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Saluda President

Julio Tormo
DE LA FESTA LA VESPRA
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Diu el refranyer valencià “de la Festa la Vespra”, i en

motius a la Comissió. Més que un grup heterogeni

aquesta comissió de Joaquim Costa Borriana, estem

d’amics, som una gran família. Aqueix és l’objectiu

en la vespra d’aqueixa gran festa commemorativa, del

fonamental, arribar units a la celebració del 75 aniversari

75 aniversari de la fundació d’aquesta Comissió. Temps

de la fundació d’aquesta comissió, que va tindre lloc el

de treball, d’il·lusió, d’idees, de projectes, de participació

27 d’abril de 1944.

de tots, perquè aquesta efemèride siga una excel·lent

Ara ja, només ens queda gaudir dels dies que tenim

ocasió per a reviure el que ha sigut la història d’aquesta

per davant d’aquest intens mese de març que ens

falla i, ens servisca també com a base, per mirar cap al

obrirà les portes del 75 aniversari. Ho farem amb molta

futur amb optimisme i confiança.

il·lusió, perquè la nostra Fallera Major Sandra irradia una

En aquest exercici que estem a punt de finalitzar,

alegria que ens ha contagiat a tots des del moment del

hem treballat per a posar les bases de l’anhelada

seu nomenament, com també la senzillesa i tendresa

commemoració, sent la més important, el potencial

encantadora de Noa, la Fallera Major Infantil juntament

humà amb el qual comptem. Una falla que ha crescut

amb el President Infantil Jaime. Ells són el futur de la

notablement en els darrers anys, una comissió amb

Falla.

una gran varietat de gent, de pensament, de distintes

Us desitge a tots i totes, unes bones festes a falleres, la

generacions, però units tots i cadascun per diversos

festa ja està al carrer, gaudim-la.
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Fallera Major 2019

Sandra Ruiz Bourguet
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A LA FALLERA MAJOR, SANDRA
En vore´t en la banda de fallera
escolte com el cor dins del teu pit
em diu que el teu somriure dia i nit
l´hivern ha convertit en primavera
Mes l´ànima que esclata riallera
en vers ne vol mudar el seu glatit
posant en poesia l´esperit
de festa, foc i fum que ya t´espera

Tu Sandra portes dins eixa harmonia
que en falles omplirà tots el carrers
de enchís, d´amor novell i d´alegria
Deixaràs els perfums dels tarongers
desfilant en la teua simpatia
junt a l´orgull quallat dels teus fallers.

Inma Ballester Montava
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Fallera Major Infantil 2019

Noa Carballeira Vivó
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A LA FALLERA MAJOR INFANTIL , NOA
Eres festa en el carrer
i dels menuts l´alegria,
perque tu eres poesia
i de la falla el deler.
Regina del món faller
eres el sol de migdia
que allumena en simpatia
dels fallerets el sender.

Perque tu eres nostra llum,
i d´esta festa el perfum
que yo cante en esta lloa.
I Joaquim Costa Burriana
te proclama sobirana
dels menuts, volguda NOA

Inma Ballester Montava
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CONEIXENT

Jaime

Hola Jaime, enguany em toca a mi fer-te l'entrevista
com a President Infantil, i em fa molta il·lusió que
enguany ho sigues tu, amb Noa com a Fallera Major
Infantil. Et recordes que els tres anàvem junts a la
guarderia Peter Pan?
Si, ho passàvem molt bé.

Ho passeu ben junts?
Ens riem molt i ho passem molt bé.

Tant i que hem jugat junts, i ara tornem a veure’ns en
la Falla!

Jaime, ja han passat molts actes als què has assistit.
Quin es el que t'ha agradat més?
La veritat que el que més m'ha agradat va ser quan
portàrem el ninot a l'Exposició. També la meua
Presentació que va ser súper divertida.

Conta'ns a quin col·legi vas i quin curs estudies.
Vaig al col·legi Jesús Maria de Ferran el Catòlic i estudie
4at. de primària.
Algunes aficions a més de ser faller?
M'agrada molt la cuina i ara estic anant a esgrima, és
divertit.
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T'imaginaves que a l'haver sigut el teu germà Pepo
President, també ho series tu?
Quan era més xicotet no volia ser, però després vaig
pensar que seria divertit.
Com te vas assabentar?
M'assabentí perquè Julio em va preguntar si volia ser, i li
vaig dir que si, els meus pares no s'ho creien, je je je je.
Conta'ns que et pareix la teua Fallera Major Infantil
Noa.
Em sembla molt divertida i a més, molt sociable.

I què tal amb els altres “Presis” de l'Agrupació?
Són els meus amics i n’hi ha un més xicotet, que
s'anomena Pablo, que tots l’estimem molt.

I de la setmana fallera, que esperes amb més il·lusió?
L'arreplegà del ninot, el meu sopar i l'arreplegà de Premis
encara i que, no seré jo qui porte eixe estendard, com
ho he fet els darrers 4 anys. I com no, quan trie el ninot
per a mi. M'encanta!
Et desitge que ho passes molt bé i continuem esclatant
molts petards junts.
Ah! I cuida'm a Noa que amb ella continue tocant el
tabal!
Per descomptat cuidaré molt d'ella.
Seán Hayes Ortiz, President Infantil 2018
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President INFANTIL

Jaime Arroyo
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Hola soc Jaime,
Enguany és molt especial per a mi ja què forme
part d’aquesta comissió de la qual soc President.
Espere representar a aquesta comissió com es
mereix, vos done les gràcies i espere que ens ho
passem molt bé.
Una salutació del vostre President Infantil que
vos desitja unes molt bones falles i que no ens
ploga.
Mil gràcies a tots.
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CONEIXENT

Sandra Ruiz Bourguet
Sandra és una dona que contagia il·lusió i super
positiva. La seua naturalitat i espontaneïtat captiven.
Recordes el moment quan et vas assabentar que
anaves a ser la Fallera Major?
Va ser el dia més feliç de la meua vida, il·lusionada,
feliç va ser una sensació molt especial i única. Em van
telefonar per a comunicar-m’ho, vaig començar a fer
salts d’alegria perquè no m’ho creia. Cridant, plorant,
rient, no podia dormir, no m’ho podia creure, perquè
aqueix era el meu somni fet realitat, soc Fallera Major.

Com et definiries com a persona?
Soc una persona entregada, alegre, espontània,
simpàtica, riallera i senzilla i bona persona a la qual li
agrada ajudar els altres.
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D’on et ve la teua afició i ànima Fallera?
Des de ben xicoteta vaig començar en el Casal del meu
barri, vivint l’ambient faller ja als huit anys, allí on vaig
nàixer i em vaig criar, al meu poble de Mislata. Sempre
ha sigut una il·lusió vestir-me de valenciana i gaudir de la
nostra festa fallera.
Dins de la festa Fallera, quin és l’acte que més t’agrada?
A nivell personal la meua Proclamació, i en termes
generals l’Ofrena, perquè passem per davant de la nostra
Verge dels Desemparats, oferint-li unes flors i sobretot
els nostres cors. És un acte molt emocionant.

Fins a aquest moment, com estàs vivint el teu paper
com a representant de Joaquim Costa i Borriana?
Està sent una experiència meravellosa i inoblidable,
sobretot per l’acolliment i calor humà que estic rebent
de tots els fallers i falleres de la meua falla Joaquim
Costa i Borriana, ja que són ells els que em fan sentir, en
tot moment, com una persona molt especial.

Que ens dius de la teua família, estan contents del teu
nomenament?
Si, per descomptat, molt contents i feliços de veure que
el meu somni s’ha fet realitat i, la veritat, tots em donen
suport. I sobretot el meu “bebé” que l’he fet vestir-se de
faller i, la veritat, em recolza en tot moment, sempre al
meu costat, pendent de mi.

Quin missatge els enviaries, com a Fallera Major de
Joaquim Costa i Borriana 2019?
Que a pesar que porte poc temps en la nostra falla
Joaquim Costa i Borriana, estic super orgullosa
que m’hagen donat l’oportunitat de ser la màxima
representant, d’aquesta veterana comissió, de la qual em
sent molt integrada, gràcies a nostres falleres i fallers. Us
representaré amb orgull juntament amb la nostra perlita
Julio Tormo. Gràcies a tots per acollir-me com ho heu
fet, sentint-me una més d’aquesta gran família que és la
falla Joaquim Costa i Borriana.
Eva Lucia Muñoz, Fallera Major 2018
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CONEIXENT

Noa Carballeira Vivó
Hola Noa, amb aquesta entrevista intentarem que tota
la comissió et conega una mica més.

Què em pots dir de Jaime, el teu president?
Que és molt divertit i m’ho passe molt bé amb ell.

Quants anys tens?
Tinc 9 anys.

i de Sandra i Julio?
Sandra és molt divertida i alegre i Julio és un gran
president.

A quin col·legi i a quin curs vas?
Vaig a La nostra Sra. Del Loreto i estic en 4t de primària.
Des de quina edat eres fallera de la nostra comissió?
Des que vaig nàixer, ja em van apuntar quan estava en
la panxa…
Què és el que més t’agrada de les falles?
Passar el temps amb amics i tirar petards.
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Per què vols ser FMI?
Perquè sempre m’han agradat molt les falles i m’abellia
representar a la meua comissió.
Creus que en algun moment podràs compaginar-lo
amb la teua gran afició, el tabal? Sí, perquè continue
anant a classes i toque quan no hi ha actes de la falla,
per exemple vaig tocar en la Cavalcada dels Reis Mags.
Amb una mamà i una germana que han sigut Falleres
Majors de la nostra falla, tindràs molt suport a casa,
quins consells et donen? Em diuen que somriga en tots
els actes i que gaudisca molt.

Com t’ho has passat en els actes que has realitzat amb
la resta d’FMI de l’Agrupació?
M’ho passe molt bé i em divertisc un muntó.
Quin acte és el que més t’agrada de la setmana fallera?
L’Ofrena.
Veient l’esbós de la teua falla quin és el ninot que més
t’agrada?
El ninot de l'Exposició.
Per a acabar, que esperes d’un any faller tan especial?
Que ens ho passem tots super bé i que gaudim un
muntó d’aquest any tan especial per a mi.
Moltes gràcies per les teues respostes, desig que
aquestes falles siguen úniques per a tu i les gaudisques
tant com ho vaig fer jo.
Un beset.
Alicia Cordellat Cervera, Fallera Major Infantil 2018

LLIBRET 2019

15

Blanqueamiento dental avanzado

Clínicas Vivanta

Aclara el tono de tus dientes y
consigue una sonrisa más atractiva.
C/ Joaquín Costa, 41 - VALENCIA
Nº Reg. Sanitario: 11612 - EPSILON GLOBAL, S.L.U - B98919954

96 381 06 34
Avda. El Vedat, 42 Torrent - VALENCIA
Nº Reg. Sanitario: 11163 - CENTURYDENT S.L.U - B84929678

961 58 95 45

www.vivanta.es
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FALLA GRAN

l'essència
Escrit per Inma Ballester Montava

Lo que teniu en les mans

mes ho tinc que repetir

no és un llibret com Deu mana

un llibret no més fa sàtira

pero enguany he pogut fer

i pot ser que a alguna gent

lo que me ha vingut en gana,

allò no li faça gràcia.

No fa falta que vos diga
que per a un llibret, la gràcia

Enguany la culpa de tot

dependrà de l´opinió

la té el lema de la falla

de si al que el llig no li agrada

L´essència que té la dòna

¿Que és la gràcia? Me pregunte...

reflectida en eixa cara

¿És la gràcia verdolaga?

no me permet fer-li burla

¿És clavar-se en tot lo món?

perque no li trobe gràcia

¿És una crítica sana?

perque la dòna esta sent

I estic dient tot allò

a sovint molt maltractada

perque un llibret és la sàtira

i ella es l´essència de tot

que ens explica el monument,

inclús de festa, i de falla...

que nostre artiste ha fet talla.
Mes a voltes i pot ser

Vaig tindre que decidir

el poeta, un poc canalla

i em donaren carta blanca

en tal de traure-li punta

i en el mateix punt pensí

va i se passa de la ralla

en fer-li una rima clara

encara que també dic

sense clavar-me en ningú,

que el públic en mala bava

sense dir ni una paraula

pot fer interpretacions

que algú poguera afectar

de qui no té una ment sana.

i que a mi tampoc m´agrada...

Ara nostra societat

Es per això que el llibret

ya no té gent d´eixa casta

enguany no és com Deu el mana

que tenia temps abans,

puix no anirem al concurs

i en un segon te senyala

perque crec que no ens fa falta

si te passes en la gent

no tindrem premi, ya ho se,

si fiques cara de fava

pero si el text porte a l´ànima

al problemes que tenim

d´un a soles de vosatres

els de fora i els de casa

yo me sentiré pagada

“heteros”, homosexuals,

perque com també soc dòna

i estrangers que facen falta

porte l´essència en el ànima.

tots dins d´una societat
tenen el seu lloc i plaça
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“EL LEMA HA CONDICIONAT

DE MA MARE DUC L´ESSÈNCIA

A ESTA POETA AL REMAT”.

SEMPRE EN LA MEUA CONSCIÈNCIA.

La tendrea d´este lema
ya està fent que em pose mec,

Davant de tu me tens... com yo volia,

puix m´agrada tant el tema

puix tinc el cor replet de tantes coses,

que no cap en un poema

que només que puc dir-te en poesia

tot el que vullc dir i dec.

¡Acull-me en el teu pit quallat de roses!

¿Cóm representar l´essència?

Escolta´m un instant hui, mare meua,

¿cóm representar l´amor?

que puga concentrar un univers

¿És tal volta la inocència

de rimes i paraules sense treua,

que se té en l´adolescència

teixides en amor per fer-te un vers.

en tot el seu esplendor?
Davant de tu, a sovint, el pensament
Nostre artiste l´ha captat,

me porta a colps d´amor a ta presència

per això dins de la flor

per fer de la paraula un sentiment,

va l´essència del remat

que traga del meu ser tota l´essència.

que un colibrí afortunat
acarona sense por.
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Vullguera ser la filla que quan torna,
retroba el seu breçol, com quant chiqueta

I del lliri està libant,

que mai s´ha anat de tu, perque retorna

assaborint en urgència,

als braços d´eixa mare ya velleta...

paladejant-la un instant,
degustant com un amant

Puix és la eternitat de ta mirada

eixa essència de l´essència.

on trobe el millor llit quant m´acarones
i sent la teua nana en veu callada

És l´essència reservada,

i en besos dels teus llavis m´aborrones.

la dels ulls embadallats
és l´essència delicada

Per tu sempre el silenci es fa pregària

eixa essència que és sagrada

i el vent te du paraules que com purnes

i que els cabells té enredrats.

se eleven fins al cel cantant un ària,
se eleven com les notes dels nocturnes.

enredrats en flors i al vent
i en el seu cor el glatit

Puix sempre per tu pregue a eixa atra Mare

de la essència, el sentiment

que espere que me escolte i faca crida

del passat i del present

portant el meu desig molt prop del Pare

que li bat dins del seu pit.

que torna en llum la nit de nostra vida.

Puix la dòna és eixa essència

La teua image sempre en ma retina,

que tots tenim dins del cor

en eixos ulls de sucre, mel i anís,

puix és la seua presència

que son dins del meu cor la llum divina

a la que hui en reverència

fent-me captiva sempre d´eixe enchís.

dediquem nostre tesor.
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La sanc que per les venes corre i bull

brodaren de nit, velant,

transporta dins de mi la teua essència

per a que ningú les vera

puix tu eres per a sempre el meu orgull

i encara que no s´ha dit

i porte en el meu pit la teua herència.

quan retornaren al cel
te deixaren en l´anhel

Que el temps no passe mare, que es detinga

de que fores tu qui el fera.

puix vullc en els meus versos fer-te ofrena
i deixa´m ser la mà que te sostinga

Es per això que en Valéncia

sorbint de tu eixa essència forta i plena.

Donya Carmen se quedà,
puix va ser la seua mà
la que els àngels elegiren

DONYA CARMEN SEMPRE ESTÀ

per conéixer el secret

DINS DEL COR D´UN VALENCIÀ.

de cosir sense parar
i en dos manetes crear
allò que en cel admiren.

Hui voldria recordar-te,
més els àngels mai no moren,

Eixos ulls d´aigua de mar,

son els demés els que ploren

i els cabells blancs com bromera

per no tindre´ls al costat,

el sol de la primavera

t´imagine a totes hores

que et dorà els plecs al passar...

en el sol i en les estreles,

Hui Valéncia te recorda

i a totes hores en teles

en solcs del temps en la pell

per cosir-las, al remat.

i el que fon el teu sagell
que ací va a trobar son llar.

En un blau com cel de nit
quallat d´estreles d´argent

¡No pot ser d´atra manera!

el bon gust, el teu talent,

Deixares ací el solage

i l´art i l´amor fonia,

orige d´eixe ramage

puix cosia en sentiments

d´emocions i sentiment,

els brocatells i casulles,

on tu vares ser la terra

més yo crec que sense agulles...

que adobà la nostra història

puntades de poesia.

puix no més cal fer memòria
per torbar el teu sustent...

Flocs i randes i entre fils,
per cosir algun brial

Perque hui tu eres l´estela

o algun teixit celestial

de la que tenim l´essència

desullant-se per les nits.

que deixares en herència

Cosint passava la vida

i que és el nostre llegat

i en eixes mans, com de nacre,

la que omplint-nos tota l´ànima

ella teixia el milacre

custodiem en les entranyes

que tenia entre els seus dits.

mostrant a propis i estranyes
que Na Carmen ací està.

Segons diuen foren àngels
els que de la Verge el Mant
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COETERA DE LA VALL
VA SER MESTRA DEL TREBALL.

Segur guarda en la memòria
d´eixa família l´historia

Crec que és un remat... sublim

disparant en lo carrer...

un castell que arribe al cim

sent testic de tantes vides,

obrint-se en mils de palmeres

naiximents, morts i ferides

perque les falles son fòc

perque a voltes... tot pot ser.

i a voltes, de poc a poc,
les fruïm tots molt de veres.

D´açò ya han passat molts anys,
mes de Vicenta els afanys

La nit convertia en dia

encara es troben encesos,

ficant soroll i alegria

per això la seua essència

i allumenant la foscor,

es hui la millor herència,

per a que arribara al cel

feta paraules i besos.

de les falles el anhel
ple de purnes de color.

I tornà a recordar ella
puix l´ànima no és fa vella
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Vicenta té dins l´essència

i els ulls no tenen edat,

de eixe dispar en cadència

per això el cos li tremola

perque porta dins del pit,

i ne té un nuc en la gola

la pólvora que en son cor

puix és sa vida, al remat.

a voltes s´ha tornat plor
convertint el dia en nit.
UN POEMA A L´ACABAR
Accidents, morts i tragèdies

ÉS L´ESSÈNCIA I ÉS... SOMIAR.

barrejades en comèdies
que en la força d´un masclet
conformaren dia a dia

Donant este llibret per acabat

en tristea i alegria

espere haver estat a digna altura,

eixe amor pel seu coet.

puix pense que la falla se ho mereix
i a mi com a poeta em preocupa.

Fòc i fum que son la flama
de la que Vicenta es dama
sent ella una mascletà

És puix la poesia la que parla,

que en terratrémol termina

és puix la poesia qui es despulla,

i portem en la retina

llaugera, riallera i al remat

tot el poble valencià.

sols és la poesia ànima oculta
de qui els seus sentiments posa en un full,

I així esta dòna menuda
va créixer entretinguda
en el poble de la Vall
portant pólvora en les venes
i fent front sempre a les penes
per defendre el seu treball.

i no més vol somiar junt a la lluna.
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Manuel Algarra Viguer
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Manolo és com un més dels fallers de Joaquim Costa
Borriana. En aquests 4 anys que ens planta la falla, s’ha
guanyat l’estima i l’afecte de tots nosaltres, compartint
il·lusions, projectes i també taula i estovalles en les
moltes de les nostres celebracions. La seua simpatia
irresistible i el seu caràcter afable li han reportat molts
amics. Manolo no és només l’artista, és l’amic Manolo.
Així és Juli, tot va començar quan em vas portar a
aquesta falla, quan començava el teu mandat com a
President. Sempre havíem mantingut molt bona amistat
que s’ha estés en aquest temps a més gent, a tots,
sentint la confiança i l’afecte, això és molt important per
un artista, perquè s’asseu com un més. La veritat que
cada vegada que vaig al casal, em sent com a la meua
casa, ja són 4 anys, sembla l’altre dia.
T’hem criat Manolo.
Sí, per aquesta Comissió de Joaquim Costa Borriana
vaig començar a plantar falles amb el meu nom i dos
cognoms sense deixar mai, per descomptat, d’estar
al costat del meu pare al qui li ho dec tot. He aprés a
organitzar el meu propi treball, combinant la gran tasca
que porta el taller d’Algarra, on els últims anys a més, és
punt de trobada de grans artistes que col·laboren amb
nosaltres, com Paco López Albert, Santa Eulalia i molts
altres.
Enguany la responsabilitat és major, hem fet un salt
qualitatiu molt important, perquè hem passat de la
setena a la quarta secció, un esforç extraordinari de
la comissió que a més mira amb il·lusió ja que l’any
vinent complirem 75 anys.
Ho sé, ho sé. Ja comencen a ser paraules majors el
que requereix aquesta categoria, qualsevol secció és
important i en cadascuna, sempre s’ha de fer el millor,
no solament per a guanyar, sinó per a demostrar que
les falles han de ser molt bones en totes i cadascuna
de les seccions. Ara, competir en Secció Quarta té
molta dificultat perquè hi ha excel·lents companys

i pressupostos molt més elevats. Al principi em feia
una mica de por, però ací està la realitat, ací està la
classificació i veurem com resulta, jo com sempre, he
posat tota la meua il·lusió i tot el meu treball.
Com és la falla que plantaràs enguany en Joaquim
Costa i Borriana?
Des del primer moment el tinc molt clar, és una gran i
exquisida figura de dona. Estem vivint moments històrics,
la dona està lluitant per la seua equiparació total en la
nostra societat, com així mateix, estem patint la xacra de
la violència de gènere i les víctimes que està deixant. Jo
he volgut centrar-me en la dona com a essència.
La figura central és preciosa, m’he enamorat d’ella i
crec que agradarà molt. Ella sola, té tota la força.
La temàtica s’ha adaptat molt bé a vosaltres, a aquesta
essència de la dona. Albert i tu quasi quasi m’heu marcat
el guió de la falla amb les escenes que veurem en la base,
són relatives a la pròpia festa fallera, al mateix temps un
homenatge i també una denúncia a través dels números,
per exemple, de les escasses dones pirotècniques que
hi ha en l’actualitat o de compositores, poetesses o
artistes falleres. Però, al mateix temps, també, no ens
oblidem del protagonisme essencial que representa en
la festa de les Falles la Fallera Major de València.
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El ninot de l’exposició?
Em vas proposar la idea que estiguera dedicat a la
primera dona indumentarista, Na Carme Insa, jo no la
vaig conéixer, però la meua mare sí, com molta gent,
m’ha parlat d’aquesta persona, a més de ser, com es diu,
la mare de totes les indumentaristas. Una dona que lluità
molt per mantindre, en el seu benvolgut barri del Carme,
les festes del Carme que estaven a punt de desaparéixer.
El teu pare Manolo, també tracta el tema de la dona
en la falla d’Almirall Cadarso.
Sí, ho fa, però amb una altra perspectiva, els dos tractem
el tema de la dona, però de forma molt diferent.
En aquest exercici has tingut una col·laboració molt
especial.
Sí Juli, tu em vas proposar a un bon amic teu, a Diego
Iglesias un d’aqueixos dissenyadors emergents i hem
tingut, des del primer moment, un bon enteniment crec
que ha aportat un aire nou i fresc que ens ha agradat a
tots.
Una curiositat Manolo, que fas el dia 16 de març
després d’haver plantat tu i després d’haver ajudat
amb tot l’esforç i intensitat al teu pare, plantant les
falles d’Almirall Cadarso i de Mestre Gozalbo?

M’alce una mica més tard, he de recuperar el somni
perdut en els últims dies. Just per a arribar al menjar de
la vostra carpa, el teu dinar Juli, jeje, sentint-me com
un faller més de la comissió. En aquests últims anys en
aquest dinar he conegut a gent molt interessant com
Joan Lluis de Biar, Rafa Ferrero, els d’Ontinyent, Manolo
Jiménez el President de la Federació de Fogueres
d’Alacant i, com no, bons amics com tu, Albert, Pack,
Loren a qui estime molt. Allí allarguem la tertúlia fins a
ben entrada la vesprada. Després a esperar la lectura
dels premis. Ho passe malament, molts nervis, no ja tant
per mi com per vosaltres, que heu depositat totes les
vostres il·lusions en mi.
Manolo apura les hores, els minuts, molt de treball
per davant per a culminar un any de projectes. Et
desitgem molta, moltíssima sort. Siga com siga el
premi, encara i que tots esperem que siga el primer,
però el millor premi és comptar amb tu com a artista,
com amic i com un faller més d’aquesta comissió que
t’estima.
Julio Tormo
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FALLA INFANTIL

Canta, bota, balla...
Escrit per Inma Ballester Montava

Recorde la meua infància
que passí en esta ciutat
i quan de sobte anunciaven
¡S´estrena un nou musical!
Era dir-ho i els chiquets
ficar-nos prou alterats,
puix aquell fet pareixia
de lo vist, allò més gran.
Era anar-se´n al teatre
en els pares de la mà,
els teus tios, la cosina,
fins els yayos i al remat
fruíem tots en família
cantant, botant i ballant.
Nostres pares soportaven
fins mil precs i d’algun plany,
les consabudes promeses
de no tornar a fer mai,
allò que ad ells molestava,
i tu ho passaves en gran,
mes quan manco t´ho pensaves,
-sempre després de dinarnostre mare ens amollava:
¿Les entrades? ¡Les tinc ya!
Me’n recorde de les coes,
del teló i el entarimat,
de les butaques, dels “palcos”
de tots els menuts cridant...
¡Mare de Deu! ¡Quina festa!
Allò era… ¡un desembarc!
pot ser només comparable
a la fira de Nadal.
Mes quan el teló s´alçava,
es fea un silenci tal
que fins el vol d´un mosquit
escoltaves al voltant
i en el pati de butaques
del mes prop al més lluntà

els ulls de tots el chiquets
pareixien molt més grans.
Començava l´espectàcul
i tots volíem cantar
escoltant-se fins la grada
als menuts desafinant,
mes dels crits que molts pegaven
ningú d´ells donava abast
per a fer d´eixa cançó
un èxit més i més gran.
Mes lo curiós que te açò
i ho tinc que dir, al remat,
és que tots els menuts d´ara
siguen chiquets o més grans
se pensen que nostra falla
ha inventat... els musicals

UNA FALLA MUSICAL
HI HA QUE EXPLICAR-LA COM CAL

Nos porta la falla enguany
per mig de la fantasia
a eixe món ple d´alegria
que busquem tots en afany.
“Puix com ara estem en falles
és moment per a rialles”.
Aixina són musicals
els nostres protagonistes
i tots ells van donant pistes
de lo que és fonamental.
“I voreu com la virtut
es una bona actitut”
I escomençant per “Priscila”
a la que veig preparada
passarem una jornada
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me pense que prou tranquila.
“Clar que en març i estar tranquil...
crec que millor en abril”.
Mes a voltes no ho tinc clar
perque “Travolta” pareix
que està quedant-se perpleix
veent a “Sandy” ballar.
Mes recorde a eixa parella...
i és veu jove, pero és... vella.
¡”Oompa-Loompas” en el cim
i “Charly” està al seu costat!
¿Tindrem el bolet premiat?
Si es així serà... ¡sublim!
Un chocolate ben cuit
i en uns bunyols... ¡Bon profit!
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Entre guants i sabatilles
Billy Elliot va triar
sense cap dubte ballar
si fa falta... seguidilles
Puix la lluita en un combat
no li fa gràcia, al remat.
“La llamada” tinc que dir
perque com li diga crida
tots els fallers, en seguida
a les Torres com un tir.
I com li diga cridà
no esperaran a demà.
Per últim, el Rei Lleó
és de tots els musicals
el que acosta als animals
a nostra imaginació.
I en son Regne, tinc que dir,
que a voltes hi ha que fugir.

ANEM A VORE A PRISCILA
MENEJANT-SE COM ANGUILA

Cal tindre sempre respecte
i sobre tot ser correcte
en tots els nostres semblants,
puix fa falta tolerància
com depenem en l´infància
per anar sempre en davant.

El ninot que hi ha en escena
crec que ha trencat la cadena
que li nugava al passat,
i si és chic, no lo pareix
i a mi em dona lo mateix
si pot viure en llibertat.
Va vestida de “drag queen”*
I eixida d´un magazin
per escomençar la festa
puix hui eixirà de parranda
i ne vol donar la llanda
sempre al compàs de l´orquesta.
*Si el pronuncieu en anglés,
sí que rima, això és palés.
Siga chiqueta o chiquet
en que estiga satisfet
serà feliç en la vida
puix lo valiós és l´essència
per a viure l´experiència
i fruir-la sense mida.
Perque lo que té importància
és mantindre la constància
per alçar pronte el teu vol.
Nostra vida ací és un repte
i si hi ha qui no ho accepte
és que ha perdut el control.
El nostre món hui canvia,
com la falla ens anuncia,
perque està evolucionant
i res te que vore el sexe
que ya no servix de nexe
ni al chic al que estem mirant.
És un tema prou sensible
que per a tots és visible
i que té que ser normal
i crec que estem en la senda
donant-li una reprimenda
a qui siga un carcamal.
I si en eixe assunt repares
podria tindre dos mares
o dos pares, com voreu,
puix ara el sexe no es mira
perque això no és altamira
com vosatres ya sabeu.
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I ARA VOREM ATRA VOLTA
COM LAS GASTABA... “TRA-VOLTA”

Si contemples l´escena
que tens davant,
trobaràs dos figures
que estan volant.
Mira després,
puix com volen tan ràpit...
¡ya no veus res!
Danny Zuko és Travolta
que yo ya ho se
pero Sandy és Olivia
que el fa prou be
volen ballar
i en la falla s´agarren
per a botar.
No més falta la música
en el cadafal
i estos dos sevillanes...
crec que... no cal.
Un art sublim
li veig a esta parella
per baix del cim.
Porten un vestuari
molt cridaner
que ara no està de moda
per el carrer
i és que els menuts
si escomencen no paren
¡Estem perduts!
Baix el sò de la música
comença el ball
voltes, voltes i voltes
amunt i avall
mes ix del cor
i els chiquets hui ballen
atre folclor.

Una història distinta
hem conegut
més estiga on estiga
¿qué és un menut?

Un angelet
que fa moltes trastades
en el llibret.

SI LI FIQUEM ILUSIÓ
CAUSAREM ADMIRACIÓ.

Billy Elliot tingué somis
que el feren volar ballant
i ballar en ells somiant
e imaginant-les, ausades.
Puix on manco ho imagines
està eixa felicitat
que vols tindre al teu costat
i somies a vegades.
Deixà els seus guant al costat
puix ell era un chic sensible
somiant en un impossible
pero que el vaig conseguir
puix a voltes l´ilusió
són ales per a volar
i ell volia ballar
en verdadera obsessió.
Esta història nos ensenya
que en el món de l´ilusió
cal lluitar en vocació
per lo que vols conseguir,
puix els nostres somis són
com el sucre de la vida
i on podem donar la mida
si nos donen l´ocasió.
No tinc que dir-te qué fer
mes sempre amunt l´autoestima,
i ballar fins a la cima
d´eixa forma natural
que trencant va les muralles
alluntant-nos del abisme
mostrant el nostre optimisme
com és veu en el cadafal.
Mai oculteu vostre esforç,
una llàgrima en la galta
demostra que encara falta
més treball de ment i cor,
Prepareu a fons el cos
puix tot és part de la vida
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pena i rialla sense mida
i perqué no, també el plor.
Balleu sempre en sentiment
no amagant lo que sentiu
per trobar eixe caliu
i de tot lo món soport.
Eixe aplaudiment del públic
dota el treball de sentit
i del cor, és el glatit,
on tots troben reconfort.
VULLC DE CHOCOLATE UN TROS
PER A DONAR-LI UN BON MÒS.

que s´acosten als dolcets
sens fer soroll en el potes
quan estem del tot distrets
La mascota no es deté
i sens cap de protocol
d´un mòs es menja el suflé.
fent-nos aixina la col
Aixina que ves espai
que fruint en gran deler
te procura un bon esglai
eixe dimoniet faller
COM TOT TÉ PRINCIPI I FI
L´AUTOR HA APLEGAT AÇÍ.

”Oompa-Loompas” al remat
treballant per als chiquets
i “Charly” està al seu costat
per a que hagen suficients
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Dels chiquets, la majoria,
vista la seua actitut,
una gran pasticeria
tindrien en un minut
A voltes és solució
donar una llepolia
a un chiquet massa ploró
per calmar la “burreria”.
Més no cal menjar a “go-go”
perque el sucre no és pels dents
i cal prestar-li atenció
encara que és aliment.
Caramelos, “piruletes”,
a muntó de llepolies,
pasticets i tortadetes
òmplin nostres fantasies.
I entre coques, ensucrats,
“chupa-chups” i gorrinades
tots mengem barbaritats.
I gogem pegant fartades
El dolç hi ha que vigilar
perque ne pots ser diabètic
i tindràs que controlar.
lo que, a sovint, és genètic
També agrada a les mascotes

Hem fet un recorregut
al voltant del cadafal
per a conéixer com cal
lo que agrada al més menut
I aixina rendint tribut
musical a musical,
arribant ara al final
en un èxit absolut
Mes un èxit no ho és tot,
puix a soles un ninot
mai direm que està complet
I en tot lo que està ací escrit
no pegarem un bon crit
fins que tingam un palet.
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David Ojeda
L’ascensió meteòrica d’un jove
artista faller
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David Ojeda plantarà per tercer any consecutiu la
falla infantil de la nostra comissió.
Fa 3 anys, va arribar i va besar el sant, aconseguint
el primer premi. L’any passat va obtindre tercer i
enguany va a per totes, pel primer premi en la huitena
secció.
És tot un repte. Vull tornar a aconseguir el primer
premi. En aquests 2 anys he estat en el podi, però em
demaneu molt. Jo també vull donar-vos-ho tot. Sou uns
fallers als qui tinc molta estima, perquè pràcticament
amb vosaltres vaig començar la meua carrera artística.
Sempre m'heu donat molt d'afecte i el més important,
m'heu deixat fer tot el que he volgut. Enguany pujat de
categoria, i això és tot repte professional.
A més, enguany David, moltes comissions t’han
buscat. A moltes has hagut de dir-li que no perquè no
tenies ni temps?
Així és afortunadament plantar set falles. Amb el
sistema de classificació de les categories, dues d’elles
competisquen a la mateixa secció en segona, la de
Serrans Plaça dels Furs i la de Joaquim Benlloch.
M’hauria agradat fer més falles, però soc molt exigent
amb mi mateix i també soc realista per a poder plantar
aqueixes falles al meu gust. Vaig haver de posar límits.
David, consolidat ja com a jove artista faller, ha
estrenat un nou taller a Mislata.
És el meu taller propi, quasi quasi fet a la meua mesura
on ho tinc tot controlat. S'ha convertit ja en la meua
segona casa no solament per les hores que va passar
en el sinó també perquè cada racó és part de la meua
pròpia existència. Això sí, ho tinc impol·lut soc un obsés
de la condícia i de la neteja.
Això es nota també en la teua obra?
M’agrada cuidar fins al més mínim detall siga la secció
que siga en la qual plante em falla infantil cada minut
cada composició és un trosset de mi el faig amb molt
d’afecte. has evolucionat molt en aquests 3 anys que
portes ja? En el món de les falles com, qualsevol artista,
vas evolucionat. M’agrada experimentar, però tenint-ho
tot molt molt controlat. Actualment estic molt centrat
el propi moviment de cada ninot del qual ragen de

diferents eixos interns dinàmics. La pròpia falla és tot un
joc de dinamisme.
Com és la falla infantil que plantes enguany en
Joaquin Costa-Borriana?
És tot un cant i homenatge als musicals. M'agraden molt,
però molt, els musicals, és una de les meues passions.
Quan puc i tinc temps em vaig a Madrid a veure grans
musicals, o els baixo de les xarxes socials. En la falla hi
ha un homenatge a Priscil·la regina del desert, Charlie i la
fàbrica de xocolate, El Rei León, Billy Elliot, la “Llamada”
que serà el ninot que va a l’exposició està pegant i molt
forta i espere que també pegue entre els visitants de
l’Exposició del Ninot i agrade encara que semble molt
seriós m’agrada molt cantar i ballar, em relaxa molt i
també em motiva.
Una curiositat, David el dia 15 de març, després
d’haver passat unes setmanes molt intenses de treball
sobretot una jornada esgotadora amb les teues
benvolgudes falles infantils, que fas?
Aqueix dia me’l dedique a mi i em dóna per posar
rentadores, per posar ordre a la casa, per arreglar-me,
per pensar en mi. Desconnecte de la ràdio, de la televisió,
fins i tot no estic atent als premis. Tranquil·lament espere
que em diguen les diferents comissions on he plantat
els resultats. Totalment desconnectat del món i encara
que semble una paradoxa, també de les falles.
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Encara eres una persona molt jove, vas complir 27
anys el passat 31 de desembre. Tu i altres artistes de la
teua mateixa edat que han triomfat com tu, us diuen
generació emergent?
Jo crec que ocorre com sempre ha succeït en la història
falles, som generacions que anem prenent el testimoni
dels veterans, de mestres. Som un grup que a més ens
portem molt bé, ací està el gran Iván Tortajada que per a
nosaltres és tot un referent, Carlos Herrero, Mario Pérez.
Cadascun amb estils molt diferents però molt personals.
Poc tenim a veure amb artistes que ens han precedit.
Pense que aqueix és un dels nostres valors, marcar les
nostres pròpies línies.
Quan acabes les falles, a treballar per a fogueres
d’Alacant?
Si, a Alacant un any més. L’any passat vaig plantar en la
secció especial amb la foguera Carolinas Altes. Tenen

una gran president José, José Fiestas, era l’any que
la seua néta era la bellesa infantil d’aquesta comissió.
Tant ells com jo, quedàrem molt contents i repetisc, a
més en un any molt especial, perquè aquesta veterana
Comissió compleix 90 anys. Per això en acabar falles,
no tinc quasi ni un dia per a descansar, de gom a gom
per a plantar a Alacant.
Se’t veu molt il·lusionat, a més amb molta relaxació i
tranquil·litat.
Això és l’amor, jeje, estic profundament enamorat. La
meua parella m’ho dóna tot i és el major estímul per
a continuar treballant. Aviva la meua il·lusió, la meua
imaginació i creativitat que després jo plasme en la
meua obra.
Julio Tormo
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PROGRAMA

FEBRER
23 FEB
DISSABTE

24 FEB
DIUMENGE

D'actes
22:00h | En el casal, sopar homenatge als Fallers d'Honor.

14:30h | En el casal, dinar de paelles i altres arrossos servits pel Rubio.
Després tots a la CRIDA

MARÇ
02 MAR
DISSABTE

03 MAR
DIUMENGE

11:00h | Replegà, esperem siguen generosos els nostres veïns i comerciants.

09:00h | Ens anem a la Plaça del Carme per a participar en el tradicional concurs
CANT DE L’ESTORETA.
15:00h | Dinar de GERMANOR EN EL CASAL. El grup de cuiners fallers ens prepararà un
exquisit i apetitós arròs de llamàntol
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08 MAR
DIVENDRES

08:00h | A primera hora del matí començarà el muntatge la carpa. Tots com una pinya
per a ajudar en aquestes tasques, enguany tenim molt poc temps si volem que estiga
tot a la nit.
20:00h | Gran concurs de paelles en l'encreuament de Joaquim Costa Borriana. La festa
està assegurada. Col·labora arròs Tartana.
23:00h | Esperem poder inaugurar la super carpa JCB. Espectacular DISCMÓVIL.
Milers de watts de so.

09 MAR
DISSABTE

18:30h | La nostra Fallera Major Infantil Noa Carballeira Vivó, oferirà un berenar a totes
les falleres i fallers de la Comissió infantil.

24:00h | SUPERMACROFESTA EN LA CARPA JCB.

10 MAR
DIUMENGE

15:00h | La Fallera Major Sandra Ruiz Bourguet, ens convida a menjar en la carpa a totes
les falleres i fallers de la Comissió Major.

Els horaris estan subjectes a modificacions.
Seguix-nos en les nostres xarxes socials per a estar informat de tot!
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PROGRAMA

MARÇ
14 MAR
DIJOUS

D'actes
19:00h | Concentració a la plaça per a anar a replegar el nostre ninot infantil a la exposició.
21:00h | Sopar oferit pel nostre President Infantil, Jaime Arroyo Garcia.
22:30h | Plantà infantil, David Ojeda plantara la falla infantil dedicada als musicals, esperem
obtindre premi de la Secció Huitena.
23:00h | “Tourné” de la plantà des de la plaça eixirà el bus per a recórrer i veure com estan
plantant les Falles de València.

15 MAR

12:00h | Taller de dibuix i modelatge de la Falla Infantil.

DIVENDRES

18:00h | La Fallera Major Sandra acompanyada de nombrosos fallers i falleres anirà a
recollir a l'Exposició del Ninot, el ninot de donya Carmen Insa, realitzat per Manolo
Algarra Viguer. Durant tota la vesprada el nostre gran artista Manolo Algarra i amb la
col·laboració dels fallers i falleres estarà ultimant la planta de la falla què porta per títol
Essència.
22:00h | Sopar de la planta
24:00h | Llançarem al cel centenars de carcasses anunciant juntament amb les altres
comissions falleres de València, que ací estan ja plantades les falles 2019. És la nit
de l'alba. A continuació, novetat d'enguany, El Grup de balls Joaquim Costa Borriana
ballarà una dansà al voltant de la falla per a donar-li la benvinguda. Una falla per la qual
hem treballat i lluitat tot l'any.
00:15h | Fins a les 02,00 hores, en la carpa DISCMÓVIL temàtic.
A continuació, i fins a les 4, macrofesta.

16 MAR
DISSABTE

11:00h | Al peu de la falla homenatge a les dones que formen part de la història de les falles,
artistes falleres, pirotècniques, poetesses, Falleres Majors de València del barri de la Gran
Via.
15:00h | El nostre president Julio Tormo oferirà un menjar a totes les falleres i fallers de la
Comissió esperant, així mateix la assistència de la Bellesa del Foc d'Alacant, així com
diverses personalitats de la vida política social artística, els amic de Julio, Juan Carlos
Galbis cuinarà una gran paella amb arròs Tartana.
16:00h | Concentració per a anar a recollir els premis infantils.
En finalitzar, berenar per a tots els xiquets.
22:00h | Sopar en la carpa. Homenatge a Requena i la seua Festa de la Verema,
no faltaran ni els embotits ni els bons vins d'aquesta històrica ciutat.
24:00h | Discmóvil temàtica i, a partir de la matinada macrofesta fins a l'hora permesa, les 4 de
la matinada.

Els horaris estan subjectes a modificacions.
Seguix-nos en les nostres xarxes socials per a estar informat de tot!
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març
17 MAR
DIUMENGE

D'actes
10:00h | Eixirem cap a la plaça l'Ajuntament per recollir el premi a la falla de Manolo Algarra,
veurem si torna a ser el primer de categoria 4a C.
15:00h | Menjar en la carpa.
19:00h | Festa de disfresses infantils.
21:00h | SOPAR i després la gran festa de disfresses més esperada, la més divertida i la més
colorista on es trenquen totes les barreres.

18 MAR
DILLUNS

11:00h | Concentració en la falla per a dirigir-nos a l'Ofrena al mestre Serrano.
15:00h | Concentració en la plaça per a participar en l'Ofrena de flors a la Mare de Déu dels
Desemparats, acompanyats per la Colla Valçaina. L'hora prevista de desfilar des de la
glorieta és a les 17,00 hores. A la volta en la carpa se servirà el tradicional caldo per a
recuperar les forces d'una jornada super intensa.
24:00h | En la carpa discmóvil temàtic fins a les 2 de la matinada que començarà la macrofesta.
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19 MAR
DIMARTS

11:00h | Partirem amb els nostres estendards cap a la Parròquia Sant Ángel Custodi per a
assistir, juntament amb totes les comissions de la barriada, a la Santa Missa en honor de
Sant Josep. Finalitzada aquesta, les nostres Falleres Majors Noa i Sandra imposaran als
estendards els corbatins record del seu regnat.
15:00h | Gran menjar de germanor, l'última del present exercici.
18:00h | Jocs unflables i jocs infantils.
22:00h | Cremà falla infantil. Després, fins a l'hora de la crema de la falla gran, tots a currar, a
desmuntar la carpa i tots els complements.
24:00h | Cremà de la falla. De les seues cendres naixerà la falla del 2020, que sense cap dubte,
serà una gran falla, perquè celebrarem el nostre 75 Aniversari.
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JUNTA

Executiva
PRESIDENT
VICEPRESIDENT
VICEPRESIDENTA · PROTOCOL
VICEPRESIDENT · FALLES E INFRAESTRUCTURES
VICEPRESIDENT · FESTEJOS
VICEPRESIDENTA

JULIO TORMO ASES
Carlos Muñoz
PILAR GIMENO SABATER
ALBERT BARBÉ GARCÍA
FRANCISCO ALEIXANDRE MARTÍNEZ
LIDIA SALES TEN

ASSESOR DE PRESIDENCIA

PACO APARICIO CUELLO

SECRETARIA

CARMEN PALOP DAUDÉN

VICESECRETARIA
TRESORER

INES GÓMEZ MARTÍN
TOMÁS HUERTA CARREGOSO

VICETRESORER

JOSÉ GIL DEL CAMPO

COMPTADORA

Mº ROSA GIMENO SABATRER

QUOTES

DORI VELA CASTILLA

DELEGACIÓ LOTERIA

Guillermo Medina

LLIBRET · DISSENY GRÀFIC

JAVIER PÉREZ PALOP

DELEGACIÓ INFANTILS

LORENA SANAHUJA TORRENT
SONIA BATALLER GARCÍA

DELEGACIÓ BARRA
DELEGACIÓ VECINDARI
DELEGACIÓ JUVENIL
DELEGACIÓ FALLERS D’HONOR
GRUP DE DANSES
DELEGACIÓ AGRUPACIÓ
DELEGACIÓ COMUNICACIÓ · RRSS
CASALERS
DELEGACIÓ D’ACTIVITAS FESTIVES I CULTURA

CRISTINA ROMERO IGLESIAS
LIDIA SALES TEN
JAVIER FERRER PÉREZ
NITA PÉREZ PÉREZ
PAULA GÓMEZ PERIS
JUANITA MARTÍNEZ AGUILAR
AMPARO MARTÍ BENEITO
Guillermo Medina I Ruth GIMÉNEZ
PATRICA PÉREZ PALOP
MARÍA RAMIREZ SALES

ARCHIU I DOCUMENTACIÓ
SPONSORS

JORDI BARBÉ I JORDÀ
JOSÉ ARROYO
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Femenina
Fallera Major 2018
Eva Lucia Muñoz Albert
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Nuria Fusté Pascual
Ana Mora Murie		
Paula Tamarit Blasco
Mª Yolanda Fernández Ruiz
Mª Isabel Terradez Calabuig
Patricia Pérez Palop
Carmen Huerta Carregoso
Mª Rosa Gimeno Sabater
Lidia Sales Ten
Paula Gómez Peris
María Rodríguez Gimeno
Maika Cordellat Romero
Juana Martínez Aguilar
Ana Huerta Carregoso
Ana Vivó Aliaga
Arantxa Ballester Suarez
Adoración Vela Castilla
Pilar Gimeno Sabater
Mª José Pérez Torres
Fina Gisbert Merí
Juana Gisbert Merí
Mari Carmen Romero Martínez
María Dolores Sánchez Pi
Mari Carmen García Tarazona
Amparo Femenía Roig
Begoña Margarit Sánchez
Carmen Palop Daudén
Concepción Tallada Haro
Carmen Pastor Rivelles
Mª Jesús Pastor Rivelles
Mª Carmen Martin Úbeda
Jessica Montesinos García
Andrea Domínguez Pastor
Mª José Orts Tari

Ana Pérez Pérez
Celeste Martí Femenía
Chantal Albert Ginés
Emma Bea Boluda
María Vallada Regalado
Jackeline Aniceto Vargas
Paula Carbonell Elorza
Diana Regalado Díaz-Toledo
Inés Hurtado Orts
Beatriz Pascual Ferrer
Paloma Maiques García
Mª Angelina Carregoso Dias
Ana López Camps
Sonia Bataller García
María Ramírez Sales
Mª Amparo Martí Beneito
Marta Tamarit Blasco
Gemma David Puig
Lorena Sanahuja Torrent
Marita Serrano Marín
Patricia Llorens Martínez
Laia Candela Caballer
Inés Gómez Martín
María Ortiz Vilela
Emma Galiana Bea
Sara García García
Lidia Ramírez Sales
Mª José Rodríguez Sánchez
Mª Pilar Moreno Candelas
Carmen García Potenciano
María Sara Falomir Sánchez
María Valiente Baca
Ana Mª Aranega Cano
Manuela García Alcañiz

M sico Padil a 2 · 46005 VALENCIA · 96 333 74 7 4d anielbadaartesa no@hotmail.co m

Mª Isabel Adelantado López
Andrea Aviñó Adelantado
Belén Valls Esteve
Celia Vanaclocha Vanaclocha
Mª Eugenia Honrubia Pérez
Debora Moya Pastor
Manuela Alcañiz Carmona
Mª Luisa Nieto de Tadeo
Alba García Catalán
Cristina Romero Iglesias		
Patricia Galiana Royo
Inés Domingo Roig
Blanca Arandiga Agudo
Eva Nogués Vidal
María Rosa García
Cristina Yagüe Tejedor
Marta Gimeno Ossorio
Lucía Baixauli Marín
Ana Mª Lahuerta Raga
Ruth Giménez Martín
Cristina Elorza Elio
Alicia Cervera Rodríguez
Inmaculada Ballester Montava
Inmaculada Ballester Olmos
Laura Gil Gómez
Marta Vila Gómez
Mar Andrés Cifre
Rosario García Ruiz
Ana Sales Ten
Mª Teresa Gasull Orti
Esther Besó Barea
Laura Hernández Almerich
Rocío Parra Barranco
Cristina Arandiga Agudo

LLIBRET 2019

COMISSIÓ

Masculina
President
Julio Tormo Ases

Francisco Vte Aleixandre Martínez
Francisco Aparicio Cuello
Albert Barbé García
Tomás Huerta Carregoso
Javier Pérez Palop
Francisco Hurtado Cerdá
Carlos Muñoz Puig
Jordi Barbé Jordá
José Luis Martí Richart
Lluis Ramón Moreno Cortés
Oscar Rodríguez González
Francisco Soler Crespo
Raúl Moltó Orduña
Antonio Margarit Vercher
Juan Antonio Aleixandre Martínez
Alberto Cordellat Romero
José Miguel Bataller Simón
Luis Ruiz Cardavilla
José Antonio Uranga Villanueva
Pedro Busto Fernández
Daniel Vidal Castells
Javier Carballeira Morado
Antonio Galiana Muñoz
Gonzalo Palanca González
Miguel Ángel Eguibar Galán
Enrique Pablo Palop Sánchez
Luis Enguídanos Montoro
Jesús Saiz Uribes
Manuel Salesa Landete
Francisco Baixauli Cano
Sergio Taroncher Porta

Iñigo Jiménez Usón
José Antonio Gil del Campo
Martin Hayes
Enrique Casao Adriá
Lorenzo Donat Saurí
Javier Ferrer Pérez
Francisco Reyes Vázquez
José Arroyo Worhrl
Jaime Aviñó Carballido
Guillermo Engo Albiñana
José Miguel Martínez Sanz
Javier Campos Beltrán
Álvaro Martínez Cambronero
Alberto Lloret Ponce
Álvaro Reyes Vázquez
Carlos González Tornel
Víctor Millán Navarro
Tomás Huerta Grau
Javier Romero Ríos
Cristian Colomer Gimeno
Guillermo Medina Valladares
Vicente Cabello Zaecero
Francisco Zorita Orozco
Luis Marijuan Serrano
Carlos Lozano Balaguer
Fernando Martí Vicens
Francisco Corredor Núñez
Francisco García Albelda
Mario Díaz Sánchez
Roberto Font Bayona

La mejor descripción de la
comida que hacemos
CASERA Y CON AMOR,
ven a probarlo.
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FALLERS

D'honor
FALLER MAJOR PERPETU
D. EDUARDO RALLO SOLER
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Vicente Bea Boluda

Mari Carmen Aliaga Urios

Eduardo Bea Boluda

Maria Isabel Aliaga Uriós

Maria José Corredor Nuñez

Regino Cuenca Iniesta

Javier Coll

Roberto Carballeira

Brenda Pineda

Albino Carballeira Bermudez

Cristobal Ruiz Bourguet

Raquel Carballeira Morado

Isidro Montoro Lopez

Arantxa Ibañez Aliaga

David Navarro Balaguer

Javier Vivó Moltó

Josefina Ruiz Tebar

José Luís Aliaga Urios

Eloise Almodovar Ruiz

Eva Fernandez-Llebrez Muñoz

Raul Lozano

José Daniel Vidal Castells

Erik Flores

Begoña Martí Cuellar

Chantal Benitez

Gonzalo Pérez Domínguez

Fran Corredor

Maria Victoria Pérez Fernández

Brigitte Bourget

Aurora Reig Pérez

Javier Gil Olmedo

Carmen Blasco Roma

Tere Simó Cebolla

Adelina Vela Castilla

Delfina Rodríguez González

Inmaculada Ortuño Ballester

Gloria Reyes Guillén

Concha Montava Santana

Javier Tamarit Moradillo

Maria Gomez Martin

Guillermo Carbonell Salvador

Jane Hayes

Asun Elorza Artola

Javier Pérez García

Jordan Mateo Castillo Rosario

Ana Murie Roig

Carlos Gomez

Luis Carbonell Lloret

Jose Mª De La Fuente

Fernando Esteso

Bodega Mañan S Coop

Juan Armiñana

Ana María Aliaga Urios

Ramón Vilar Zanón

Mayte Aliaga Urios

Carlos Marí

LLIBRET 2019

39

VALENCIA

www.foundvalencia.com

+34 963 447 774

FALLA JOAQUIM COSTA BORRIANA

HISTÒRIA DE LA FALLA

1970-1995

Gràcies a la conservació de la documentació històrica
de la nostra Comissió, podem hui conéixer com van ser
els anys des de 1970 a 1995, este últim en què celebrem
les Bodes d’Or de la Comissió. Podem conéixer a la
societat de llavors i de com va influir a l’hora de plasmarla en els nostres monuments fallers, com era la seua
gent, com eren les seues vivències.
Ens introduïm en la dècada dels 70 i les falles de 1971,
que amb la il·lusió de totes les Comissions de València
es van iniciar, acabarien de manera molt dramàtica.
Van ser la pitjor de les tragèdies falleres. En la nit de la
Cremà de la Falla Municipal van explotar unes quantes
carcasses del castell a arran de sòl.
“Així es feia ressò de la notícia la premsa de tota
40

Espanya:
“María Luisa Fernández de Landa y Espinosa de los
Monteros, de 16 años, natural de San Sebastián, y
Antonio Fernández Moreno, de 21 años, vecino de
Chirivella, fallecieron la noche de la cremà, en la plaza
del Caudillo. Por último, Marina González Blasco, de
Burjasot, moría días después en el Hospital Provincial.
La tarde del día 19 había llovido y varias carcasas con la
carga humedecida siguieron trayectorias equivocadas y
estallaron en el suelo. Una cayó en la esquina de la calle
de las Barcas, otra en un árbol de la plaza, otra entró por
una ventana del Banco de España.
La joven donostiarra que había venido a disfrutar de
las Fallas murió en el acto en la acera de Eutorodo al
estallarle una carcasa en la cabeza. El pánico envolvió
a los congregados y la estampida humana provocó 234
heridos. Pese al desastre, se quemó la falla, que será
tristemente recordada”.
Tal efemèride va ser el preludi per a nosaltres d’una mala
notícia, ja que en les Falles de 1972 no vam poder plantar
monuments. Però és a partir de 1973 quan la Comissió
torna amb tal força que fins l’actualitat no li hem fallat
al barri, que ha tingut tots els anys els seus monuments
guarnint l’encreuament de la nostra demarcació.

Scanned by CamScanner

Eixe any va ser Fallera Major Encarna Cuenca, que va
tornar a ser-ho amb la seua filla en 1980, Mónica Palmer
Cuenca, única Fallera Major Infantil i Fallera Major de
València.
Esta dècada per a nosaltres va suposar un gran canvi
generacional. Es donen de baixa de la Comissió quasi
tots els fallers de més de 25 anys, la qual cosa va
suposar que es quedés en mans de la gent més jove,
amb l’anècdota que es va haver de buscar a algú de
més de 21 anys (major d’edat en aquella època) perquè
tinguera l’edat suficient per a ostentar el càrrec de la
Presidència. S’anomenà President a Vicente Giménez.
També durant estos anys s’instaurà la Cavalcada de
Disfresses a la nostra falla, i l’any 1975 és Fallera Major
Pilar Gimeno, que posteriorment seria la primera dona
a accedir al càrrec de Presidenta d’una Comissió Fallera.
Els monuments competixen en seccions normaletes,
però quasi sempre amb algun premi al Monument, a
l’Enginy i Gràcia o al Llibret; i amb temes reflectint la
societat del moment, la construcció, la corrupció,
politiqueries, les drogues... Inclús en aquell moment
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HISTÒRIA DE LA FALLA

1970-1995

arribem a realitzar la Presentació de les nostres Falleres

ens deixara per sempre el gran músic En Vicente Añón,

Majors al Teatre Principal, representant una obra de

la batuta del qual ens va ser regalada per la família i que

teatre i encara funcionant la censura que ens va afectar

contínua ocupant un lloc d’honor a les parets del nostre

en més d’una ocasió.

casal.

Es crea per Toni Merlos la lletra del que es considera

I la sort seguia de la nostra part! Per segon any

l’himne de la Falla, de “Som els de Joaquin Costa,

consecutiu, al 1982, la nostra Fallera Major Infantil és

Borriana, de València los mejores...”

anomenada Fallera Major Infantil de València: Mónica

I així arribem a la dècada dels 80, on ja es va notant el

Palmer Cuenca. I ens va ser atorgat el premi al millor

canvi polític deixant arrere la Transició i s’esperen uns

Ninot de secció en la categoria 2n B.”

anys de prosperitat per al país i que com tot, va influir

Durant els anys 80, la Comissió va tindre un dels disgusts
que més por podem tindre i, que per desgràcia, es va
repetir en diverses ocasions. Que arribe la nit de la Plantà,
que la falla no estiga acabada i que l’artista desaparega.
Però estos moments de desesperació fan que els fallers
ens vinguem a dalt i, com una pinya ens unim, perquè
la Falla s’havia d’acabar. Tots a una, amb paleta i pintures
en mà, acabem abans de que amaneguera el dia 16 de

en les Falles.
Arranquem els anys 80 amb un monument que
criticava la manera d’aconseguir els diners per part de
les Comissions Falleres, un tema que seguix d’actualitat
i que hem d’agrair a veïns, simpatitzants de la festa, als
comerços del veïnat i Fallers d’Honor la seua implicació
i les seues col·laboracions altruistes.
Al 1981 la nostra Comissió va tindre alegries, però també

març.

penes. La nostra Fallera Major Infantil de l’any anterior,

No podem oblidar-nos que en 1983 és Fallera Major

Raquel Castañeda Orón, és anomenada Fallera Major

Infantil Arantxa Ballester Suárez, que en 1984 va passar

de València, per primera vegada en la història de la

a formar part de la Cort de la FMI de València per a

Comissió, però també vam tindre la immensa pena que

tornar a ser la nostra màxima representant infantil en
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1985; i que posteriorment seria la nostra Fallera Major

aconseguir el 1r premi d’Ingeni i Gràcia; per la crítica

del Cinquantenari i Cort d’honor de la FM de València

sobre la implantació del sistema ORA en l’aparcament.

en 1996.

En 1991, el gran èxit faller va ser degut a la gran revetla

A finals dels 80 es va inaugurar el casal “Foc i Flama” del

de la plaça, comptant amb l’orquestra Plateria, tot un

carrer Joaquim Costa núm. 45 , que amb el seu famós

referent musical de l’època; mesos més tard visitem

entresolat va donar molt que parlar i tant adults com

l’Expo 92 de Sevilla i en 1993, Dori Vela complix el seu

xiquets van viure allí inenarrables aventures.

somni de ser Fallera Major.

En aquests anys, comencem a comptar amb l’Escola

I ja iniciats els preparatius durant més d’un any abans,

de Tabal i Dolçaina del Mestre Joan Blasco a qui tanta

arribem a 1995, any en què celebràvem el 50é

estima se li ha tingut sempre en la nostra Comissió, i

Aniversari de la creació de la Falla sota La Presidència

que continuen amb nosaltres actualment però ara de la

de En Miguel Mayol Prósper, sent Fallera Major Arantxa

mà del seu fill Paco i de l’Associació Cultural Valçaina.

Ballester Suárez, Fallera Major Infantil Tatiana Roig Évora

En 1988 se li concedix a la Comissió el Bunyol d’Or amb

i President Infantil Enrique Alacreu Moya. Un exercici

Fulles de Llorer Col·lectiu.

faller que va resultar fantàstic i inoblidable.

La dècada dels 90 enlaira amb pocs mitjans econòmics
en la Comissió, per la qual cosa es decidix que el
Monument gran siga obra dels fallers, arribant a

Escrit per Carmen Palop.
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Calle Burriana Nº16
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el màxim

Reconeixement
BUNYOL D’OR AMB FULLES DE LLORER I BRILLANTS

Mari Carmen Romero Martínez
Raúl Moltó Orduña
Inmaculada Ballester Olmos
María Dolores Sánchez Pi
Arantxa Ballester Suarez

BUNYOL D’OR AMB FULLES DE LLORER
Concepción Tallada Haro
44

BUNYOL D’OR
Sandra Ruiz Bourguet

Sonia Bataller García

Beatriz Pascual Ferrer

Angelina Carregoso Dias

Javier Pérez Palop

Paula Carbonell Elorza

Enrique Pablo Palop Sánchez

Francisco Javier Zorita Orozco

Paloma Maiques García

María Isabel Terradez Calabuig

Inés Hurtado Orts

Maria Jesús Pastor Rivelles.

Luis Ruiz Carlavilla

BUNYOL D’ARGENT
María Ramírez Sales

Gemma David Puig

Mª Amparo Martí Beneito

Paula Tamarit Blasco

Luis Enguídanos Montoro

Marta Tamarit Blasco

Manuela García Alcañiz

Eva Lucia Muñoz Albert.
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FALLERS EN

Societat
Claudia Marijuán Yagüe
Fill dels nostres fallers
Cristina y Juan
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Marcos Eguíbar Gasull
Fill dels nostres fallers
Mayte y Miguel Ángel

Pepa Ramos Maiques
Fill del nostra fallera Paloma

LLIBRET 2019

La Boda

Memen Huerta i
Mario Díaz
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DE LA FESTA

La vespra
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El nostre president Julio, en va encomanar que fera un

saber que passaria pel cap d’en Salvador Genovés, primer

article respecte del proper esdeveniment que se’ns està

president de la nostra Falla, quan començà el seu primer

acostant a una velocitat inusitada. El 75è aniversari de la

exercici, si pensaria que hui, un faller de la comissió

nostra Comissió i tal qual m’ho va dir amb el títol que

estaria escrivint aquest article. Seria preciós que si ho

encapçala aquest escrit.

haguera pensat, que el treball que va iniciar amb tanta

Es evident que qualsevol celebració comporta amb un

il·lusió, forjaria en lo que som hui, una Falla participativa

sense fi de treballs que son precisos

amb moltes persones unides per la

si volem que els actes estiguen

mateixa il·lusió, l’esperit necessari

revestits de tot allò precís.

per conservar les tradicions i cultura

Per suposat que ja està creada una

valenciana, amb un grup de ball del

comissió, per poder organitzar tots

que se sentim més que orgullosos,

els actes

necessaris per portar a

la indumentària que lluïssen les

terme la millor commemoració

nostres dones, hòmens, xiquetes

possible. Hem reunit un grup de

i xiquets. On la música del tabal i

gent amb idees meravelloses i, estic

dolçaina presideixen tots els nostres

convençut de que farem que el

actes. La pólvora i el foc, així com

barri recorde amb emoció tots els

els monuments que plantem a la

festejos i celebracions que durem a

nostra plaça. De la participació

terme.

al Cant de l’Estoreta per part del

Recordarem tots els moments més

nostres

importants del transcurs de la nostra

llibrets, Agrupavisió, l’homenatge al

Comissió, fent un homenatge a tots

nostre Dolçainer Major, Joan Blasco

infantils,

el

premis

als

els nostres antecessors que, amb el seu entusiasme,

que està tenint cada dia major ressò a tota la Comunitat

imaginació i treball desinteressat, han fet que des del

Valenciana. Sí, realment vull pensar que tot açò passaria

1945 la Falla Joaquim Costa i Borriana estiga ja a la vora

pel cap del nostre benvolgut primer President.

de complir el seu 75è aniversari.

Va per tu Salvador.

Ben be sabeu tots que el progrés de qualsevol projecte,
necessita de persones, moltes persones. M’agradaria

Escrit per Jordi Barbé.
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Des de la creació de la nostra Comissió en 1945, els
creadors de la qual van ser tots hòmens, ells han sigut
els que han ocupat els càrrecs de la direcció de la Falla.
Ni les seues pròpies dones eren falleres, no existia la
figura de la Fallera Major i es denominava Bellesa a la
xica que representava la Comissió.
Fins a molts anys després no es va crear la comissió
femenina, concretament al 1954, i a pesar d’açò, la dona
sempre va estar relegada a un segon pla. No podien
accedir a llocs en l’Executiva ni assistir a les juntes,
només podien aspirar a ser simples vocals i vestir-se
de valencianes en els actes de la Comissió. Si alguna
realitzava tasques importants, no apareixia en la Junta
50

Executiva que constava en Junta Central Fallera.
No és fins l’exercici 1980-1981 quan apareix en els
documents històrics de la Comissió que s’incorporen a

Eren càrrecs simbòlics ens diuen, no realitzant res en

la Junta Executiva tres dones: Pilar Gimeno Sabater com

la pràctica. Juana ens conta que eixe any la seua única

a Vice-comptadora, Juana Gisbert Merí com a Delegada

missió va ser acompanyar la Fallera Major i President

d’Infantils i Mª José Pérez Torres com a Vice-delegada

Infantil al Teatre Principal a l’Exaltació de la FMIV; i l’únic

de Loteries.

treball que va tindre Pilar durant l’exercici, era la venda

Elles mateixes ens compten com van arribar a ocupar

d’unes targetes en combinació amb l’ONZE que tenien

estos càrrecs:

com a premi pollastres.
Pilar ens conta com anècdota que, anys abans, ella i
Oscar el seu nóvio van portar la Delegació de Loteria i
Oscar li va demanar matrimoni encunyant Loteria.
Tant Pilar com Carmina ens parlen de la figura de la
Presidenta de la Comissió Femenina, que apareix per
primera vegada en 1965, amb Pilar Giménez i que va
tindre el seu auge amb Encarna Cuenca. Elles donaven
les directrius que havien de seguir les xiques.
Cal destacar especialment Encarna, que sempre ho va
donar tot per la Comissió. Gràcies a d’ella, les xiques es
vestien, a la que no tenia trage se’l deixava, les encoratjava
a alçar-se per a acudir als actes, les pentinava. Es van
tindre Casals encara que foren provisionals i en els que
després s’estaven anys, gràcies a d’ella. Era la que quasi
exclusivament portava Fallers d’Honor i va ser la que,
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realment, va fer que les dones pogueren baixar a les

Pilar es va mantindre en el càrrec durant 4 exercicis,

Juntes.

ostentant posteriorment el càrrec de Vicepresidenta 1ra.

Des d’ací el nostre agraïment per tanta dedicació!

No ha deixat d’estar en la Junta Executiva fins l’actualitat,

A partir d’este moment, a poc a poc, es van incorporant

ocupant des de fa 35 anys la Vicepresidència de Protocol

més dones a la Junta Executiva,

i que precisament, assumix quan desapareix la figura

assenyalant que en l’exercici

simbòlica de Presidenta de la Comissió Femenina que

de

Fallera

ocupava Encarna Cuenca.

García

En constant contacte amb les Falleres Majors, han passat

Potenciano a més ocupava el

per les seues mans, durant tots estos anys, 70 Falleres

càrrec de Delegada de Loteria.

Majors i Infantils, així com Presidents Infantils. Ha estat

Mª Fernanda ja no és fallera

al costat de Presidents com Antonio Merlos, Antonio

actualment, però sí la seua

Llorens, Miguel Mayol, Salvador Martí, Jordi Barbé, José

germana

ens

Luis Martí, Francisco Aleixandre, Javier Aliaga, Rafael

conta que la seua germana

Ramírez i actualment amb Julio Tormo. Tots han aprés

es passava els dies encunyant

quelcom d’ella i de la seua llarga trajectòria fallera. No hi

loteria en el casal, perquè hi

ha aspecte de la Falla que se li escape!

Major

1983-1984,
Mª

la

Fernanda

Carmina

que

havia sorteig totes les setmanes. Encara recorda els

Moltes són les dones que han ostentat importants

números que es jugaven, 34.272, 32.586 i 6.437.

càrrecs de responsabilitat en la nostra Comissió:

L’exercici 1984-1985 comporta altres dos incorporacions,

Tresoreria, Quotes, Loteria, Secretaria... Dones que

Delegada de la Comissió Femenina Fina Gisbert Merí i

es van incorporar molt jóvens com Dori Vela, María

com a Delegada d’Infantils Carmen García Potenciano.

Rodríguez o Marita Serrano. Delegades d’Infantils que

Amb noves incorporacions arriba l’exercici 1987-1988,

no havien aconseguit encara la majoria d’edat com

en que per primera vegada en la història de la nostra

Memen Huerta o Patricia Pérez i la seua mestra Maika

Falla i per primera vegada en la història de totes les

Cordellat. Després de molts anys la secretaria en mans

Falles de València, arriba a la Presidència una dona: Pilar

masculines, Yolanda Fernández va arribar al càrrec.

Gimeno Sabater.

A hores d’ara, les dones que formen part de la Comissió
des de fa molts anys han anat tenint en algun moment
càrrec en la Junta Executiva, com són Mariló Sánchez,
Carmen Romero, Mari Carmen García, Mª Jesús i
Carmen Pastor, Juana Martínez, Ana Huerta... i sense
oblidar-nos de falleres com Rosa Gimeno, que sent
més recent la seua arribada a la Comissió, després de
ser Fallera Major, es va incorporar a les successives
Juntes Executives. I amb càrrecs un poc més breus són
els casos de falleres com Lina Carregoso o Mª Isabel
Terrádez, encara que nouvingudes a la Comissió, no
dubtaren cap moment a participar a les Executives.
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Als darrers anys se van anar incorporant generacions més
jóvens als càrrecs, Ana Vivó, Sonia Bataller, Lidia Sales,
Patricia Llorens, Inés Gómez, María Vallada, Manuela
Alcañiz, Paula Gómez, Ana Pérez, Lorena Sanahuja, i
ja ens estrenyen molt les anomenades “Juvenils” com
María Ramírez, Amparo Martí, Cristina Romero, Nuria
Fusté, Ana Mora...
I des d’estes línies, jo mateixa, que em vaig atrevir a
agafar la Delegació de Llibret al 2003 i, després d’algunes
Vicepresidències, he acabat amb la Secretaria, seguint el
camí de la meua amiga Yolanda i que compartisc amb
una Vice-Secretaria molt especial, Inés Gómez.
A pesar que som ja moltes, no superem els càrrecs
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ocupats per hòmens durant la història de la Comissió.
Estem segures de que la nostra labor en la Comissió és
cada dia més important i amb el nostre treball apoderem
el paper de la dona en els càrrecs executius. No estaria
malament que, algun dia, tinguérem una Junta Executiva
exclusivament de dones! (Sense desmeréixer als nostres
companys fallers). Només cal veure les Juntes dels
dimarts, en les que quasi tots els assistents som dones!
Escrit per Carmen Palop.
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Cada Rincón
de tu Casa
Reformas y mejoras en tu hogar

cadarincondetucasa@gmail.com
C/ Joaquín Costa 34 - bajo
46005 Valencia
tlf 960 717 641• 620 891 674
644 186 616

Te ayudamos en todo lo que necesites:
tramitación de licencias, reformas integrales,
reformas de baños, reformas de cocina, fontaneria,
electricidad, puertas, armarios, pintura, papel pintado,
carpinterias exteriores, etc...
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Josefina Caballer
María José Lora Zamorano
Mujer pirotécnica, emprendedora, luchadora, criada
en el seno de una familia de pirotécnicos. Continuó
el negocio familiar, (ninguno de sus 5 hermanos lo
hizo), pese a que un accidente de pirotecnia la dejo
viuda y con dos hijos.
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Amaba la pirotecnia, era su forma de vida, pasión
que supo transmitir a sus hijos y que todavía sigue
viva en las generaciones actuales.
Gracias iaia.
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Vicenta Peñarroja Fas
Pepe Nebot Peñarroja
Nació una Noche de San Juan allá por el año 1932,
en la misma ciudad donde vive todavía, Vall de Uxó.
Es la segunda de cinco hermanas: Lola, Vicentica,
Fina, Paquita y Rosario, dato curioso para una
familia que tenía que subsistir en un mundo, ya de
por sí difícil, y más, tratándose de esta profesión,
la pirotecnia. Desde pequeña se le conoce como
persona de gran carácter; tal vez, marcado por su
infancia desarrollada en el periodo de la Guerra
Civil Española. Sus estudios se limitaron a las
propias condiciones sociales de la época como a
las condiciones económicas familiares, es decir,
escuela primaria. Eso sí. Destacó. Hasta incluso le
copiaban.
Sus primeros contactos en el mundo de la
pirotecnia se limitaron a acompañar a su abuelo y
fundador de la empresa, José Peñarroja Huguet, a
recoger los restos de la poda de sarmientos de viña
para fabricarse ellos mismos el carbón con el que
posteriormente fabricarían la pólvora. Cuentan que
era además una gran molestadora de la persona
que hacía girar el bombo de la pólvora. Ella también
quería darle a la manivela.
Durante el periodo de la postguerra, la familia
Peñarroja combinaba los trabajos propios de la
pirotecnia en la època estival con pedidos en
invierno para otras empresas españolas. Sobretodo
catalanas; los Estapé, los Estalella, los Igual,
los Espinós fueron, entre otros clientes
de Peñarroja, y sus pedidos abarcaban
prácticamente todos los artificios que se
fabricaban entonces. Traca, voladores en
todas sus variedades, del 3, del 4, del 5
medianas, cohetones… la especialidad de
Vicentica eran los luceros y el encordar con
cordel impregnado de brea de carcasas de
cambios. Por la tarde, cuando caía la noche,
eran los trabajos de banqueta, lo que hoy
en dia conoceríamos como estajos u horas
extras, los que se realizaban en casa hasta la
hora de cenar; y si los pedidos apremiaban,
vela hasta altas horas de la madrugada.
En ese momento se llegaron a contabilizar

hasta cuatro familias que se dedicaban entonces
a la pirotecnia en Vall de Uxó: los Peñarroja, los
Paulo, el tío Julián y los llamados Patos. Hoy en día
únicamente son los primeros los que han seguido
con este oficio artesanal.
En cuanto a los disparos los medios de transporte,
no eran lógicamente como ahora. Se trataba
pues de profesiones muy localistas. El pueblo, la
comarca y poco más. En alguna ocasión si colaboró
con Igual para la realización de algún evento en
Barcelona, donde Vicentica hizo gran amistad
con Soledad Igual, hermana de Mario y tía de los
actuales propietarios de la firma. A principios de esta
etapa de las fiestas Fundacionales de Castellón, la
Magdalena, se le hizo repetir una traca de colores de
gran lujo porque el presidente de la Gaiata no pudo
verla y tuvo un éxito espectacular, siendo motivo de
comentarios por parte de la gente. La traca era de
cuatro cambios. Con luces de castillo, cascada de
granitos, bomberos de los que se utilizaba ceniza
para hacer el apagado y como remate, ruedas a
testa de fuego eléctrico con aluminio. Todo un lujo
para un campanario o calle.
Todavía guarda con gran cariño el armazón de
un toro de fuego que se construyó con las astas
del primer toro que se mató en la villa de Nules
después de la Guerra. Con este armazón se han
montado innumerables Bous de Foc, de los típicos

55

FALLA JOAQUIM COSTA BORRIANA

HOMENATGE A

Vicenta Peñarroja Fas
Pepe Nebot Peñarroja
de la tierra. Con minados de carbón y cohetes
borrachos. Y para hacerlos más vistosos, bengalas
rojas en los cuernos.
De las procesiones también lo típico un trueno de
aviso para la salida. Varias Carcasas de cambios
de15, tres o cuatro disparadas a lo largo de la
procesión en el sitio de costumbre; todas con el
mismo cañón y llevado de un sitio a otro al hombro
( Hay que pensar que el cañón es de hierro y todavía
lo conserva por si alguno tiene la curiosidad )y para
acabar traca de colores desde el campanario y un
finalet. Con 1 barrada de voladores, madia docena
de carcasas de palmeras y una caja infernal o
embudo de voladores de color.
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Los espectáculos más importantes ya tenían palos.
Ruedas, fachadas varias Carcasas de cambios de
diferentes calibres y seguramente algún efecto
especial con cohetones con foco sol o paracaídas.
En julio de 1957, un accidente sesgó la vida de
su padre, José Peñarroja Cubells y parecía que
era el punto final para seis décadas de profesión
pirotécnica en una familia, que desde finales del
siglo XIX no ha sabido hacer otra cosa. Con seis
mujeres, la tía Doloretes y sus cinco hijas, todas
ellas solteras, el panorama no era muy prometedor.
Incluso un joven de Moncada se ofreció para sacar
adelante la empresa en esta época. Antonio Arnal,
hijo del propietario de la Pirotecnia Arnal.
La relación con la antigua Obrera Pirotécnica
se hizo cada vez más estrecha. Vicentica cogió
las riendas del oficio. Y continuó disparando en
todos los pueblos y lugares que venía haciéndolo.
Cuando eran disparos pequeños se encargaba
ella misma de realizarlos , y cuando adquirían ya
cierta envergadura era el propio Antonio Arnal y
sus operarios los que realizaban el disparo. Fueron
los años más intensos de su vida tanto profesional
como personalmente. La dureza de continuar
con una profesión ya de por sí dura y difícil estuvo
mitigada al establecer relaciones con José Nebot
Miquel con quien se casó el 3 de Junio de 1961.
Pepe y Vicenta han tenido cuatro hijos: Pepito,
Vicentica, Fineta, y Francisco Javier.

Durante 25 años, la vida de Vicenta se ha centrado
fundamentalmente en vivir intensamente con
un modesto empleado de banca y juntos, sacar
adelante su familia con sus cuatro hijos. Y en
mantener un maravilloso oficio que tomó otra vez
auge con la inauguración, en 1985, de las actuales
instalaciones de Peñarroja.
Diversas circustancias han hecho que la misma
estrecha relación que tuvo a lo largo de 40 años
con pirotecnia Arnal, se mantenga ahora desde
hace quince años con la empresa Ricasa. Ricardo
Caballer y Ernesto Ausina han sido dos grandes
amigos y colaboradores de Peñarroja en esta nueva
etapa. Vicenta Peñarroja está ahora recogiendo los
frutos de lo que ha ido sembrando a lo largo de
su vida profesional. Su participación en grandes
espectáculos tanto a nivel nacional como fuera de
nuestras fronteras se ve reflejada en éxitos como
demuestran los premios obtenidos en el Concurso
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de Mascletaes de Castellón, o en los efectuados
en la ciudad de Alicante, y sobretodo en las dos
Conchas, de Oro y de bronce, obtenidas en el festival
de San Sebastián. O también su participaciones
en festivales como el de la ciudad de Sueca en el
año 2001 y colaboraciones con Xarxa Teatre en
esta misma ciudad en las diversas ediciones de la
muestra de Mim, o con la clausura del campeonato
del mundo de Atletismo celebrada en París en el
2003. o el estar, desde hace algunos años, abriendo
la plaza del Ayuntamiento en Valencia en la ronda
anual de les mascletaes de les falles en esta ciudad.
Pero estamos seguros que a Vicenta Peñarroja le
gustará que se la conozca como Vicentica la cuetera
de la Vall, persona sencilla, trabajadora hasta la
médula y persona emprendedora y luchadora como
pocas, y que, siempre se le recordará con cariño;
sobretodo por los amantes de esta devoción, la
pirotecnia.

DAVID ESTEVE PASTISSERIA
C/ BURRIANA 17, VALENCIA
963749916 · 685900561

Tres generaciones de Peñarroja.
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JULIO TORMO ASES
“Donya” Carmen Insa, com se la coneixia a València,
ens va deixar ara fa un any. Per a tots els que vam
tindre la sort de conéixer-la era, Na Carmen, la
senyora. Una dona que destacava per la seua
elegància, la seua senzillesa, la seua prudència i,
sobretot, pel seu gran amor a València i a les nostres
festes.
Ella continuà el gran treball de la seua família,
la família Insa, oriünds d’Ontinyent, que des del
palauet del carrer de Baix, en el cor del barri del
Carme de València, va ser el referent de les festes
valencianes. La popular botiga de roba Insa, on es
confeccionaven vestits per a cavalcades, per a les
festes del Corpus o altres solemnitats.
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Na Carmen, amb vocació familiar, dirigia des del
primer pis d’aquest bell edifici, el taller de costura
on van confeccionar, fins a finals dels anys huitanta
del passat segle, els vestits de les Falleres Majors de
València. Va ser la pionera de les indumentaristes
que van sorgir posteriorment com una explosió.
Per això amb afecte se’n diu “la mare de totes les
indumentaristes”.

Enguany la comissió Joaquim Costa i Borriana i
la seua Falla giren entorn a l’essència de la dona i
s’ha volgut retre homenatge a Na Carmen amb
un ninot realitzat per Manolo Algarra Viguer, que
es pot admirar en l’Exposició del Ninot. Volem així
destacar el paper de Na Carmen no solament com
la primera gran indumentarista, sinó també pel seu
treball, esforç i generositat per a potenciar les festes
tradicionals valencianes, com les del seu benvolgut
barri del Carme, en honor a la Verge que li dóna
nom, en els moments crítics en que van estar a
punt de desaparéixer, així com al capdavant de la
Confraria de Sant Jerònim del Col·legi de l’Art Major
de la Seda, en un període així mateix difícil.
Na Carmen té el seu carrer a València, merescudíssim
honor i en aquesta comissió de Falla, el record i
afecte manifestat en el seu ninot.

Metòdica, molt treballadora, amb la seua marcada
personalitat, Na Carmen ha sigut i serà sempre el
referent del bon fer en la indumentària valenciana
femenina. El gran valor patrimonial de tot el que
albergava a la popular i centenària Casa Insa, el
va donar a la Diputació de València per al museu
Etnològic on es conserva en l’actualitat.

Mª VICTORIA LICERAS
Carmen Ferres Insa: ¿Cómo definirla?
Callada, discreta, prudente, educada , respetuosa,
minuciosa.
Persona solitaria. humilde en sus convicciones
y con ideas claras, sobrias y austeras, respecto a
su futuro. Generosa y altruista, como demostró
sobradamente.

Enamorada de su parroquia, de su barrio y de
su solariega casa que aunque llego a ser solo su
lugar de trabajo, ella la llenaba con su estancia y
presencia.
Recuerdos de un pasado recogidos entre paredes.
Una gran profesional.
Una señora.
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MARÍA DE LOS LLANOS BORSO DI CARMINATTI
Las Falleras Mayores tenemos la gran suerte de
conocer personas buenísimas como Carmen Insa
que nos quedan como amigos y son lo mejor de
la fiesta.
En septiembre de 1966 volviendo 4 autobuses
falleros de Roma y de ver al Papa paramos en
Florencia. Llovía, íbamos divertidos y nos dedicamos
a comprar tonterías en los 2 mercadillos callejeros.

Recuerdo que Carmen decía: “esto que estamos
haciendo aquí es una barbaridad, ni una obra de
arte hemos visto.”.
A doña Carmen le corría Valencia por las venas,
disfrutó y sufrió nuestros reinados. Vivió para los
demás sin casi permitirse una vida propia, por eso
Valencia la recuerda con tanto cariño y por eso sus
Falleras Mayores la idolatramos.

JOSE IGNACIO REVERT NAVARRO
Doña Carmen Ferrés, para todos “Doña Carmen”
pero para su Cofradía del Carmen “Carmencita” fue
una persona que perteneció a la Cofradía más de 70
años y fue Camarera de la Virgen durante 35 años.
Persona vinculada totalmente a todas las fiestas
de Valencia, en especial al Corpus a la que se
entregaba en cuerpo y alma, especialmente a los
gigantes a quien cuidaba personalmente. Vistió a
muchas Falleras Mayores de Valencia y a muchas
más pesonalidades como la Duquesa de Alba y
otras.
Homenageada por muchas instituciones, como la
Medalla de Oro de la Diputación de Valencia, “La

Sociedad d’ Amics del Corpus”, y un grupo muy
numeroso de Falleras Mayores de Valencia y de su
querida Cofradía, instalando una placa en el jardín
de la Iglesia en el 25 aniversario de su dedicación a
la Virgen del Carmen como Camarera.
El Ayuntamiento de Valencia le didicó una calle en
el Barrio de Campanar.
Esta fue su gran devoción “La Virgen del Carmen” a
la que dedicó muchos años y a la que se aclamaba
en los últimos días de vida.
Una gran persona y una excelente hija del Barrio del
Carmen a quien quería con locura.
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Homenatge de les Falleres Majors de Valencia
a Na Carmen Ferres Insa
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Na Carmen i el Torero Manolete padrins de Les Campanes de
l'Esglesia de la Santa Creu del barri del Carme.
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Restaurante francés
Calle Burriana, 26 46005 Valencia
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LA PRIMERA DONA

Presidenta de Falla
Pilar Gimeno fa honor al seu nom, perquè és un dels
pilars de la falla Joaquim Costa i Borriana, podent
presumir de ser la primera dona Presidenta de falla,
fa ja 32 anys.
Com va ser tu nomenament?
Una cosa molt natural. El President fins llavors Antonio
Llorens, en la Junta de constitució de l’exercici 198788 va manifestar que estava cansat i que no desitjava
continuar. En els últims anys s’havia envoltat d’un grup
de gent jove, entre els quals em trobava jo, que era la
seua mà dreta. Em va proposar per a substituir-li i no
ho vaig dubtar ni un moment, a presentar-me per al
càrrec. Al principi tenia els meus dubtes, però després
vaig pensar, i per què no, i així va començar la meua
aventura com a Presidenta d’aquesta falla, un càrrec
que vaig ocupar durant quatre exercicis.

encara que la nostra comissió va ser pionera a desfilar
amb la brusa de llaurador i vestits regionals. Com els
presidents es distingien per portar una faixa roja, vaig
pensar que podia posar-me una banda d’aqueix mateix
color, brodada amb la paraula Presidenta. Crec que
sense voler vaig establir el distintiu de Presidenta, el que
porten en aquests moments les majoria de les poques
dones que ostenten aquest càrrec.
A l’hora de les desfilades, ofrenes, etc. La gent estava
acostumada a veure a la Fallera Major del braç del seu
president, llavors tu que vas fer?
En les cercaviles, en l’ofrena i demés, no desfilava amb
els homes, anava en l’última fila de les dones, perquè
sempre he pensat que les dones sabem caminar soles.
Va canviar molt la teua vida el càrrec de Presidenta?

Supose que per als fallers i falleres això seria una
bomba?

62

La majoria ho va acceptar molt bé, ja que érem un grup
jove que em va donar suport des del principi. Vull donarlos el merescut reconeixement a totes les executives
que em van donar suport i van treballar perquè els exercicis foren brillants. Perquè sense equip un President no
és res. Algun faller, mig de debò, mig de broma, em deia
que a la nit tenia malsons pensant que una dona poguera ocupar un càrrec tan important com ser Presidenta,
quan fins hui la presidència en totes les comissions era
cosa d’homes.
Moltes reacciones masclistes?
Doncs, sembla una contradicció, però tenia més incomprensió entre les dones que entre els homes, no de
la meua comissió que ho tenien acceptat, sinó en altres
comissions. Pensaven que per ser Presidenta havia de
ser ”una mica rara”. Recorde que en un acte hi havia
diverses dones xiuxiuejant entre si, i vaig sentir que comentaven, ”aquesta Presidenta és com un tio”. Em vaig
acostar i els vaig dir “ja tinc alguna cosa que explicar-li
aquesta nit al meu marit, es pensen que soc molt masculina”. Elles es van quedar sorpreses i van callar avergonyides per les seues paraules. No s’imaginaven que
estava casada i ja tenia una filla.
Junta Central Fallera?
Van rebre el nomenament amb total normalitat, en
aquells anys JCF estava presidida per Enrique Real. No
van posar cap objecció.
Quins atributs i distintius de Presidenta portaves en
els actes fallers?
Ho vaig resoldre improvisant sobre la marxa. En aquell
moment els homes vestien el vestit negre, “Cucaracha”,

En quant a lo personal, poc. Vaig portar la meua vida
normal, això sí amb molt d’estrés. El meu segon any
com a Presidenta va coincidir amb l’embaràs del meu
segon fill que va nàixer el 16 de desembre, la qual cosa
em va ocasionar faltar a una única junta de l’exercici.
Al gener ja vaig estar a totes les presentacions, això sí,
gràcies al suport i dedicació de la meua mare, de la
meua germana Rosa i del meu marit Óscar.
Recorde que, en una presentació, llavors no hi havia
mòbil, des d’una cabina vaig telefonar per a preguntar
com anava el xicotet, que tenia setmanes, la meua mare
em va dir no para de plorar! Vaig agafar un taxi, el vaig
canviar, li vaig donar el biberó i amb un altre taxi vaig
tornar a la sala on s’estava celebrant-se aquesta presentació.
Al principi va ser una mica complex, però amb il·lusió i
l’ajuda dels altres, vaig poder eixir cap avant perfectament.
Han passat ja més de 25 anys, ara ens sembla normal,
encara que continuen existint molt poques presidentes, però en aquells moments seria notícia destacada.
Els primers dies em van fer moltes entrevistes en les
emissores de ràdio i els periòdics. Vaig anar al programa
d’Inés Ballester al Centre Territorial de Televisió Espanyola, el programa es coneixia com a Aitana. Em va donar
molt bons consells i es va alegrar moltíssim que ja hi
haguera una dona dirigint una falla.
Molts records, moltes vivències?
Van ser quatre anys de Presidenta, que els recorde amb
molt d’afecte. Vaig passar moments difícils, però també
uns altres que van marcar la xicoteta història d’aquesta
comissió.
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LA PRIMERA DONA

Presidenta de Falla
Va haver-hi un any que tots els fallers i falleres construirem la falla, compràrem un ninot gran, la figura central i,
en el casal, durant diversos mesos, vam anar confeccionant les bases, el pressupost era molt escàs, però havíem
de plantar una falla. Tinc també en la meua memòria
una vivència que em continua emocionant cada vegada
que la recorde, quan un gran faller, Julio Palomares, (al
principi li va costar admetre a una dona com a Presidenta, però amb el temps va reconéixer que també sabem
fer-ho bé) sabent que li quedaven pocs dies d’existència, em va demanar permís perquè la comissió portara
en el seu nom una altra cistella a la Mare de Déu i que
fora igual que la que va portar la seua filla Mari Reme
quan va ser Fallera Major Infantil d’aquesta falla. Així va
ser, ens vam donar una gran i emotiva abraçada i, entre llàgrimes, ens va veure partir cap a la Verge. Al poc
temps va morir. Són vivències que et deixen petjada.
Així és Pilar, s’emociona en recordar aquest episodi i
molts altres viscuts amb els seus fallers.
També recorde que, en la meua etapa com a Presidenta
d’aquesta comissió, es va fundar l’Agrupació de Falles
de la Gran Via, sent el primer President Jose Luis Llorens
d’Almirall Cadarso i que la primera insígnia d’aquesta
Agrupació va ser dissenyada per un component de la
nostra comissió. Enrique Alacreu.
En aquesta nova aventura sempre vaig tindre el suport
del meu gran i benvolgut amic Vicente Baquedano,
President en aquell moment de la Falla Joaquim Costa
– Comte d’Altea. Casualitats de la vida, anys després, la
primera dona que va presidir aquesta Agrupació va ser
també de la nostra comissió, nostra volguda Lidia Sales.
Com veus, som pioners a innovar en les falles.
Per què creus que continua havent-hi molt poques

Presidentas de falla?
Pense que està en la pròpia societat, ja que encara continua sent la dona la que porta el pes de la família. Per
no poder compatibilitzar les seues tasques familiars,
laborals i falleres i a més dedicar-li tot el temps que requereix portar una presidència, amb la responsabilitat
que requereix aquest càrrec. Crec que a mesura que la
pròpia societat vaja evolucionant, compartint en igualtat
de condicions les tasques i responsabilitats familiars, la
dona quedarà molt més alliberada per a poder assumir
el càrrec de Presidenta.
Pilar ho diu amb molta experiència i coneixement.
És la veu d’una dona que des de xicoteta forma part
d’aquesta comissió que està a punt de complir 75
anys. Les falles són part importantíssima de la seua
vida, ha sigut també Fallera Major com després ho va
ser la seua filla. Tota la seua família, marit, fills, nets i
germana són fallers. Està en possessió del Bunyol d’Or
amb fulles de llorer i brillants. El més destacat de la
seua forta personalitat és la seua força, el seu compromís amb els valors què representen la nostra festa,
que li van ser reconeguts l’any passat per l’alcalde de
València Joan Ribó al costat d’altres dones com Victoria Liceras o Teresa Viguer amb motiu del dia de la
dona treballadora.
Va ser un dels dies més feliços de la meua vida, rebre
aquell senzill i emotiu homenatge a l’Ajuntament, a la
casa de tots els valencians.
Enhorabona Pilar, no solament per ser la primera
dona Presidenta, sinó també per ser tot un referent
d’aquesta comissió de Joaquim Costa Borriana.
Julio Tormo
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d'un gran any
FALLES 2018
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exaltació

Agrupació Gran Via
En el transcurs de la solemne
gala en honor de les Falleres
Majors i Falleres Majors infantils
de l'Agrupació Gran Via rebem
el Premi Extraordinari al millor
llibret de les falles d'aquesta
Agrupació.
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Despertà i la Crida
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ESTEVE I JOVÉ
E S T I L I S T E S

Carrer Borriana, 14
46005 València

961 918 030
esteveijove@hotmail.com
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SOPAR DEL

Premi Raga
El casal de la Falla Calixt III- Pérez Galdós, en el ja
tradicional sopar dels Premis Raga on es dóna cita
el “santa santorum” de la festa fallera, el nostre
artista Manolo Algarra Viguer va rebre el premi Raga
concedit l'any anterior pel seu ninot satíric de Julio
Tormo.
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Lo Rat Penat
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sopar de la

Fallera Major
La Fallera Major Eva Lucía Muñoz ens va oferir en el
casal de la Falla un magnífic sopar a totes les falleres
i fallers d'aquesta comissió. En finalitzar Eva Lucia
va rebre com a mostra d'afecte nombrosos regals,
obsequiant també ella a totes falleres un record del
seu regnat.
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DECORACIÓN
c/ Burriana, 28 bj. dcha.
961034324 - info@ematinteriorismo.com
www.ematinteriorismo.com
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CONCURS

de Paelles
És, sense cap dubte, un dels actes més multitudinaris
dels que organitza aquesta Comissió. L'any passat
foren els joves de la falla els encarregats de portarho a terme. Moltíssima participació, festa, diversió
i alegria. El primer premi se’l ho va portar Carlos
Muñoz, Toni Margarit i Cia...
Enhorabona als nostres joves que ho van organitzar
de categoria. Un èxit.
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REPLEGÀ

del Ninot
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963 33 94 18

MAYORISTA MATERIAL ELECTRICO
C/ Félix del Río, 51 bajo 46025
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RECREACIÓ

Histórica
Sí la figura central de la falla era Napoleó inspirat en una pintura de Degrain, no li va faltar una companyia
de soldats francesos que li rendiren honors. D'això es va encarregar l'Associació Napoleònica Valenciana
d'Algemesí. Durant unes hores van desfilar pels nostres carrers com si es tractara d'una gran parada militar,
per a sorpresa de veïns i visitants.
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MENJAR del

President
El dinar del nostre President Julio Tormo, el primer dia de falles plantades, s'ha convertit en un punt de
trobada de personalitats de la festa i de la ciutat, juntament amb les falleres i fallers de la Comissió, un
dinar de germanor. L'any passat vam comptar amb la presència del President de Junta Central Fallera Pere
Fuset, de la primera Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de València Sandra Gómez, del Regidor d'Hisenda
Ramón Vilar i com no, com ja és habitual, de la Bellea del Foc d'Alacant Sofia Escoda acompanyada pel
President de la Federació de Fogueres Manolo Jiménez i una àmplia delegació dels nostres germans
alacantins. També van estar presentes representants de les festes d'Ontinyent, Biar, Aielo de Malferit i altres
localitats. Una vegada més la paella oferida per arròs La Fallera va fer realitat aquest “anem de paella, anem
de festa”.
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FALLA JOAQUIM COSTA BORRIANA

OFRENA DE

La Mare de Déu
Un any més la Falla Joaquim Costa Borriana va fer gala
del seu amor i devoció a la Mare de Déu dels Desemparats,
portant centenars de rams de flors fins als peus de la
imatge floral.
Una comitiva molt nombrosa tant de xiquets com de
majors acompanyats per la Colla de Tabal i Dolçaina,
Valçaina.
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A la ofrena de flors, desfilà com Bellesa del Port
Aleida que, mesos després fou elegida i proclamada
com Bellesa del Foc d’Alacant.
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homenatge al

Mestre Serrano
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Mestre Serrano
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festa de

Disfresses
La festa més esperada per les falleres i fallers
d'aquesta Comissió, on es posa de manifest
l'enginy, l'humor, la fantasia, trencant barreres i
altres prejudicis, si no, ací estan les imatges.
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DIA de

Sant Josep
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La Cremà

Amb la crema es va posar fi a les falles 2018. De les cendres del monumental cavall muntat per Napoleó,
naixien les falles del 2019.
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d'un any
CRÓNICA

EXERCICI 2018-2019

Per tercer any consecutiu, la comissió fallera de Joaquim
Costa i Borriana va instal·lar, en el mateix lloc on es planta la
falla, una artística Creu de Maig confeccionada en aquesta
ocasió pel prestigiós florista Joan Lluesma de la Concepció,
que acabava de guanyar la Rosa d'Or en Paris. Després
de la benedicció de la creu floral, balladors i balladores
d'aquesta comissió junt uns altres de les falles veïnes van
ballar al voltant de la mateixa una dansà. No van faltar al final
d'aquesta festa primaveral, l'orxata i els bescuits.
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BALLS I

Creu de Maig

92

LLIBRET 2019

NIT DE

Sant Joan
La festa del solstici d'estiu, l'última gran festa abans d'anarnos de vacances. La temàtica triada era molt apropiada
per a l'inici de l'estiu, la mar, els creuers, els vaixells. Tant
els xiquets, amb múltiples jocs d'aigua, com els majors,
s'ho van passar genial. A les 12 de la nit cremàrem una
senzilla foguera, obra del nostre faller i artista faller Luis
Enguídanos. El foc tornava a ser el protagonista d'una nit
màgica, la Nit de Sant Joan.
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NOMENAMENT

en Junta

En Junta General Extraordinària celebrada
el 12 de juny de 2018 van ser nomenades
Sandra Ruiz Burguet com a Fallera Major, la
xiqueta Noa Carballeira Vivó com a Fallera
Major Infantil i el xiquet Jaime Arroyo Garcia
com President Infantil quin, juntament amb el
nostre President Julio Tormo Ases, integren el
quadre d'honor del present exercici.
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El passat estiu Morella celebrava les centenàries festes
del Sexenni, que com diu el seu nom s'organitzen
cada 6 anys. Una bona ocasió per a fer una excursió
a la capital del Maestrat, gaudint de les seues festes.
Admirant els seus carrers artísticament engalanats
i conéixer, així mateix, la riquesa monumental d'un
dels pobles més bells d'Espanya.
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PRESENTACIÓ

d'esbossos
Després de les vacances de l'estiu, el primer acte oficial
de la Falla va ser donar a conéixer a tota la Comissió els
esbossos de les falles que plantaràn enguany Manolo
Algarra i David Ojeda. Van agradar a les falleres i fallers
de la Comissió com també als mitjans de comunicació
que en aquesta vesprada ens van acompanyar. Ara que
hi haja sort i els jurats valoren el realitzat.
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visita al

Taller
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Als pocs dies de conéixer els esbossos ens
traslladem al taller de Manolo Algarra Viguer,
a la ciutat fallera, per a veure com anaven els
treballs de la falla que enguany ens planta. Ens
va encantar la gran figura central que representa
l'essència, homenatge a la dona com així mateix
dels ninots ja realitzats per Manolo, segons el
disseny de Diego Iglesias. Eixim tots del taller
molt satisfets.
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PROCLAMACIÓ DE

les Falleres Majors
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En el Casal de la Falla va tindre lloc la brillant
Proclamació de les nostres Falleres Majors, Sandra
i Noa, que per primera vegada vestien les gales
valencianes com Falleres Majors. Un acte molt
protocol·lari conduït per Patricia Perez Palop i Ampi
Marti, en el transcurs d'aquest, van rebre els diplomes
acreditatius del seu càrrec, dirigint unes emotives
paraules a tots els assistents. Finalitza la vetlada amb
un esplèndid sopar oferit per Sandra i Noa a tots els
assistents.
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BALLS

al Carrer
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javier@gilyolmedo.com | www.gilyolmedo.com
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exaltació de les

Falleres Majors i Corts d'Honor
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En el matí de 10 de novembre de 2018, en els salons del Restaurant La Ferradura es celebrà la Solemne
Exaltació de Sandra Ruiz i Noa Carballeira com a Falleres Majors de Joaquim Costa Borriana. Les bandes
acreditatives del càrrec els van ser imposades per les seues antecessores, Eva Lucia Muñoz i Alicia
Cordellat. L’acte va ser presentat per Javier Carballeira i Maika Cordellat que no van poder evitar les
llàgrimes en pronunciar els noms de la seua filla i la seua neboda respectivament. Com a mantenidors de
Noa, van intervindre el seu tio Javier Aliga i la seua germana Irene. El mantenidor de Sandra va ser Julio
Tormo que ho va fer, no com a President, sinó com un bon amic de Sandra i de la seua família. L’acte, un
any més, va ser realçat per la Colla Valçaina i la magnífica veu de Raul, del Grup de Cant d’Estil del Puig
de Santa Maria. Ens van honrar amb la seua presència les Falleres Majors, Falleres Majors Infantils i els seus
presidents de les falles de l'Agrupació Gran Via encapçalades per la seua presidenta Sela Falcó. Perfecta
l'organització, coordinada per Patricia Pérez Palop.
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MARTÍYPALOP
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CARMEN PALOP DAUDÉN
Tel. 607 95 83 07 | cpalop@icav.es
C/ Matías Perelló · 48, 1 · 46005 Valencia
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L’AGRUPACIÓ

Gran Vía
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L’AGRUPACIÓ

Gran Vía

Són molts els actes que realitza al llarg de l'exercici
faller l'Agrupació de Falles Gran Via, destacant entre
ells el sopar de Nadal en el qual cada any, les Falleres
Majors es mostren amb la interpretació d'una nadala
i la presentació dels esbossos de totes les falles que
integren aquesta Agrupació. Enguany, comptem
amb la presència de la Fallera Major de València,
la Fallera Major Infantil i les seues respectives Corts
d'Honor.
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L'ESMORZAR DELS

Sants Inocents
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El nostre Casal Foc i Flama, acull des de fa mes de vint

a les que realment estimes i que t’unix quelcom cosa

anys, en un dissabte del mes de desembre de cada any,

que no saps que es, però saps que, per molt temps que

als components de l’esmentat esmorzar.

passe, sempre sereu amics.

Aquest esmorzar va nàixer durant la presidència de

El dia de l’esmorzar tots oblidem aspectes que puguen

l’Agrupació Gran Via del nostre benvolgut Pepe Boix,

haver servit de controvèrsia, anem tots per la germanor

quan un grup de presidents de falla volguérem reunir-se

i fruir de la companyia i, com no, del bon menjar i del

per tal de fer un esmorzar sense cap pretensió.

bon beure.

Realment no se de qui va ser la idea de rememorar

Cadascú aporta el que considera oportú, ja siga beguda

l’esmorzar que els nostres amics del “PITO DOBLADO”,

o menjar. Normalment es distribuïssen les aportacions

fallers i no fallers que es reunien cada dia al nostre Casal

entre tots i lo ben cert es que sempre tot fluís de

per tal de jugar al dominó.

meravella.

Els coneixíem pel sobre nom dels Jubilats del Pito

El President de la nostra Falla, sempre es considerat

Doblado.

membre de ple dret.

Aquests amics, cada 18 de Març celebraven un esmorzar,

Com es lògic en cada organització, aquesta te el seu

compost de ceba, pebrots verds, ou i sardina de bota,

President perpetu, que va ser triat els primers anys de

tot fregit amb oli d’oliva. Acudien veïns de les falles

l’esmorzar i es el que, aleshores va ser-ho de la Agrupació

costaneres i era el preàmbul de l’homenatge al Mestre

Gran Via, es a dir, el nostre benvolgut Pepe Boix que va

Serrano.

ser, sens dubte, l’element unificador d’aquest grup de

El nom singular d’aquest esmorzar, vingué donat a que

Confrares de l’Esmorzar dels Sants Innocents.

en les primeres vegades que es va realitzar, caigué en un

Dissortadament, no tots el amics que començàrem

28 de desembre i des de enllà, li donàrem aquest nom.

estan entre nosaltres, per vos puc assegurar que el

De fet, aquell any, una amiga fallera va posar a la porta

primer brindis que realitzem se’l dediquem a ells i estic

del casal un cartell, dient que l’esmorzar s’havia suspés.

convençut que, des de on siga que estiguen brindaran

Però els nostres agermanats, molt llestos, no caigueren

amb nosaltres.

en la broma i l’esmorzar es celebrà com estava previst.

Per molt anys.

Es interessant vore com les persones podem reunir-se
un cop al any tan sols i tindre la sensació de que se’m vist
el dia anterior. Açò tan sols s’aconseguix amb persones

Jordi Barbé Jordá
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L'ESMORZAR DELS

Sants Inocents
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Dinar DE

Nadal
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Una de les novetats del present exercici, no ens
va tocar la loteria, però el diumenge 23 vam
tindre la sort de compartir amb tota la comissió,
majors i xiquets compartint taula i estovalles,
com una família més, al voltant d'una exquisida
olla valenciana servida pel restaurant Molí de
Canyar, vinguts des de Potries. Fallers, artistes
fallers, gaudim en un ambient entranyable i
familiar de les festes de Nadal. Un èxit que segur
es repetirà en pròxims exercicis fallers.

LLIBRET 2019

Dinar DE

Nadal
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VALENCIA SERVICIO HOSTELERÍA
C/ Micer Mascó, 17 · Valencia · 96 311 13 89
C/ Álvaro Bazán, 15 · Valencia · 96 369 25 33
C/ Burriana, 32 · Valencia · 96 333 52 19
C/ Sagunto, 138 · Valencia · 96 365 69 67

FALLA JOAQUIM COSTA BORRIANA

NINOTS en

l' exposició
Des del passat 2 de febrer mirar en l'Exposició
del Ninot, nostre ninot. obra de Manolo Algarra
Viguer dedicat amb afecte, com a homenatge
a la primera gran indumentarista, gran dona,
Carmen Insa.
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Prótesis sobre implantes

Cambia tu prótesis removible por una fija.
Clínicas Vivanta

Tus dientes podrán con todo
Avda. El Vedat, 42 Torrent - VALENCIA
Nº Reg. Sanitario: 11163 - CENTURYDENT S.L.U - B84929678

961 58 95 45
C/ Joaquín Costa, 41 - VALENCIA
Nº Reg. Sanitario: 11612 - EPSILON GLOBAL, S.L.U - B98919954

96 381 06 34

www.vivanta.es

FALLA JOAQUIM COSTA BORRIANA

MAI FALTA

Diversió
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El millor per a les teues receptes!
Som agricultors arrossers!

100% Pur
100% Natural
100% Artesà

ALBUFERA
JSENDRA
LICOR
CERVESA

INTEGRAL

963 753 401

MARISMA

BOMBA

Cánovas del Castillo 8, Alfafar (Valencia) 46910
www.ricetartana.com
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FALLA JOAQUIM COSTA BORRIANA

Carrer Císcar, 22
46005 València
Tel. 96 333 28 12
ca.du.art@hotmail.com
www.caduart.com
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FALLA JOAQUIM COSTA BORRIANA

JUNTA

Executiva Infantil
PRESIDENT
VICEPRESIDENT
VICEPRESIDENTA
VICEPRESIDENT
SECRETARIA
VICESECRETARI
TRESORER
PIROTÉCNIA
MONUMENTS
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JAIME ARROYO GARCÍA
DIEGO CARBALLEIRA VIVO
LEIRE TARONCHER BATALLER
PEPO ARROYO GARCIA
ADRIANA SALESA LLORENS
GONZALO GIL GÓMEZ
TOMAS HUERTA RODRÍGUEZ
GUILLERMO CASTILLO CARBONELL
ALBERTO BARBÉ LOPEZ

CASALERS

REGINO CUENCA GARCÍA

FESTEJOS

IXEIA TARONCHER BATALLER
LUIS MARIJUAN YAGUE

TABAL I DOLÇAINA
AGRUPACIÓ
BALLS REGIONALS

SEÁN HAYES ORTIZ
ALEJANDRA RODRIGO LAHUERTA
MERCEDES GARCÍA PASCUAL
ANA LOZANO LAHUERTA

JUVENILS

AMANDA AVIÑO ADELANTADO
IRENE CARBALLEIRA VIVÓ

MAJORS

RODRIGO CABELLO PÉREZ
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AUTOESCUELA ARGENTE
C/ Joaquim COSTA, 48 BJ
963 328 626 (VALENCIA)
AV. VEDAT, 81-1º
961 561 600 (TORRENT)
info@autoescuelasargente.com
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BOMBAY KEBAB
SERVICIO A DOMICILIO GRATUITO

C/ Joaquim costa 51, Valencia
Tlf. 963 253 821 - 633 292 630

FALLA JOAQUIM COSTA BORRIANA

COMISSIÓ

Femenina
Fallera Major Infantil 2018
Alicia Cordellat Cervera
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Cayetana Cabello Pérez

Natalia Martin Marco

Ixeia Taroncher Bataller

Aurora Pons Reig

Irene Carballeira Vivó

Alejandra Lozano Lahuerta

Rocío Salesa Monserrat

Ana Lozano Lahuerta

Amaya Enguídanos Elorza

Elena Enguídanos Elorza

María Ballester Vila

Carla Rosa Marijuan

Laura Montaner Martí

Neus Valls García

Leire Taroncher Bataller

Marina de Miguel Giménez

Isabel Pardo Giménez

Inés Redolat Latorre

Clara Barbé López

Natalia Giner Domingo

Mar García Ballester

Chloe Olmos Barbé

Adriana Salesa Llorens

Micaela Benegas Martínez

Mercedes García Pascual

Paula Rosa Marijuan

Rocío Cordellat Cervera

Victoria Cuenca García

Paloma Ramos Maiques

Marcela Pascual González

Beatriz García Pascual

Pepa Ramos Maiques

María Hayes Ortiz

Laura Linares García

Daniela Cabañero Martí

Claudia Marijuan Yague

Daniela Pérez Vidal

Alexandra Wilson Sánchez

Vega Aparicio Margarit

Sara Wilson Sánchez

Natalia Villanueva Gómez

Lucia Soto Mulet

Amanda Aviñó Adelantado

Elena Soto Mulet
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COMISSIÓ

Masculina
President Infantil 2018
Seán Hayes Ortiz

Gonzalo Gil Gómez

Mateo Huerta Rodríguez

Pepo Arroyo García

Amadeo Ramos Maiques

Alberto Barbé López

Eduardo González Nogués

Hugo Pérez Vidal

Joan Catalá Sarrión

Arturo Ballester Vila

Ye Ning Ning

Enrique García Ballester

Javier Castillo Mira

Diego Carballeira Vivó

David Giner Domingo

Guillermo Castillo Carbonell

Miguel Valls García.

Rodrigo Cabello Pérez

Regino Cuenca García

Tomas Huerta Rodríguez

Daniel González Nogués

Pablo Barbé López

Marcos Eguibar Gasull

Álvaro Luz Llorens

Pablo Linares García

Juan Aleixandre Candela

Miguel Marijuan Yague

Luis Marijuan Yague

Lucas Redolat Latorre

Marc Castillo Carbonell

Marcos Redolat Latorre
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FALLA JOAQUIM COSTA BORRIANA

el màxim

Reconeixement
DISTINTIU D’OR

Leire Taroncher Bataller
Amaya Enguídanos Elorza
Cayetana Cabello Pérez
María Ballester Vila

DISTINTIU D’ARGENT
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Hugo Pérez Vidal

María Hayes Ortiz

Laura Montaner Martí

Enrique García Ballester

Álvaro Luz Llorens

Jaime Arroyo García

Seán Hayes Ortiz

Pepo Arroyo García
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CANT DE

l'estoreta
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FALLA JOAQUIM COSTA BORRIANA

BERENAR infantil

d'Alicia
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Comidas para Llevar
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Paellas Para sus Grandes Eventos
y para las Fallas
Síguenos en Facebook

C/ Ciscar · 34

963 545 379

FALLA JOAQUIM COSTA BORRIANA

REPLEGÀ DEL

Ninot Infantil
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BERENAR infantil

de Seán
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FALLA JOAQUIM COSTA BORRIANA

PLANTÀ DE LA

Falla Infantil
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REPLEGÀ DELS

Premis Infantils
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FALLA JOAQUIM COSTA BORRIANA

FESTA DE

Disfresses

136

LLIBRET 2019

La gran

Globotà
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FALLA JOAQUIM COSTA BORRIANA

OFRENA A LA

Mare de Déu
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OFRENA A LA

Mare de Déu
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FALLA JOAQUIM COSTA BORRIANA

DIA DE

Sant Josep
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NIT DE

la Cremà
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FALLA JOAQUIM COSTA BORRIANA
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NUEVA
APERTURA
c/ Cirilo Amoros 71, VALENCIA
NUEVA
APERTURA
TEL:603011602
c/ Cirilo Amoros 71, VALENCIA
TEL:603011602
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d'un any
CRÓNICA

EXERCICI 2018-2019
NIT DE

Halloween
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FALLA JOAQUIM COSTA BORRIANA

NOSTRE

Betlem
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FESTIVAL
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FALLA JOAQUIM COSTA BORRIANA

VISITA AL

Taller Infantil
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FALLA JOAQUIM COSTA BORRIANA

exaltació de les

Falleres Majors i Corts d'Honor
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exaltació de les
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FALLA JOAQUIM COSTA BORRIANA

L'HIMNE DE LA

Comunitat Valenciana
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P e r o f re n a r n o v e s g l ò r i e s a E s p a n y a
tots a una veu, germans, vingau.
J a e n e l t a l l e r i e n e l c a m p re m o re g e n
c à n t i c s d ’ a m o r, h i m n e s d e p a u !
Pas a la Regió
que avança en marxa triomfal!
Per a tu la vega envia
l a r i q u e s a q u e a t re s o r a
i és la veu de l’aigua càntics d’alegria
acordats al ritme de guitarra mora.
P a l a d i n s d e l ’ a r t t ’ o f re n e n
ses victòries gegantines;
i als teus peus, sultana,
tons jardins estenen
u n t a p í s d e m u r t a i d e ro s e s f i n e s .
Brinden fruites daurades
e l s p a r a d i s o s d e l e s r i b e re s ;
pengen les arracades
b a i x l e s a rc a d e s d e l e s p a l m e re s .
Sona la veu amada
i e n p o t e n t í s s i m , v i b r a n t re s s ò ,
notes de nostra albada
canten les glòries de la Regió.
Va l e n c i a n s e n p e u a l c e m - s e .
Que nostra veu
la llum salude
d’un sol novell.
P e r a o f re n a r n o v e s g l ò r i e s a E s p a n y a
tots a una veu, germans, vingau.
J a e n e l t a l l e r i e n e l c a m p re m o re g e n
c à n t i c s d ’ a m o r, h i m n e s d e p a u !
F l a m e g e e n l ’ a i re
nostra Senyera!
Glòria a la Pàtria!
V i s c a Va l è n c i a !
VISCA! VISCA!! VISCA!!!

VIÑEDOS VALLE MAÑAN
Más de 50 años elaborandoVinos de calidad

BODEGA SANTA CATALINA DEL MAÑAN, COOP. V.
Ctra. Monóvar-Pinoso, Km. 10,5 MAÑAN (03640) MONÓVAR (ALICANTE)
Tel/fax 966960096 e-mail : bodegamanan@gmail.com (desde 1962)
Distribuciones Valencia- Vinos y Consultoría H&H Riexvi s.l
C/ Real de Gandia, 1, Bajo 46020 VALENCIA
Telf.:639619232 e-mail: riexvi@gmail.com

C/ Segorbe, 5, 46005 Valencia · Info y Reservas 963 805 176
Lunes cerrado · Martes y Miércoles mediodía
Jueves, Viernes y Sábado mediodía y noche y Domingo mediodía

