
JUAN HUERTA 
 
 
Juan Huerta Gasset (València, 21.03.1925) és un dels quatre membres 
la Generació d’Or dels Escultors del Foc, junt Salvador Debón, Vicente 
Luna i Julián Puche. La seua signatura continua sent referenciada en tot 
estudi de l’art faller i de la seua història; així com de la porcellana 
decorativa, vessant al qual Huerta va dedicar-se des de 1966 fins a 
mitjans de la dècada dels 1990 a l’empresa Lladró. Com curiositat, feu la 
reproducció exclussiva en porcellana de Michael Jackson encarregada pel 
cantant. 
Es va formar a l’Acadèmia de Belles Arts de San Carles, carrera que va 
acabar amb l’especialitat de Dibuix i Modelatge. Entre els tallers dels què 
formà part com a aprenent i oficial, destaca el de Regino Más amb qui 
viu l’època més daurada del mestre en la comissió de Mercat Central. Ja 
independent, la seua irrumpció en les falles esdevingué a primers dels 
anys 50 i, des d’aleshores, va anar adquirint notorietat i hui molts dels 
seus monuments són reconeguts com mítics: Per culpa de la poma, a 
Mercat Central, el 1959; Suplicis, a Ferroviària-Bailén-Xàtiva, el 1961 ; 
Noé i el segle XX i Televisió, a Convent de Jerusalem-Mateàtic Marzal, el 
1964 i 1965; o Pirateríes, a Plaça del Pilar, el 1966, Primer Premi de 
Secció Especial i la seua última falla abans d’entrar a Lladró. 
La seua dot per a l’escultura el va portar a ser el principal artífex de la 
conversió de les tècniques paperes dels anys 30 i 40 -el vestir de cartó 
que estava suplint els modes huitcentistes basats en la cera i els téxtils- 
cap a un buidatge íntegre en cartó pedra, no sols ja per ressoldre els 
grans volums de les falles sinó també per als ninots tal com demostrà a 
La vida és un comerç, a Arxiduc Carles-Xiva, el 1953; o a Animals, a 
Regne de València-Duc de Calàbria, el 1955. 
De fet, el 2016 el cartó pedra faller complia seixanta anys de vigència si 
és pren con data oficial d’assemptament de la tècnica l’Indult del grup 
obrat per Huerta Parella d’indis, de la falla Turisme a tot past, plantada 
a Regne de València-Duc de Calàbria, i Primer Premi de Secció Especial. 
Aquest conjunt i El castic de ser-ne massa, de 1961, més la rèplica de 
Matrimoni prehistòric, de 1957 -realitzada per Josep Martínez Mollà el 
1994- són els seus tres Ninots Indultats exposats al Museu Faller de 
València. En etapes anterios, també s’exhibíen ninots seus de 1963, 1964 
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i 1966 indultats per Junta Central Fallera i la Fallera Major de València 
(actualment conservats a la seu de Junta). 
A Juan Huerta la història de la Falles li deu alguna cosa més que la imatge 
imborrable de grans monuments, indults i demés celebracions de 
guardons. Huerta representa la consolidació de la tècnica que majorment 
ha definit l’art-falla: el buidatge en cartó pedra, generador d’una 
revolució que convertí l’artesania fallera en una autèntica una indùstria 
basada en un mercat de moldes i cartons que va permetre disposar d’uns 
elements mínims per obrar una falla en breu temps i a un cost assequible 
per al taller i la comissió.  
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