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Brancal

Un any més encetem les falles amb el llibret. Ell 
ens anuncia la proximitat de la setmana gran de 

les falles. En l’ambient es fa palés el nerviosisme de 
la gent, ja s’ensuma la flaire de la pólvora i s’escolta 
el so de la música fallera. Nosaltres, la falla Don 
Bosco, estem enguany d’enhorabona ja que tenim 
un planter de falleres que poques comissions han 
vist. Tant les menudes com les majors són l’enveja 
de propis i estranys i fan que el faller treballe amb 
més il·lusió i es veja recompensat solament amb 
veure-les entrar al casal. Encapçalades per Isabel 
i Lucía, fan que la nostra falla bategue amb força 
i es faça sentir per tota la ciutat. A més, lluïm 
davant de tota Borriana de quatre presidents, 
joves —encara que amb gran experiència— i amb 
moltes ganes de treballar, d’innovar, de pegar un 
pas endavant i preparar la falla per al futur. I, per 
si els faltava ajuda, ahí està la presidenta infantil, 
que no els fallarà. 

El llibret, per suposat, ofereix els articles 
clàssics, que els darrers anys ens han delectat, 
i un monogràfic dedicat a les famílies que viuen i 
perpetuen la festa de les falles. Perquè la falla sap 

a més si es viu en família. Molts són els xiquets 
que han heretat dels seus pares i aquestos del 
seus l’afició per la festa. Nissagues falleres que 
ja formen part de la història de la nostra ciutat i li 
confereixen també part de la seua fesomia.  Per 
a la confecció del monument tornem a confiar en 
Sergio i Òscar, per la seua art i bon treball, i que 
han preparat dos projectes que, de segur, ens 
encisaran. No cal dir més, que les seues creacions 
parlaran per ells. Paga la pena acostar-se a admirar-
les.

Així doncs, els convidem a gaudir d’aquest llibret i 
tot el seu contingut, avantsala de les falles 2016.
Benvinguts i benaurats.

VALE



De cap nou estem en Falles. Una altra volta 
la gràcia i l’enginy envaeixen els carrers de 

Borriana per a mostrar tota la seua art en forma 
de monument faller. Després d’un any de treball, 
d’esbossos, de proves, de nervis… tot està 
preparat per a la festa. El casal engalanat, obertes 
les portes per a acollir a qui s’acoste. La gran 
família fallera preparada per a gaudir un any més.
Don Bosco, el nom del qual duu la nostra falla, 
va apostar per fer cases de portes obertes, 
habitades per famílies que celebren, acullen i 
comparteixen. Pares i mares, fills, filles i, fins i tot, 
els néts formen part de la gran família de la Falla 
Don Bosco que obri les seues portes un any més.
I quantes coses es passen de pares a fills en forma 
de records inoblidables! Quina emoció per a una 
filla lluir en el seu vestit faller els records i atuells 
de sa mare, o de l’àvia! Quins records entranyables 
de l’ofrena, de la presentació! Com no recordar 
per a sempre la imposició de la banda de fallera 
a una filla o els primers petards que mon pare va 
tirar amb mi? Així doncs, a gaudir i a seguir omplint 
el cor de records i vivèncias de família. Tenim per 
davant uns dies especials i entranyables. Que 

siga creixent la vida, a ritme de festa, de traca i de 
xaranga.
En nom de tota la comunitat salesiana i en el meu 
propi, us desitgem felices falles 2016.

Fernando Miranda Ustero
Director de l’Obra Salesiana

Salutacions



Benvolguts fallers i falleres de la Falla Don Bosco,

Enguany tinc l’honor i la il·lusió de ser la presidenta 
infantil de la nostra falla i estic convençuda que 
serà un any molt especial per a mi per molts 
motius. 

El primer, és poder comptar amb quatre presidents 
que m’acompanyen sempre, són molt treballadors 
i divertits, per a mi els millors, l’espill on em mire 
cada dissabte. 

Amb les falleres majors podeu anar de festa 
a qualsevol lloc. Marta, Paloma, Sofía, Vero, 
María i Mapi són alegres i molt simpàtiques i 
faran d’aquestes falles la festa més gran. No us 
deixaran descansar però tindreu un gran record de 
les festes. I què dir d’Isabel, és carinyosa i alegre 
com ninguna i, a més, molt guapa, tot un orgull per 
a la nostra falla.

I com no, les meues xiquetes, María Lozano, 
Marina, Carmen, Adriana, Alejandra, María Arrufat, 
Paula, Anna, Celia, Eva, Balma, Sara, Irene, Raquel, i 

la meua germana Ana. Les quinze són especials ja 
que aporten la seua dolçor i imaginació, que és una 
cosa esencial per a una falla com la nostra. No em 
puc oblidar de Lucía, la meua reina, que és graciosa 
i agradable, amb ella mai ens avorrim i és el motor 
de la xicalla.

Per tot açò i molt més, vull convidar a tots els 
xiquets i majors a la nostra falla, perquè hi ha gent 
estupenda i amb totes les novetats que tindrem 
ho passarem molt bé.  Els xiquets al carrer amb els 
tronadors i els coets i els majors sols necessiten 
un poquet de música. Si voleu gaudir d’allò més, 
vingau a la nostra falla i no us penedireu.

Les falles de 2016 ja estan al carrer, visquem-les!

Maria Molina Dualde
Presidenta Infantil 2016

Maria Molina Dualde

Presidenta Infantil



Falleres i fallers de Don Bosco,

Per primera volta ens dirigim a vosaltres des 
d’aquesta pàgina privilegiada del nostre llibret. 
És per als quatre una tasca complicada estar al 
capdavant d’una falla amb tanta solera com la 
nostra, per això esperem estar a l’altura a la qual  
han estat els nostres antecessors i fer d’aquest 
un any especial.

Ara que queda prop la setmana fallera, ens vénen 
a la ment tots els èxits de l’exercici passat i 
esperem que aquestes falles siguen encara més 
fructíferes que les anteriors, si cap. Però per fer-
ho possible, necessitem la col·laboració de tota la 
comissió, des dels més menuts fins als majors. 

És per aquest motiu que ens agradaria que 
visquéreu les falles amb nosaltres, des de dins, 
gaudint de la il·lusió dels xiquets i aprenent de 
l’experiència dels adults, impregnant-vos d’eixe 
ambient faller que es forma al casal i acompanyant 
les nostres falleres per tot arreu. 

També volem agrair-vos tot el que feu per a que la 
nostra falla seguisca augmentant any rere any i pel 
vostre esforç i dedicació per a que ens superem 
cada exercici. Sense tots vosaltres, res seria 
possible, i ara, que vénen dies festius, volem que 
seguiu gaudint.

Per finalitzar, no ens volem oblidar de vosaltres, 
Isabel i Lucía i de les vostres nombroses Corts 
d’Honor, desitgem de tot cor que siga un any 
inoblidable, nosaltres i María, anem a intentar 
que així siga. Esperem que la setmana gran siga 
especial per a totes vosaltres.

Visquen les falles i visca la Falla Don Bosco!!

Mauro, Paloma, Isabel i Javi
Presidents 2016

Mauro  Llopis, Paloma Boix, Isabel  Lozano i Javi Fernández

Presidents



Benvinguts, comissió i xiquets de la falla: 

En primer lloc, vull agrair a tota la falla per deixar-
me viure aquestes falles des d’aquest punt de 
vista com a fallera Major Infantill de Don Bosco. 

Perquè aquest any està sent i serà inoblidable per 
a tots i, sobre tot, per a mi i per a Isabel, la meua 
Reina, qui és per a mi com la meua germana major. 

També a les corts d’honor, a la infantil, la meua cort, 
formada per 15 xiquetes que m’acompanyen a tot 
i a la major, les 6 joves, que m’ajuden en qualsevol 
moment que ho necessite. 

També vull donar les gràcies a tres persones molt 
importants, que sense elles tot aquest any no 
seria possible. A Mª Dolores, que sense ella Papà 
no haguera “pegat la cabotà” i a ma mare, per 
portar-se com una superheroïna. Gràcies als tres 
per ajudar-me a complir un somni.

Per últim, als presis majors, Mauro, Paloma, Isabel 
i Javi, i com no, a María, la meua presi, per fer que 
tot isca perfecte. 

¡Gràcies a tots, falla! Que visquen les falles i que 
visca la falla Don Bosco!

Lucía Gallego Fort
Fallera Major Infantil 2016

Lucía Gallego Fort

Fallera Major Infantil



Estimada falla Don Bosco, no us podeu imaginar 
la satisfacció i il·lusió que significa per a mi ser 

la fallera major d’aquesta meravellosa falla. Des de 
ben menuda el meu somni era poder lluir el vestit 
de valenciana, quan vaig ser reineta infantil de 
la falla, em vaig adonar que aquest món i aquest 
sentiment estava dins meu.
Sense cap dubte la causa per la qual estime tant el 
món faller és deu a vosaltres, els fallers d’aquesta 
falla;  sou els que m’heu ensenyat com es veu i es 
sent tot allò que envolta la festa.

El 2016 serà per a mi un any ple d’il·lusió, alegria 
i estic segura que quedarà gravat en el meu 
cor per sempre; gràcies a les sis xiques que 
m’acompanyen i que viuen de la mateixa manera 
aquest somni, són divertides, carinyoses però 
sobretot són falleres, les millors falleres que una 
falla puga desitjar! 

Per a que tot açò siga perfecte i puguem gaudir 
d’un any especial, quatre presidents són els que 
estan en tots els detalls, amb mostres dolces i 
una atenció excel·lent, gràcies per confiar en mi i 

donar-me aquesta oportunitat.

La nostra presidenta infantil, María, un encant de 
xiqueta, que sempre té un somriure per a tots. 
Parlant de xiquets... les nostres falleres infantils, 
quinze menudetes a les quals ens encanta cuidar, 
són l’alegria i innocència de la falla.  

Qui realment completa aquest somni és la meua 
reineta, Lucía, eixa xiqueta dolceta que gràcies a la 
seua confiança i estima ha fet possible la nostra 
unió com a falleres i com amigues.

Per acabar vull nomenar eixes persones que dia 
rere dia m’acompanyen durant tot l’any. Gràcies, 
mamà, per l’alegria que et caracteritza i la teua 
paciència constant, junt amb Lara i la tia; i a tu, 
papà, per transmetre’m tot el teu sentiment per 
aquesta festa i per viure dins meu la il·lusió de 
ser la fallera major de la nostra i volguda falla Don 
Bosco!

Isabel Andreu Heredia
Fallera Major 2016

Isabel Andreu Heredia

Fallera Major



Gent de la Falla

Presidenta: María Molina Dualde
Vice-President: Jordi Doménech León 
Vice-President: Carlos Cano López
Secretari: Ferran Corro Hidalgo
Tresorer: Héctor Grau Monfort
Comptador: Jordi Perete Hidalgo
Delegades: Maria Gumbau Rosell, Roser Gumbau 
Rosell

Vocals: María Arrufat Pastor, Sara Arrufat Pastor, 
Natalia Blasco Segarra, Adriana Bodí Francisco, 
Lucía Bodí Francisco, Pepe Broch Monraval, María 
Broch Monraval, Carla Cabedo Muñoz, Adriana 
Cifuentes Chabrera, Pepa Cifuentes Chabrera, 
Andrea Crespo Rueda, María Doménech Clausell, 
Lucía Gallego Fort, Natalia Gil Ibañez, Sara Gil Ibañez, 
Laura Barrué Ibañez, Victor Granell Monsonís, 
Joana Corro Hidalgo, María Lozano Pérez, Carla 
Lozano Pérez, Carmen Mallol Saborit, Blanca 
Mallol Saborit, Balma Martí Expósito, Lluna Martí 
Expósito, Llum Martí Expósito, Anna Miró Cabrera, 
Marta Molina Dualde, Ana Molina Dualde, Alejandra 
Morcillo Ballester, María Morcillo Ballester, Andrea 
Perete Hidalgo, Mario Piquer Comes, Ángela Ribes 

Daza, Paula Gimeno Ríos, Santi Gimeno Rios, Marina 
Ríos Granell, Vicent Ríos Granell, Celia Ríos Medina, 
Pilu Ríos Medina, Alejandra Ríos Medina, Irene Rius 
Angullo, Raquel Rius Angullo, Marcos Safont Ros, 
Eva Tarancón Torondel, Adriana Ventura Moreno, 
Cesc Ventura Moreno, Francisco Javier Perelló 
Crespo, Rubén Ferrer Perelló, Rocío Grau Monfort, 
Carmen Doménech León.

Comissió Infantil



Presidents: Paloma Boix Bort, Isabel Lozano Poyatos, 
Javier Fernández Hernández, 
Mauro Llopis Martí.
Vicepresidents: Javier Perelló Oliver, Salvador Doménech 
Montoliu, Juan Emilio Gumbau González, Juan Granell 
Ferré
Secretària: Mª Carmen León Domingo 
Tresorer: Javier Pi Saborit 
Delegat de loteries: José Vicente Capdevila Domingo
Delegat de casal: Vicente Ribes Caballer, Javier Alonso 
Segura
Delegats de cuina: Juan Francisco Pedro Burdeus, Juan 
Vicente Jarque Meneu 
Delegats de falleres: Rebeca Gimeno Salafranca, Ángela 
Chiva Saez, Gerard Climent Silla
Assesor artístic: Juan Dualde Molés
Delegat d´activitats artístiques: Carlos Cano Heras,  
Pedro J. Lozano Centelles
Delegat de carrosses: Daniel Collado Ibáñez, Luis J. 
Bernat Rubert
Delegades de comparsa infantil: Mª Ángeles Daza Lobón, 
Cristina Saborit Dosdá
Delegat de comparsa: Salvador Domenech Montoliu 
Delegats de Llibret: Paloma Boix Bort, Juan Emilio 
Gumbau González, Raquel Climent Silla

Delegats de sainet: Carolina Mataix Ferrer, Consuelo Vilar 
Ferrer, Juanjo Conde Guardino
Delegat de “La Volta”: José Juan Nebot Albero 
Delegats pirotècnics: Javier Arrufat Vicent, Mauro Llopis 
Martí
Delegats de truc: Salvador Domenech Montoliu, Luis J. 
Bernat Rubert
Delegades de parxis: Cinta Escobedo Molés, Mª Isabel 
Tortosa Julián, Mª Carmen Gascó Murciano

Vocals: Jéssica Agudo Serrano, Eva García Mor, Sofía 
Alonso García, Javier Alonso García, Pablo Andrés 
Musoles, Montiel Andreu Monfort, Daniel Alamilla Andreu, 
Mª Dolores Heredia Quirós, Isabel Andreu Heredia, Gloria 
Pastor Aymerich, Mª José Badimón Sanz, Paco Barruguer 
Gascó, María Dolores Girona Llacer, Juan José Blasco 
Granell, Mercedes Payá Gil, Sara Blasco Payá, Alberto 
Blasco Monfort, Rosa Mª Segarra Ribes, Alberto Blasco 
Segarra, Jorge Bodí Ortells, Sandrina Francisco Muñoz, 
Bárbara Boix Segarra,  Mª Carmen Bort del Río, Jose R. 
Broch Mesado, Lorena Monraval Peris, Marc Burdeus, 
David Cabedo De Alba, Sonia Muñoz López, Maite López 
Atienza,  Paloma Cano López, Carmen Llácer Peset, 
María Carbonell Ruíz, Marina Chesa Piñana, Joaquín Chiva 
Ventura, Adrián Chiva Sáez, María Carbonell Ruíz...

Marina Chesa Piñana, Joaquín Chiva Ventura, Adrián Chiva 
Sáez, Mariló Saez Alonso, Sara Chumillas Peris, Benigno 
Cifuentes Nebot, Mª Jose Chabrera Mesado, Sylvia 
Comes Palomero, David Piquer Comes, Jose Manuel 
Crespo Romero, Marisa Rueda Martín, Emilio Dávila 
Velasco, Santiago Doménech Montoliu, Silvia Clausell 
Hidalgo, Josefa Ballester Enguídanos, Esther Edo 
Palomero, Adrián Francisco Clausell, Pepe Feliu, Rubén 
Fonte Monsonís, Alejandro Forcano Llacer, Claudia Fornet 
Ventura, Jose Vicente Gallego Porras, Inmaculada Fort 
Porcar, Juan Bautista García Traver, Jose Manuel Gil Fonfría, 
Elsa Ibañez Palau, Silvia Ibañez Palau, Rocío Gómez Tichell, 
Enrique Granell Doñate, Cayetana Monsonís Blanch, 
Sara Granell Monsonís, Eva Granell Monsonís, José Luis 
Grau Guillén, Susana Monfort Seores, Fernando Grimalt 
Folch, Sofía Grimalt Folch, Marta Guillamón Salom, Marilar 
Rosell Diago, Bibiana Hidalgo Sanchis, Silvia Ibañez Palau, 
Verónica Diago Ibáñez, Verónica Jarque Diago, Marta 
Latorre Poveda, Juan León Amiguet, Carmen Domingo 
Jarque, Ana Lozano Chiva, Carlos Lozano Centelles, 
Mª Asunción Pérez Torres, Ainhoa Navío Perez, Isabel 
Poyatos Mora, Jordi Mallol Escura, Víctor Marín Llopis, 
Manolo Martí Vilar, Estefanía Expósito Estevan, Carmen 
Melchor Borja, Pascual Mendes Barroso, Juan Carlos 
Miguel Monfort, Cristina Mingarro Amiguet, Vicente 

Miró Gutierrez, Maite Cabrera Vicent, Miguel Molina 
Saera, Mª José Dualde Ballester, Emilio Morcillo Ortega, 
Ana Ballester Grimaltos, Eduardo Ramón Oltra, Clara 
Pedro Monfort, Gloria Monfort Manzano, Jorge Penalba 
Centelles, Antonio Perete Forcada, Gema Hidalgo Llidó, 
Claudia Pérez Martínez, Jorge Pérez Morte, Quino Pérez 
Traver, Javier Pérez Torres, Víctor Pesudo Villarreal, 
Jero Cano Martínez, Juan Vicente Planelles Queral, Mª 
Rosario Planelles Ramos, Anna Poveda Manrique, Marcos 
Requena Martí, Javier Ribelles Marqués, Javier Ribelles 
Gascó, Cristina Ríos Ripollés, Santi Gimeno Piquer, Jorge 
Safont Muñoz, Susana Ros Abad, María Safont Ros, 
Marta Salas Simó, Manolo Ríos Sarmiento, Pilar Medina 
Badenes, Vicent Ríos Torres, Gloria Granell Doñate, Juan 
Fran Rius Perelló, Marisa Angullo Escorihuela, Manuel 
Roca Vicent, Isabel Gimeno Rodríguez, Paloma Saborit 
Dosdá, Laura Sifre Jarque, Juan Jesús Silvestre Albero, 
Fuencisla Cepeda Callejo, Marta Silvestre Cepeda, Paco 
Tarancón Claramonte, Eva Torondel Cotanda, Inés José 
Torondel, Jorge José Torondel, Paloma Torrent Gómez, 
José Antonio Usó Abad, Finita Enrique Palomero, Pau 
Usó Vallés, Frans Ventura Aguilella, Ibana Moreno Llacer, 
Manuel Ventura Marco, Mª Pilar Salvador Soriano, Mª Pilar 
Ventura Salvador, Álvaro Manuel Ventura Salvador.

Comissió Falla Don Bosco 2016



Les nostres falleres

Raquel Rius Angullo

Balma Martí Expósito

Alejandra Morcillo Ballester

Cort d’Honor Infantil



Irene Rius Angullo

Anna Miró Cabrera

María  Lozano Pérez Marina Rios Granell

Carmen Mallol Saborit

Ana Molina Dualde

Cort d’Honor Infantil



María Arrufat Pastor

Paula Gimeno Rios

Celia Rios Medina Sara Gil Ibáñez

Adriana Ventura Moreno

Eva Tarancón Torondel

Cort d’Honor Infantil



Fallera Major Infantil

Lucía Gallego Fort



María Safont Ros

María Pilar Ventura Salvador

Sofía Alonso García Verónica Jarque Diago

Paloma Cano  López

Marta Silvestre Cepeda

Cort d’Honor



Fallera Major

Isabel Andreu Heredia



Entrevista a les nostres 
Falleres Majors

Un any més, és el moment de l’entrevista a les 
que són les nostres màximes representants 

per a l’exercici 2016. Per tal de saber allò més 
íntim de les dos joves, ens disposem a fer-los 
preguntes, en primer lloc sobre les seues dades, 
gustos i preferències personals i, en segon lloc, 
sobre coses relacionades amb el món faller.



Data de naixement: 22 de gener de 2005
Principals aficions: ballar, llegir i, especialment, 
anar a parcs d’atraccions 
Estudis: 5é de primària al col·legi salesià de 
Burriana
Color: morat
Esport que practiques: esquí 
Nom per a xica: Emma 
Nom per a xic: Diego
Mejar preferit: croquetes caseres
Fruita: poma 
Dia o nit: dia
Fred o calor: fred
Platja o muntanya: muntanya 
Dia de la setmana: divendres
Mes de l’any: Gener perquè és el meu aniversari, 
però Març també ja que són falles
Estació: la primavera
Llibre preferit: “La princesa de los bosques”
Pel·lícula o sèrie preferida: Matilda
Actor preferit: Dani Rovira
Quin és el tipus de flor que més t’agrada? Les 
roses 
Tipus de música: qualsevol tipus, però que siga 
moderna. 

Quines són les coses més importants en la teua 
vida? La meua família, les meues amistats, i per 
supost la falla. 
Cançó favorita: Corre de ‘Jesse i Joy’
Lloc on t’agradaria viatjar: Nova York i Islàndia
Lloc preferit per a viure: Burriana m’agrada molt, 
però no m’importaria viure a Londres.
Com et definiries?  Quines són les teues 
qualitats?  I els teus defectes? Em considere una 
xiqueta molt simpàtica, també guapa, llesta i bona 
persona. I si tinguera que dir algun defecte meu, 
potser seria que a voltes sóc un poc xillona. 

Isabel Andreu Heredia
Data de naixement: 4 de desembre de 1995 
Principals aficions: anar al cine en la meua família, 
eixir amb les meues amigues de compres, passejar 
per la vora de la platja. 
Estudis: tercer de magisteri primària i educació 
social. 
I a més, en aquest moment realitze pràctiques al 
centre Hortolans en Burriana. 
Color: rosa 
Esport que practiques: realitze exercicis pautats 
per un entrenador personal, són seccions de poc 
de temps però d’alta intensitat. 
Nom per a xica: Candela 
Nom per a xic: Martín 
Menjar preferit: la fideuà de la mami.
Fruita: mango 
Dia o nit: dia 
Fred o calor: calor 
Platja o muntanya: platja 
Dia de la setmana: dissabte 
Mes de l’any: juliol 
Estació: estiu 
Llibre preferit: ‘El tiempo entre costuras’ és un 
llibre que em va resultar molt interessant, després 
vaig poder comparar-lo amb la sèrie de televisió, la 

qual em va decepcionar un poc. 
Pel·lícula o sèrie preferida: En busca de la felicitat. 
Actor preferit: la caracterització de Johnny Depp 
em pareix impressionant. 
Quin és el tipus de flor que més t’agrada? Rosa 
Tipus de música: pop 
Quines són les coses més importants en la 
teua vida? La meua família, complir els objectius 
proposats per a un futur i seguir amb els valors 
que m’han inculcat des de ben menuda. 
Cançó favorita: ‘Mi verdad’ de Manà i Shakira.
Lloc on t’agradaria viatjar: m’agradaria viatjar 
a un lloc on puga conèixer una altra cultura, amb 
persones que tenen una visió diferent de la vida 
com és Índia.
Lloc preferit per a viure: Burriana
Com et definiries? Quines són les teues qualitats? 
I els teus defectes? Em definiria com una xica amb 
propòsits, alegre, extravertida i respectuosa amb 
els demés, quant als meus defectes considere 
que sóc un poc insistent i persistent, hi ha moltes 
vegades que açò em fa dur un ritme molt accelerat 
en el meu dia a dia. 

Lucía Gallego Fort



Una volta trencat el gel,  i que ja ens han contat 
algunes de les seus confidències, demostrant 

la gran estima que es tenen i la complicitat entre 
ambdúes, és el torn de les preguntes relacionades 
amb les falles. 

Si tinguereu que triar ser d’altra falla, quina seria? 
Per què? 
Lucía: Crec que de ninguna, perquè estic molt a 
gust a la Falla Don Bosco encara que també tinc 
amistats en altres comissions.

Isabel: Mai m’ho he plantejat, no podria dir un altra 
ja que la nostra falla és la que m’ha vist créixer i 
sóc afortunada de poder pertànyer a aquesta.

Quin o quins són els actes que més vos agraden 
de les falles?  
Lucía: La presentació de la nostra Falla i les 
cavalcades.

Isabel: L’exaltació, la nostra presentació, les 
cavalcades i l’ofrena, són per a mi els moments 
més emotius per a una fallera. 

Podeu descriure el moment en què vos vau 
enterar que anàveu a ser les reines de Don Bosco 
del 2016. Què vau sentir? A qui li ho vareu contar 
primer? 
Lucía: Estava en casa estudiant música perquè 
tenia examen. Van cridar al timbre els presidents 
i jo estava tota nerviosa perquè no sabia bé el que 
estava passant, però enseguida m’ho van dir. No 
podria estar més contenta! Una mescla de nervis i 
alegria al mateix temps. 
El primer que vaig fer va ser cridar a la meua cosina 
Eva per contar-li-ho, i després a les meues amigues 
de classe i la família. I, per supost, a Isabel. 

Isabel: Un divendres quan vaig tornar de València 
estava en casa i de sobte va sonar el timbre: ¡eren 
els presidents!. Em tremolava tot, encara que 
al vore que ma mare preparava el cava em vaig 
relaxar. Alguna cosa em deia que sí que pegaria la 
cabotada! Ho desitjava amb moltíssimes ganes i 
així va ser, de sobte em va mirar i va dir: és moment 
de tindre un any de felicitat i si ella és el que vol 
¡endavant! Vaig sentir il·lusió i moltíssimes ganes 
que començarà tot.

La primera persona a qui li ho vaig dir va ser a la 
meua germana Lara, a pesar que a ella no li agrade 
tant el món faller es va posar super contenta 
perquè sap el que suposa per a mi. I a més, com ha 
dit Lucia, vaig parlar amb ella. 

Quant d’important és per  vosaltres ser la màxima 
representant de la nostra comissió? 
Lucía: Moltíssim! De l’1 al 10, ¡un 10!

Isabel: És molt important, però més que important 
ho definiria com un orgull per tindre la sort de poder 
representar a tota la comissió en la qual confie 
tant i tanta estima m’ha demostrat.

Quina és la part de la indumentària fallera que 
més us agrada?
Lucía:  La banda, ja que en ella es veu reflectit el 
nom de la nostra comissió. I de manera especial 
aquest any que m’acredita com a la màxima 
representant dels xiquets.

Isabel: En el cas del meu vestit d’enguany les 
manteletes i el davantal és el que més m’agrada, 

però he de dir que el que ens enamora a totes les 
falleres és la tela del vestit. 

En quina part del que implica vestir-se de fallera 
aguantaríeu més?  
Lucía: Amb les sabates. M’agraden molt les 
sabates, porten molts detalls del vestit de fallera 
i, a més, em resulten molt còmodes. 

Isabel: Encara que resulte sorprenent, igual que 
Lucia, les sabates és el que més a gust porte i per 
tant aguante amb elles tots els actes sense cap 
problema. 

Què és per a vosaltres el món de les falles? 
Lucía: Un moment molt divertit i especial per tal de 
compartir el meu temps amb la gran família fallera.

Isabel: El món de les falles és sentiment per a 
les falleres, il·lusió dels xiquets, col·laboració 
entre fallers, germanor, unió entre comissions, es 
diversió, coets, música...

Entrevista



Què destacaríeu del món de les falles? 
Lucía: Crec que la nit de la Plantà, eixa nit és molt 
emocionant. 

Isabel: Jo més que un acte concret destacaria la 
festa que envolta a Burriana amb els monuments 
que decoren la ciutat, la il·lusió i sentiment per la 
nostra ciutat i per les falles.

Què els diríeu a les xiques que formen la vosta 
cort?
Lucía: Que no puc estar més contenta de tindre a 
eixes 15 falleretes al meu costat tot l’any. 

Isabel: En primer lloc els donaria les gràcies per 
compartir amb mi aquest any tan especial, i en 
segon lloc els diria que òbriguen els ulls ja que tot 
passa molt ràpid i aquest -el nostre any- hem de 
viure’l al màxim amb molts moments bons com el 
que ja estem pasant, sou les millors xiques! Vos 
vull molt. 

Què és el que espereu per al que queda d’exercici 
faller? 

Lucía: Gaudir al màxim de cada moment 

Isabel: Espere més emocions si es pot, més 
moments fantàstics junt amb totes les falleres 
i seguir construint records que segur seran 
inoblidables per a la resta de la meua vida.

Per últim, quin missatge manaríeu a tots els 
fallers i xiquets de la falla Don Bosco? 
Lucía: Que espere que aquest any siga igual d’ 
inoblidable tant per a ells com per a mi, i a més, que 
vinguen a gaudir de tot el que ens queda (els actes 
i setmana fallera) perquè ens ho passem i ens ho 
passarem molt bé. 

Isabel: Que disfruten de tot el que aquesta falla fa 
per ells, que recorden i observen cada acte amb 
alegria, i per últim, que aconseguisquen gaudir de 
l’essència de les falles.

Moltes gràcies, Lucía i Isabel; esperem que 
realment siguen unes falles que no oblideu mai. Us 
ho mereixeu.

Entrevista



El Monument

Esbós Falla Infantil



Artista: Oscar Fuentes
Lema: De major jo vull ser….
Crítics: Salva Doménech i Juane Gumbau

Falla Infantil Don Bosco

Els xiquets de tot el món
somien que en un futur,

seran el que vulguen ser
mes açò és un treball dur.

Per això, cada matí
vénen a l’escoleta
on hauran d’estudiar molt
per tindre una bona pagueta.

Ací es formen policeros
metges, jutges i advocats
esportistes i llumeros
i fins i tot magistrats.

Una xiqueta somia
vestida d’hermosa fada,
mentre un xiquet la contempla
amb mirada embelesada.

Una altra xiqueta guapa,
plena d’amor i dolcesa,
li ha demanat a sa mare
disfressar-se de xinesa.

Com vol treballar al circ
s’ha empenyat este xiquet
en anar a tots els llocs
disfressat de pallasset.

Com no, totes les xiquetes
volen ser eixa princesa
a qui un formós trobador
canta la seua bellesa.

I és clar que per les xiquetes
afincades a Borriana
la millor de les disfresses
és vestir de valenciana.

Un altre xiquet pretén
estudiar una carrera
que en un futur li permeta 
ser un màgic de primera.

Heus ací a qui dirigeix
amb destra mà  l’escoleta;
si quelcom vols preguntar
hauràs d’alçar la maneta.

La mare es queda espantada
quan el seu fillet li diu
que de major ell voldria
convertir-se en detectiu.
 
Perquè no falte de res
a esta escola singular
els xiquets amb molta gràcia
les classes van a adornar.

Tot, en fi, en esta escoleta 
està llest i preparat
per què els xiquets puguen ser
tot allò que hagen somiat.

Crítica Falla Infantil



El Monument

Esbós Falla Gran



Artista: Sergio Musoles
Lema: Borriana, ciutat de seductors.
Crítics: Salva Doménech i Juane Gumbau

Falla Don Bosco

De tothom és conegut
que en esta vida mundana,

si algo vols aconseguir
has d’usar de bona gana
el vell art de seduir.
Perquè està ben demostrat
que qui té gràcia i salero,
prompte o tard prosperarà,
duga una rosa en la mà,
amb coleta o sent pepero.

COS I REMAT
És el cos d’aquesta falla
una jove exuberant
a qui un Tenorio caspós
tracta de conquistar.
Mes...com Tenorio està vell
no sap què pot oferir,
puix sols li queden diners
per poder-la seduir.
És, si més no, com Borriana,
a qui el desembre passat
polítics de tots colors
van voler galantejar.
I com el pobre Tenorio

els polítics del pardal
han perdut el seu moment
per no haver-ho fet com cal.

La primera escena mostra
un glamurós matrimoni
que s’ha celebrat enguany
en el nostre consistori.
Ella, mestra de postí,
ell virtuós musical,
han causat gran rebombori
en la ‘jet set’ municipal.
Mes...
com no hi ha dos sense tres,
al bodorrio se’ls ha unit
un escolà pipiolet
que acaba d’eixir del niu.

La segona escena mostra
una escoleta fallera
on es tracten els assumptes
de temàtica festera.
Començaren a la Caixa,
amb un curs desllavassat
per jutjar amb bon criteri

un monument ben plantat.
El mestre és ben conegut,
d’afició metge d’urgència,
 l’alumna, una regidora
que no té cap experiència.

La següent escena mostra
a un veí desesperat,
perseguit per grans mosquits
que envaeixen la ciutat.
Com al nostre consistori
no li donen solució,
se n’ha anat a demanar 
ajuda a Diputació. 

Una altra escena ens ensenya
com un joglar descarat
fa la cort a l’alcaldessa
d’aquesta localitat.
Puix vol conseguir com siga
que els diumenges el Mercat
es pare a la nostra platja
ja que és bo per la ciutat.
I l’última de les escenes
mostra com a l’Arenal,

enguany torna a celebrar-se
un magnífic festival.
Dóna igual si un gran diluvi
torne a presentar-se enguany,
que més dóna si altra volta
causa el pànic i gran dany.
Perquè enmig d’aquesta aigüera
es manté un home plantat,
amb el ‘puro’ sempre encés,
mirant la calamitat.
I per acallar les queixes
del soroll desmesurat,
vol repartir tapons
per a tot el veïnat.
I és que no pensa en penjar
el cartellet de ‘tancat’,
puix, com diu, no és un negoci,
sinó un bé per la ciutat.

Amb açò volem mostrar,
amb gràcia i amb bon humor,
que Borriana està plagada
de truans i seductors.

Crítica Falla



Moments de falla

Entre 16 i 18 són els actuals components de 
l’associació Barres D’or. 

Se reinicia tots els anys de manera oficial el primer 
dimecres després de la fira de l’Axiamo, fins el 
primer dimecres del mes de juliol. Pràcticament 8 
meses ininterromputs.

Els membres som fallers de Don Bosco que ens 
reunim tots els dimecres davant d’una excel·lent 
taula en la qual ataquem diversos i exquisits 
plats,amb tot el que comporta.

A banda de la qualitat, els cuiners tenen el propòsit 
d’utilitzar productes autòctons (verdures, carns, 
peix i marisc).

Tot es fa en la cuina del nostre casal, excepte el 
que es duu al forn.

El preu sempre és el mateix: 13 €; dels quals, 3 
€ per persona va al fons de la falla en concepte 
de despeses pròpies i material fungible. Com 
a excepció està el sopar de Nadal que sol 
incrementar-se entre 20 o 25 €.

Durant l’any, l’associació rep nombroses 
visites, tant de gent convidada, com de cuiners 
semiprofessionals i professionals, que donen a 
conéixer la seua cultura culinària amb excel·lents 
plats.

Juanvi Planelles

Barres d’Or



Ja estem ací un altre any, Pepet. Enguany sembla 
que fa una mica més de gelor. Este hivern està 

sent més dur; la taronja patirà als arbres. Senyor, 
que tot es quede així! A tu m’ampare, MªAuxiliadora! 
I tapa’t bé eixe coll, Pepet, que te refredes amb 
facilitat! Ja ho deia ta mare, que en Glòria estiga: El 
meu Pepet sempre patirà de la gola.

Quanta joventut se veu enguany. Així dóna gust! 
Quan les coses se fan ben fetes, la gent estem 
pagats. Ja ho deia ta mare: Per a fer les coses, 
fes-les bé, Pepet. Han passat els anys, i la xicalla 
segueix patint per nosaltres: que si estem bé, 
que si no fem la volta sencera que ens cansarem, 
que si volem anar en cotxe...Redell! Ja ho deia ta 
mare: Pepet, camina cada dia. En la vellesa ho 
agrairàs. I mira si va durar la dona. Massa i tot, que 
va durar... Ací no estem per a patir. MªAuxiliadora, a 
tu m’ampare.

Afanya’t, Pepet, que ja ens avancen. Mira, per allí 
davant va Paquita amb l’home. Ella no arribarà molt 
lluny. S’està fent major a la carrera, i pateix de les 
cames. Hauria d’anar amb un bastó, per què com 
caiga, a vore qui l’alça. Passa pes per a una dona. 
Ja ho deia ta mare: Pepet, busca-la prima, que ja 

engreixarà quan parirà. I MªAuxiliadora ens va guiar 
pel mateix camí. A tu m’ampare!

Els primers que han eixit han d’estar ja ben lluny. 
Quien mucho corre, pronto para. Ja ho deia ta mare. 
Tenen presa per a arribar prompte a l’esmorzar. I el 
que no saben és que hi ha entrepans per a tots. 
De llonganisses, com sempre. Haurien de canviar 
això. Parlaré amb algú d’eixos que van davant amb 
el jupetí per a que donen una tassa de caldo. Jo 
podria preparar-lo. Agafant el perol de ta mare, 
aquell tan gran que tenia al pati, hi hauria per a tots. 
Ja ho diré, ja; voràs com me fan cas!

Entrem en Sant  Blai. Li resarem un Pare Nostre i te 
protegirà eixa gola que tens que tots els hiverns 
te fa patir. Ja ho deia ta mare, que en Glòria estiga... 
Però no ho fem llarg, que ens quedarem sense 
esmorzar. Afanya’t!

Què cabuda és la gent, tots volen portar-nos a 
Santa Bàrbara en cotxe! Hauries d’anar tu, Pepet, 
que ara quan passem pel riu te quedaràs ert! I quan 
arribares te donarien en mà l’esmorzar, encara 
calentetes les llonganisses. 

Recordes que bonica estava la xica el dia de la 
seua boda? A tu te quedava gran la jaqueta, però 
com que ella se va encabotar en aquell conjunt tan 
modern... no me va quedar més remei que donar-
li el consentiment. Què bonica anava ella, encara 
que massa escot per a la missa. Ensenyava tot el 
muscle; el capellà no sabia on mirar; pobre home! 
Llàstima que l’ermita no estiguera tan arreglada 
com està ara. En Santa Bàrbara ara es casa més 
gent per què està tota pintada i endreçada. Què 
te pareix? La xica va triar bé. I de flors? Crec que 
ens ho van deixar d’allò més be. Ara ho carreguen 
massa, i els altars no llueixen com cal. Ta mare 
tenia bon gust per a arreglar els gestos de sa casa. 
Encara que aquell que em va arreglar per a l’aixovar 
estava prou carregat, no creus? Pepet, afanya’t! I 
abriga’t, que després estàs dos dies al llit i no pots 
anar a pels xics a costureta!

Què t’ha paregut?  Ja hem arribat, i sense esmorzar 
ens hem quedat! Quin recel té la gent! Ací ja no hi 
queden no les falleres per a encunyar el cartonet. 
No patisques, que conec a la filla de la cunyada 
de l’home de Maria la Peixcatera, i ella ens ho 
encunyarà. Són de la falla de tota la vida... 

En bona companyia



O eren de la Mercé? Ja no ho recorde... Però 
no patesques, que ja ens ho encunyaran. I per 
l’esmorzar no serà, que jo e preparat este matí 
quan m’he llevat unes faves al tombet que ja voràs 
que bé te cauran. Agafarem forces per a acabar 
la volta i arribar a la paella. Ben bones les feia ta 
mare, les faves. Però tinc mania que a mi m’ixen 
més bones encara. En Glòria estiga....!

Ara ja som els últims, Pepet! Massa estona hem 
estat esmorzant, i ens costarà arribar a Sant 
Gregori. Allí donaran cafenet, de segur; au!, que no 
arribem! Encara que tu el café ni l’ololaràs. Per a tu 
t’he preparat unes brosses que diu la xica que són 
bones per a fer de ventre;  i a tu sempre t’ha fet 
patir el tema. Ja ho deia ta mare: Pepet, des del 
bressol sempre ha anat estrenyit. Al mercat les he 
comprat, i més barates del que deia la xica. Clar, 
ella les compra en València quan torna de treballar, 
i allí tot és més car. A vore si ja li donen la plaça al 
poble tot el món sap que és la millor mestra allà 
on va. Prompte s’assabentaran els que manen i 
l’enviaran cap ací. Ja voràs, ja!

Raonant raonant, hem arribar a Sant Gregori. Ens 

hem tornar a quedar sense café! Què recelosa és 
la gent! No patisques, Pepet, que estes brosses 
te faran bé. Jo me prendré una misteleta, que per a 
la tensió és el millor que hi ha...
Recordes quan veníem ací amb Paco i Carmencín, 
i ens quedàvem tota la vesprada raonant? Quins 
tratges tallava la Carmencín! A mi me posava en 
un compromís. A mí, que no m’agrada parlar de 
ningú! Ai, quins records em porta esta ermita! S’ha 
quedat tan velleta com la Carmencín, que ja no ix 
de casa per fer-li companyia a Paco. Es fan majors 
i no se n’adonen. Un any ens van acompanyar a la 
Volta, i ací mateix es van retirar. Va vindre la seua 
filla a per ells. Ho recordes, Pepet?

Pepet! Que amb el solet de migdia estàs becant i 
ni m’escoltes!

Au, anem fent camí...

Te vaig notant cansat, Pepet, i hem d’arribar a 
la paella prompte; després ens quedem en el 
socarrat, i ja saps que a mi no m’agrada gens. En 
l’ermita de la Misericòrdia pegarem un mosset, 
que desmaiats no arribarem lluny. Allí donen fruita. 

De segur que no està gens dolça. En les càmares 
no la deixen madurar. No patisques, que el xic ens 
va portar l’altre dia unes navelates que són pura 
mel. En porte unes poques al cabasset...no saps 
mai en quin moment te pot entrar la gana. Ja ho 
deia ta mare: Mujer prevenida vale por dos. I quanta 
raó tenia la dona. D’ella he aprés moltes coses...
com no callava mai! En Glòria estiga.
Que te sembla que el xic celebre la missa de 
la comunió de Pepe ací, en la Misericòrdia? És 
xicoteta, però han estat encertats. Ja ho crec! De 
categoria! En la gent tant important que convidarà 
el xic, no podien haver triar millor lloc. De categoria! 
Quedaran molt bé amb tots. Ja voràs, ja! I el convit? 
A mi no m’ho han volgut dir on serà; i no entenc 
per què; jo sé guardar molt bé els secrets..La 
Misericòrdia; una comunió de categoria! Ja voràs, 
ja!

A la paella de la falla no hi arribem, Pepet. Són les 
cinc menys quart. Però no patisques, que porte 
en el termo un arrosset caldós per a xuclar-nos 
els dits. Ara quan apleguem a l’Axiamo pararem un 
ratet i traurem la rua de pa per a mullar el caldet. Si 
no passa aigua en la sèquia, seurem a vora camí i 

En bona companyia



voràs que bé que estem.
Ai, Pepet...recordes quan tenies a ta mare tan 
malalta? Pobra dona, ací veníem a fer promesa 
per ells. Cada mes. Ho recordes, Pepet? Quan va 
patir la dona! A MªAuxiliadora m’ampare per a que 
en Glòria estiga. Una sogra de bandera, ja ho crec, 
ja! Llàstima que la teua germana parle malament 
d’ella; si ens va deixar l’herència a nosaltres és per 
què la vam cuidar com calia...Tots els diumenges 
que la visitàvem a la residència! Podrà parlar ella!....
Que en Glòria estiga.

Afanya’t, Pepet, que s’està fent de nit! Arribarem 
tard a la Sagrada Família. Encara que gent de la falla 
estarà esperant-nos, d’això estic segura. Sempre 
estan. Són tant atents amb nosaltres! Ja ho poden 
ser ja, que des que es fa la Volta no hem faltar ni un 
any. Els dos, sempre els dos juntets. Junts des de 
fa 54 anys, l’altre dia ho va contar la xica. Recordes 
quan érem fadrins i veníem ací, a les Alqueries de 
Ferrer, a fer la paella dels diumenges? Allò sí que 
eren temps bonics, quan l’únic plaer era estar amb 
el veïnat fent la partideta al Cinquet després de 
dinar. Quins records, Pepet, quins records!
Mira! Allí està la xica, esperant-nos per a portar-

nos a casa. I el xic ve per darrere! No s’havia jo que 
havia eixit a la Volta més tard que nosaltres. Què 
pagada estic dels nostres fills, Pepet! I, un any 
més, com hem gaudit de la Volta a les Ermites!

-Mare! És l’últim any que pega vostè la Volta a 
soles!

Bibiana Hidalgo

En sentir la paraula “SAINET” es dibuixa un somriure 
en els rostres de tots aquells que, d’una forma o 
d’un altra, tenim el plaer de gaudir d’aquesta part 
del món faller; i per suposat, d’aquells centenars 
d’espectadors que, asseguts al Teatre Payá, a les 
“meravelloses” butaques de la Casa de la Cultura 
o al teatre del nostre col·legi Salesià, han gaudit 
d’una estona molt agradable i ens han recolzat 
valorant el nostre treball.

“Quant de treball!, quants assajos! Aquest és el 
meu últim any. Quin guió tant llarg, jo no em podré 
aprendre tot el text...” Expressions com aquestes 
són fàcils d’escoltar des de setembre fins a gener. 
Però repetim i repetim com si es tractara d’una 
addicció difícil de superar i és que, el benefici 
és tan important que, com deixar-ho? I no parle 
de diners, eh? El benefici emocional està per 
damunt de qualsevol altra cosa. Tantes anècdotes 
viscudes, tantes rialles als assajos, als sopars i, el 
més important: els nervis, la il·lusió i la emoció que 
sentim a l’escenari. Encara recorde com any rere 
any, el llavi superior no para de tremolar i les cames 
fan eixe “ball” tan típic en escoltar el soroll del teló 
obrint-se. Eixe és el principi d’una gran experiència, 

cada any diferent però, sempre amb la mateixa 
essència.

Moltes voltes pense que tots hauríem de tindre 
l’oportunitat de viure una experiència com 
aquesta, perquè és una medicina recomanada per 
a molts mals. No ho diuen el metges? Bé, ho dic jo 
que en duc uns quants (i encara hi ha que en duen 
uns quants més). 

En bona companyia Sainet



Per tots és conegut el que ens agrada veure 
somriure als joves i no tan joves en la Falla 

Don Bosco. Fer feliç i que la gent puga gaudir de 
moments divertits és l’objectiu de moltes de les 
nostres activitats. I, hi ha alguna cosa més divertit 
que ballar? Sigues “un pato marejat o no”, tingues 
o no tingues ritme, ballar es una activitat que et fa 
ser més positiu i sociable. 

Pareix fàcil organitzar un consurs de playbacks 
en la nostra ciutat que està pleneta d’artistes 
i dels bons. De fet, anem ja per el IV Concurs de 
Palybacks “Ciutat de Burriana” i la nostra sorpresa 
ha sigut la gran participación que ha anat creixent 
en cada edició.

Hem dedicat temps, treball i molt de carinyo per a 
que isquera el millor possible.
Reunions, organització, entrades, assajos, jurat …
nervis i finalment una explosió de somriures.

Somriures de totes eixes caretes que han quedat 
dies i dies per assajar en casals i cases. Somriures 
de mares, pares, germans, iaios, amics…que han 
ajudat perquè fóra un èxit, perquè tots els artistes 

pugueren lluir dalt  l’escenari i tots ho veierem.

Som molt afortunats i estem molt agraïts per 
comptar amb tanta germanor. 

Aneu buscant cançó, vocalitzant, menejant el 
vostre cos, pensant vestuari …i tot això que 
sabeu fer tan bé. Vos esperem i sabem que 
sense vosaltres no seria possible. Que comence 
l’espectacle!

Marta  Latorre

Si una nit de qualsevol dia de la setmana, passeu 
per la porta del teatre salesià i sentiu crits, rialles 
i converses sense sentit, no us espanteu, eixos 
som nosaltres, els bojos del sainet que estem 
assajant per a aconseguir presentar un obra digna 
que forme part del món faller i de la que la nostra 
falla es puga sentir ben orgullosa; quin gran premi!

Entre carrosses, manifests, presentacions, 
cavalcades i pa-i-portes es troba el sainet envoltat 
per la seua falla i pel gran treball que molta gent 
dedica per a que açò es faça realitat. 

Un any més, us esperem per a gaudir a la nostra 
falla.

Carolina Mataix

Sainet IV Concurs de Playbacks



In memoriam

Daniel Collado Ibáñez
Un àngel de monyo blanc

Se’ns n’ha anat un àngel, un àngel remugó de 
monyo blanc 

En gener, quasi no acabat el Nadal, ens va deixar 
el nostre Daniel, a qui tant estimàvem. En un obrir i 
tancar d’ulls, com aquell que diu, el seu raconet del 
casal va quedar buit i ja no podrem omplir-lo mai 
més. Allí quedaren els seus paperets, el plateret 
amb cola seca i un cendrer d’amagat. Després d’ell 
anar-se’n, buidàrem el cendrer i posàrem més cola 
al plat, i els paperets que ell deixà llueixen hores 
d’ara a la carrossa. Però no són els seus, ni ho 
podran ser. 

Ningú s’ho creia, però ens ha deixat, i és  tant de 
cert com de trist, que els dimecres semblen menys 
festius perquè Barres d’Or  no para d’eixugar-se 
les llàgrimes cada volta que veu el seu seient buit. 
Perquè ja no veurem la seua rialla pícara, ni la broma 
sempre preparada, ni escoltarem aquella salutació 
tan seua que feia quan entrava al casal, sempre 
buscant fer saltar a un o un altre. 

Se n’ha anat el faller, el company, l’amic... i ací ens 
han deixat, recordant el seu somriure, les



Daniel Collado Ibáñez
Un àngel de monyo blanc

seues paraules, les disfresses inoblidables de les 
cavalcades. Ens queda la grata memòria d’un home 
gran, com el seu gran cor; d’immensa humanitat, 
entranyable i irrepetible. Sols ens queda elevar 
un crit al cel dient-li: Daniel, sempre viuràs al cor 
d’aquesta falla, d’aquells qui t’estimem com el que 
ets: un àngel de monyo blanc a qui li han tornat les 
ales per enlairar-se cap al cel. 

Ara, ho sabeu, estarà fent carrosses de cotó-
en-pèl per als àngels més menudets, discutint 
de tant en tant amb san Pere, puix et faltaran els 
companys de feina amb qui renyir, i fent bromes al 
bon Jesús.

Descansa, Daniel, que ho tens ben merescut.

Sempre t’estimarem.



Monogràfic

N issaga fallera

La falla com a forma de vida

Tradició familiar fallera
Presidents de falla:

Jose Poveda Quintanilla i Jose Poveda Chabrera
Jose Ramón Calpe Saera i Xavi Calpe Almela
Mª Carmen Marín González i Alejandro Font Marín

Reines Falleres:
Juanita Tejedo García i Isabel Monfort Tejedo
Loli Reig Romero i Mª del Mar Cervera Reig
Gema Renau Monfort i Marta Aleixandre Renau

Membres de JLF:
Gil López Cuadros i Sergio López Tomás
Salvador Molina Giménez i Sara Molina Ballester

Artistes fallers:
Loren Fandos Ayoro i Sergio Fandos Nájera
Arturo Musoles Chordá i Sergio Musoles Ros

Mantenidors:
Juan Gumbau Palmer i Juane Gumbau González

Famílies falleres destacades de Burriana:
Boix
Marín
Chabrera
Romero
Albert



L a falla com a forma de vida

Per què des de ben menuts els agraden les falles? D’on els 
ve l’esperit faller?

Aquestes preguntes, se les podríem fer tots aquells que han 
nascut al si d’una família fallera perquè, en totes les cases 
on es viu la falla des de ben dins, no sols com una festa, 
sinó com una tradició, un sentiment, . . .  És, pràcticament 
impossible, no transmetre aquest sentiment, generació rere 
generació. Potser, totes les generacions no siguen igual de 
falleres, que alguna quede despenjada, que alguna reprenga 
en força els sentiments i tradicions dels seus avantpassats, 
però l’essència fallera es respira a la llar familiar.  

I és que, és molt difícil explicar a una persona que no ho ha 
viscut i que veu les falles sols com una festa, un monument. 
. . que les falles no són una setmana, no són 4 ninots que es 
cremen i que als fallers els agrada que així siga, que són tot un 
any de treball, esforç, convivència, recompenses, guardons 
i, per a molts, una tradició familiar. Si no, pregunteu a les 
famílies falleres quin és el tema del qual més es parla a casa, 
ho teniu ben clar veritat?, no cal preguntar, LES FALLES!!!

Com vos haureu adonat, el monogràfic d’aquest llibret tracta 
de famílies falleres. Però, famílies falleres des de dos punts 
de vista diferents. Per una part, a eixes persones que per 

tradició, sort, destí... han seguit els passos dels seus pares 
dins del món de les falles exercint el mateix càrrec, treball, 
funció, . . . que ells tenien abans; com podrien ser Artistes 
fallers, mantenidors, membres de Junta Local Fallera, 
presidents o Reines Falleres de Burriana. Per altra, els 
fallers que generació rere generació han seguit sent fallers 
actius dins d’una comissió per la qual s’han desviscut i han 
treballat tot el que han pogut. 

Són moltes les famílies de la ciutat de Burriana que podrien 
aparéixer a aquest llibret, de fet, segurament, llegint-ho, 
ja vos han vingut més d’una a les vostres ments. En primer 
lloc, demanem disculpes per no aparéixer totes les famílies 
falleres de la nostra ciutat, ens haguera encantat poder fer 
que cadascuna d’elles apareguera en aquest llibret, però 
com comprendreu, és impossible que aparegueren totes 
elles. Per això, ens hem centrat sols en algunes, de les quals, 
alguna generació, ha segut molt representativa al món de 
les falles en la seua època.

Esperem que vos agrade, que vos sentiu identificats en 
aquest llibret i, per suposat, que seguiu engrandint la festa 
fallera i les nostres tradicions amb la vostra família. 

T radició familiar fallera

A Burriana, com hem comentat, trobem moltes famílies 
que generació rere generació han seguit la tradició dels 
seus avantpassats sent presidents de falla, mantenidors, 
presentadors, artistes fallers. . . fins i tot, han tingut la 
l’oportunitat de ser mare i filla, Reines Falleres de Burriana, 
somni de qualsevol fallera de la nostra ciutat.

Per això, ens hem volgut centrar en ells, en saber el motiu 
de continuar amb la tradició que hi havia a casa o com es 
senten al tindre l’oportunitat de viure el que han viscut els 
seus pares. 

Per una part, com no, tenim als presidents de falla. Eixa 
figura, que tant costa pegar la cabotada per a ser. Per què? 
Perquè és un any dedicat 100% a la falla. Què vol dir això? 
Un any amb les seues reunions, decisions, mal de caps, 
responsabilitats,... Hi ha molts que ho porten d’allò més bé 
i repeteixen any rere any, però hi ha altres que no tant, ja 
siga per la política de la falla, per la disponibilitat que tenen 
al seu treball, per la situació familiar, per l’ajuda de dins la 
falla. . . 

Ací teniu tres parelles de pares/fills, tres exemples, que 
han segut presidents de la mateixa falla, que han tingut 

l’oportunitat d’ostentar el mateix càrrec en moments 
diferents de la falla. Ara sabrem com ho han viscut els fills, 
perquè varen prendre la decisió de ser presidents i quina 
va ser la reacció dels pares a veure que els fills “pegaven la 
cabotà”.

Esperem que vos agrade, que vos sentiu identificats en 
aquest llibret i la vostra família fallera i, per suposat, que 
seguiu engrandint la festa fallera i les nostres tradicions 
amb la vostra família. 



T radició familiar fallera: Presidents de falla T radició familiar fallera: Presidents de falla

Jose Poveda, pare, va ser president els anys 2008, 2009 i 
2013. Mentre que, Jose Poveda, fill, ja és el tercer any que 
portar al capdavant de la seua falla, la Falla Barri Quarts de 
Calatrava, en la qual va començar a representar-la primer 
com a part de la Junta gestora i, des-de fa 2 anys, com a 
president junt a son tio Vicent.

Jose Poveda, fill, ens conta que el ser president de la seua 
falla, es algo que tard o prompte havia d’arribar. En casa 
tots ho sabien, no era algo que arribava de nou, ja que la 
falla és part fonamental a les seues vides. 

Des del principi ell sabia que si optava per la presidència, 
tindria als seus pares al costat recoltzant-lo al màxim 
possible. Quan Jose Poveda pare, va estar al capdavant de 
la falla, Jose fill, sempre va estar al seu costat ajudant-lo 
en les tasques que comporta, inclús, de vegades, fent les 
pròpies. Per tant, sabia que en el moment en el que fora 
al revés, passaria exactament el mateix, son pare estaria al 
seu costat per a qualsevol tasca a fer. Rosa, sa mare, ho va 
agafar des d’un altre punt de vista i, el primer que li va dir 
va ser: “hauràs de fer-te un jupetí nou”, ja se sap com és 
una mare i, com ella realment és la que més anys duu en el 
món de les falles i, la que els ha contagiat a tots l’amor per 
aquesta festa, està encantada de veure’l com a president, 

aconsellant-lo en tot el que siga necessari i estant en tot 
moment al peu del canó.

L’actual president de la falla Barri Quarts de Calatrava, no 
dubta en cap moment al contar-nos que el seu sentiment 
per la nostra festa ve, clarament, per tradició familiar. Per 
què ho té tant clar? Perquè els seus avis, amb les seues 
ambdues famílies, des de sempre han format part de la falla 
Barri Sant Blai i sa mare, sa tia i son tio, han representat 
dita falla de menuts i de grans.

Quan es va fundar la seua actual comissió, Falla Barri Quarts 
de Calatrava, tota la seua família pertanyia a la falla barri 
Sant Blai, qui junt a veïns del nou barri d’aquells temps, van 
fer que tot puguera anar avant i formar la gran comissió que 
hui en dia conformen. Tots els membres de la seua família 
han participat sempre d’una manera molt activa i cada 
xiquet que ha nascut, ha representat l’escut de Calatrava, 
per tant, per a d’ell més que tradició familiar, és el seu estil 
de vida.

Per a d’ell, no és fàcil desconnectar de la falla al arribar a casa, 
ja que és part del dia a dia de la seua vida a la seua família. 
Hi ha certs moments, en els que veu necessari l’ajuda i els 
consells dels seus per a prendre certes decisions, però hi ha 
altres, en les que la discussió els envaeix, per les diferències 
que tenen en la forma de pensar, perquè vulguem o no, ens 
coste més o menys, les falles evolucionen i la manera de fer 
certes coses també i a d’ell li agrada innovar. Si ha d’errar, 
ho farà, però té clar que d’ells aprendrà. Actualment, no es 
veu formant part d’una falla sense la seua família.

Jose Poveda Quintanilla i Jose Poveda Chabrera



José Ramón Calpe Saera, anterior alcalde de la nostra ciutat, 
va ser president de la Falla Societat Club 53, l’any 1989, any 
en què es va crear la nostra volguda falla. Mentre que el seu 
fill, Xavi Calpe Almela, ha segut president els anys 2011, 
2015 i en l’actualitat. 

Xavi, jove amb caràcter i esperit faller, conta que no es va 
pensar dos voltes el ser president de la seua falla, que li ho 
van plantejar i en el mateix moment, va dir que sí, que ell 
seria el president. No és dels que pensa molt les coses, viu 
el dia a dia i més, si és a la seua volguda falla. 

Quan va anar a dir a casa que ell seria el president de la Falla 
Societat Club 53, ja ho sabien. Son pare, Jose Ramón, ho va 
comprendre de seguida i li va fer gràcia, perquè sap quin 
és l’amor del seu fill per la festa i més, per la nostra festa. A 
sa mare, no li’n va fer tanta, perquè sap i recorda el treball 
que comporta, però a la fi, com no, els dos es doblegaren i 
ajudaren a Xavi al màxim possible perquè tot isquera com 
ell desitjava. 

Per ara, du prou bé compaginar la presidència i la falla. Per 
un costat, al ser fadrí, ningú a sa casa li posa entrebancs per 
a que siga o deixe de ser predident, per altra, tant els seus 
pares com els seus germans, tenen més que assumit que ell 

és molt feliç al Club 53, sempre que tenen ocasió, acudeixen 
a allí per a gaudir junts de la festa. 

Xavi recorda la seua infància ja a la falla, jugant on 
antigament estava el Club 53 i a la plaça del quiosc de la 
música, ser falleret amb Laura Montalbán i viure amb molta 
il·lusió tot el que comporta ser faller de la seua falla i li 
agradaria que tots els fallers de la seua comissió recordaren 
aquests anys com a president amb el mateix sentiment, 
alegria i il·lusió que ell ho fa. 

T T

Mª Carmen Marín González, va ser presidenta de la Falla 
Societat Club Ortega, junt a Ana Fuster Torres, l’exercici 
anterior, les falles de 2015. Mentre que, el seu fill, Alejandro 
Font Marín, actual president de la falla, junt a Pepe Ramos 
Canós, ja ho havia segut a les Falles 2014 i havia format part 
d’una junta gestora. 

Font, com el coneixem al món de les falles, ens conta que 
quan estàs al 100% dins d’una comissió fallera, les ganes 
de col·laborar i d’aportar noves idees, visions juvenils. . . 
van en augment poc a poc, fins el punt de veure’t capaç de 
poder agafar les regnes de la teua comissió. 

Font és un jove impulsiu, emprenedor, amb ganes de 
treballar pel que li agrada i, dins del que li agrada, està 
la seua  volguda falla. Sa mare tenia clar que, en algun 
moment, arribaria ser president d’ella, però, quan va arribar 
el moment, Mª Carmen el que no esperava és que fóra tan 
prompte. Es va quedar sorpresa, però molt contenta, perquè 
sabia que el seu fill si deia que sí és perquè es veia capacitat 
per al càrrec i ell, alleujat al saber que podria comptar amb 
ella per a tot el que necessitara. 

Mª Carmen, va ser Reina Fallera de Burriana a l’any 1987, la 
primera reina democràtica de la ciutat i, des que Font era 

ben menut ella l’ha fet partícep de la nostra festa, Per això, 
Font, té ben clar, que el veuxe’s tan involucrat al món faller 
ve per tradició familiar, per l’amor de sa mare per les falles. 

El ser president, en ocasions, Font ho porta molt bé, però 
reconeix que en moltes ocasions és complicat, ja que, com 
hem comentat, la presidència porta molt de treball darrere 
i, com no, moltes formes de fer-lo i enfocar-lo, el que porta 
de quan en quan a xicotetes discussions sense importància 
que, en moltes ocasions vénen per no escoltar més sovint la 
veu de lexperiència. 

radició familiar fallera: Presidents de falla radició familiar fallera: Presidents de falla

Jose Ramón Calpe Saera i Xavi Calpe Almela Mª Carmen Marín González i Alejandro Font Marín



Per altra banda, tenim a les Reines Falleres de Burriana, 
eixe càrrec que tota fallera de Burriana, desitjaria ostentar. 
Si ja és emocionant gaudir amb la teua filla d’un any tan 
especial, fer-ho a més de com a mare, com a dona fallera 
que va tindre l’oportunitat d’ostentar el mateix càrrec i 
representar a tota la Burriana fallera, ho ha de ser molt més 
encara. Són sentiments indescriptibles que soles elles ens 
poden explicar i nosaltres, intentar imaginar, així i tot, per 
molt que imaginem és impossible arribar a saber-ho, ha de 
ser màgic. No són molts els casos en els quals ha succeït, en 
concret, en tres ocasions, però en els que ho ha fet, com no 
pot ser d’altra forma, ha segut molt especial.  

T radició familiar fallera: Reines falleres

Juanita i Isabel, mare i filla amb la mateixa passió per la 
nostra ciutat i la nostra festa. Reina Fallera de Burriana  de 
l’any 63 i de l’any 88, un quart de segle de diferència, de 
canvis, però amb el mateix sentiment. 

Juanita reviu anys enrere i compara el sentiment com a Reina 
Fallera i com a  mare Reina. Per a d’ella, els sentiments són 
molt diferents, però diu que l’alegria no es pot descriure 
al veure que la teua filla està vivint el mateix que tu vas 
tindre l’oportunitat de viure anys enrere. De totes formes, 
Juanita assenyala que cada persona ho viu d’una forma, clar 
està, que els temps son distints, però que encara que ella 
a les falles de 1963 no tenia casi actes, com a experiència, 
el seu regnat no el canvia pel d’ Isabel, no té paraules per 
a descriure tot el que va significar per a d’ella. Quan va 
ser Isabel, el regnat era més llarg, ja que gaudien de l’any 
complet, pel que no pot fer comparacions a 25 anys enrere. 
El que més li emociona és com la festa creix i va a més. 

Per a Isabel, el poder haver representat a Burriana tant de 
Reina Fallera Infantil com de Reina Fallera de Burriana, és 
un orgull i una satisfacció molt gran. Per a d’ella, compartir 
experiències i vivències sempre és enriquidor, però tindre 
la sort de que siga en sa mare, més encara. Ja que amb 25 
anys de diferència, es van poder donar compte de com 
canvien els temps, les modes, els moments, els actes. . 

. però com ho varen viure amb tanta intensitat, al final es 
queda com una història que no sols forma part de la seua 
vida, sinó de la de tota la família per a sempre. Isabel ho té 
clar, és un somni fet realitat. 

Quan els preguntes per a d’elles què significa formar part de 
la història fallera de la nostra ciutat, per a Juanita és un orgull 
molt gran el poder haver sigut protagonistes de la història 
de les falles de Burriana que tant els agraden, mentre que 
per a Isabel, és un gran plaer haver tingut l’oportunitat de 
compartir un any amb la seua gent, representant a la seua 
ciutat, un any magnífic que mai oblidarà. 

T radició familiar fallera: Reines falleres

Juanita Tejedo García i Isabel Monfort Tejedo



Loli Reig, Reina Fallera de Burriana 1957 i Maria del Mar 
Cervera, Reina Fallera de Burriana 1986. La mateixa vivència 
amb diferents sentiments, casualitats indescriptibles que 
els ha donat la vida, per les quals sempre donaran gràcies i 
mai oblidaran. 

Loli ens conta que el regnat de la filla el va viure amb molta 
emoció. Quan els varen proposar que Maria del Mar fora la 
Reina Fallera de Burriana per a l’any 1986 es varen alegrar 
moltíssim, ja que ja havia tingut l’oportunitat de ser Reina 
Fallera Infantil de la nostra ciutat a l’any 1976 i, des d’aquell 
moment, sempre havia somiat en repetir quan fora major 
i el seu somni, va ser complit. Loli veia reflectit en la seua 
filla, l’alegria i il·lusió de quan ella va viure la mateixa 
experiència 29 anys enrere, la història de la família fallera 
continuava. 

Igual que per a Loli va ser una alegria, per part de Maria del 
Mar, va ser un orgull i una gran il·lusió, un somni complit. 
En sa casa, des de sempre, es vivien les falles amb intensitat 
i l’any que ella va tindre l’oportunitat de representar a la 
nostra ciutat va ser més intens si cap, el varen viure amb 
molta alegria i diversió. A més, destaca que va tindre la sort 
de contar amb una cort d’honor magnífica i, entre totes, van 
crear una complicitat molt gran i van compartir molt bons 
moments. 

Per a Maria del Mar, a més de ser una gran il·lusió, va ser 
una gran responsabilitat, al ser conscient que eres la 
protagonista i que representes a tots els fallers i falleres 
de Burriana. No es centra soles al parlar dels actes viscuts 
a Burriana, que els recorda com una vivència amb molta 
estima perquè tot el món et recolza moltíssim, sino també 
al participar en actes d’altres festes als quals la van convidar 
com les festes de la Magdalena de Castelló, l’exaltació de la 
Fallera Major de València, les fogueres d’ Alacant i una llarga 
llista de llocs on va poder representar a la nostra ciutat, ja 
que allí es sentia de veres, representant de Burriana. 

T radició familiar fallera: Reines falleres

Loli Reig Romero i Mª del Mar Cervera Reig

T radició familiar fallera: Reines falleres

Per a Loli haver pogut representar a tots els fallers és un 
honor, diu que es senten molt privilegiades i que això no li 
ho pot llevar ningú. Si tira la vista enrere, diu que ara és més 
emocionant i commovedor si cap, perquè els encanten les 
falles. Vénen d’una família amb solera fallera, des del seu 
avi Melchor, qui en aquells temps, ja va ser president de la 
falla Barri la Ravalera, i va ser l’encarregat que visqueren les 
falles amb tant d’entusiasme. Actualment, no estan vivint a 
Burriana, sempre que poden s’apropen durant la setmana 
gran, però, quan no ho poden fer, les tiren en falta i molt. 
Per a elles, tindre l’oportunitat com a mare i filla de 
representar a la nostra ciutat, els ha fet tindre la sort de 
compartir juntes diferents aniversaris de les falles de 
Burriana i, esperen, seguir celebrant-ne i compartint-ne 
més. 



Gema Renau Monfort, Reina Fallera de Burriana de 1975.  
Trenta nou anys més tard, la seua filla, Marta Aleixandre 
Renau, va tindre l’oportunitat de poder ostentar el mateix 
càrrec a les falles de la nostra ciutat, l’any 2014. 

Gema pensava que fins que la seua filla va ser elegida Reina 
Fallera de Burriana, representar ella al món de les falles, 
l’any 1975, era el màxim que li podia passar en matèria de 
falles. A dia de hui, ho veu des d’un altre punt de vista, per a 
ella el més gran és veure a la seua filla al mateix càrrec. Veure 
a Marta, sols va ser el principi d’un gran somni, somni que 
va superar molt el que ella havia imaginat, ja que la màgia 
de les Falles li va fer reviure el que, fins al 2014, havia sigut 
el millor any faller de la seua vida, el 1975. Per a ella, les 
Falles 1975 i les Falles 2014, les guarda com una experiència  
indescriptible, inoblidable, immillorable... Ens conta, que 
podria omplir fulls i fulls d’adjectius i es quedaria curta per 
descriure l’experiència que ha tingut la sort de poder viure. 

Per a tota fallera de cor, el somni més gran és aconseguir 
representar a tots els borrianers en aquesta gran festa, i 
per a tota filla, una mare és eixa gran figura a seguir, a la 
que admirem i volem imitar. El dia 1 de juny de 2013 quan 
Marta va saber que era l’afortunada de representar a la 
nostra ciutat per al següent exercici, va veure complit el 
seu somni faller i va veure com feia reviure a sa mare aquell 

volgut 1975, com ella ens ha destacat. Marta no canviaria 
cap moment del seu 2014, any que guarda i guardarà per 
sempre com a inigualable, dins del món faller, per tot el 
que va viure i per tota la gent que va conèixer, però una de 
les millors coses que es guarda és veure a cada acte la cara 
d’orgull de sa mare al sentir que la seua xiqueta també tenia 
l’honor de viure el mateix que ella, representar a la nostra 
volguda Borriana.

T radició familiar fallera: Reines falleres

Gema Renau Monfort i Marta Aleixandre Renau

T radició familiar fallera: Reines falleres

Per a Gema i Marta, les Falles sempre seran especials, pel 
gran sentiment que tenen per elles i pels grans moments 
que els han fet passar juntes. Marta destaca que no es 
cansarà mai de donar-les gràcies a sa mare per haver-li 
obert les portes al gran món de les Falles.

Per a elles, és un orgull formar part de la història de la nostra 
ciutat, sols poden donar les gràcies a totes les falleres i 
fallers, que tant al 1975 com al 2014, van fer possible que 
gaudírem de cada moment del seu any. Sols esperem haver 
estat a l’altura d’aquest gran càrrec, que com bé sabem 
els borrianencs, així va ser i, que les Falles seguisquen 
donant tanta vida i alegria com fins ara. Trenta nou anys de 
diferència però un mateix sentiment que les dos senten per 
les Falles i per Borriana!



T

Sara Molina, actual vicepresidenta de Junta Local Fallera, 
ja va pertànyer antigament al mateix òrgan. Tot va ser l’any 
1991, quan son pare, Salvador Molina, va ser elegit regidor, 
prenent possessió de la regidoria de festes i president de 
Junta Local Fallera. En aquell moment, ell es planteja que 
haurien d’haver-hi dones a la Junta i, quina millor, que la 
seua filla fora una d’elles. A Sara, apassionada pel món de 
les falles, des d’un primer li agrada la idea i, per suposat, 
no dubta en dir-li que sí, pel que compartirien els 4 anys de 
legislatura. 
Quan varen formar part els dos junts de Junta Local Fallera, 
és el pare el que li ho diu a la seua xiqueta. Els dos estaven 
molt il·lusionats, però així i tot, ho varen comentar tot  molt 
a casa. Ja que al ser dos membres de la mateixa família 
els que anaven a viure la festa de les falles des d’un lloc 
privilegiat, sabien que anaven a ser moltes hores dedicades 
a d’elles. Sara recalca moltíssim la figura de sa mare en 
aquell moment, ja que per a d’ell, va ser una peça clau en 
aquella decisió, ja que durant els quatre anys, va ser ella la 
responsable de dur l’ordre a casa i el suport que pare i filla 
necessitaven. 
Sara no dubta en cap moment al dir que el seu amor per 
les falles és tradició familiar al 100%. Ella recorda el seu 
primer contacte en les falles quan tenia 5 anys, que va 
ser fallera de la Falla Plaça Chicharro, any en el qual son 

pare era president. Ella recorda a la seua família, sempre, 
dins d’alguna comissió i ara, que ja no formen part de cap, 
segueixen sense perdre’s cap acte. De fet, en quasi totes les 
converses familiars, el tema falles ix a la llum, si no, no seria 
la seua família. 
Com hem comentat, Sara torna a pertànyer actualment a la 
Junta Local Fallera, com a vicepresidenta. Ella té clar, que 
sense el suport de la seua família, res seria igual, per a ella 
són indispensables per a portar la seua labor a terme. De 
fet, ens assenyala que, en aquesta nova etapa, sempre li 
demana consell a son pare, mentre que sa mare és qui cuida 
els detalls d’indumentària tenint-ho tot sempre preparat 
i fins i tot, els seus germans, s’han involucrat al màxim, 
ajudant-la en tot el que està a les seues mans.

radició familiar fallera: Membres de JLF

Salvador Molina Giménez i Sara Molina Ballester
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Junta Local Fallera, eixe òrgan que, encapçalat pel Regidor 
de Festes i president de la mateixa, s’encarrega de preparar 
i portar a terme tots els actes fallers oficials. Són els 
responsables de les corts d’honor i Reines Falleres, a més de 
la germanor amb les diferents festes i ciutats. És un òrgan 
format per fallers, que en major o menor mida, han pertangut 
a una comissió fallera, sabent el que això comporta. El que 
no tenim tant clar som, els fallers de comissió, el treball i 
responsabilitat que comporta formar part de Junta Local 
Fallera. Per tot açò, igual que els presidents de falla, pocs 
són els fills que, després de veure el treball que han fet els 
seus pares per la nostra festa i les hores que han estat fora 
de casa, decideixen formar part de Junta Local Fallera. Així 
i tot, en podríem nomenar a uns quants, dels quals hem 
volgut destacar els següents: 

radició familiar fallera: Membres de JLF



Sergio López, vicepresident de Junta Local Fallera durant 
tres anys, ens conta que mai s’havia plantejat formar part 
de Junta Local Fallera, encara que és cert que diverses 
vegades li ho havien proposat. Per a ell, ser membre de 
Junta Local Fallera, no ho veia com una afició, era més 
que això, considerava que era un càrrec en el qual es tenia 
que comprometre al 100 per 100, perquè la càrrega de 
treball i la responsabilitat és molta i s’han de donar certes 
circumstàncies laborals i sobretot familiars  per a accedir a 
la proposta. Arrel de la malaltia de son pare i davant d’una 
nova proposta, va veure una oportunitat de rendir-li a son 
pare un xicotet homenatge i davall el beneplàcit de la seua 
dona, acceptà el formar part d’aquest organisme al qual 
tants anys havia pertangut ell. 

Al prendre la decisió i dir-ho als seus pares, sorprenentment, 
sa mare, que és la que tota la vida ha sigut més poc inclinada 
a que es ficara en embolics innecessaris, va ser la que el 
va animar a que visquera l’experiència. Quan li ho va 
comentar a son pare, a pesar de la seua malaltia i, com si ja 
ho sabera, el va agafar del braç el va assentar al seu costat 
i li va donar un sermó de 30 min, el qual no oblidarà mai. A 
la fi del sermó de mig hora,  l’objectiu principal que li volia 
transmetre es reduïa que per a estar en eixe lloc, Sergio 
tenia que responsabilitzar-se, mirar pel bé comú, anteposar 
els interessos del col·lectiu al seu propi i, que si no estava 

disposat a fer-ho que declinara l’oferiment.

Per a Sergio, el que ell viu, no li agrada denominar-ho 
sentiment faller, li agrada mes dir-li convivència fallera. 
Per què? Perquè en la seua família no hi ha reunió que no 
s’acabe parlant de falles o d’algunes dels seus vessants, 
i així ha segut sempre, els han educat en eixe món, han 
crescut així i ho viuen amb normalitat, com si formara part 
de la seua vida. Està clar que si així continua sent, és perquè 
els encanta. 

T radició familiar fallera: Membres de JLF

Gil López Cuadros i Sergio López Tomás
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Per últim, Sergio ens conta que, per a ell, l’experiència 
de formar part de Junta Local Fallera, ha segut una de les 
seues majors satisfaccions dins de la seua activitat fallera. 
Ha tingut l’oportunitat de viure les falles des d’un altre 
prisma, ha conegut gent formidable de dins i fora de la 
nostra localitat, que no té cap dubte que conservarà de per 
vida. Com bé li deia son pare, ha segut molt sacrificat, s’ha 
donat compte que ha invertit temps en el desenvolupament 
de l’activitat fallera restant-ho a la seua família, però si 
apunta que, si ha de donar una valoració final, ha sigut 
molt gratificant. Això si, li agradaria donar un consell a tots 
els que estan a dia de hui i als que arribaran a Junta Local 
Fallera, cal saber quan parar i cedir el testimoni a altres 
persones que segurament arriben amb més ganes i amb 
idees renovades.

radició familiar fallera: Membres de JLF



Què seria de les falles sense els artistes fallers? D’ells és el 
torn ara. Perquè són molts, els artistes, que han seguit la 
feina que havien desenvolupat els seus pares i han volgut 
dedicar-se a ser artistes fallers, a seguir creant monuments 
dels quals gaudir la setmana gran de les falles. Sols els 
pares, saben la responsabilitat, compromís i sacrifici que 
comporta ser artista faller, però també, els fills han viscut 
el treball de son pare des de ben menuts i si l’han volgut 
continuar, és perquè els val més la pena sacrificar-se, que 
no dedicar-se al que és la seua passió.

T radició familiar fallera: Artistes fallers

Loren i Sergio Fandos, pare i fill que actualment encara 
treballen junts al seu taller, com artistes fallers. Com a tots 
els pares, els encantaria que els seus fills tingueren un futur 
estable, tranquil, ple d’èxits i felicitat, i Loren s’ha adonat 
que per al seu fill, això és ser artista faller. 

A Loren, li haguera agradat que Sergio estudiara, que es 
dedicarà a altra cosa que no fóra un treball tan sacrificat 
com és ser artista faller, però per altra banda, Loren sap 
de sobres que és la feina que a ell li ha agradat des de ben 
menut, que Sergio s’ha criat entre ninots i pot fer que 
t’encante el món de les falles o tot el contrari. Encara que li 
costa acceptar-ho, tindre al seu fill treballant al seu costat 
en un món com les falles, no pot negar que ho viu amb 
il·lusió. 

Sergio tenia ben clar a què es volia dedicar des de ben 
menut, perquè el treball de son pare li ha agradat sempre 
i al criar-se entre ninots, com bé ens diu son pare, fent 
maleses en el taller, pensa que li ha fet més ganes encara de 
dedicar-se a ser artista faller. Sergio tenia clar que es volia 
dedicar a fer falles, que algun dia ho aconseguiria i així ha 
segut, ha tingut la sort d’aconseguir-ho i poder dedicar-se 
al que més li agrada. 

Ara ho viuen des d’un altre punt de vista, ja que l’amor 

pel seu treball el comparteixen pare i fill i ambdós estan 
molt contents i satisfets de que eixes vivències les puguen 
compartir junts. 

Li plantegem a Sergio, com reaccionaria si en un futur, el 
seu fill li diu que vol ser artista faller. Ho fa un poc com son 
pare, ja que pensa que li agradaria que estudiaren, però 
tampoc li sabrà mal que seguires l’ofici familiar, ja que, per 
a d’ell, és un treball molt bonic, lliberal, artístic i un esforç 
i sacrifici molt satisfactori que pensa que et fa créixer molt 
com a persona i professional. 

T radició familiar fallera: Artistes fallers

Loren Fandos Ayoro i Sergio Fandos Nájera



Arturo i Sergio Musoles, pare i fill, amb una mateixa 
professió, artista faller. Eixa professió sacrificada, sense 
horaris, en la qual tot pare no desitja per al seu fill, i més, 
si ell l’ha viscut. Però si el pare veu al fill feliç, com ha de 
negar-se, si és perquè li agrada seguir l’ofici familiar?

Per a Arturo, no era la seua preferència que Sergio es 
dedicara a aquest treball, ja que és un treball on es posa 
molta dedicació, moltes hores... i, no sempre, està ben 
recompensat, tant econòmicament, com de cara a les 
crítiques de l’espectador, segons  diu Arturo: “has de tindre 
les espatles molt amples”. Encara que, en el fons, Arturo 
sí que tenia eixa il·lusió que el seu fill continuara amb la 
professió, eixa professió que tant l’apassiona. Aleshores, 
quan va veure que la passió del seu fill per la falla, era igual 
o major que la d’ell, ja no hi havia remei, sols podia donar-li 
uns bons consells i recolzar-lo en tot el que va poder, com 
segueix fent a dia de hui.

Sergio ens conta que ell porta el verí de les falles en la sang 
des que va nàixer. De xiquet s’enfadava i no poquet, si els 
seus pares no li deixaven anar al taller. Podríem comparar 
la seua relació amb les falles com una passió – obsessió, 
que tenia que desenvolupar d’un altra forma que dedicant-
se a aquesta professió, tot i que, sabia perfectament a què 
s’ exposava. De fet, sa mare “quasi sempre” li ha prohibit 

que es dedicara a les falles, que el que ell havia de fer era 
estudiar, i Sergio li donava la raó, perquè una cosa no lleva 
l’altra, però que estudiaria el que de veres li agradava, 
que era belles arts. Sa mare que sabia el fill de quin peu 
coixejava, li deia: “però a veure si estudies belles arts per 
a després fer falles” i així va ser, encara no havia acabat del 
tot la carrera i ja va firmar la seua primera falla, per a la falla 
barri l’Escorredor per a les falles 2005. 

T radició familiar fallera: Artistes fallers

Arturo Musoles Chordá i Sergio Musoles Ros
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Arturo, ja està jubilat i, Sergio, el tira molt en falta, ja que 
per a ell era una peça clau al taller. Per a ell, poder treballar 
amb son pare ha segut una experiència única, especialment, 
per l’ admiració que ha tingut des de xiquet cap a son pare i 
la seua professió. Arturo, com a pare, es troba molt satisfet 
de veure la evolució enorme del seu fill en la professió, 
els reconeixements i guardons obtinguts, i més, el poder 
haver-ho vist en primera persona, al seu costat i donant-li 
tot el seu suport.

Estes dates són les més dures al taller d’un artista faller, 
per això quan li preguntem a Sergio si li agradaria que algun 
successor seguira l’ofici familiar, ens diu rotundament que 
no. Ja que aquesta professió, més que una professió, ell la 
defineix com una forma de vida que comporta una enorme 
dedicació i entrega, que vulguem o no i sense donar-se 
compta, els porta a descuidar altres aspectes de la seua vida 
personal. A més, la professió actualment està travessant un 
dels pitjors moments degut a la crisi econòmica. Però clar, 
si fica els peus en terra, mira uns anys enrere quan ell volia 
ser artista faller i a sa mare no li pareixia massa bé i, ell 
observa que el seu fill és un apassionat per les falles i, a la fi, 
vulguera dedicar-se a fer falles, igual que li va passar a son 
pare, en el fons s’ il·lusionaria i li donaria tot el seu suport, 
com mon pare va fer amb ell en el seu moment.



Per últim, i no per això menys important, ens centrem 
en els mantenidors. En aquest cas, un pare i un fill molt 
importants. Importants per a la nostra falla perquè són 
part del grup de persones que la va fundar; perquè quan 
pensem en escriptors borrianencs, els primers noms que 
ens vénen a la ment són els d’ells i si es tracta de tema 
faller, indiscutiblement, no hi ha altres. Ho haveu encertat, 
parlem de Juan Gumbau i Juane Gumbau, pare i fill amants 
de la nostra festa, de les nostres tradicions i sobre tot, de 
la nostra llengua. Ambdós han tingut l’oportunitat de ser 
mantenidors de la Reina Fallera de Burriana en més d’una 
ocasió, a més de mantenidors a la seua falla; han escrit 
nombroses pleitesies i crítiques falleres. Està ben clar que 
el sentiment faller i el domini i passió per la nostra llengua 
corren per la seua sang. 

Una de les activitats més excelsa de les falles, alhora que 
potser no valorada com cal, és la relacionada amb les lletres. 
Pleitesies, critiques, manteniments… manifestacions 
poètiques que engabien l’essència d’aquesta festa tan 
nostrada. El poeta faller, tantes voltes comparat amb el 
trobador –o la trobairitz , era en el passat motiu de goig 
i satisfacció, tot i que hores d’ara sembla un personatge 
anacrònic, devaluat i sols celebrat en moments puntuals, 
segurament per necessitat. Però qui duu la poesia endins, 
l’ha de traure tard o d’hora, com el cas dels personatges que 

ara ens ocupen. Són un pare i un fill; aquell, tristament finat. 
Comparteixen un pregó sentiment per la festa i l’estima per 
les lletres falleres.

T radició familiar fallera: Mantenidor T

Joan Baptista Gumbau Palmer, ja apuntava maneres quan 
era sols un xiquet, fent poesies i declamant en la ràdio 
de Borriana. Conegut com el mestre (exercí en els frares, 
nocturn de Betxí i Vila-real, Salesians, Cervantes  després 
Penyagolosa ) fou un dels primers que utilitzà el valencià 
en els discursos fallers. Un valencià la normativa del qual 
hagué d’aprendre, per utilizar-lo com cal i posar-lo en el 
lloc on mereixia estar. De menut va pertànyer a la falla de 
la Mercé, barri en el qual vivia. Més tard formà part de la 
falla Barri d’Onda . Acabada aquesta etapa, entrà en Junta 
Local Fallera durant el segon manament de José Ramón 
Boix. Exercí de secretari i després de vice-president, fins a 
1983. Desenvolupà  durant aquestos anys, una de les facetes 
falleres per la qual ha sigut més conegut: la de presentador 
dels actes fallers, durant dèsset anys i rellevat per Benjamín 
Monfort, després acompanyat per qui és hui la seua dona, 
Olga Truchado, fins l’any 1988 i succeïts per Jorge Tejedo, 
qui exerceix aquesta tasca encara en l’actualitat. Fou 
fundador de la falla Don Bosco on va romandre alguns anys 
com a comissionat per retirar-se, finalment, de la vida 
fallera activa. El recordat Pepe Esteve es referia a ell com 
‘el terror dels mantenidors’, perquè les seues paraules i la 
seu veu be timbrada, arruïnava més d’un parlament.

radició familiar fallera: Mantenidor

Juan Gumbau Palmer i Juane Gumbau González



A banda de la seua tasca com a presentador,  Joan Gumbau 
va exercir de mantenidor en moltíssimes ocasions, ací a 
Borriana, i també a Benicarló, arribant a ser mantenidor 
de la Reina Fallera de Borriana, tant de la infantil com de 
la major. Cal destacar que li tocà llegir algun parlament 
d’un mantenidor que no pogué acudir, com li passa anys 
després a Paco Ventura. Junt al seu fill, elaborà el discurs de  
manteniment d’Antonio Ferrandis, el conegut ‘Chanquete’ 
de  la sèrie televisiva Verano Azul, que l’actor pronuncià en 
l’exaltació de la Reina Fallera de Borriana Begoña Ferrada. 
Participà en el 50é aniversari de la falles de Borriana i 
també en el 75é, i junt al seu fill Juane, fou el mantenidor de 
l’acte del 25é aniversari de la falla Don Bosco, l’últim acte 
en el qual participà. Ha sigut crític d’innumerables falles i 
haurà escrit altres tantes pleitesies. L’any 1991 tingué el seu 
moment de glòria en l’homenatge faller, un reconeixement 
a tota una vida dedicada a les lletres falleres.  
La crítica, considera, ha de ser subtil, certera, enginyosa 
i alhora respectuosa i un tant vetlada. Eixe sentiment per 
la falla i l’amor per les lletres falleres, en qualsevol de les 
seues vessants, l’ha fet sentir-se més unit, si cap, a son pare 
i sentir-lo viu a cada vers que va lligant.  

Juan Emilio Gumbau González (1970) des de ben menut 
es trobà amb el món de la falla a casa. No faltaren en la 
llar familiar llibrets de falla o ‘el fallero’, com tampoc els 
fulls  amb versos, quasi  gargotejats per son pare amb una 
exquisida cal·ligrafia. El món de les lletres d’aleshores 

ençà fou una constant en la seua vida. De menut ja 
començà a declamar poemes i pleitesies de caire faller; 
primer, escrites per son pare i després per ell mateix. En 
l’exercici 1988/89 participà en la fundació d’una nova 
falla: Don Bosco, de la qual encara forma part. En ella ha 
fet de crític, de presentador, de mantenidor, de rapsoda de 
pleitesies… Com a crític ha destacat la seua associació amb 
Salvador Doménech amb qui ha guanyat més d’una dotzena 
de vegades el guardó de Crítica Local així com també el 
d’Enginy i gràcia. Ha actuat de mantenidor per a falles com 
Caçadors o el Club Ortega, Pensat i fet de la Vall d’Uixó, o 
en la mateixa falla Don Bosco. També va participar en els 
manteniments del 75é aniversari de la Mercé, la Veterana, 
i del 75é de la falla Ravalera. L’any 2013, junt a son pare, 
fou mantenidor del 25é aniversari de la falla Don Bosco, 
actuació que recorda amb gran estima, per ser la seua falla 
i per haver format duet amb son pare. Va tindre l’honor 
de ser mantenidor de les reines falleres de Borriana: de 
la infantil, Lydia Gil Sánchez (1997) i de la major, Gloria 
Pastor Aymerich (2002). Per a ell, les versos fallers no són 
res si no arriben a l’ànima, si no fan estremir-se a qui els 
escolta, però també a qui els declama. La crítica, considera, 
ha de ser subtil, certera, enginyosa i alhora respectuosa i 
un tant vetlada. Eixe sentiment per la falla i l’amor per les 
lletres falleres, en qualsevol de les seues vessants, l’ha fet 
sentir-se més unit, si cap, a son pare i sentir-lo viu a cada 
vers que va lligant.   
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Juan Gumbau Palmer i Juane Gumbau González



Està clar que si pertanys al món de les falles i et nomenem 
el cognom Boix, són clarament relacionables, ja que molts 
membres d’aquesta família han estat i estan actius dins del 
món de les falles. Són una família que es caracteritza pel seu 
saber fer dins del món de les falles i per la seua innovació i 
emprenedoria dins d’elles. 

Aquesta família comença el seu camí dins del món faller 
quan l’avi, Jose Ramón Boix Monraval, a principis dels 
anys 50, comença a formar part de la Falla Barri La Vila, 
desenvolupant sempre càrrecs directius, arribant a ser 
president de la mateixa, obtenint el primer premi de 
monument. A l’any 1956 va ser triat regidor del Magnífic 
Ajuntament de Burriana, sent nomenat regidor de festes i 
President de Junta Local Fallera fins a l’any 1964. En aquests 
anys a l’Ajuntamet, es van promoure noves activitats falleres 
com seria el tapís de l’ofrena de flors a la Mare de Déu de la 
Misericòrdia junt a Joaquin Ortells Vernia. A més del tapís, 
també va crear la Batalla de Flors i altres activitats més que 
perduren encara a dia de hui. Va ser l’inici de l’època daurada 
de La Llar Fallera, sent contractades conegudes figures del 
món musical i de l’espectacle de l’època. Al finalitzar el 
seu període com a regidor, es va incorporar a la comissió 
de la Falla Societat Centre Espanya. En 1971, va ser reelegit 
regidor de l’Ajuntament de Burriana, portant novament al 
capdavant la regidoria de Festes i la Presidència de Junta

F amília fallera

Si diem “Família Fallera” ens vénen a la ment dos tipus de 
famílies. Per un costat, la família que fas a la teua falla, eixa 
família que comparteix sentiment per la mateixa falla, la 
seua gent, les seues costums. Per altre, família fallera com 
a persones d’un mateix família genètica que els agrada el 
món de les falles, pertanyen a ell i generació rere generació 
segueixen sent fallers, de la mateixa o diferents falles. 

Ens centrem en el segon tipus de família fallera, en una 
família de, com a poc, tres generacions, que han viscut 
activament dins del món de les falles. En això volem dir eixa 
gent que no sols està censada en una falla i pertany a ella, 
si no, eixa gent que es desviu per ella, treballa i mai té prou 
hores al seu casal, sempre té idees i millores per a la seua 
falla i la seua gent, perquè la seua passió, és el món de les 
falles. 

F amília fallera: Família Boix



amília fallera: Família Boix

Local Fallera, fins a l’any 1976, sent així, el regidor que més 
anys ha desenvolupat aquest càrrec. Va continuar dos anys 
més a Junta Local Fallera com a Vicepresident, sent el nou 
president, José Montoliu Aymerich.  

En aquests anys les seues filles també varen ser falleres, 
Mª Vicenta, en 4 anys, va ser la Fallera Major Infantil de 
la Falla Barri La Vila, mentre que Mª Mercedes va ser en 
dos ocasions Dama de la Ciutat i més tard, ja a la seua 
joventut, cort d’honor de la Falla Societat Club 53.  Per 
altra part, el seu fill Salvador, el més faller dels 5, va ser 
cavaller acompanyant de la Reina Fallera Infantil, Anabel 
Llopis, a l’any 1972. D’eixa experiència i de la passió de son 
pare per les falles, li ve a Salvador Boix el seu amor pel món 
de les falles, ja que al ser el més menut dels cinc germans, 
el portaven en moltes ocasions darrere a diferents actes 
fallers.

A la seua joventut, Salvador, va formar part de la Falla Barri 
Sant Blai, igual que son pare, amb càrrecs directius arribant 
a ser president amb la prompta edat de 20 anys, a l’any 1980. 
A l’any 1983 es va incorporar a la Junta Local Fallera com a 
delegat de falleres, sota la presidència de Salvador Asensio,
continuant com a secretari de Junta Local Fallera tenint 
com a president a Alfonso Ventura.

F amília fallera: Família BoixF

A l’any 1991 va ser novament president de la Falla Barri Sant 
Blai. I, l’any següent, en 1992, va entrar novament a Junta 
Local Fallera, de nou com a secretari, en aquest cas, sota la 
presidència de Salvador Molina. Més tard, en els anys 2008 
i 2009, va tornar a formar part de Junta Local Fallera com a 
Vicepresident, portant al capdavant Paco Isach. Va formar 
part de la comissió de la Falla Don Bosco durant dos anys, 
anys en els quals ha destacat el seu treball com a artista 
de carrosses, feina de les quals més li agrada dins del món 
de les falles. Actualment, torna a pertànyer a Junta Local 
Fallera, novament com a secretari, essent presidència de 
Lluïsa Monferrer. Cal destacar que ha realitzat el tapís de 
la Mare de Déu de la Misericòrdia en set ocasions entre els 
anys 1978 i 1985. A més, ha segut presentador en diverses 
ocasions tant en presentacions de Falles de la nostra ciutat 
com de ciutats veïnes, les quals comparteixen l’amor per la 
nostra festa. 

Salvador té dos filles, Paloma, de 30 anys, i Beatriz, de 13. 
Les dos amb el mateix amor per la festa de les falles que 
els seus avantpassats. Paloma va ser dos anys fallereta de 
la cort d’honor de la Falla Barri la Ravalera, amb el seu cosí 
Carlos, arribant a ser Fallera Major Infantil de la mateixa 
l’any 1995. Va seguir comissionada a la falla, sent partícep 
de la preparació d’actes i activitats infantils. A l’any 2003 va 
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participar a l’acte d’ exaltació de la Reina Fallera Infantil de 
Burriana amb el mantenidor. A l’any 2005, va entrar a formar 
part de la Falla Don Bosco, on va ser fallera els anys 2006 
i 2010 i Fallera Major l’any 2008. Ha segut presentadora i 
encarregada de la preparació de diversos actes de la falla, 
entre ells el del 25é aniversari l’any 2013; així com de l’ 
elaboració del Llibret de falla junt a Juane Gumbau des 
de l’any 2011. Ha compaginat aquestes activitats junt a ser 
delegada de falleres i, actualment, junt a la presidència que 
comparteix amb el seu home Mauro Llopis, Isabel Lozano 
i Javier Fernández. Paloma viu la presidència des del punt 
d’una persona jove, emprenedora, amb ganes de traure la 
festa al carrer i fer-la el més participativa i propera possible 
per a grans i menuts. 

Per a la família Boix, l’amor per la festa fallera és herència 
familiar, ja que generació rere generació han viscut des de 
ben menuts la festa de les falles dins de casa. Per no dir que 
una de les primeres cançons que han aprés ha segut  l’himne 
regional o el fallero. Es podria considerar una família fallera 
perquè tots i cadascun dels que han estat dins d’aquesta 
festa han treballat com el que més intentat portar-la a terme 
el millor possible, ja fóra des de les diferents comissions o 
des de Junta Local Fallera. 

F F amília fallera: Família Boix

Per a ells la falla és una forma de vida. És una afició en la 
que es crea un punt de trobada amb amics i familiars amb 
un mateix fi i un mateix sentiment, l’amor per la nostra 
festa i les nostres costums. No podem definir la falla com 
a monument, com a comissió, com a festa, és un conjunt 
de tots ells en els quals prima el sentiment faller i la lluita 
per seguir endavant amb les tradicions que els nostres 
avantpassats ja portaven a terme.

Quan algú dels membres de la família ha ostentat algun 
càrrec dins del món faller, sempre han viscut la festa molt 
més intensament, intentant que tot vaja el millor possible. 
Aportant cadascú el que millor se li dona per a aprofitar les 
virtuts i participar al màxim de la festa. Perquè el que tenen 
ben clar és que si ells estan al capdavant d’un càrrec, els 
agrada fer la feina ben feta.



F amília fallera: Família Marín

La família Marín és coneguda pel seu pas per la falla 
Societat de Caçadors, perquè, començant per Víctor Marín 
(l’avi de la família), faller on els hi haja, qui va ser membre 
de Junta Local Fallera quan Ramón Boix va ser president, 
en l’època dels canvis, d’incloure nous actes fallers. Ell, va 
transmetre a tota la seua família, tant filles com néts, l’amor 
per la nostra festa. Per això, tant les seues filles, Nela i 
Begoña, com la seua néta Alejandra, han segut falleres, fins 
i tot, Falleres Majors, de la Falla Societat de Caçadors, la 
falla on han sigut comissionats sempre. Si l’avi Víctor va ser 
president de la seua falla en dues ocasions, com no havien 
de ser les seus filles i neta màximes representants?

Els Marín, cada volta que algun membre de la família ha 
tingut algun càrrec a la falla, ho han viscut amb molta alegria 
i il·lusió, gaudint tots junts de cada acte, vivint al màxim eixe 
exercici faller, però el més important, compartint la felicitat 
de poder representar d’una o altra forma a la falla. Un dels 
moments més especials va ser viure el regnat d’Alejandra 
Guardino Marín com a Reina Fallera de Burriana, al 2015. 
Una vivència única i de la que estan segurs que l’avi Víctor, 
estaria més que content d’haver pogut gaudir junts a d’ells 
d’aquesta magnífica experiència fallera.

F amília fallera: Família Marín

Per a d’ells, la falla és un conjunts de coses, no es queda 
soles al monument o la comissió, sinó que també és família, 
amistat, germanor, com molts fallers diem, és una forma de 
vida, indescriptible amb una sola paraula. Es consideren 
una família fallera, ja que tots els membres estan implicats 
en aquesta festa des de ben menuts. Tots, comparteixen el 
mateix sentiment i les ganes de lluitar per a que aquesta 
festa seguisca sent igual de gran per sempre. 



Societat Club Ortega els anys 2011 i 2012.
Per als Chabrera, el sentiment faller, és herència familiar, 
ja que en la seua família, el món de les falles es porta dins 
la sang. Els avis viuen la festa de cap a peus, i això ho han 
transmets generació rere generació. Per a d’ells, les falles 
són un sentiment molt gran i una gran passió. Sentiment 
que Mª Jose i el seu home, Beni, qui també viu les falles amb 
una gran intensitat i una gran dedicació, valors i sentiments 
que transmet junt a Mª José a les seues filles, qui viuen les 
falles de la mateixa manera que ells. 

Ells es defineixen com una família fallera, ja que 3 
generacions ho avalen. Sempre lluitant per la festa, sempre 
vivint-la en primera persona, dedicant-li les hores que facen 
falta i treballant amb molta il·lusió. Valga com a mostra, que 
en aquesta família han estat presidents, falleres majors, 
falleres de cort, membres de Junta Local Fallera, i per 
suposat fallers de comissió. Quan algú d’ells ha ostentat 
algun dels càrrecs que acabem de nomenar, ho han viscut 
amb molta alegria, però també amb molta responsabilitat. 
Ajudant amb tot el que s’ha pogut, per a que tot vaja el 
millor possible, i intentant gaudir al màxim de cada moment 
perquè es únic i irrepetible.

La família Chabrera, és una altra de les famílies 
representatives dins del món de les falles a la nostra ciutat. 
La seua passió pel món faller, tota la seua il·lusió, té uns 
principals artífex, que no són altres que els avis, Salvador 
i Finita. Ells, són els que des de sempre han viscut la festa 
de les falles a casa. Salvador, va ser president de falla en 
6 ocasions, quatre d’elles a la Falla Barri València i dues 
a la Falla Societat Club Ortega. Fins i tot va ser president 
de la Falla del Grao de Burriana que es va plantar l’estiu 
de l’any 1996. Tota aquesta entrega al món de les falles, es 
va veure recompensada, quan l’any passat, a les falles del 
2015, les falles de Burriana, li van fer l’homenatge faller, un 
reconeixement a la seua gran trajectòria. Mª José, la seua 
filla, ha segut cort d’honor i Fallera Major, tant infantil com 
major del Barri València i ha format part de la cort d’honor 
de les Reines de Burriana als anys 1985 i 1996. 

Si els avis són fallers i la mare també, no podien ser menys 
les nétes, Adriana i Pepa. Adriana, d’onze anys, amb la seua 
curta edat, ha format part de la Cort d’Honor Infantil de la 
Falla Societat Club Ortega, els anys 2009, 2010, 2011 i 2012. 
L’any 2015 formà part de la Cort de la Reina Fallera Infantil 
de Burriana, i en aquest 2016 és Dama de la Ciutat. Pepa, és 
fallera però de comissió de treball, no tant de vestir-se, així 
i tot, va formar part de la Cort d’Honor Infantil de la Falla

F amília fallera: Família Chabrera F amília fallera: Família Chabrera



F amília fallera: Família Romero

La història de la família Romero comença a vincular-se a 
les falles amb el besavi Ricardo Romero. Ell, enamorat de 
les falles i amb bona mà per al bricolatge i l’escultura es va 
atrevir a tirar-se avant com a artista faller. El besavi Ricardo, 
va ser l’artista d’ algunes falles plantades a Borriana i també 
dissenyà l’esbós per a una altra, un disseny que podria ser 
de total actualitat per com d’atrevit fou per a l’ època però 
que mai arribà a fer-se per falta de pressupost. Fins i tot va 
ser l’artista del mural de fusta amb l’escut de Junta Local 
Fallera, junt a l’artiste borrianenc, Juan Dualde. Darrere 
d’ell, vingué la figura de la l’ àvia Pepita, que va estar 
vinculada a les falles des ben jove quan fins i tot fou fallera 
de la Falla Barri d’Onda. Després ha seguit vinculada com a 
comissionada, acompanyant a l’ avi Ricardo a la Junta Local 
Fallera o com a àvia orgullosa de fallers i falleretes. Les ties-
àvies, Fina i Nieves, tampoc han quedat enrere. Ambdós han 
sigut falleres de joves i han estat comissionades a la Falla 
Barri la Ravalera però va ser la tia Fina la que sens dubte 
més es va vincular. No fa molt que deixà la Falla, de fet, 
segur que més d’un encara la recorda ballant amb la xaranga 
o fent paelles al casal. L’ avi Ricardo i els seus germans 
han gaudit també la Falla d’una forma molt especial i molt 
familiar, certament perquè així han fet tot a la seua vida, en 
família, cobrant molta rellevància els lligams que els unien. 
De fet, fins i tot van ser artistes de la falla de l’any 1958. Com 
era d’esperar, tots ells han transmès aquesta passió als seus 

fills i els han vinculat durant anys al món de la Falla. 
D’aquesta forma, tots els cosins “Romeros”, van participar 
en ofrenes i cavalcades, han sigut fallerets almenys en una 
ocasió, altres han provat també com a dama de la ciutat i 
cavaller acompanyant, i també han estat comissionats. 
Una d’elles, Pili, per exemple, fou la Fallera Major del 50 
aniversari de la Falla Barri la Ravalera.  Com els anys han 
anat passant alguns d’ells s’han anat desvinculant del 
món faller. Altres però han continuat la tradició familiar 
embolicant també als nous “Romeros”, de forma que hui 
dia, encara comparteixen moments familiars a la Falla.

Per a la família Romero, el sentiment faller és familiar en 
gran mesura, encara que, com tot, si no es viu acaba perdent-
se. Tant és així que la cançó bressol familiar era “el Fallero” i 
des ben menuts, a casa, tots han sabut perfectament l’himne 
de la Falla Barri la Ravalera. Encara que després no tots 
hagen seguit eixe camí, d’alguna forma han estat immersos 
i vinculats al món faller. Bé fora participant únicament a les 
cavalcades o bé formant part d’alguna comissió.

Les falles són una part molt importat de la seua història 
familiar i en eixe sentit, són part de la memòria familiar. És 
un vincle que uneix a tota família Romero i la seua història 
amb la cultura i la tradició borrianera així que crec, que per 
als Romero, és quasi part de la seua biologia, de la seua

F amília fallera: Família Romero



genètica familiar. El tema faller està constantment present 
a les converses familiars i és motiu d’ amplis debats sobre 
molts dels seus aspectes. A la vegada, assenyalen, que la 
falla és un lloc d’oci compartit però també ho ha sigut de 
responsabilitats i esforços familiars comuns. 

Quan algun membre de la família, ostenta un càrrec faller, 
es viu de forma compartida, siga qui siga el que ostenta el 
càrrec, tots estan assabentats i implicats d’alguna forma. 
Siga el càrrec que siga. Per exemple, quan algú ha sigut 
mantenidor a la exaltació de la Falla, el altres o bé han 
escrit el parlament, bé el han revisat o bé han supervisat la 
expressió d’eixe discurs aportant les seues millores. Com 
a escena que il·lustraria perfectament aquesta pregunta, 
recorden la exaltació de la Falla l’any del 75 aniversari, 
quan María, la neta, era Fallera Major. Tots varen estar 
embolicats, d’una forma o altra, era un acte molt especial, 
d’un any més especial si cap per a la falla. Altre exemple 
més extens, fou l’ acte de celebració del 75 aniversari on 
moltíssims membres de la família passaren per l’escenari en 
aquell repàs que va fer per la història de la Falla, recorden 
de forma còmica que als assajos resultava còmic... “un altre 
Romero!”.

Sens dubte, com ja hem comentat, a la família Romero, 
família i falla són binomis que han acompanyat al llarg de 

la seues vides i això els fa mereixedors de l’adjectiu “família 
fallera”.

F amília fallera: Família Romero F amília fallera: Família Albert

Joaquin Albert pare, va començar des de molt jove a sentir 
el cuquet faller. Va ser com si l’encantaren, perquè una nit 
freda d’hivern,  li va preguntar a son pare on anava, qui li va 
dir de forma clara que se’n anava a pintar a la falla (estem 
parlant de la falla Barri d’Onda). Joaquín, com qualsevol 
xiquet que prefereix estar a qualsevol lloc que a casa, i més, 
si és un lloc nou on no has estat molt a sovint, li va preguntar 
si podia anar. Son pare, es quedà pensatiu, ja que ell anava a 
treballar i li sabia mal que el seu fill enjogassat, destorbara. 
Però, li ho digué clar, que si es comportava i no destorbava, 
podia anar amb ell. D’aquesta forma tan senzilla i, en aquell 
temps, tan difícil, Joaquin se’n va anar amb son pare on es 
va trobar amb algo per a d’ell, extraordinari. Com va ser 
el fang, l’escaiola, fusta, cartró. . . i moltes figures i peces 
quasi terminades a falta d’escat i pintura. 

Aquesta anècdota, sols va ser el principi dels 50 anys que 
l’ han contemplat com a faller. Col·laboracions i elaboració 
de llibrets de falla, construcció de carrosses, organització 
de cavalcades, dibuixos, realització de creus de maig amb 
els seus corresponents jardins, esbossos de falles, dibuix de 
cartell de falles, . . . i algun que altre treball més, podríem 
assenyalar dins de l’ activa vida fallera de Joaquin Albert. Va 
arribar a dissenyar la insígnia de la seua falla, va col·laborar 
a la lletra del seu himne, junt a Alfonso Monferrer, i també 
es seu l’escut, encara vigent. 

Per a d’ell, un dels moments més emotius que ha viscut 
com a faller, va ser el seu homenatge faller, l’any 2002, 
sent president de JLF Juan Granell Ferré. Ja que mai havia 
pensat que tot el seu treball per la festa de les falles, es 
veuria recompensat i menys, d’una forma tan especial com 
aquesta.



F amília fallera: Família Albert

Des del punt de vista familiar, suposem que imagineu la 
importància que han tingut les falles en la seua vida i la 
seua família, ja que li han dedicat al voltant de 50 anys de 
les seues vides, col·laborant activament tan Joaquin com 
la seua dona, ja que ella ha participat en el grup de “Les 
caçadores”, obtenint entre altres, dotze primers premis 
seguits en Comparses infantils.  

Seguint amb la tradició fallera, el seu fill, Quino Albert, 
actual president del Centre Espanya, des de ben menut, va 
participar en les desfilades de les comparses infantils de 
la Falla Societat de Caçadors, obtenint inclús, el premi al 
millor personatge en la comparsa “La conquista de l’ oest” 
l’any 1985. Va seguir sent faller de la comissió caçadora 
fins que va entrar a formar part de la Falla Societat Centre 
Espanya, de la que ja hem comentat, actualment està al 
capdavant, el que enorgullix molt als seus pares, el veure 
com la tradició fallera, continua any rere any, generació, 
rere generació, a la seua família. Ja que Julia Albert, la filla 
de Quino, aquest any es el tercer consecutiu en formar par 
de la cort d’honor de dita falla.

Quasi tots els actes de falles passen per la seua llar, perquè 
tots ells els viuen en primera instància, recordant molts 
moments passats a la seua família dins del meravellós 
món de les falles. Inclús, sense anar tan lluny, les tres 

generacions recorden quan en aquesta exaltació, va ser l’avi 
Joaquin el que li va ficar la banda a la seua neta fallera Julia. ¿Consideres tu a la teua família una família fallera? Hi ha 

moltes famílies falleres al món de les falles, que estem 
segurs que si aquest llibret es realitzara dins d’uns anys, 
apareixerien en ell i en més d’un apartat.

Moltes gràcies a totes elles que fan que la nostra volguda 
festa seguisca viva. Eixes famílies que treballen, lluiten, 
s’esforcen i tenen moltíssima paciència per a que seguir 
any rere any gaudint de la festa de les falles, la seu gent i les 
seues costums i tradicions. 

Espere que, al igual que totes les famílies que ací hi 
apareixen, sapiem transmetre el nostre amor per la nostra 
festa a tota la xicalla fallera, que tard o prompte, són ells 
els que tindran que prendre les regnes i seguir treballant 
per ella.

De nou, sentim moltíssim que no estigueu totes les que 
deuríeu d’estar, però, esperem, que vos sentiu identificats 
amb la temàtica i el sentiment faller que ens transmeten 
aquestes famílies falleres. 

N issaga fallera



Jocs de falles

FALLES
NINOT

MONUMENT
OFRENA
TRACA

FESTA
BUNYOL

GERMANOR
MÚSICA

PLEITESIA

ARTÍSTA
CRÍTICA 

FALLERA
TRADICIÓ

SENTIMENT

PARAULES A BUSCAR:

1. Tota mena de peces que s’usen per a vestir el traje regional.
2. Grup de gent que pertany a la mateixa falla en la quan estaven dividits per càrrecs i 
encarregats de totes les feines que en ella es desenvolupen.
3. Banda de música amb caràcter jocós i divertit.
4. Xica que representa a la seua comissió en tots els actes de la falla.
5. La millor festa del món.
6. Cinta ampla de colors determinats que porten les falleres creuant des d’un muscle fins 
al costat opost, com a distintiu del càrrec i de l’any al que pertanyen
7. Acte de botar foc als monuments de cartó o fusta que es planten durant les festes 
de les falles.
8. Conjunt de joies tradicionals de la indumentària del traje de valenciana.
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Sopa de lletres Autoindefinits



Les 7 diferències Les 7 diferències: troba i assenyala amb una creu les set diferències que hi 
ha entre aquestes imatges, que semblen iguals..

A. Símbol o senyal que hom pot dur a la 
solapa, o subjecte a la roba, que indica 
la pertinença a una entitat, la nostra 
falla

B. Tipus d’obra teatral de caràcter 
jocós i popular. Pretén ser un reflex de 
la vida social valenciana

C. Dibuix que esbossa una imatge o 
una idea, previ a l’execució del dibuix 
definitiu. Generalment, no sol ser molt 
exacte i de vegades només és llegible 
per a l’autor.

D. Guardó corresponent a la millor 
puntuació després del sumatori de 
punts de la resta de guardons que 
s’han obtingut durant l’exercici faller.

1. Esbós

2. Insígnia

3. Activitat fallera

4. Sainet

Uneix els punts Uneix les 2 columnas
Uneix els punts: completa aquesta imatge dibuixant les línies de número a 
número, començant pel número 1 i continuant correlativament fins arribar a 
l’última xifra. Trobaràs així el dibuix ocult.

Uneix les 2 columnas: en la primera columna trobem el significat i en la 
segona, els significants. Uneix cada significat amb el significant corrsponent.
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Agraïments

A la Comunitat Salesiana

A les empreses col·laboradores

A les nostres falleres majors i corts d’honor

Als pares de les nostres falleres

A les famílies col·laboradores que han participat en aquest llibret

A Raquel Climent, Juanvi Planelles, Bibiana Hidálgo , Carolina Mataix i Marta Latorre

A Paloma Boix

A Salvador Doménech i Juane Gumbau

A Juan Dualde

A Conmove

A tots aquells que fan possible aquest llibret



Juan José Dualde Molés

Juan José Dualde Molés (1940) va nàixer al carrer 
Sant Josep un 16 de març, i amb això queda 

dit tot. Anava a dedicar la seua vida al món de les 
falles. Començà de ben menut amb contactes 
amb la pintura, afició que el conduí  més tard a 
ajudar en la confecció dels cartells anunciodors 
de pel·lícules  que l’empresa de la familia Payà 
encomanava a son pare i el germà. D’ací hi havia un 
pas per confeccionar cartells de falles, activitat 
prolífica per la qual ha sigut conegut i reconegut 
. Però en 1970 s’inicià en una nova tasca a la qual 
s’ha dedicat durant més de trenta anys. Dins del 

món de les falles ha fet també carrosses, una 
labor en la qual destaca magistralment, creus, 
cartelleria…  És, a més, autor de nombrosos 
tapissos de gran bellesa en honor a la Mare de 
Déu, feina que encara desenvolupa en l’actualitat. 
Quadres a l’oli, litografies, aquarel·les, gravats… 
Dualde ha tocat pràcticament totes les vessants 
de les arts plàstiques i en totes ha destacat. 
Enguany, ens ha brindat aquesta familia fallera per 
a ilustrar el llibret de 2016. Un regal que vol fer a 
tots aquells que tinguen l’ocasió d’aconseguir 
aquest llibret.



Col·laboradors






























































