
ANY:     1934 

 

 

FALLERA MAJOR: No hi ha informació 
 

PRESIDENT:  No hi ha informació 

 

 
 

FICHA TÉCNICA 

 
Artista faller: SALVADOR GÓMEZ   
Lema de la falla: L'HORTA    

Banda de música: NO HI HA INFORMACIÓ   

Pirotècnia:  NO HI HA INFORMACIÓ   
Ubicació de la falla: C/SAGUNT CANTÓ TRAVESSIA MONCADA (LA CREU) 

Casal faller:  NO HI HA INFORMACIÓ   

Presentació:  NO HI HA INFORMACIÓ   

Elecció:  NO HI HA INFORMACIÓ   
Premis obtinguts:     

 

 
 

PÁGINA CENTRAL (COSES DE LA FALLA) 

 

D'esta primera falla molt poc podem contar. Només podem dir que el lema va ser 
L'horta, realitzada per l'artista faller Salvador Gómez, amb unes barraques i 

damunt d'elles un florer amb moltes flors i al mig d'este un cap de valenciana eixint 

del florer. 

 
Per la part de baix, una escena de ball valencià. 

 

No consta en els nostres arxius més documentació, encara que sí que s'ha pogut 

localitzar l'esbós que es pot observar en estes pàgines. 

 
Esta va ser  la primera falla que es plantá en la nostra barriada i esta es la 

informació que disposem en data hui. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



Què va passar en el món? 

 

 En la guerra contra el Partit Nacionalista Xinés, l'Exèrcit Roig, comandat per 

Mao Zedong, inicia la Llarga Marxa de més de 12.000 quilòmetres, des de la 
província de Jiangxi, en el sud-est, fins a la de Shaanxi, en el nord-oest, per a 

escapar de les tropes de Chian Kai-shek. 

 Durant la nit del 29 al 30 de juny, coneguda com “la nit dels ganivets llargs”,       

Hitler liquida a l'ala extremista del seu propi partit, els radicals nazis 
enquadrats en les Sturmabteilung d'Ernst Röhm. 

 L'actriu Katherine Hepburn aconseguix el seu primer Oscar com a millor actriu 

per la seua interpretació en la pel·lícula “Gloria d'un dia”. 

 El papa Pius XI canonitza Sant Joan  Bosco, fundador de l'orde dels Salesians.  
 

Què va passar a Espanya? 

 

 El valencià Ricardo Samper és triat president del Govern de la II República, un 

càrrec en què va estar tan sols 6 mesos (d'abril a octubre de 1934). 
 La folga general revolucionària convocada en tot Espanya per UGT i CNT tenen 

la seua major incidència a Astúries, on els miners prenen tota la conca, des de 

Mieres a Oviedo, i constituïxen un comité revolucionari. Acabada la rebel·lió, el 

Govern va iniciar una dura repressió amb més de 30.000 detinguts. 
 El president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, proclama la 

República Catalana Independent.  

 

Què va passar a València? 
 

 Naix la Comissió Tarongera per a vetlar pel comerç dels cítrics. El primer 

acord adoptat és prohibir la coloració artificial de la taronja d'exportació. 

 El València  perd la final de la Copa d'Espanya enfront del Madrid (1-2) en 
partit jugat en el Stadium de Barcelona. 

 Inaugurada la piscina de Las Arenas. Té aigua del mar depurada per un 

depòsit de decantació i quatre filtres. 

 

Què va passar en les falles? 
 

 Es va celebrar una “Cavalcada de la Crida”, en la que van intervindre tres 

grups: “Crida del Tio Pep a la València fallera”, “l'Horta valenciana a les falles” 

i “El triomf del foc” 
 Es va celebrar la primera Exposició del Ninot. Va tindre lloc els dies 13, 14 i 15 

de març en els soterranis del Mercat Central. El primer Ninot Indultat va ser 

“Iaia i neta”, de la Falla de la Plaça del Mercat, obra de l'artista Vicente 

Benedito. 
 A l'anar a arreplegar el Ninot Indultat, es va organitzar una comitiva 

folklòrica-humorista que, amb el temps, s'ha convertit en l'actual Cavalcada 

del Ninot. 

 En la ciutat de València es van plantar 117 falles i el primer premi (dotat amb 

2.500 pessetes) va ser per a la Plaça de Sant Jaume. 
 Fallera Major de València: Amparo Albors. 

 


