
JOSÉ MARTÍNEZ MOLLÀ 
 
  
La dilatada i extensa carrera fe de Jospe Martínez Mollà (Xàtiva, 31.03.1939) un artista reconeixible 
per a no poques generacions, car moltes han gaudit de les seues creacions des de mitjans dels 60 
fins als anys 2000. Així, Martínez Mollà juntament amb Pepet, Alfredo Ruiz, Fede Contreras, José 
Devís, Vicent Agulleiro o Miguel Santaeulalia, va ser una de les promeses dels 70 que havia aterrat 
a València i a la Secció Especial per suplir a Salvador Debón, Julián Puche, Vicent Tortosa Biosca i 
Manuel Giménez Monfort “Cotanda”. 
  
El nostre protagonista, va destacar aleshores amb un estil de falla de caricatura exagerada i 
basta amb un argument basat en eixa quotidianitat de la societat i política del darrer franquisme i 
de la Transició, sent seus dos dels Primers Premis de l’època: La publicitat, a Ferroviària el 1973, i El 
rapte d'Europa, a Plaça del Pilar, el 1977. Després, va girar cap a un model de falla més acadèmica i 
apologética; una mena de sorollisme en cartó pedra que va tenir com paradigma Nostre Himne, a 
Plaça de la Mercé, el 1982, basada en la pintura Floreal d’Ignacio Pinazo. 
  
A la dècada dels 90, Josep Martínez Mollà és l’artista de la Plaça l'Ajuntament, on va saber treure 
profit plantat en ella vertaderes icones de l'art-falla: Tirant lo Blanc (1990), En la terra de l'art (1991), 
Carme (1992), 50 Aniversari (1993), La Muntanya de la Cultura (1994) i Cultura 98 (1998); com d'una 
puntual obertura a la falla-espectacle amb Drogues, no, a Plaça de la Mercé, el 1996. Destacar que 
del seu taller, han eixit formats Julio Monterrubio, Manolo García, Francisco Mesado, Paco Giner i 
Iván Tortajada, entre altres. 
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