Calavera. No obstant això, la referència més important respecte de la televisió
valenciana és la transmissió de la mascletà, que serà el fil conductor de tota l’obra
literària.
L’anterior apartat (3.2.5.1) d’aquesta seqüència didàctica, ha estat dedicat a la
crònica de l’accident del metro de València. Per tant, en aquest apartat ens limitarem a
explicar la manipulació d’aquest esdeveniment per part dels mitjans de comunicació
valencians.
Alguns extreballadors de Ràdio 9, han participat en un vídeo en què expliquen la
censura i la manipulació dels mitjans de comunicació valencians durant el govern del
Partit Popular. En referència a l’accident del metro de València, un antic treballador,
Jordi Cabezas, comenta que a mesura que es coneixia la magnitud de l’accident es
donava menys importància a l’assumpte. Durant el vídeo, aquest treballador explica que
la prioritat era obrir els informatius amb la visita del Papa a València, cosa que deixava
en un segon pla l’accident tràgic. A més a més, fa referència que mai s’ha entrevistat a
les famílies de les víctimes, malgrat que molts dels redactors van cobrir la notícia.
D’altra banda, era tanta la manipulació per part de Juan José Braulio (director dels
informatius valencians en aquell moment) que es negaven a informar i donar les dades
de les diferents manifestacions que es realitzaven.
L’obra literària de La Fallera Calavera podríem considerar-la en tota la seua
magnitud una gran crítica a aquesta manipulació. Per què? Doncs perquè la història es
desenvolupa a partir de l’error que es va produir en una mascletà i la Fallera Calavera,
el personatge principal, anirà recorrent tot un camí de dificultats per arribar a la veritat.
Per tant, es fa una clara referència a l’accident del metro de València, no sols per la
veritat oculta, sinó que a causa d’una notícia més convenient per als governants
d’aleshores (l’arribada del Papa) va tapar-ne una altra més important.
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3.3. EL JOC
La Fallera Calavera és una zombi ressuscitada a la vida real després de morir en
una mascletà, a causa d’un error de seguretat, i l'única forma d'aconseguir que relaxe la
seua ira i les seues ganes de venjança és cuinant-li una bona paella valenciana, amb els
seus ingredients originals (no val amb xoriç, una de les cartes que té la baralla i que és
un ingredient de la discòrdia).
Per tant, es tracta d'un joc de 100 cartes (que es poden completar amb expansions)
en el que poden jugar de 2 a 5 jugadors. L'objectiu del joc és reunir 5 ingredients per a
cuinar una paella i els jugadors, cadascú en el seu torn respectiu, pot utilitzar qualsevol
de les cartes per a aconseguir-ho, només en una tirada. No obstant això, cada carta té
unes funcions específiques escrites en la pròpia carta. Hi ha tres tipus de cartes:
1. Tresors: són objectes que es posseeixen i que tenen efectes permanents.
Són els que tenen la calavera groga (el conill, el garrofó, la senyera, la
clòtxina, etc.) i sempre han d’estar a la vista de la resta de jugadors. Els
jugadors poden lluitar per elles a través d’un repte, on els jugadors han
d’atacar i defendre. Els ingredients de la paella es troben en la baralla
com a tresors.
2. Cartes de batalla: són cartes que estan en la baralla en la mà del jugador,
per tant, ningú els ha de veure. No hi ha límit per a les cartes que pot
tenir el jugador en les mans. Aquestes cartes tenen una calavera roja (per
exemple, l’alcaldessa destronada, Monleón, Jaume I, etc.). A més,
contenen dos informacions, uns punts d'atac i uns altres de defensa i
serveixen per a lluitar pels tresors o per defendre'ls. Els jugadors declaren
la guerra amb la carta d'atac cap avall, a no ser que alguna carta de tresor
indique que no pot ser així. El jugador es defensa i la batalla es resol
segons el número d'atac front al de defensa.
3. Les cartes especials: aquestes cartes identificades amb la calavera blanca
(rata penada cleptòmana, espionatge, la paella protectora, etc.) tenen
efectes imprevisibles i serveixen per a intervenir en la batalla (per
exemple, sumar punts d'atac o restar punts de defensa a l'oponent), per a
anul·lar efectes especials o per a fer jugades, com la riuà de València,
que els tresors de cada jugador es mouen cap al jugador de la dreta.
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El joc comença repartint set cartes per a cada jugador i es juga per torns. Totes les
cartes són d'un sol ús, excepte les que especifiquen el contrari. A cada jugada, el
jugador pot tirar una carta especial, lliurar una batalla, descartar un tresor (i obtenir els
beneficis que aquesta carta li especifique) o furtar una carta del muntó, però tenint en
compte que només es pot realitzar una acció. Els tresors, sempre que s'aconsegueixen,
s'han de baixar a la taula per tal que tothom els veja. Per últim, cal assenyalar que totes
les cartes són personatges, llocs, costums, frases fetes o altres referències a la cultura
valenciana.
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IV. MARC METODOLÒGIC

Aquesta part del treball està dividida en sis subapartats: objectius (generals i
específics), continguts (generals i específics), criteris d’avaluació (incloent una rúbrica
d’avaluació), les competències, atenció a la diversitat i interdisciplinarietat.

4.1. OBJECTIUS
A continuació, exposarem una taula amb tots els objectiu que cal acomplir en
aquesta seqüència didàctica. Cal dir que dels objectius generals, n’hem generat altres
més específics.

Objectius generals

Objectius específics

1) Adquirir els elements bàsics de la 1r) Saber identificar els personatges
històrics que apareixen a l’obra

cultura
2) Adaptar el currículum i els seus
elements a les necessitats de cada alumne
i alumna, de manera que es proporcione
una

atenció

personalitzada

i

un

desenvolupament personal i integral de

2n) Treball entre iguals

tot l’alumnat, respectant els principis
d’educació comuna i d’atenció a la
diversitat de l’alumnat propis de l’etapa
3)

Orientar

l’alumnat

i

els

seus

representants legals, si és menor d’edat, 3r) Informar a l’alumnat i als seus
sobre el progrés acadèmic i la proposta representants

legals

sobre

l’itinerari

d’itineraris educatius més adequats per a literari de La Fallera Calavera
cada alumne/a
4) Preparar l’alumnat per a la seua
incorporació a estudis posteriors i per a la 4t) Respecte i competitivitat
seua inserció laboral
5) Desenvolupar bones pràctiques que 5é) Realització d’activitats que comporten
afavorisquen un bon clima de treball i la la cohesió del grup (ruta literària)
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resolució pacífica de conflictes, així com
les actituds responsables i de respecte
pels altres
6) Desenvolupar una escala de valors que
incloga el respecte, la tolerància, la
cultura de l’esforç, la superació personal i
la responsabilitat en la presa de decisions
per part de l’alumnat, la igualtat, la
solidaritat,

la

resolució

pacífica

de

6é) Bon comportament durant la ruta
literària, on s’inclou l’obediència al
professorat encarregat d’aquesta activitat

conflictes i la prevenció de la violència
de gènere
7)

Consolidar

en

l’alumnat

hàbits 7é) Treball en equip i organització

d’estudi i de treball
8)

individual

Desenvolupar

metodologies

didàctiques innovadores que incloguen
l’aprenentatge cooperatiu, els projectes
interdisciplinaris, l’ús de les tecnologies
de la informació i la comunicació, així

8é) Proposta innovadora: ruta literària de
La Fallera Calavera

com la pràctica de l’educació inclusiva en
l’aula
9) Basar la pràctica docent en la formació 9é)
permanent

del

professorat,

en

Capacitat

la disciplines

de

treballar

facilitades

pel

diferents
treball

innovació educativa i en l’avaluació de la interdisciplinari entre el professorat de
pròpia pràctica docent

diferents matèries

10) Utilitzar el valencià, el castellà i les
llengües estrangeres com a llengües
vehiculars d’ensenyament, i valorar les
possibilitats

comunicatives

de

totes

aquestes, alhora que garantir l’ús normal,
la promoció i el coneixement del valencià

10 é. a) Fer un bon ús de la llengua (tant
de forma oral com escrita).
10é. b) Avaluar de forma positiva la bona
expressió, l’originalitat i la capacitat
d’improvisació
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4.2. CONTINGUTS
Seguint la línia de l’apartat anterior, on parlàvem dels objectius, hem fet una
aplicació semblant amb els continguts, és a dir, exposarem en una taula els continguts
generals i els específics d’aquesta seqüència didàctica.

Generals

Específics

1) Lectura guiada de textos i obres
literàries, d’acord amb el nivell, com a
base per a la formació de la personalitat

1a. Lectura de La fallera calavera

literària i el gaudi personal
2) Pràctica de diversos tipus de lectura 2a. Lectura lliure de La fallera calavera
(guiada, lliure, silenciosa, en veu alta) de 2b. Lectura silenciosa de La fallera
textos literaris com a font de gaudi i calavera
d’informació,

i

com

un

mitjà 2c. Lectura en veu alta de La fallera

d’aprenentatge i enriquiment personal
3) Aproximació al coneixement d’altres
mons (reals o imaginaris) a partir de la
lectura

calavera
3a. Aproximació al coneixement del
context literari de La fallera calavera
3b. Coneixement de la cultura valenciana
a través de La fallera calavera

4) Tècniques d’elaboració de treballs
personals, de creació i/o d’investigació
senzilla i supervisada sobre la lectura
realitzada
5a. Tractament de la festa de València: les
5) Temes: el món de la raó, el destí, Falles com a visió del País Valencià
anhels de llibertat, la visió de l’insòlit, 5b.

Coneixement

dels

estereotips

l’home en societat, la visió d’Europa i femenins valencians (la Fallera, la Bellea
Espanya, estereotips femenins, etc.

del foc i la reina de les festes de Castelló)
i estereotips masculins (Jaume I)

6) La literatura dels anys seixanta fins els 6a. Coneixement de la literatura del segle
nostres dies

XIX

7) Anàlisi senzilla de textos: localització 7a. Anàlisi del context social i cultural de
del text en el seu context social, cultural i La fallera calavera
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històric; identificació de l’època literària; 7b. Anàlisi del contingut de La fallera
trets presents en el text; contingut (tema, calavera
tòpics, argument, personatges, estructura,
formes i llenguatge literari i intenció de
l’autor;

figures

retòriques:

pla

lexicosemàntic (sinècdoque, metonímia,
sinestèsia,

ironia,

etc.),

pla

morfosintàctic (pleonasme, concatenació,
commutació,

etc.),

pla

fònic

(paronomàsia, etc.)
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4.3. CRITERIS D’AVALUACIÓ
En aquest apartat de la seqüència didàctica es plantejaran els criteris d’avaluació
de les activitats. Tot seguit, hi dibuixarem una rúbrica amb la qual avaluarem les
activitats que descriurem detalladament.

4.3.1. Taula dels criteris d’avaluació
Criteris d’avaluació
BL1.1. Participar activament i respectuosament en intercanvis comunicatius, reals o
dramatitzats, especialment en els representatius dels mitjans de comunicació social i
dels àmbits professional i administratiu, sobre temes polèmics de l’actualitat, alhora
que es defén críticament les opinions pròpies amb fluïdesa i riquesa lèxica; cal ajustar
el registre, el to i les normes de cortesia a la situació comunicativa, i utilitzar les
estratègies d’interacció oral.
BL1.2. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint
diversos rols amb eficàcia i responsabilitat, donar suport a companys i companyes
demostrant empatia i reconeixent les seues aportacions, així com utilitzar el diàleg
igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies.
BL2.1. Interpretar textos escrits dels àmbits personal, acadèmic, social, professional i
administratiu, amb especial atenció als gèneres periodístics informatius i d’opinió, als
textos publicitaris dels mitjans de comunicació de masses i als textos dels àmbits
professional i administratiu, a través de l’anàlisi dels elements formals i de contingut
propis del nivell educatiu, utilitzant les estratègies de comprensió lectora adequades al
text i a l’objectiu de la lectura, per a construir el significat global del text.
BL2.7. Realitzar amb autonomia, de forma eficaç, tasques o projectes; tindre
iniciativa per a emprendre i proposar accions sent conscient de les seues fortaleses i
debilitats; mostrar curiositat i interés durant el desenvolupament d’aquests, i actuar
amb flexibilitat buscant per iniciativa pròpia solucions alternatives.
BL3.2. Crear i revisar textos escrits aplicant correctament les normes ortogràfiques de
la llengua, tenint en compte el nivell educatiu.
BL4.1 Realitzar lectures d’obres literàries pròximes als seus gustos, triades lliurement
o a proposta del professor, en silenci, en veu alta o participant en dramatitzacions i
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improvisacions de textos adequats al nivell, aplicant tècniques expressives i teatrals.
BL4.2. Elaborar un portfoli, amb una selecció de documents i creacions realitzats a
partir de lectures, literàries i no literàries, pròximes als seus interessos, de forma
reflexiva i crítica.

4.3.2. Rúbrica d’avaluació
Tot seguit, exposarem la rúbrica que servirà com a ajuda per al professor a l’hora
d’avaluar com han produït gairebé totes de les activitats d’abans i de després de la ruta.

Què

Com ho

Nivell 1: Molt

Nivell 2:

Nivell 3: poc o

avaluem?

avaluem?

assolit

moderadament

gens assolit

(de 8 a 10)

assolit

(de 0 a 4)

(de 5 a 7)
AP1

Lectura

del L’alumnat

llibre

forma

llig

de L’ alumnat llig el L’alumnat

no

comprensiva, llibre i mostra llig el llibre a

contextualitza

la una

actitud temps

i

lectura i mostra una receptiva.

mostra

actitud

d’interés.

inquieta

i

no
cap

receptiva.
AP2

L’actitud
front

a

L’alumnat

mostra L’alumnat

la una

L’alumnat

no

actitud mostra

una mostra interés

amb actitud

correcta per aprendre i

comprensió

participativa,

del joc

inquietud d’aprendre per

al no

mostra

i competitiva, amb desenvolupament respecte
respecte

i del

esportivitat.

joc

respecte

pels

amb demés.
i

esportivitat.
AP3

Tríptic

L’alumnat, a classe L’alumnat,
de

plàstica

llengua

i

de ambdues classes, completa

valenciana, completen

completen l’activitat l’activitat
39

en L’alumnat

no
les

activitats i no
amb mostra

una

amb

creativitat

recerca

i actitud passiva.

d’interés.

de

l’excel·lència

actitud

i

harmonia creativa.
AP4

Mural

L’alumnat, a classe L’alumnat,

a L’alumnat

no

d’història i de llengua ambdues classes, completa
valenciana,

completen

l’activitat.

completen l’activitat l’activitat.
amb

respecte,

curiositat, interés i
creativitat.
AR5

Etiquetes
l’Instagram

a L’alumnat

puja L’alumnat

correctament
imatges

L’alumnat

les justifica el per puja
i

fa què

explicacions

de

no
les

les imatges

a

l’Instagram.

imatges

coherents referents al correctament.
llibre

i

als

personatges.
AR6

Ingredients

L’alumnat troba tots L’alumnat

no L’alumnat

de la paella

els ingredients.

els troba tots els

troba

tots

no

ingredients, però ingredients ni
ho intenta.

posa
per

interés
trobar-ne

cap.
AA7

Taller

L’alumnat afegeix un L’alumnat

d’escriptura

personatge

incorpora

L’alumnat

no

un té en compte

castellonenc a l’obra personatge

que

i el col·loca dins la castellonenc.

personatge ha

història de manera

de ser típic de

coherent i lògica.

Castelló

el

ni

s’interessa.
AA8

Preguntes
actitud

i L’alumnat
una

mostra L’alumnat

actitud
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L’alumnat

de mostra respecte prepara

no

respecte

amb

personatge

el al

personatge preguntes

convidat convidat.

no

i/o

mostra

i, a més, prepara dues

actitud

de

preguntes.

respecte cap al
convidat.

AA9

Trivial

L’alumnat juga amb L’alumnat
interés,

juga L’alumne

no

respecte, amb respecte i juga ni mostra

competitivitat,

esportivitat.

respecte

esportivitat,

pels

demés.

concentració i gust
pel treball en equip.
AA10

Joc final

L’alumnat

mostra L’alumnat

una

actitud mostra

una mostra interés

amb actitud

correcta per jugar i no

participativa,
inquietud

i per

competitiva

L’alumnat

al mostra

amb desenvolupament respecte

respecte

i del

esportivitat.

joc

respecte
esportivitat.
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no

amb demés.
i

pels

4.4. COMPETÈNCIES
Les competències clau d’aquesta seqüència didàctica s’han extret de la legislació
vigent, concretament de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la
qualitat educativa (LOMQE). Així doncs, les competències que farem servir en aquesta
SD són les següents:


CCLI: Competència comunicació lingüística.



CMCT: Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i
tecnologia.



CD: Competència digital.



CAA: Competència aprendre a aprendre.



CSC: Competència socials i cíviques.



SIEE: Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.



CEC: Consciència i expressions culturals.

Per tant, intentarem fer ús de les set competències que constitueixen el currículum
vigent de 4t d’ESO. A continuació, realitzarem una breu explicació de cadascuna per
constatar el seu ús correcte en la seqüència didàctica que ens ocupa:


Comunicació lingüística: Aquesta competència bàsica ha d’estar present durant
tota la seqüència, ja que estem a l’àrea de llengua i literatura valenciana. A més a
més, l’habilitat comunicativa és essencial per al desenvolupament humà.



Competència matemàtica: Aquesta competència bàsica també estarà present en la
nostra seqüència, però de forma puntual. En aquest cas, en el desenvolupament
estratègic i mental que requereix el joc de cartes de La Fallera Calavera.



Competència digital: La ruta literària estarà molt relacionada amb les noves
tecnologies, especialment amb les xarxes socials (Instagram). L’objectiu és
desenvolupar l’ús d’aquestes xarxes de forma informativa i educativa.



Aprendre a aprendre: Seguirem la metodologia constructivista, és a dir,
l’alumnat ha de construir el seu propi coneixement (amb l’elaboració d’activitats
durant la ruta i la seua posterior reflexió).



Competències socials i cíviques: El civisme és un dels valors que ha d’adoptar el
nostre alumnat. Això vol dir que, aquesta competència clau és una de les bases de
la nostra seqüència didàctica.
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Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor: Aquesta competència serà una de les
bases de la nostra seqüència didàctica. Per tant, es duran a terme activitats que
ajuden a incrementar l’autonomia i l’esperit creatiu dels nostres alumnes.



Consciència i expressions culturals: Saber identificar i comunicar les diferents
expressions culturals serà una de les competències més importants.
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4.5. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
A continuació, tractarem les possibles necessitats específiques en l’àmbit educatiu
que poden tenir alguns dels nostres alumnes. Cal considerar el fet que anem a
desenvolupar una ruta literària, i que com a conseqüència d’açò, caldrà tenir en compte
que alguns alumnes poden tenir deficiències en la seua mobilitat, com ara, una paràlisi
en una meitat del cos. En aquests casos, el que creiem convenient és fer ús d’una cadira
de rodes, ja que proporcionaria millor mobilitat a la persona amb mobilitat reduïda, i
així poder seguir el ritme de la resta de companys, alhora que completar les activitats
que es faran durant la ruta. Ara bé, també seria preferible que algun company s’oferira
voluntari per a conduir la cadira perquè l’estudiant amb aquestes característiques no es
cansara tant de moure-la.
D’aquesta manera, es prenen aquestes mesures d’atenció a la diversitat tenint en
compte que els diversos xiquets amb problemes de mobilitats podrien formar part de
l’activitat que es desenvolupa i perquè puguen gaudir de la ruta literària d’igual manera
que la resta de companys.
Un altre cas que es podria donar és la ceguesa d’un dels estudiants. En aquest
context, el que s’hauria de fer són diverses coses. Durant les activitats d’abans de la
ruta, el professor hauria de demanar a la Organització Nacional de Cecs Espanyols
(ONCE) que traduisca el llibre i el quadern de l’estudiant al Braille, per tal que els
alumnes amb aquesta disfuncionalitat puga llegir el llibre, que és el pilar bàsic d’aquesta
ruta. Tanmateix, com que és més difícil d’integrar un invident amb el joc de les cartes,
el que haurà de fer el professor és explicar-li com funciona el joc de La Fallera
Calavera, quines cartes hi ha, la finalitat del joc, etc.; és a dir, que almenys l’alumne
estiga informat sobre el joc.
Quant a les activitats de la ruta, en aquest cas, el docent haurà de tenir vigilades
aquestes persones i, sobretot, procurar que en cap moment de la ruta aquests estudiants
vagen a soles. En altres paraules, al llarg de la ruta, els invidents hauran d’anar
acompanyats d’un altre company que s’oferisca voluntari i que no es quede mai sol.
D’afegitó, el professor, mentre estan fent les activitats de la ruta literària, haurà
d’explicar detalladament allò que estan visitant per tal que les persones implicades en
aquest cas se senten integrades en la ruta literària.
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Per últim, pel que fa a les activitats de després de la ruta, el docent procurarà, en
la mesura del possible, que els alumnes amb aquest tipus de disfunció ocular tinguen
una versió en Braille del que han de fer.
En resum, amb totes les pautes que hem exposat pretenem que els alumnes amb
necessitats específiques se senten integrats en les activitats, adquirisquen coneixements i
fomentar-los la lectura de la mateixa manera que a la resta de companys.
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4.6. INTERDISCIPLINARIETAT
Aquesta ruta, com ja n’hem avançat en la justificació de la seqüència didàctica, és
destacable i innovadora perquè un dels nostres objectius a complir és la
interdisciplinarietat d’aquesta. En algunes sessions abans de la ruta, hem cregut
convenient que alguns professors hi participaren, com per exemple, el docent que
imparteix plàstica i el professor que ensenya l’assignatura d’història.
En el primer cas, el docent de plàstica s’involucrarà en aquesta ruta amb la creació
manual del tríptic de la ruta literària. Aquest docent ajudarà a crear eixe fulletó, tenint
en compte allò que volem aconseguir com a resultat final: el fulletó representarà la
silueta de la cara de la fallera calavera i una cara d’aquest tríptic serà la portada, la qual
sí que tindrà dibuixada la cara de la protagonista de La Fallera Calavera.
En el segon cas, com ja hem explicat en l’activitat, el professor d’història
treballarà amb els estudiants de 4t d’ESO la primera part de l’exercici, que consisteix a
explicar des d’un punt de vista històric tots els personatges que apareixen en l’obra per
tal d’introduir-los en el món de La Fallera Calavera. Ara bé, comentarà detalladament
qui és Jaume I, de tal manera que els estudiants tindran els coneixements bàsics per a
aplicar-los més tard a l’activitat on s’ha de buscar alguna cosa que represente cadascun
dels personatges que concretarem.
Doncs, és evident que la interdisciplinarietat d’aquesta seqüència didàctica i de la
ruta és un punt important, ja que hem fet possible que altres professors s’implicaren en
aquest projecte i, sobretot, que ajudaren els alumnes a aprendre d’una manera o d’una
altra.
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V. ACTIVITATS

D’entrada, en aquest apartat, exposarem una taula amb totes les activitats que es
faran relacionades amb el llibre La Fallera Calavera. Ara bé, cal tenir en compte que
aquests exercicis estaran dividits en tres grups: abans de la ruta literària, durant la ruta i
després d’aquesta. Una vegada mostrada la taula amb totes les activitats, comentarem
detalladament què farem en cadascuna.

5.1. TAULA DE LES ACTIVITATS
A continuació, presentarem les deu activitats que formaran aquesta ruta literària.

Activitats

Abans
de la
ruta

Temps

Objectius

AP1. Lectura del llibre En grup
La Fallera Calavera
individual

1 mes

1a, 2a,
7a

AP2. Taller per a
aprendre a jugar a La
Fallera Calavera
AP3. Creació del
tríptic

1
sessió

2a, 4a,
5a, 7a

2

7a, 9a

AP4. Contextualització dels personatges

Organització

Recursos

i El llibre La
Fallera
Calavera
En grup de El joc de La
sis persones
Fallera
Calavera
Individual
Cartolina
A3, llapis i
permanent
negre
Per grups de Fulls, llapis
sis persones
i colors

sessions

1a, 2a,
7a, 9a,
10a
AR5. Pensa, corre i En grup de El
mòbil, La
1a, 2a,
guanya!
sis persones
quadern de duració 4a,
l’alumne,
de la 5a,6a,
compte en ruta
7a, 8a
Instagram i
el joc de
Durant
cartes
la ruta
AR6. Els ingredients En grup de Diners (uns 30
2a, 4a,
de la paella
sis persones
4 euros que minuts 5a, 6a,
pagaran els
7a, 8a
pares
prèviament
a la ruta)
Després AA7. Introdueix un Individual
Un full
30
7a, 10a
de la
nou personatge en
minuts
ruta
l’obra
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1
sessió

AA8. Entrevista
nostre convidat

al Individual

El llibre de 1
La Fallera sessió
Calavera
AA9. Trivial de La Per grups de
1
Fallera Calavera
sis persones
sessió

5a, 7a,
10a

AA10. Partida final

1a, 2a,
4a, 5a,
7a, 10a

Per grups de Cartes
1
sis persones
guanyades
sessió
durant
la
ruta
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1a, 2a,
4a, 5a,
7a, 10a

5.2. EXPLICACIÓ DE LES ACTIVITATS
AP1. Aquesta activitat és la base de la ruta literària, per aquest motiu proposem com a
exercici principal que els estudiants es llegisquen l’obra literària. Creiem convenient
deixar, almenys, un mes per a llegir-la sencera. A més, també cal dir que es farà alguna
sessió de lectura en veu alta a classe per tal que els xiquets porten, més o menys, tots el
mateix ritme i també per a resoldre els dubtes que se’ls presente.
AP2. Aquest exercici serà la base d’una altra activitat que es farà durant la ruta (activitat
5). L’activitat consistirà a fer una partida de cartes de La Fallera Calavera durant una
sessió de classe. Primer, sabrem si algun o alguns alumnes han jugat alguna vegada i, en
cas afirmatiu, dividirem la classe en grups on hi haja, almenys, un estudiant que sàpiga
jugar i que ensenye a la resta. En cas que cap alumne haja jugat mai, el professor
explicarà les bases del joc, l’objectiu d’aquest i la funció de les cartes principals (no
caldrà explicar-les totes perquè cada carta conté la informació dels poders que té); a
més, en aquest cas, el docent estarà pendent de la classe per si a algun alumne li sorgeix
algun dubte sobre què ha de fer amb una carta concreta. També cal dir que, en cas que
no quede molt clar el joc, els alumnes tindran l’opció de seguir jugant durant l’hora del
pati.

AP3. Aquesta activitat serà interdisciplinària, ja que durant dues sessions de
l’assignatura de plàstica, els estudiants hauran de confeccionar el seu propi tríptic amb
el dibuix de la Fallera Calavera que els proporcionarà el professor (veure annexos), és a
dir, la cara de la protagonista de l’obra serà la silueta del tríptic dels alumnes. Després,
quan ja el tinguen elaborat, el docent de l’assignatura de valencià els donarà a conèixer
tots els llocs que visitaran i ells ho hauran d’apuntar al tríptic.
AP4. En aquesta activitat demanarem que el professor d’història contextualitze els
personatges que apareixen a La fallera calavera, com ara, Jaume I. També el docent
d’aquesta assignatura hauria d’explicar el mite de la Delicà de Gandia, d’on prové la
idea de tenir una màxima representant en les Falles i en les Fogueres de Sant Joan i
clarificar qui és Joan Monleón i les monleonetes. En altres paraules, el professor ha de
comentar des d’un punt de vista històric tots els personatges que apareixen en La
fallera Calavera. Després de l’explicació, els alumnes, per grups, faran un petit mural
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d’un dels personatges que el professor d’història ha desenvolupat i inclouran imatges
tant del personatge de la Fallera Calavera com de la persona real i faran un xicotet
comentari.
L’objectiu d’aquesta activitat és que els alumnes tinguen una base dels personatges, els
identifiquen en l’obra i entenguen el seu comportament.

AR5. Aquesta activitat consisteix a donar als estudiants un full amb els personatges que
han de buscar, una vinculació amb alguna cosa de la ciutat de València; per exemple, la
Fallera Calavera pot estar vinculada al balcó de l’Ajuntament de València. Quan troben
allò que represente els personatges que tenen impresos en el full, han de fer una foto,
pujar-la a la xarxa social d’Instagram, donar una xicoteta explicació de perquè creuen
que tenen relació i etiquetar el compte del professor @rutalafalleracalavera amb el
hastag #rutadeLaFalleraCalavera. Una volta hagen penjat de forma correcta les
fotografies, hauran de tornar al punt de partida. El professor comprovarà que siga
correcte tot el que han relacionat i, després, d’entre cinc cartes clau que el professor trie,
els grup d’alumnes, hauran d’escollir una a l’atzar. Val a dir que utilitzaran més tard
aquesta carta al joc de La Fallera Calavera.

AR6. En aquesta activitat farem una aturada de 30 minuts al Mercat Central i a cada
grup de sis alumnes (si tenim en compte que són 30 alumnes en una classe),
encomanarem la compra d’un ingredient de la paella, de forma que es repartiran els cinc
ingredients principals: arròs valencià, bajoqueta i garrofó (es comprarà conjuntament),
pollastre, conill i safrà. Després, a la Junta Central Fallera, cuinarem el nombre de
paelles que puguem (la resta d’ingredients que falten com la tomaca triturada, la sal o
l’aigua, la comprarà el professorat de manera prèvia a la ruta).
AA7. Aquest exercici d’avaluació consisteix a introduir en l’obra La Fallera Calavera
un nou personatge, però amb la condició que siga una figura representativa de la
província de Castelló, aprofitant el fet que no n’apareix cap. En poques paraules, el
nostre objectiu en aquesta activitat és que els alumnes creen una narració pròpia a partir
de La Fallera Calavera, o bé amb la introducció d’un personatge conflictiu, o bé com a
figura que ajuda la protagonista.
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AA8. Aquesta activitat es realitzarà després de la ruta literària, durant una sessió de
classe. Consistirà en una entrevista al personatge convidat, en aquest cas, l’editor de
l’obra literària La Fallera Calavera. Per tant, els alumnes, de manera individual, es
prepararan un màxim de dues preguntes relacionades amb el tema. Aquestes qüestions
poden ser dubtes, curiositats, interessos… que no han quedat clars en la ruta literària.
L’activitat es desenvoluparà durant una única sessió (50 minunts), cosa que no es podrà
crear un debat extern entre la classe. El convidat respondrà únicament a les preguntes
formulades pels alumnes per no fer l’entrevista massa llarga.
AA9. Trivial de La Fallera Calavera: es realitzarà un trivial de l’obra literària amb
quatre categories: personatges, moments destacats, folklore i localitzacions. El grup
guanyador rebrà el joc de cartes de La Fallera Calavera com a premi.
AA10. Joc final: Es realitzarà la batalla final a partir d’una partida de cartes de La
Fallera Calavera. La condició és que s’haurà de jugar amb les cartes guanyades durant
la ruta.
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VI. CONCLUSIÓ

A mena de cloenda podem remarcar que l’objectiu principal d’aquesta seqüència
didàctica i de la seua corresponent ruta és que els alumnes aprenguen literatura d’una
manera més didàctica, innovadora i divertida. També creiem que gràcies a aquesta ruta i
a les activitats corresponents, estem fomentant la lectura juvenil. A més, totes i
cadascuna de les activitats que hem proposat estan pensades en l’alumne, que es
divertisca mentre aprén literatura; en poques paraules, són uns exercicis dinàmics que
motiven l’alumnat.
També cal ressaltar que la innovació està molt present en aquesta seqüència
didàctica, ja que és una de les poques rutes que estan dedicades a aquesta obra concreta,
La Fallera Calavera, i també a la literatura juvenil.
Altrament, hem considerat convenient i important que en aquesta ruta participaren
altres assignatures, com són la de dibuix tècnic/plàstica, amb la qual crearan el tríptic
amb la imatge de la Fallera Calavera, i també l’assignatura d’història, amb la qual
tractaran tots els personatges des d’un punt de vista històric, bé siga comentant les
llegendes, o explicant la seua història real.
En definitiva, afirmem que estem davant d’una ruta enriquidora des del punt de
vista literari, però també divertida i que certament pot ser una bona ferramenta per a
promocionar la lectura entre els joves.
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VIII. ANNEXOS (Quadern de l’alumne i apunts per al professor)

AP1. Llegiu el llibre de La Fallera Calavera. Temps limitat: 1 mes.
AP2. Després d’haver rebut les regles del joc de cartes, agrupa’t amb un grup de 6
membres i… JUGA!
*Ha d’haver-hi un total de 5 grups de 6 persones.

AP3. Elabora un tríptic de La Fallera Calavera. El disseny ha d’estar adaptat al teu
gust, però has de tenir en compte les següents condicions:


Ha de tenir la forma de la cara de la Fallera Calavera



Ha de contenir els punts que el professor us ha proporcionat sobre la ruta

AP4. Dissenya un mural del teu personatge preferit de La Fallera Calavera. Has de
tenir en compte les següents condicions:


S’ha de resumir la informació transmesa pel professor d’història



No es pot repetir cap personatge que ja estiga elegit per un altre grup

AR5. Durant la ruta... Presta atenció als diferents llocs que visitem. A partir dels fulls
dels personatges que us hem proporcionat, segueix les següents instruccions:


Fes una foto a un monument, carrer, plaça, lloc... que es vincule a aquest
personatge.
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Puja-la a la xarxa social Instagram amb el hastag #RutaDeLaFalleraCalavera i
etiqueta el nostre compte (@rutalafalleracalavera).
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AR6: Prepara la teua pròpia paella! Però abans has de buscar els següents ingredients:


Arròs valencià



Bajoqueta i garrafó



Pollastre



Conill



Safrà

*Pressupost de 4 euros per grup. Cada grup haurà de buscar un ingredient diferent.
Així que toca ficar-se d’acord!

AA7: De forma individual, crea la teua pròpia història de La Fallera Calavera. I com?
Amb la introducció d’un nou personatge creat al teu gust. No oblides explicar perquè i
quina és la seua missió en la història.

AA8: De forma individual... Tenim un nou convidat, l’editor de La Fallera Calavera.
Així que si tens algun dubte sobre la ruta literària, l’obra, el joc de cartes... Ara tu eres
l’entrevistador!

AA9: Juga amb el teu grup al trivial que hem dissenyat de La Fallera Calavera. El
grup guanyador rebrà un gran regal.


Tenim 4 categories: personatges, folklore, moments destacats i localitzacions.

(PERSONATGES)


Quin és el primer personatge que es troba la Fallera Calavera?



Quin cavaller es troba amb les protagonistes?
1. El Cid
2. Jaume I
3. Pelayo



Quin tipus de flor causa la mort de La Delicà de Gandia?
1. La rosa
2. El gessamí
3. El tulipa



Quin és el secret de l’Alcaldessa?



Per què es diu La Bellea del Moc?
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(FOLKLORE)


Quin és el plat típic preferit de la Fallera Calavera?



Com es deia el programa presentat per Joan Monleón i les monleonetes?



Quina famosa beguda valenciana es pot prendre líquida, granissada i mixta?



Quin animal ajuda a conquerir la ciutat de València a Jaume I?



Quina cançó pensen els protagonistes que és la contrasenya per a entrar a
Alacant?

(LOCALITZACIONS)


On estava situada la fallera en el moment de l’accident?



A quin poble van juntes la Fallera Calavera i la Delicà de Gandia?
1. Burjassot
2. Montcada
3. Catarroja



Dènia en el llibre és l’entrada de quina localització fictícia?



Quina província de la Comunitat Valenciana no apareix en el llibre?



On van veure orxata els protagonistes?

(MOMENTS DESTACATS)


En quines festes està ambienta l’obra La Fallera Calavera?
1. Les Fogueres de Sant Joan
2. Les Falles
3. La Magdalena



Amb quina trampa intenta l’Alcaldessa detenir a la Fallera Calavera?



Quin poder té la porció d’orxata extreta de la vidriola al final del llibre?



En quin esdeveniment de les Falles mor la Fallera Calavera?
1. Nit del foc
2. Nit de la cremada
3. Súper-híper-mega mascletà



A quin joc juguen els protagonistes al show de Joan Monleón?
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[Solucionari per al professor]

(PERSONATGES)








Quin és el primer personatge que es troba la Fallera Calavera? La Delicà de
Gandia.
Quin cavaller es troba amb les protagonistes?
1. El Cid
2. Jaume I
3. Pelayo
Quin tipus de flor causa la mort de la Delicà de Gandia?
1. La rosa
2. El gessamí
3. El tulipa
Quin és el secret de l’Alcaldessa? Era calba.
Per què es diu La Bellea del Moc? Perquè en el moment que va ser proclamada
Bellea del Foc, abans de començar amb el seu discurs, va esternudar i li va eixir
un moc.

(FOLKLORE)






Quin és el plat típic preferit de la Fallera Calavera? La paella
Com es deia el programa presentat per Joan Monleón i les monelonetes? El show
de Monleón.
Quina famosa beguda valenciana es podia prendre líquida, granissada i mixta?
L’orxata.
Quin animal ajuda a conquerir la ciutat de València a Jaume I? Un rat penat.
Quina cançó pensen els protagonistes que és la contrasenya per a entrar a
Alacant? La manta al coll.

(LOCALITZACIONS)







On estava situada la Fallera en el moment de l’accident? A la balconada.
A quin poble van juntes la Fallera Calavera i la Delicà de Gandia?
1. Burjassot
2. Montcada
3. Catarroja
Dénia en el llibre és l’entrada de quina localització fictícia? El cantó
independent d’Alacant.
Quina província de la Comunitat Valenciana no apareix en el llibre? Castelló.
On van beure orxata els protagonistes? A Alboraia.
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(MOMENTS DESTACATS)








En quines festes està ambienta l’obra La Fallera Calavera?
1. Les Fogueres de Sant Joan
2. Les Falles
3. La Magdalena
Amb quina trampa intenta l’Alcaldessa detenir a la Fallera Calavera? Amb una
paella gegant.
Quin poder té la porció d’orxata extreta de la vidriola al final del llibre? Viatjar
al passat.
En quin esdeveniment de les Falles mor la Fallera Calavera?
1. Nit del foc
2. Nit de la cremà
3. Súper-híper-mega mascletà
A quin joc juguen els protagonistes al show de Joan Monleón? A les vidrioles de
la sort.

AA10: Amb la batalla final... Intenta guanyar la partida!
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Mapa ruta literària
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