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UUn any més ens retrobem en aquestes pàgines del llibret de la falla

Don Bosco i, per trencar el gel, deixem en l’aire una reflexió molt

actual. En els temps en què vivim, on la desesperança fa niu en els

cors de tanta gent es fa difícil mostrar missatges confortadors. Però

la vida continua i nosaltres hem d’estar dempeus, mirar al front i

seguir sempre endavant. I potser ara, quan el fantasma de l’atur i

de la crisi voleia per damunt de la nació, es fa més necessari l’es-

bargiment. Però no és allò del panem et circenses amb què els

antics tenien encisats el poble, ha de ser un esplai amb fonament.

I res millor que un llibret de falla, on es conjuga la festa, la belle-

sa, la poesia, la ironia, la cultura... Eixa és la proposta. Bellesa de

les nostres joves i xiquetes, que són arpegis ascendents d’una

bellesa sense parell; crítica i ironia, quinta essentia del monument;

activitats d’un any de festa i de cultura... Això és el llibret. I a més,

aquest any ens ofereix un estudi molt interessant: el protocol apli-

cat al món de les falles. Trobem que hi ha un buit important en

aquest tema del protocol. La nostra Paloma Boix, interesada pel

tema, ha fet un gran esforç i el resultat és, de totes totes, franca-

ment il·lustrador. La mateixa Mª Victoria Liceras ha donat el vist i

plau al treball.

Ahí és res. No esperem que ploga a gust de tots, però sí confiem

en què algun retall d’aquest llibre puga tocar-vos el cor i siga una

guspira de llum que lluïsca com una estrella esperançadora en el

firmament per dir-nos que tot anirà bé.

VALE 
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AAls amics de la falla Don Bosco.

Sí, sou amics, perquè tots formem part d’un tot: la presència sale-

siana de Burriana. I això fa molt. En veritat sou una falla diferent,

una falla que busca alguna cosa més que la festa per la festa.

Busca la unió, la camaraderia, una diversió recolzada pel treball i

l’alegria. I precisament és l’alegria una de les eines fonamentals de

Don Bosco, el sant que dóna nom a la falla i a qui tant devem tots.

Un sant per als joves, els que ho són per l’edat i aquells qui són

joves d’esperit. La festa és un moment celebratiu amb el qual Don

Bosco educa, perquè és més sa divertir-se sabent que la diversió té

una finalitat en si mateixa més enllà de la pura diversió.

S’acosten les nostres festes, festes que són música, colorit, convi-

vència, oci, ball, nits sense dormir i també devoció en l’ofrena a

la Mare de Déu, que junt al pare Sant Josep, vetla per nosaltres i

pers tots els fallers i falleres de Burriana i la resta de poblacions

que tenen falles. 

Gaudiu sanament de la festa. Recordeu, sempre amb alegria, com

Don Bosco.

BONES FALLES.

Gumersindo Valero, SDB
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AArriba una de les festes més importants del nostre poble i que a

nosaltres com a membres de la falla D. Bosco més ens agrada, la

setmana fallera 2011. Enguany, a més, és especial, ja que la Reina

del poble és una de les nostres falleres, Isabel. Això és un motiu

molt important pel qual hem de gaudir, si cap, més encara de les

festes.

Enguany torne a ser la presidenta infantil i em fa la mateixa il.lusió

que quan m'ho van proposar l’any passat.

Segur que estes falles seran igual de divertides, emocionants i

inoblidables que les altres; no es quedaran darrere. I serà molt

fàcil aconseguir-ho perquè la nostra Fallera Major Infantil, Eva, ens

contagiarà la seua alegria i les seues ganes de passar-ho bé.

També, com no, tindrem la representació de Raquel, la Fallera

Major que, atenta com és, estarà per tots i totes i ens transmetrà la

festa que du dins. Elles dos amb  la companya de les seues falle-

res: Carmen, Marta, María, Africa, Marta, Roser, Maria, Berta i

Teresa; i les majors, Carmen i Laura, ens ajudaran a gaudir d'unes

festes que ja per sí duem tots molt arrelades. Però no em puc obli-

dar de Juane, el nostre president. Ell serà el que s’encarregarà de

totes elles, amb molta responsabilitat i orgull.

Amb tots ells, aquest 2011 ho passarem d’allò més bé. Espere que

tots vosaltres gaudiu de la festa també. Com a Presidenta Infantil

us convide a les falles 2011, perquè és el millor que té Borriana.

VISCA BORRIANA, VISQUEN LES FALLES I VISCA LA FALLA

DON BOSCO!!!

Paloma
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Juan Emilio Gumbau González
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EEstimats falleres i fallers de la falla Don Bosco,

mai haguera pensat aquell any de 1988, quan s’encetava el camí de la nostra falla, que un dia em toca-

ria emplenar aquesta pàgina del llibret. Hui us deixe aquestes lletres orgullós, amb el pagament de qui

s’estima la seua falla, per a la qual té reservat un brisall del seu cor.

Precisament als cors dels fallers vull adreçar aquestes paraules. No sabeu com n’és de confortant veure

que la gent ve a la falla contenta, i que també ofereix contenta el seu ajut, el seu temps, el seu treball. No

hi ha paraules per agrair-vos la vostra dedicació.

Perquè la falla és això, un col·lectiu de gent, de cors, d’ànimes dispars que boguen junts, en un vaixell

imaginari que solca la mar amb un destí comú. Un destí prefixat que no és merament guanyar ‘banderins’;

això ve per afegitó. Es tracta de crear un ambient de cordialitat, d’harmonia, que ens realitze com a per-

sones en l’àmbit festiu i associatiu.

Així doncs, a tots els cors dels fallers i les falleres de la falla Don Bosco, als grans i als menuts, als histò-

rics, als nous, als nostres col·laboradors i simpatitzants... a tots, us vull convidar a celebrar aquestes falles

de dos mil onze com si foren les primeres i les darreres, com si foren úniques: intensament, amb els ulls

il·lusionats d’un xiquet i posant l’ànima sencera en cada acte, en cada moment festiu.

No ens falten motius per celebrar: unes falleres infantils que són nou menudes i precioses estrelles, dos

falleres, que valen un imperi i les nostres falleres majors, Raquel i Eva, que són si més no dos sols que bri-

llen amb lluïssor al bell mig del nostre cel faller. I a més tenim a la presidenta infantil Paloma, que desen-

volupa la seua tasca més enllà del que es pot demanar, atenta i dolceta com és.

Estimades falleres, estimats fallers... amics, visquem les falles 2011 amb alegria. 

AH, I VISCA, COM NO, LA NOSTRA FALLA, LA FALLA DON BOSCO.

Juane
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Eva Granell Monsonís

llibret1prueba:Maquetación 1  8/2/11  18:55  Página 10



PF
Protocol Faller
Llibret de la Falla Don Bosco 2011

Saluda de la Fallera Mayor Infantil

F
DB

11

DDes de ben menuda he volgut ser fallera de la falla Don Bosco,

fallera amb ‘banda’.

Sempre ho he demanat als meus pares, però jo només em vestia i

no hi havia manera de lluir la banda oficial. Aquets any ha arribat

el meu gran moment, el meu somni: poder representar la meua

falla.

Voldria dir a la meua cort: Marta, María, Teresa, Roser, Maria,

Carmen, Berta, África i Marta Montoliu que aquest any ens ho pas-

sarem genial totes juntes.

No em puc oblidar de la meua Reina, a la qual tant admire i vull,

la Fallera Major d’aquesta, la nostra falla, Raquel. Ni tampoc a la

seua cort, Laura i Carmen.

Totes, grans i menudes, formem un gran grup d’amigues amb mol-

tes ganes de passar-ho bé i amb la responsabilitat i l’orgull de dei-

xar la nostra falla en el millor lloc. Aquest any comptem amb uns

presidents que no podrien ser millors: Paloma i Juane. Ells, que

tant treballen, seran el meu suport. Com cada any anem a ser els

millors i ningú superarà la nostra alegria.

BONES FALLES I VISCA LA FALLA DON BOSCO!

Eva
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Raquel Climent Silla
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BBenvolguts membres de la falla Don Bosco:

Des que Sara em va cedir el càrrec de Fallera Major de la nostra falla he pretès estar al nivell que la
nostra comissió es mereix tal i com ho feren la mateixa Sara, Isabel i Paloma anteriorment. Foren uns
magnífics exemples d’elegància, saber estar i compromís. Ho puc dir de ben cert en haver format part
de les seues corts. 

Ser reina de Don Bosco és un somni i una realitat. Doncs açò no haguera segur possible sense el recol-
zament incondicional de la meua família, Julio, Raquel i Gerard. Ells m’aconsellen, cuiden i acompan-
yen allà on jo vaig.

Gran estima i admiració són els sentiments que ens transmet el nostre president, Juane, que amb cada
acció i gest procura que no ens falte de res; és el més pur exemple d’esperit faller.   

Dolçor, tendresa i alegria es pot llegir a la mirada d’Eva, la meua xiqueta que junt a la seua cort María,
Berta, Carmen, Marta,Teresa, África, Maria, Roser i Marta, i la seua presidenta Paloma, ens omplin
d’il·lusió a cada moment. 

Que dir de les meues companyes de camí, Carmen i Laura, la seua senzillesa i humiltat fan portar en
nom de la falla Don Bosco el més alt, sens cap dubte les millors falleres que poguera imaginar. Acte
rere acte es forja una gran amistat, que de segur es mantindrà una volta finalitzem l’any.

D’una manera especial vull destacar a Mercedes i Magda per la seua dedicació, entrega i afecte cons-
tant amb totes les falleres.

Per últim a tu, faller, que el teu temps dediques al món de la festa, i com molt bé saps, no hi ha festa
sense treball, fas realitat la carrossa, comparsa, sainet, monuments, paradors, creus de maig... Gràcies
per la teua presència i t’anime a que continues participant.

El compte enrere cap a la cremà no ha fet més que començar, encara queden molts moments de festa
que amb tota la comissió vull gaudir, perquè som la millor falla de Borriana i ho demostrem tots els
anys.

QUE VISQUEN LES FALLES I QUE VISCA LA FALLA DON BOSCO!!!

Raquel
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Presidenta: Paloma Cano López
Vice-President: Iñigo Rodríguez  Juan
Secretari: Fernando Grimalt Folch
Contadora: Verónica Jarque Diago
Tresorera: Esther Martínez Casanova
Delegat: Gerard Climent Silla
Delegada: Alba Lozano Daganzo

Vocals: 
Sofía Alonso García, Javier Alonso García, María Arrufat Pastor,
Pepe Broch Monraval, Carlos Cano López, Mario Domingo
Olivert, Teresa Esteban Roch, Emilio Esteban Roch, Sheila Felis
García, María Franch Guardino, África Franch Guardino, Ana
Franch Martínez, David Franch Martínez, Isabel Mª Fuentes
Portalés, Sofía Fuentes Portalés , Paula Gimeno Redondo,
Adrián Graciá Gascón,Eva Granell Monsonís, Victor Granell
Monsonís, Rocío Grau Monfort, Héctor Grau Monfort, Maria
Gumbau Rosell, Roser Gumbau Rosell, Blanca Losada Morales,
Ainhoa Losada Morales, Ainhoa Navío Pérez, María Lozano
Pérez,Carla Lozano Pérez, Adriana Lozano Daganzo, Rubén
Lozano Daganzo, María Molina Dualde, Marta Molina Dualde,
Ana Molina Dualde, Juan Francisco Monfort Tarrazón, Ana
Monfort Tarrazón, Irina Montoliu Pedro, Marta Montoliu Pedro,
Toni Montón Fabregat, Pepe Montón Fabregat,Esmeralda Montón
Fabregat, Leire Ortiz Baena, David Piquer Comes, Mario Piquer
Comes, Javier Ribelles Gascó, Arantxa Saborit Ribelles, Ana
Sarnago Sualdea, Berta Urbaneja Ballester, Lidia Urbaneja
Ballester, Francisco Javier Perelló Crespo,Carmen Doménech
León, Jordi Doménech León.

llibret1prueba:Maquetación 1  8/2/11  18:55  Página 14



PF
Protocol Faller
Llibret de la Falla Don Bosco 2011

Comissió

F
DB

15

PPresident Honorífic: D. Manuel Gascón Alfaro
President: Juan Emilio Gumbau González
Vice-President: Javier Perelló Oliver
Vice-President: Salvador Doménech Montoliu
Vice-President: Juan Granell Ferré
Vice-President: Alejandro Bonet Pérez 
Secretaria: Mª Carmen León Domingo
Vice-Secretaria: Marta Salas Simó
Tresorer: Javier Pi Saborit
Contador: Jose Vte. Capdevila Domingo
Delegat Federació Falles: Javier Alonso Segura
Delegat Festejos: Pedro J. Lozano Centelles
Delegat de Loteries: José Manuel Montoya Gil 
Delegada de Falleres Infantils: Magda Martínez Gual
Delegada de Falleres: Mercedes Payá Gil
Delegat de Casal: Francisco Juan Segarra
Delegats de Pa i portes: Juan Francisco Pedro Burdeus

Juan Vicente Jarque Meneu
Delegat de Carrosses: Luis J. Bernat Rubert
Delegats de Comparsa: Santiago Alcalá Egea

Hector Torralba Zaragozá
Carlos Cano Heras

Delegats de Comparsa Inf. Marilar Rosell Diago
Maite López Atienza
Silvia Comes Palomero

Delegat de “La Volta” José Juan Nebot Albero
Delegats de Truc: Abel Canós Urios

Juan José Conde Guardino
Delegats d’activitats artístiques: Julio Climent Vieco

Daniel Collado Ibáñez
Delegats d’activitats diverses: Jose Antonio Usó Abad
Delegats de Sainet: Juan Vicente Planelles Queral

Consuelo Vilar Ferrer
Delegat Pirotècnic: Javier Arrufat Vicent
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UVocals:
Eva García Mor, Jose Miguel Andreu Monfort, Mª Dolores Heredia
Quirós, Isabel Andreu Heredia, Gloria Pastor Aymerich, Paco
Barruguer Gascó, Mª Dolores Girona Llacer, Juan José Blasco
Granell, Sara Blasco Payá, Paloma Boix Bort, Mª Carmen Bort del
Río, José R. Broch Mesado, Lorena Monraval Peris, Javier Cabedo
Safont, Mª Carmen Peris Silvestre, Elena Cabedo Peris, Javier
Cabedo Peris, Celia Sánchez Plasencia, Carmen Llácer Peset,
Joaquín Chiva Ventura, Mariló Saez Alonso, Ángela Chiva Sáez,
Adrián Chiva Sáez, Jannet Patricia Morales Vilar, Raquel Silla
Maeso, Raquel Climent Silla, Isabel Tortosa Julián, Emilio Dávila
Velasco, Santiago Doménech Montoliu, Silvia Clausell Hidalgo,
Juan José Domingo Escribano, Piluca Olivert Fuertes, Fran Esteban
Perona, Puri Roch Martí, Jorge Felis Tormo, Esperanza García
Valero, Javier Fernández Hernández, Carolina Mataix Ferrer,
Alejandro Forcano Llacer, Abelardo Fortea Peirats, Gloria Sanchis
Fortea, Gloria Fortea Sanchis, José Fco. Franch Devesa, Susana
Alcón Escriche, José Franch Alcón, Hector Franch Nebot, Noelia
Guardino Jodas, David Franch Sabater, Jose Juan Franch Sabater,
Mª Pilar De la Torre Pérez, Xenia Franch De la Torre, Venancio
Fuentes Guerola, Mª Isabel Portalés Galí, Abelardo Gimeno
García, Nati Redondo Garrido, Isabel Gimeno Rodríguez, Rebeca
Salafranca Gimeno, Jose Ramón Gómez Cañada, Mireya Tichell
Monraval, Mónica Gómez Tichell, Rocío Gómez Tichell, Alberto
Graciá del Olmo, Sonia Gascón Valls, Enrique Granell Doñate,
Cayetana Monsonís Blanch, Fernando Granell Monsonís, Sara
Granell Monsonís, José Luis Grau Guillén, Susana Monfort Seores,
Sergio Grimalt García, Josefa Folch Martí, Sofía Grimalt Folch,
Beatriz Juan Guardino, Ana Guardino Jodas, Mauro Llopis Martí,
Iñigo Losada Breitlanch, Nancy Morales Vilar, Verónica Diago
Ibáñez, Isabel Poyatos Mora, Isabel Lozano Poyatos, Rubén
Lozano Molés, Noelia Daganzo Escrivá, Carlos Lozano Centelles,
Mª Asunción Pérez Torres, Juan Bautista Melchor Llopis, Dolores
Borja Oliver, Carmen Melchor Borja, Miguel Molina Saera, Mª
José Dualde Ballester, Alfredo Moliner Gimeno, Rosa Mª Casanova
Aymerich, Francisco Ojeda García, Laura Martínez Casanova,
Juan Carlos Monfort  Vilar,  Rosa Ana Tarrazón Gargallo
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José Montoliu Palomar, Rosa Mª Pedro Burdeus, Ignacio Montón
Esteve, Inma Fabregat Amorós, Guillermina Hidalgo Ortells, Borja
Montoya Hidalgo, Rosa Mª Izquierdo Capella, Cinta Escobedo
Molés, Cinta Perelló Escobedo, Gloria Monfort Manzano, Clara
Pedro Monfort, Jorge Ortiz Angullo, Marta Baena Pedraza, Jorge
Pérez Morte, David Piquer Morató, Jero Cano Martínez, Mª
Eugenia Martín Vicent, Manuel Porcar Blasco, Javier Ribelles
Marqués, Mª Carmen Gascó Murciano, Sandra Ribelles Gascó,
Manuel Roca Vicent, Iñigo Rodríguez Rallo, Mariola Juan Llopis,
Juan Enrique Saborit Gómez, Mª Dolores Ribelles Marqués, María
Saborit Ribelles, Manuel Sánchez Urbano, Ana Mª Gobernado
Álvarez, Pedro Jesús Sarnago Calvo, Cristina Sualdea Barrioa,
Finita Enrique Palomero, Alberto Urbaneja García, Loles Ballester
Saborit, Rosa Valls Moreno, Sandra Bernat Girona, Sergio Venge
Balboa, Pepita Dembilio Santos, Francisco Ventura Fonfría.
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África Franch Guardino

Carmen Doménech León

María Molina Dualde

Berta Urbaneja Ballerter

Maríá Gumbau Rosell
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Marta Montoliu Pedro

Roser Gumbau Rosell Marta Molina Dualde

Teresa Esteban Roch
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Edat: 10 anys 

Estudis/treball: 4t primària 

Temps lliure: Pintar, ballar, escoltar música, fer esport... 

Trajectòria fallera: Des que vaig nàixer, l’any 2001.

Per què fallera enguany?  Perquè Juane m’ho va demanar i em feia molta il·lusió.

Per què Don Bosco? És la meua falla i Sara ja va ser ‘reineta’. 

Un acte faller: La cremà 

Un desig per a l’exercici faller: Què ho passem molt bé tots junts. 

Una frase d'alè per als fallers Don Bosco: Ànim, que anem a per totes!
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Eva Granell Monsonís
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Carmen Melchor Borja
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Laura Martínez Casanova
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Edat: 19 anys 

Estudis/treball: 2n Psicologia 

Temps lliure: Monitora, llegir, música, Víctor... 

Trajectòria fallera: 1998 en Torrent, 2008/09/10 Falla Don Bosco.

Per què fallera enguany? Perquè jo volia i Juane va convéncer ma mare.

Per què Don Bosco?  Perquè és la meua falla.

Un acte faller: L’Ofrena i “entrega” de premis. 

Un desig per al curs faller: ser més fallers i tindre molts premis.  

Una frase d'alè per als fallers Don Bosco: Som els millors!
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Raquel Climent Silla
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EPER JORGE PÉREZ
És l'hora de l'entrevista, arriben les dos reines, podrien anar agafades de la mà o no, és indiferent perquè
des del moment de la seua aparició es respira compenetració, amistat i afecte entre les màximes represen-
tants de la falla Don Bosco.

Perfectament vestides - elegants i adequades - a més de guapes a rabiar estan Raquel i Eva en este matí
del mes de gener. A pesar del fred que anuncien els telenotícies el dia ha despertat assolellat, combina-
ció perfecta per a acompanyar a la presència de les jóvens que no deixen de somriure en cap moment.
Bon senyal, cal ‘disfrutar’ d’elles.

Les reines es mostren molt tranquil·les i il·lusionades, “estem amb moltes ganes de falla i de falles” apun-
ta la major de les dues. Ambdues coincideixen a parlar de la seua festa gran amb passió i orgull, condi-
ció idònia per a afrontar el repte del càrrec que ostenten.

La ja no tan xicoteta Eva, és una xiqueta educada, viva i riallera a parts iguals. Esta alumna de quart curs
de primària del col·legi Torrenova transmet amb idèntic resultat bondat i alegria. És en el seu col·legi on
gaudeix entre molt bona companyia de la seua assignatura favorita “l’anglés”. Bona estudiant, educada i
amable és la reina que parla.

Eva té tres germans, Fernando, el major, estudiant d'econòmiques. Sara, sis anys major que ella, amb
gran vinculació a la falla, exercint el càrrec de reina i de presidenta infantil en dues ocasions. “Sara és
el meu principal suport, a més dels meus pares, en tot el tema faller. Amb la seua experiència m'ajuda
molt i m'ensenya moltíssim”, en este moment la reina major interromp “Eva, compta l'anècdota de la

salutació”. “Ah, sí!, estàvem en un dels primeres cercaviles i Raquel i jo no teníem molt clar com
saludar, i jo li vaig dir: tranquil·la Raquel, la meua germana Sara ens ensenyarà”, riuen les dos,

mostra de la bona sintonia que preval entre elles.

Finalment ens queda el xicotet de la família, Víctor, de tan sols tres anys d'edat i el que
fa que s'il·luminen els ulls d'Eva cada vegada que sona el seu nom. “Cuide molt,

moltíssim del meu germà, passe molt de temps amb ell i m'encanta que així
siga”. Els seus pares, Enrique i Cayetana, van proposar, igual que feren al seu

dia amb la seua germana, el regnat a Eva amb la total tranquil·litat de la
resposta afirmativa de la xicoteta ja que, com confessa la reina infantil,

“l’any passat, el dia de l'ofrena, li vaig dir a Raquel que jo volia ser
reina i a pesar de no tindre-ho clar, un any després aquella frase està

sent una realitat”.
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Cal apuntar que ja des dels seus primers passos Eva s'ha vestit amb el vestit de valenciana any rere any el
dia de l'ofrena, per la qual cosa els vestits ja estan acostumats a lluir en el seu cos. A Eva li encanta ves-
tir-se i més encara el pentinat de fallera, “aguantaria moltíssimes hores amb el pèl de fallera i vestida de
particular”, assegura.

L'entrega de premis és el seu acte preferit i en açò “coincidim les dos”, assenyala Raquel. “M’agrada molt
l'entrega de premis per la seua emoció encara que el tancament de les falles, la cremà, és un altre moment
molt emocionant per a tots”. Els meus records més clars des de xicoteta han estat sempre relacionats amb
el dia de la Cremà”, afirma Eva.

Però no tot són falles i classe en la vida de la reina infantil, en el seu temps lliure gaudeix de multitud
d’activitats com la pintura, el ball o les manualitats. A més, “passe molt de temps en Dinamita Verde”
incloent molts assajos del musical de xiquets en què participa: “Estamos perdidos”. On frases com “podeu
explicar-me que calia fer amb el busca eixe” o “a més està començant a enfosquir, açò va de mal en pit-
jor” sonen de la seua boca en l'obra.

Li encanta també “disfrutar de les amiges” com Claudia, María, Paloma, Carolina Victòria o María entre
altres, però tot això sense oblidar l'estudi, part molt important de la seua vida, com ha de ser.

D'altra banda, Eva se sent molt orgullosa de la seua cort d'honor i de la seua presidenta infantil, Paloma
Cano, amb la qual “xafardege de tant en tant i em ric molt”. Respecte a la seua cort, la reina afirma que
Maria, Roser, María, Marta, Marta, África, Berta, Teresa i Carmen seran des d'enguany amigues seues per
a tota la vida.

Per a finalitzar este ratet amb Eva cal assenyalar que li agradaria viatjar a França, a
París en contret, li encanta el color morat, la calor i l'estiu. A més és seguidora de
Camp Rock i del protagonista de literatura infantil Jerónimo Stilton. Si ha de triar
noms personals es queda amb Víctor, Sara i Fernando, casualitat o amor de germa-
na?

Atenta al protagonisme d'Eva roman l'altra protagonista d'esta distesa conversa, la
reina major de la falla Don Bosco, Raquel Climent Silla. Raquel és estudiant,
perdó, molt bona estudiant, de segon curs de psicologia de la Universitat de
València. En l'actualitat, durant el període acadèmic, resideix en la capital del
Túria per a facilitar el seu accés diari a la facultat. Raquel té un germà, Gerard,
molt vinculat a l'activitat de la comissió de la falla des de xicotet, sent faller a
l’any 2008 i delegat de falleretes al 2009. Els seus pares, Julio i Raquel, recolzen en
totes les decisions la seua filla Raquel, sent conscients de la capacitat d'autogestió de la jove.

La falla Don Bosco pot gaudir d'una reina que respira pau i saber estar. Gran conversadora i pos-
seïdora del do de la bondat, cada vegada menys comú en els temps que corren.
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Com ha quedat destacat amb anterioritat, l'acte d'entrega de premis és un dels més importants per a les
reines de Don Bosco i com diu Raquel “en la nostra falla, i especialment per a mi, l’entrega de premis és
un dels actes més emotius, ja que sempre ens esforcem per aconseguir els millors resultats. Els tres actes
de lliurament de premis que es realitzen al llarg de l’any – sainet i comparses, falles i creus de Maig – són
per a mi igual d’importants i emocionants”. “A més, a la falla sempre anem als diferents actes d’entrega
de premis amb molta il·lusió, no sols per obtenir la major de les recompenses sinó perquè són moments
com estos on queda representada la unitat dels fallers”, assenyala.

Parlant amb Raquel entens que l'amor per les falles li ve des de xicoteta i és que, Raquel ha viscut des de
la seua infància esta tradició gràcies a la insistència de les seues respectives iaies.

La reina de Don Bosco es va instal·lar a Borriana als nou anys i compta com “als pocs dies de viure a
Borriana, coincidint amb l'inici del curs escolar, els meus pares em van portar a veure la Batalla de Flors
i em va impactar moltíssim el colorit de la situació i l'alegria amb què vivia la gent aquells cercaviles
(algun dia jo estaré ahí...)”, així ha sigut.

Esta futura psicòloga ha participat durant tres exercicis fallers representant directament a la falla Don
Bosco. Ha format part de la cort d'Honor de les reines Paloma, Isabel i Sara. “Per fi, després de tres anys
com a fallera, gràcies al suport de la meua família estic disfrutant des del millor lloc possible”, apunta
Raquel. A més, els seus amics, a pesar de no compartir del tot l'esperit faller, li recolzen en el seu camí i,
d'una manera especial ho fa la seua bona amiga Isabel Lozano, Reina Fallera Major de Borriana.

A més de a les falles i a l'estudi, la reina dedica els seus ratets lliures a passar el màxim temps possible
amb la seua família, els seus amics, als quals “intente cuidar i conservar sempre”, i el Centre Juvenil
Salesià Porta Oberta d'on és Monitora de Temps Lliure Infantil i Juvenil. Cal assenyalar que Velázquez,
Federico Moccia, la primavera, la nit, la calor, Roma i l'or blanc són paraules i conceptes que li trauen un
somriure. 

Quan la reina parla de la gent que té directament al seu costat durant este exercici faller, no li falten parau-
les amables. Del seu president, Juan Emilio Gumbau, compta amb les seues pròpies paraules com “està
en tot, ho sap tot, és molt protocol·lari... estem davant d'un estudiós de les falles, ho viu tot d'una mane-
ra contagiadora, és el millor”. Davant d'estes paraules només queda rendir homenatge.

Al mateix temps Raquel explica com es van incorporar les seues dames en este camí: “per a Carmen era
la il·lusió de la seua vida, jo ho tenia clar i tot just vaig confirmar el meu mandat em vaig dirigir a ella
amb la seguretat d'obtenir un sí per resposta”. La reina i Carmen es coneixen des de fa molts anys per la
seua directa implicació en els projectes del Centre Juvenil Salesià Porta Oberta.

Quant a la seua altra dama, Laura, la reina assenyala que ella també havia tingut il·lusió de ser fallera en
diferents ocasions però mai se li havia presentat l'oportunitat. Va ser el passat estiu “fent carrossa” quan
de colp i volta li va dir: “I tu què? No vols ser fallera?”, fins hui. Elles dos també es coneixen des de fa
anys per haver participat juntes en un musical del Centre Juvenil.

Protocol Faller
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La jove té clar que es necessita “molt de temps, dedicació i amor per les falles” per a poder gaudir amb
plenitud en un any així i espera la setmana fallera “amb molta il·lusió”. Al mateix temps aprofita per a fer
autocrítica del món de les falles deixant clar que necessiten “obrir-se més al poble, a la gent, ja que si no
t'involucres en una comissió et pots sentir desplaçat durant estos dies”. Finalment, la reina de Don Bosco
2010/2011 té clar que plorarà “en la Cremà, en la presentació, en l'entrega de premis i quan faça falta”.

Raquel i Eva compten amb les màximes esperances quant a premis fallers de qualsevol tipus es refereix
per a este any faller, com no podia ser d'una altra manera degut a la falla a què representen. 

MOLTES GRÀCIES I BONA SORT REINES!

Protocol Faller
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Crítica de la Falla Infantil

LLEMA: AMB LLEPOLIES, EL MÓN SERÀ MÉS DOLÇ.

La falla representa el món de les llepolies significant que si tot fóra

més dolç: les actituds, les accions, les persones... tindríem un món

millor. El cos i remat de la falla són unes ‘plantes carnívores’ que

més que carn mengen sucre. També podem observar com un

ramat de cavallets alats s’enlairen cap un cel de núvol de cotó-en-

pèl. Més avall, un tren conduït per un grup de pingüins dirigeix els

seus vagons de galeta i gelat cap a un país menys gelat que el pol.

Al seu costat podem trobar el famós personatge de Charlie i la

fàbrica de xocolate, junt a una font de la qual mana xocolate. I

junt a tot açò podem veure pastissos, caramels, ‘gominoles’, bas-

tons ensucrats i un seguici de menuts i graciosos personatges que

fan la vida més dolça als xiquets i xiquetes d’aquest món.
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Crítica de la Falla 

P
LEMA: DIT DE VELL, CAGAT EN ELL.

Podríem definir el refrany com l'exposició en forma sentenciosa d'una idea de la qual se'n desprèn una

conclusió, ensenyament o norma de conducta. 

Els refranys reflecteixen la forma de ser i de fer dels pobles i perpetuen la saviesa popular. Per això podrí-

em dir que expressen com érem, com som i, tal vegada, com serem. 

La falla representa el món dels refranys, que podem entendre com l’exposició d’una idea de la qual es

desprén una ensenyança. Sovint els refranys reflecteixen la idiosincràsia d’un poble i perpetuen la savie-

sa popular. I això precisament és el que passa amb el nostre poble i els refranys. A voltes, coneixem els

refranys per la seua denominació castellana, i així també apareixen en la falla, tot i que amb la seua tra-

ducció al valencià.

El cos de la falla és un munt de llibres amuntegats uns sobre els altres damunt dels quals hi ha un iaio que

llig un volum de saviesa popular al nét i la néta que rematen la falla. 

“Caballo grande, ande o no ande.”

Aquesta escena representa un gran cavall que ve a significar que en el món de les falles val més tindre

una falla de gran volum que una de ben acabada, enginyosa o ben pintada. L’experiència ens ensenya que

si el monument no és gran, no té cap possibilitat de guanyar el primer premi.

“Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija.”

En l’escena es representa un polític pròsper de la política castellonenca, padrí de molts, i a qui tots s’a-

costen per a rebre les seues influències i favors, que no són pocs. Tal és la força i arrelament d’aquest arbre

que ni els millors llenyataires, llija vosté jutges, poden fer-lo caure.

“Mucho ruido y pocas nueces.”

Amb aquesta escena es vol representar dues coses: La recent creada Federació de Falles, que parla i parla,

però que després no té massa repercussió en el món de la festa ja que segueix imperant el que diu el

Sancta Santorum de la Local. També fa molt de soroll alguna política de la mini-oposició i que, sols busca

fer això: soroll i res més. 

“A un panal de rica miel...”

Tots s’acosten al millor buc per trobar la millor mel, les millors subvencions, el millor treball...

“Donde dije digo, digo Diego.”

Podem observar en esta escena com, des de la Junta Local, canvien aquelles promeses que han fet amb

boca tan ampla a les falles de Burriana.

Al capdavall, a tots els àmbits de la ciutat es pot aplicar un altre refranys. Com són les coses. 
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H
PFDiari de bord de la falla

20/04/2010
Hola, falleres i fallers, benvinguts i benvingudes a un nou any de falla. Hui és 20 de març i el nou exercici comença.
Anit es cremava la falla, hui tot torna a començar: buscar president, falleres, falleres majors, artistes… En fi, que es fa
bo el dit faller de què tot naix de les cendres i el caliu de la falla cremada.
Paella de comiat.

29/04/10 CREUS
Hola de nou, diari. Hui és un dia gran. Després d’un mes i escaig de faena, les creus estan preparades. Aquest any sí
toca creu, i quina creu! La construcció de la creu menuda va estar prou clara: una sénia que rodava i tot! La gran va
ser més difícil de perfilar. Després de molt de debatre, l’opció d’una creu daliniana va guanyar per golejada. El jardí
comptava amb un parell d’elements que van anar augmentant com anava augmentant la il·lusió dels forjadors de la
creu. La creu plantejava el problema de si la figura del Crist de Dalí perdria la seua estilització quan posàrem la flor,
però el resultat va ser, a totes llums, immillorable. A la fi vam aconseguir el perseguit primer premi de les creus majors,
un guardó que encara no teníem. I ara ens trobem gaudint d’ell, contemplant el banderí que premia la nostra feina.

17/07/10 TRAQUES DE LES FALLERES MAJORS
Ha arribat l’estiu i la gent comença a disgregar-se. Però hui, dia 17 de juliol, és un bon dia per a reunir-se, amb un
bon motiu, un molt bon motiu: la tirada de traca de les nostres Falleres Majors, Raquel i Eva. La finca Dídacus està
preciosa; no li falta detall. Es nota que Raquel, Cayetana, Julio i Enrique han mimat aquest acte. I elles, elles estan
espectaculars. No hi ha cap jove ni cap xiqueta més boniques. Ah, i poden estar ben pagades, que vaja corts que
tenen: dues joves ‘guapíssimes’ i nou xiquetes que són nou ‘solets’. Després de l’entrada de les dues Falleres Majors i la
seua presentació a la falla, vingué la festa, una festa com calia a la situació, per a grans i per a menuts, amb música i moni-
tors i piscina inclosa. Ja ben entrada la nit la gent decidí anar-se’n, que ja estava bé. Però... quin record ens quedava!

12/09/10 BATALLA DE FLORS
Tot i l’estiueig , un grup d’abnegats fallers han seguit a la saó i s’han dedicat a fer la carrossa de setembre: un cotxe
amb dos cavalls que enlluernen a tots els que veuen la carrossa. És una construcció preciosa que llueix més encara amb
les joves i les xiquetes damunt. La competència és dura, però un brillant segon premi reconeix el treball de tot l’estiu.

25/09/10 TRAQUES DE LES CORTS D’HONOR
Si a l’estiu celebràrem la traca de les Falleres Majors, hui toca tirar la traca a les corts d’honor. Després de recollir-les
una per una arriben al casal, on tota la gent les espera. Després dels aplaudiments la gent entra i també les Falleres
Majors: és el torn de les corts. Primer la infantil i després la major, totes les xiquetes i joves desfilen cap a l’escenari
on se’ls lliura un detall. Ja tenim el planter al complet: les nostres Falleres Majors i les seues corts.

13/11/10 BALL DE COMIAT DE LES FALLERES 2010
Amb aquest acte les falleres de l’any passat s’acomiaden. Ens han concentrat a la plaça de l’Ajuntament. Fa un poc
de fred i s’ha de desfilar fins a La Regenta, ja que la Llar Fallera s’està preparant per a l’exaltació. Després d’una llar-
ga desfilada cap al conegut restaurant, llarga però rapidíssima, i ja dins, escoltem els emocionats discursos de Rocío
i Sara. Després s’inicia el ball amb el qual nosaltres acomiadem Sara Blasco Payá, la Cort Major i la Cort Infantil. 

Cuader de Bitàcola
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14/11/10 PROCLAMACIÓ REINES FALLERES, FALLERES MAJORS I FALLERES MAJORS INFANTILS
A les 17:45h ens hem concentrat als jardins de la casa de la cultura (Fallera Major Infantil, Fallera Major, Presidenta
Infantil, President). A les 18:10h obrin les portes per a la gent. A les 18:30h comenta la proclamació. Som els tercers
a pujar. Eva i Raquel o fan perfecte. Són les més ‘guapes’ del local. I això que hi ha de molt ‘guapes’. Ja estan procla-
mades. Ara a esperar la setmana vinent, la de la presentació oficial.

18-19/11/10 DE MANIFEST
Aquesta setmana és emocionant. Totes les falleres estan nervioses, les famílies alterades. Cada casa exposa els vestits
de les futures falleres, que seran investides en breu. Sabates, mantellines, pintes, adreços... Tot és preciós, encara que
no tant com les falleres. El dia 18 visitem la casa de falleres de les corts i el 19 acabem de visitar les cases de les corts i anem
a casa d’Eva i Raquel. Després, tots al casal, on s’ofereix un sopar amb què les corts i les falleres majors volen obsequiar-nos.

20-21/11/10 EXALTACIÓ DE LES REINES FALLERES DE BORRIANA, LES FALLERES MAJORS I LES SEUES CORTS
Aquestos són uns dels dies més bonics de la festa fallera. El 20 quedem al casal a les 18:30h per iniciar la recollida
de la Cort d’honor i la Fallera Major. Ens acompanya, com no, la xaranga. A les 18:45h recollim a Laura, a les 19:00h
ja estem a casa Carmen i a les 19:30h ens presentem en casa de Raquel. A les 20:00h sopem al casal. Un sopar ofe-
rit per la Fallera Major de la Falla Don Bosco i els seus pares. Amb un poc de pressa, a les 21:20 ens n’anem al on és
la concentració a l’Ajuntament. A les 22:30h és el passacarrer fins a la Llar Fallera. Després d’un castell pirotècnic
entrem a la Llar Fallera. Està preciosa, no li falta detall. És casa nostra i estem molt a gust. I això es nota. A les 23:00h
comença l’exaltació. Els nervis estan a flor de pell. Les falleres tremolen, i no de fred. Dos moments claus: la pujada de les nos-
tres falleres i Fallera Major: Carmen, Laura i Raquel i la pujada d’Isabel, la Reina Fallera de Borriana, orgull per a tots nosaltres. 

21/11/10 EXALTACIÓ DE LA REINA FALLERA INFANTIL DE BORRIANA, FALLERES MAJORS INFANTILS I CORTS D'HONOR
Hui és el dia de les xiquetes, la seua exaltació. A les 14:00h ens trobem al casal per anar a recollir a les falleres infan-
tils i Fallera Major Infantil amb la xaranga. Una per una les recollim: Marta Montoliu, Teresa, África, Berta, Roser i
Maria, Carmen, Marta i María i, después, sobre les 15:40h a Eva. A les 6:00h és la concentració a l’Ajuntament i a les
16:30h s’inicia el passacarrer fins a la Llar Fallera. Después del castell pirotècnic comenta l’Exaltació. Són les deu
xiquetes més boniques de tota la Llar. I no és pació sinó la veritat, per a enveja de les altres falles. Ah, els pares olé,
com la nit abans, a l’hora de posar la banda. Es nota que hi ha qualitat. En acabar l’exaltació Eva i els seus pares ens
ofereixen un berenar al casal de la falla.

27/11/10 BALL DE LA REINA
La setmana passada va ser l’exaltació i hui se celebra el Ball de la Riena, de les falleres majors i les seues corts d’ho-
nor. Passades les onze de la nit ens reunim amb la resta de falleres a la Llar Fallera. Les menudes estan emocionades
i les gran, també. Es balla el primer ball i comença la festa, fins a altes hores de la matinada.

30/01/11 XII VOLTA A PEU A LES ERMITES DE BORRIANA
Un any més s’ha preparat la Volta a les Ermites. Durant la setmana s’ha anat apuntant la gent. No falta la camiseta per
a ningú. L’oratge no ens ha acompanyat al llarg de la setmana, però hui fa un dia esplèndid. Un total de set-cents ins-
crits, un amunt, un avall, i uns tres-cents ‘carotes’ es donen cita a la porta del casal a les 8:00h. A les 8:30h, amb pun-
tualitat suïssa, es dóna l’eixida, estiga qui estiga, com diu José Juan. La caminata ha variat un poc a causa de les obres
i del temporal que ha fet malbé algun que altre caminet. En números la volta queda de la següent manera:
Fruita: Taronges:150 quilos. Pomes i peres: 350 quilos, Aigua: 1500 quilos, Aquarius: 500 litros, Coca/cola: 500 litros
Quan, passades totes les ermites, s’arriba a la falla, s’ha preparat un picoteo i cervesa o refrescos per a tothom. Gràcies
a tots els participant, un any més s’ha acomplit amb aquest tradicional event.

I ací es tanca el Quadern de Bitàcola. Seguirem escrivint el dia a dia de la falla. 
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SLES PERIPÈCIES DEL SAINET                  
CONSUELO VILAR
Senyores, senyors, xiques, xics, ‘guapos’, ‘guapes’, falleres i fallers de la Falla Don Bosco.
L’any passat vaig escriure sobre les peripècies i el fred que  es va passar assajant el sainet. Aquest any no podia
ser menys, clar que fred no hem tingut ni la meitat, però cangelos n’han hagut per a donar i vendre, dit açò
sols queda començar el relat.
Allà cap al mes de agost ens vam reunir, en una alqueria de la Serratella , els directors i mua ,que no tinc clar
el que sóc, però m’encanten tots el saraos i més que res els del sainet. Allí es va parlar de la data de l’estrena
i estava a menys d’un bufit, s’havia avançat una barbaritat i a nosaltres ens pillava en brages o calçotets, segons
es mire.
Menys mal que el sainet estava escollit. Es van posar els cartells en el casal amb la data de la reunió per a
donar els papers a tots els que volgueren eixir.
El dia de la reunió, que no plovia ni hi havia inundacions, érem sis o set actors, els directors, el substitut i jo,
és dir el casal ple . Dos actors no podien eixir, u és pare de la Reina de Burriana, l’altre, actor impressionant,
per assumptes personals i de treball també abandonava el projecte.
Bé, a tot açò un dels directors, el del palitruqui o el Mossen, allarga el guió i en lloc d’un sainet era una espec-
tacular obra de teatre digna del Lope de Vega de Madrid.
Per fi, es donen els guions i es reparteixen els papers i allà vas cabàs, com era d’esperar ens faltaven dos actors
mascles.Què fem ? 
De moment se salva el paper del vallero, donant-li’l al substitut pero i el altre que te la tira de paper? Està clar,
un dels directors, que a més és el president, convens a un faller amic d`ell de tota la vida, dient-li que  eren
quatre frases de res. Quan el xic veu el paper que tenia que representar no li agarra un batistot perquè és jove,
que si no ja haguérem vist. Va dir que sí. Li donem les gràcies per haver-nos salvat del compromís.  
L’elenc està complet i es comencen els assajos, però en un vull i no vull es presenta la Misericòrdia, festa de
bous i d’altres coses i clar, com encara es veu lluny el dia de l‘estrena, què collons? festa plena com en la
Magdalena. Tots de vacances, passen festes i entre cafenets, rises i algun que altre pas de sevillanes comen-
cen els assajos, però com passen les dies, els actors tenen altres compromisos, viatges, creuers, entrenaments
de futbol, refredats, exàmens, mals de panxa i algun que altre tortallet, mai es pot assajar tota l’obra; sempre
falta algun actor o actriu ( menys actrius que actors ).
Quan es veu que van passant les setmanes i no hi ha res concret es pensa en tirar la tovalla i abandonar, és
dir, no fer el sainet, però d’això res, ahí entra l’esperit d’artista i de faller.
Ens preguntem… i els diners per a la falla ?, que per cert ja estaven pressupostats i el premi de l’activitat falle-
ra ? Aquest guardó és molt estimat pel cotarro de la falla. Valorant tot, decidim seguir, portar-ho tot cap avant,
què botons, si som els millors!
Doncs bé, el decorat s’acaba gràcies a Déu per a descans de més d’un, és una passada com sempre, és divi-
no de la muerte. El xic que el fa és  un artista, el millor! T’estimem a tope, guapo.
Total, en l`escenari fet, el vestuari perfecte, sempre hi ha alguna cosa: la sotana del mossen. L’única que tení-
em no li cabia. Per què serà ?  Però sempre hi ha bones persones i nosaltres tenim la millor: la mare d’una
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actriu (la sorda o fluixa d’oïda), se’n va al mercat, compra la tela i en menys de vint-i-quatre hores ens fa una
sotana digna d’un bisbe, gràcies de tot cor cosa bona. 
El vestuari està ja clar, el decorat també però falta el relleno, l’atrezzo con diuen els que saben, és dir, tot el
mobiliari i els detalls de l’escenari. Els mobles s’aconsegueixen com sempre, assaltant a les iaies, a la falla i al
nuvi d’alguna que altra apuntadora. Els mateixos actors porten tot el que tenen i pot servir, fins i tot del fem es
trau rendiment.
Van passant els dies, cada vegada queda menys, comença el cangelo per als actors i directors, les cames ens
fan figa, s’acosta el dia de l’estrena, per acabar-ho d’arreglar es representa en la Casa de la Cultura, que està
molt mona pinta de rosa i plena de cristalls i tot això, però per a fer un sainet és una empastre: la gent està
damunt del que actua, el so és per a plorar, tot està a l’inrevés, el de baix està dalt i el de dalt està baix, els
vestuaris o camerinos quan els veus caus morta, són una ruïna, es comuniquen el dels hòmens i el de les
dones, els servicis estan al pis de dalt, les portes dels passadissos estan tapades amb cartons ---dic jo que serà
per a  passar fred i no arribar a congelar-te es con si estigueres al carrer-, tercermundista total. 
Bé, sols falta que tots els actors se sàpiguen el paper, que ningú s’enganye en les entrades i eixides de l’esce-
nari i tot perfecte, la veritat  és que els tenim a la gola.
Per fi arriba el dia de l’estrena, San Josep ens assistisca, quin cangelo, menys mal que mirava la cara dels altres
i estaven igual o pitjor que jo, no se si això me tranquil·litzava o em posava pitjor. Ningú, absolutament ningú
es pot imaginar lo que ens passa pel cap, sincerament estem cagats, es comença a suar de la calor que tens
per dins, per acaba-ho d’arreglar es queden en blanc i en el guió en les mans van de racó en racó darrere de
l’escenari repassant, els mires i ja t’entra descreament, es maquillen, no per res sinó per a què no vegen com
de blancs que estan.
Tant com va passant el temps van d’un costat cap al altre sense parar, els nostres sentiments són una barreja
de por, pel poc que s`ha assajat en tots els actors junts i sentiment de pau perquè ja falta poc per a saber el
resultat del treball. Quan s`obri el teló el cor et va tan de pressa que el tens als garrons. Només queda enco-
manar-se a Don Bosco a Déu i a la sort que no hi ha que oblidar-la per si de cas.
Però els bons actors i companys es demostren en e l’escenari i els nostres ho van demostrar ajudant-se. Tota
la por i els temors van desapareixent després de la primera carcallada del públic, els nostres artistes estan com
una pinya. Es van superar, van demostrar que estaven fets de la millor fusta, la de movila que no es corca mai,
són especials.    
En resum, un sainet no sols és un guió, és la unió d’una gent que riu, sofreix, gaudeix, riny, com en les millors
famílias, pateix, fan bromes (algunes coentes), es passa fred, es furten hores a la família i al descans, tot per la
falla. Però la recompensa, que no és un sopar pagat, és fer feliç a la gent sentir una carcallada, per això treba-
lla la gent del sainet.
Que orgullosos poden estar les falleres, fallers i el cotarro de  la Falla Don Bosco, perquè actors, actrius i direc-
tors com els nostres  encara no els han parit.
Per acabar volguera donar les gràcies a tots, a la modista, a totes les iaies, apuntadora i al novio, decorador,
actors, actrius, directors. Gràcies per fer-me passar eixos moments tan bons. Gràcies per deixar-me ser part de
vosaltres i del sainet. Gràcies per ser tal com sou i recordeu en Don Bosco me teniu per al que vulgueu. Us vull.

Consuelo
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NEL TERCER SAINET
JUANVI PLANELLES
No vaig a fer una valoració dels sainets que hem fet fins ara. El passat, passat. El sainet d'enguany "DEIXA’M
LA DONA PEPET" ha sigut molt diferent als altres dos, per diferents motius que no es poden desenvolupar en
un llibret de falla. 
Hi ha que estar dins per a coure la vivència des del primer dia d'assaig fins la baixada última del teló (Bé,
enguany no hi ha hagut teló perquè no tocava).  El personal de la falla, que és el primer crític, ha donat el vist
i plau i això ja és bitllet per a sentir-se satisfet. No sé aleshores, quin ha sigut el resultat econòmic, però enca-
ra que no ho he buscat, m'he trobat amb personas que han felicitat al quadre d'actors i demés components
de l’entramat teatral. Moltes persones, moltíssimes persones. Això ja és motiu per a sentir-se més que satisfets.
Enguany hem estat a resguard de jurats impertinents i mamons. Jurats que sense cridar-los venien a donar-nos
palmadetes al llom a l'eixida del teatre o et paraven al mig del Pla per dir-te les meravelles del teu sainet; més
a l'hora de la veritat claudicaven sota els auguris de pesos pesats fallers, de molt de pes... Sí! Jo crec que
enguany estem a tot passat. El bo del nostre president volguera tots els premis. Jo no en vull cap. Jo em quede
amb la sinceritat d’aquelles persones que "Han xalat" sofrint la representació. I per suposat, la dels nostres
actors. 
Quan vaig presentar el llibret i ens vam adonar que durava més de dues hores, vam alçar les celles com un
‘Zapatero’ vil. Cap espectador ha apreciat el temps. Així i tot es va tindre que acurtar per motius de temps. Hi
ha gent que fins i tot li va parèixer curt. Això és el que de veritat deixa satisfet. 
Jo volguera demanar des d’ací a tots i totes els fallers de Don Bosco una major entrega a l'hora de fer teatre.
És un sacrifici molt gran, això és veritat, però fa falta més gent per a sostenir bé una obra de les característi-
ques d'un sainet. Vull donar les gràcies molt en especial a Magda Gual, mare de Magda Martínez per la
paciència que va tindre amb mi, però l'alegria que es va confeccionar la sotana. Gràcies Magda! I com no, a
Consuelo Vilar, sempre en tot moment al que li demanares. Gràcies pels ‘bocates’ tan saborosos i per la meti-
culositat amb què preparava tot el necessari. 

Juanvi
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PFArticle del Sainet

Deixa’m la dona, Pepe. Sainet Falla Don Bosco Falles 2011.
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XII VOLTA A PEU PER LES ERMITES DE BURRIANA

Quan ja cueja gener,
com mana  la tradició,
la ciutat, amb devoció,

al seu patró s’encomana.
I encetant la festa gran
de fervor, el cor farcit,
visitarà el poble unit

les ermites de Borriana.

Un any més s’ha celebrat la Volta a Peu per les ermites. Un any més, un èxit més. Malgrat la crisi que a tots arri-
ba, un milers i escaig de participants donen bona fe de la sana vitalitat de la nostra volta. Aquest any però, la
gent ha escatimat un poc més i se n’han inscrits vora els set-cents, mentre que uns tres-cents insolidaris ens han
acompanyat amb els seu caminar, que no donatiu. Com que no hi ha paella! Alguns es pensen que per cinc
euros s’ha de donar fins a la sang; però això ho deixem a la consciència de cadascú i cadascuna. Solament
volem fer palesa la nostra reflexió: Tal volta siga necessari posar fre a aquesta gent que s’aprofita dels inscrits. 
De tota manera, la setmana plujosa no impedí que la gent anara apuntant-se. En el dia D, el de la volta,
com no podia ser d’altra manera, teníem el carrer i el casal plens. La comissió de la falla i els organitza-
dors, un deu. Treballant i anant allà on feia falta. Està clar que la volta és una cosa nostra. 
En xifres: Taronges: 150 kg, Pomes i peres:350 kg. Aigua: 1500 l. Aquarius: 500 l. Coca/cola: 500 l.
En arribar al casal, la gent va poder refrescar i picotejar  alguna coseta per tal de xarrar i comentar les
anècdotes del camí. En fi, un nou any, una nova volta i un nou èxit de participació. L’any que ve, a per la
tretzena. 
Volem agrair la col·laboració de:
Diputació de Castelló, Ajuntament de Burriana, CSA, Creu Roja Espanyola, Coca-Cola, Aigua de Bejís
Exclusives Esteller, Grup Capdevila, Reanault Grial Auto, Impremta Gràfiques Ventura, Sergatex, Comissió de
la Falla Don Bosco.
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BBarres d’or continua amb els queixals esmolats.

Després de quatre anys l’associació gastronòmica Barres d’Or

segueix endavant, amb més força que mai. La seua reunió periò-

dica continua sent els dimecres a les 21:30h. Sols es para a l’estiu

i en acabant falles. Els cuiners, per suposat, són Paco i el seu

‘pinxe’ Juanfran, que de tant en tant trau la mà de la butxaca i tot.

Els socis de Barres d’Or segueixen sent 28 i hi ha llista d’espera!

Bé, en són 29 si comptem al gos de Pi, que menja  com u més. I

ja se sap que per a ser soci has de ser obligatòriament de la falla.

El president, també repeteix: Juanvi Planelles. La dinàmica de les

vetlades és la consabuda: 

21:00h Arribada i tertúlia.

21:30h Palmadetes de rigor i sopar.

23:00h (aprox) Partida de truc i ‘palitruqui’.

La resta de la setmana, a règim que cal cuidar-se. Aquest any no

ha vingut cap cuiner professional de restaurant per a guisar, però

és un bon costum que es pretén recuperar. El que sí s’ha celebrat

és el tradicional i espectacular sopar de Nadal, on el cava i el

marisc anava a orri; tant fou així que algú tingué a bé d’arruixar

els que tenia més a prop amb una botella de cava un poc moguda.

En fi, un any més en què les dones poden descansar dels homes

per una vegada a la setmana.
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EEl fet que una associació fallera s’ocupe de confeccionar un protocol fester per a seguir-lo al llarg dels
actes que conformen la Festa és vertaderament interessant i esperançador, doncs açò indica la seriosa con-
solidació d’un fet popular reafirmat pel costum reiterat i que solament s’havia abordat fins ara des del punt
de vista dels diferents reglaments fallers que en gran part s’adaptan al que ha disposat per JCF de València,
i que sempre són aplicables a altres festes locals i altres poblacions amb idiosincrasia i costum propis.
Partim aleshores d’una de les accepcions de la definició de protocol:
“Formulari d’etiqueta a observar en les cerimònies oficials”
“Formulari de etiqueta a observar en las cerimònies oficiales”. Esta màxima és insuficient, ja que la
reglamentació d'usos i costums pot també adaptar-se a  normes  d'urbanitat o educació.
L'establiment de normes protocol·làries estarà en funció de la importància de l'acte i de les persones que
l'executen.  Són unes formes de controlar i conservar el que estableix.
Sabuda és la diferència de rang entre distints estaments. En primer lloc els polítics, fins fa poc de temps
els religiosos i la resta, cadascú en funció del seu càrrec.
La presència de Reines falleres així com les seues respectives Corts d'Honor al mateix temps que presi-
dents de falla i els seus subsegüents  càrrecs, influirà en el protagonisme de cada un d'ells: unes vegades
per jerarquia natural i altres per imposició del propi estatus faller. Sense oblidar la prevalença masculina
com a directius de l'associació fallera i el lluïment de les dones, el paper del qual pareix moltes vegades
creat per a això.
No tots els actes requereixen la mateixa serietat. La festa és espontània i natural en molts casos, però en
altres la reglamentació conferix solemnitat i dignitat a l'acte.
El treball d'aquestes falles investigadores és molt interessant per la seua delicada observació dels actes que
es realitzen a Borriana i per tant aquest llibret pot convertir-se en un llibre de consulta per a molts.
Després de llegir minuciosament aquest treball, arribe a convicció que és quasi imprescindible el compli-
ment d'un protocol establert.
Encara que tinc els meus dubtes sobre si totes les comissions l'executen igual. Hi ha algunes observacions
en aquest treball en què ja s'aguaiten certes diferències amb l'actualitat. Si que queda clara l'aparició en
els actes dels diferents personatges i pràcticament en tots, l'ordre és el mateix amb el sempitern acompa-
nyament de tabal i dolçaina a l'inici i banda de música per a acabar el seguici de personatges.
L'ús de vestit regional es fa imprescindible, per als protagonistes en quasi tots els actes.
Les dones llueïxen les millors gales tradicionals.                                                                                   
Un altre assumpte són els hòmens. L'ús de vestits antics és més complicat per a ells, encara que és d'es-
perar que amb el pas del temps s'utilitze majoritàriament com a distintiu de la festa i la roba “normal de
carrer” es deixe per als acompanyants, observadors i invitats.
Actualment hi ha dos corrents respecte a les “gales” en el vestir. Per un costat els que consideren vetlada
la vestimenta excessiva, per un altre costat els que veuen molts d'aquestos actes com a motiu de lluïment.
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Així, doncs, poc cal afegir a aquest bon treball, només desitjar que hi haja consens en l'aplicació per part
de diferents falles. De fet hi ha molts actes comuns a totes elles però al marge, cada una d'elles té les seues
peculiaritats i no estaria de més que haguera una homologació per al benefici de tots.
I és possible que aquesta proposta (com la denomina l'autora) siga l'inici d'altres, dins del món faller, amb
suggeriments que no isquen només de les altes esferes, sinó dels fallers de peu que són els que viuen els
actes en cada moment i que en definitiva seran els majors beneficiats per les facilitats i comoditats que els
donen.
La meua enhorabona!. 

M.Victòria Liceras

Lliurament de premis Indumentària adequada per a 
desfilar en l’Ofrena.

Col·locació correcta de les Falleres Majors de
l’exercici, de la Fallera Major de 

l’any anterior i del president.

Proclamació Falles 2011. 
Ordenació per antiguitat.
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PPer protocol coneixem el conjunt de conductes, regles i normes socials que, junt als usos, costums i tra-
dicions dels pobles; s'apliquen per a conèixer, respectar i complir: no sols en el mitjà oficial ja establert,
sinó també en el mitjà social, laboral, acadèmic, polític, cultural, esportiu, policial i militar. 
Però el protocol ha de complementar-se per a cobrir totes les necessitats que requereixen el conjunt d'ac-
tivitats que tenen lloc quan en els actes oficials es realitzen una altra sèrie d'activitats que s'han de regular i
organitzar. Les activitats públiques que realitzen les autoritats tenen més components que el mer protocol.
Per tant, cal buscar altres conceptes que servisquen de complement al camp del protocol. I per això sor-
geixen termes com etiqueta o cerimonial, entre altres. Etiqueta és 'el cerimonial dels estils, usos i costums
que s'ha de guardar en les cases reals i en actes públics solemnes' o bé 'la cerimònia en la manera de
tractar-se les persones particulars o en actes de la vida privada, a diferència dels usos de confiança o fami-
liaritat'. I cerimonial és 'el conjunt de formalitats per a qualsevol acte públic o solemne' i s'assenta sobre
la sòlida base del principi jurídic de la igualtat natural dels estats.
Aquest conjunt de termes, protocol, etiqueta i cerimonial, ens dóna les bases fonamentals per a la prepa-
ració, organització i execució tant d'actes oficials com d'actes privats. No obstant això, quan parlem de
protocol es pot donar per fet que, en molts casos, ens estem referint a estos tres termes quan parlem en
general del Protocol (amb lletres majúscules). El terme protocol ha absorbit en si mateix les tres accep-
cions donades anteriorment i per tant sol ser representatiu de les tres definicions donades amb anteriori-
tat. Encara que no hem d'oblidar que cada terme té el seu propi significat i funció.
El protocol, com a terme concentrador d'altres afins, es pot definir com el conjunt de tècniques (basades
en normes, lleis, usos i costums) necessàries per a la correcta organització i desenrotllament d'actes, bé
siguen públics o privats, i la bona consecució final dels mateixos.
El protocol, excepte l'aplicat basat en la llei per als actes oficials, no imposa sinó que aconsella i dóna
unes pautes bàsiques a seguir si es desitja la correcta organització i desenrotllament d'un acte. El proto-
col oficial o legal (basat en normes i lleis) queda reduït a l'àmbit de la Corona, El Govern, les
Administracions de l'Estat, les comunitats autònomes i les Corporacions Locals.
No lleva que en la resta d'actes organitzats per empreses, institucions, col·lectius, etc. siga una base fona-
mental i punt de referència esta normativa, però no és de compliment obligatori. En aquest cas el 'proto-
col' a seguir, els ordres de precedència, les presidències, etc. són responsabilitat dels seus organitzadors
que poden 'crear' la seua pròpia estructura i els seus propis desenrotllaments per a actes determinats.
No obstant això, cal remarcar que no s'ha d'abusar d'una excessiva reglamentació en els actes privats,
sobretot si als mateixos no acudeixen autoritats. Tot acte ha de portar una bona organització, però els seus
esquemes no han de donar rigidesa a l'acte, deixant a criteri dels organitzadors fer disposicions que poden
ser poc habituals, però que ells puguen considerar d'interés per determinats paràmetres o característiques
de la trobada. Una aplicació racional del 'protocol' farà més senzill i més 'llevadero' un acte privat que
no té perquè ser un complicat embolic d'estrictes normes que s'ha de seguir durant el mateix, amb la con-
següent incomoditat per als convidats.
Hi ha costums, tradicions i rituals, que tenen una difícil classificació dins del món del protocol i l’etique-

llibret1prueba:Maquetación 1  8/2/11  18:56  Página 44



E

D

ta. Eixa difícil classificació es la que trobem al món de les falles, ja que són molts aspectes a tindre en
compte i en àmbits molts diversos, com poden ser una processó, ofrena, sopar de gala, . . . Tot açò és el
que anem a tractar en aquest llibret, és a dir, l’aplicació del protocol social al protocol faller.

Des de fa uns anys, a les falles de Burriana, se celebra el que coneixem comunament com La traca . Aquest
nom, ve de quan és presentada una fallera, ja que s’encén una traca dient que ja és oficial.
Aquest és un acte informal, regit igualment amb mesures protocol·làries, ofert per les màximes represen-
tants de la falla, i alguna volta, junt amb elles, o una altra traca a banda, les seues corts d’honor. Algunes
falles, l’anomenen “sopar d’estiu”, ja que a l’estiu com la gent es dispersa més, no hi ha motiu algú, com
aquell que diu, per a reunir-se. 
L’objectiu d’aquest acte és presentar a tota la falla a qui seran les representats de la falla el pròxim exer-
cici, fer-ho d’una forma més familiar, amena i divertida, tant per als més majors com per als xiquets.
Si les amfitrions són les Falleres Majors, són les últimes que entraran a escena; és a dir, hi ha un lloc desig-
nat com a “escenari”, en el qual les esperaran les seues corts d’honor i els presidents corresponents, tant
l’infantil com el major. Seran, per tant, sols les Falleres Majors les que desfilaran, fins al lloc corresponent
on seran presentades a la resta de la falla.
Si pel contrari, les amfitriones de la traca són les corts d’honor, seran les Falleres Majors les que espera-
ran a l’escenari, i les corts d’honor les que desfilaran fins al lloc destinat per a presentar-les com a falle-
res per al pròxim exercici.
Normalment, si és una “traca” consisteix en un sopar estiuenc, en un lloc obert, i moltes voltes tematit-
zat, per a fer d’aquesta festa, una nit diferent i igualment atractiva per al món de les falles. Si per un altra
part, és el “sopar d’estiu”, sol fer-se a un restaurant, on la gent anirà mig d’etiqueta, és a dir, les dones ves-
tides de còctel i els homes amb vestit i jaqueta.

Els actes tant de la Cavalcada del ninot, com de la Batalla de Flors, podríem destacar-los com els més
divertits que podem trobar dins dels actes oficials de les falles de Burriana. Els dos tenen com a element
principal la carrossa, elaborada, comunament, de paperet, per tota la comissió.
La cavalcada del ninot, se celebra el primer cap de setmana del mes de març, és un dels últims actes abans
de la denominada “setmana fallera”. En aquest acte, participen totes les comissions falleres de la ciutat i
la Reina fallera de Burriana i la seua cort d’honor.  Se celebra el dissabte per la nit, la corresponent a la
comissió major, i el diumenge vesprada, la dels xiquets que conformen la comissió infantil. Ambdues, es
regeixen pel mateix patró. 
La primera carrossa en desfilar, serà la de la màxima representat de les festes, qui al acabar el recorregut,
seurà a Tribuna, junt amb la seua cort d’honor, membres de junta local fallera, i diversos convidats. 
Seguidament, desfilaran les comissions falleres, per l’ ordre assignat per a eixe exercici. Cada comissió, va
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precedida per la “comparsa” (membres de la comissió, disfressats d'un lema en concret, a fi de criticar
aspectes de la ciutat, comunitat, o política en general) i darrere, la carrossa. A la carrossa, van assegudes
la Fallera Major de la falla amb la seua cort d’honor. La que més amunt ha d’anar, és la màxima represen-
tant de la falla,  i la seua cort d’honor, haurà d’anar seguida de dalt cap a baix, de la que tinga més anti-
guitat a la falla a la que menys. És típic que les falleres des de la carrossa, tiren caramels, cuquets, . . .
La vestimenta que haurà d’adoptar el públic serà informal, és a dir, un vestit de llana, vaquers i camisa,
jersey i no oblidar-se d’un bon abric, ja que en aquestes dates i sigut al carrer, sol fer molt de fred.
La Batalla de Flors, és un acte prou paregut a la Cavalcada del ninot, quant a protocol es refereix. Ja que
és una cte oficial, al qual acudeixen totes les comissions i les Reines Falleres de Burriana, tant major com
infantil, amb les seues corts d’honor, respectivament. Canvia prou la data, ja que és l’acte de clausura de
les festes patronals de setembre, i normalment al voltant de les 6 de la vesprada.
En aquest acte, hi ha un recorregut tancat, al qual se li peguen 3 voltes, la primera és sense confeti, ni ser-
pentina, és per a què el públic contemple les meravelloses carrosses i les disfresses dels seus components.
A partir de la segona, és quan Burriana es converteix en una pluja de colors.
Hi ha una peculiaritat en aquest acte, ja que hi ha falles que porten com a representants les que han sigut
falleres durant tot l’any, mentre que hi ha altres, que porten segudes a la carrossa les que seran les repre-
sentants del pròxim exercici faller. Què és el correcte? El correcte, és que les que estiguen assegudes a la
carrossa siguen les que han estat tot l’exercici com a representants, ja que fins l’acte de proclamació ofi-
cial, no haurien d’anar com a representants les vinents, perquè encara no estan proclamades. 
Una altra peculiaritat, és que a la majoria de falles, les assegudes a la carrossa són les falleres majors, i la
cort de la fallera major de la falla, perquè? No tenen el mateix dret majors que infantils? Hauria de ser
equitativament, unes i altres, el problema està en què normalment, hi ha més infantils que majors, i si
damunt els juntes a tots, és molt difícil, fer una carrossa lluïdora amb totes segudes damunt d’ella.
Respecte al públic, la vestimenta correcta que haurien de portar seria el que coneixem com una vestimen-
ta informal, és a dir, les xiques amb un vestit fresc, uns pantalons i un top, de colors estiuencs (per l’hora
i l’estació en la que es fa l’acte) i a poder ser amb les menys butxaques possibles (per a què no s’emple-
nen de confeti), i els xics, amb uns “xinos” i camisa amb les manegues arremangades, mai amb camiseta
o polo, sobretot els que van darrere da la carrossa com a representants de la comissió.

Dins les falles de Burriana, aquest acte no el celebren totes, hi ha unes que sí, i unes altres que no; tal-
ment com a “la traca” és un acte intern cada falla, però un dels més importants, tant per a les falleres que
finalitzen l’exercici, com per a les que el comencen.
Com el seu propi nom indica, l’acte està partit en dos: en primer lloc, el comiat de l’exercici vigent, i la
proclamació del vinent.
Aquest acte, comença amb uns presentadors, que habitualment, faran un repàs del que ha sigut l’any
faller, dels actes, premis, festes. Després del recordatori es donarà pas a què totes les falleres de la cort
d’honor, infantils i majors, i les seues màximes representants d’eixe exercici, pugen a l’escenari. A cadas-
cuna d’elles, se’ls entregarà un ram de flors. Aniran totes abillades amb el vestit de valenciana.
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Comiat-Proclamació: 1. Fallera Major de la falla, 2. Fallera Major Infantil de la falla, 3-6: Cort d’honor
major de més a menys antiguitat, 7-10: Cort d’honor infantil de més a menys antiguitat.

Ja totes assegudes a l’escenari, serà el torn del comiat de l’any. Per a poder dur-ho a terme, serà es dona-
rà pas al discurs del president/a infantil, qui serà l’encarregat/da d’acomiadar-se de totes les falleretes amb
les quals ha viscut eixe any. Seguidament, serà el torn del president da la falla, i per últim seran la Fallera
Major Infantil i La Fallera Major, respectivament les qui acomiadaran els seu any com a màximes repre-
sentants.
Acte seguit, aquestes donaran pas a les protagonistes del nou exercici. Per a poder fer-ho, el secretari de
la falla llegirà l’acta on està escrit el nom de les que integraran les corts majors i infantil, i les seues Falleres
Majors. En eixe moment, es fa la proclamació oficial davant de tota la falla. A les Falleres Majors se’ls farà
entrega del pergamí on està escrit el seu nom, junt a l’escut de la falla com a màximes representants del
nou exercici.
Per a finalitzar l’acte, tots en peu, entonaran l’Himne de la falla i l’Himne regional.
És un acte faller, per tant, totes les que han format part protagonista de l’actual exercici han d’anar amb
el vestit de valenciana, tant les falleres, com els presidents, major i infantil.
La resta dels assistents, haurien de portar vestit de mitja etiqueta, aquesta està considerada com una nit de
festa, però no és la més important de les nits de falles, per tant, elles hauran d’anar amb vestit de còctel,
i ells amb esmoquin. A la nostra terra portar esmoquin no és un costum massa ben acceptat, per tant, el
més probable, és que acudisquen tots amb vestit i jaqueta.
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LLa proclamació és un dels actes més importants dins l’exercici faller, i un dels que menys importància,
aparentment, se li dona. No és un acte més, ja que la Corporació Municipal, es reunida de forma extraor-
dinària per a ratificar l’acord unànime de proclamació de les Reines de Burriana per al proper exercici.
Aquest acte es celebra, normalment, a la Casa de la Cultura. 
La Corporació Municipal, seu baix, al fons de l’escenari, a una taula en forma de semicercle, on estan
asseguts de forma protocol·lària, sent asseguts al mig, l’alcalde de la ciutat, els llocs de la dreta i l’esque-
rra,  són per a les màximes representants respectivament (buits fins al final de l’acte), a la dreta la Reina
Fallera de Burriana, i a l’esquerra, la seua homònima infantil. A la resta de llocs n'aniran seient respecti-
vament, segons la seua importància dins de la corporació municipal, sent així, el partit vigent el que quede
més al centre del semicercle, i els partits d'oposició en els extrems.
La primera en baixar serà la Reina Fallera infantil, baixarà saludant, i serà rebuda per l’alcalde de la ciu-
tat (a qui saludarà primer) i el regidor de festes. Se li imposarà l’insígnia d’or de la Junta Local Fallera de
Burriana, com a màxima representant infantil de les festes de Burriana, i se li farà entrega del pergamí on
queda escrit el seu nomenament com a Reina Fallera Infantil de Burriana. En aquest moment a l’escenari
estaran al mig la Reina Fallera Infantil, a la seua dreta, l’alcalde de la ciutat, i a l’esquerra, el regidor de
festes.
Seguidament, serà el torn de la Reina Fallera de Burriana,  en la qual se seguirà el mateix protocol que
amb la seua homònima infantil. Ella, farà la salutació a aquesta, abans que a l’alcalde, ja que és la més
important que es troba a l’escenari en aquests moments. Ja a l’escenari preparades per a rebre a les seues
corts d’honor, Junta Local i màximes representants de les comissions falleres, la forma correcta de col·loca-
ció serà la següent. Al mig les dos Reines de Burriana, estan a la dreta (mirant per darrere) la major, i a la
seua esquerra, la infantil. A la dreta de la Reina Fallera de Burriana, l’alcalde de la ciutat, i a l’esquerra de
la infantil el regidor de festes.

Proclamació: 1. Reina Fallera de Burriana, 2. Reina Fallera Infantil, 3. Alcalde de la ciutat, 4. Regidor de festes

Ja a l’escenari proclamades com a Reines de Burriana, seran les respectives corts d’honor, la Junta Local
Fallera i les màximes representants de les diferents comissions amb els seus presidents, les que s’aniran
apropant a l’escenari per a ser proclamades.

Tots els que s’apropen a l’escenari hauran de seguir un protocol, i no serà per a tots el mateix, s’hauran
de tindre en compte els diferents aspectes:
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1. La Cort d’honor infantil, haurà de saludar en primer lloc a la seua màxima representant, seguida de la
Reina Fallera Major de Burriana, l’alcalde i el regidor de festes. Haurà de posar-se a la foto entre la Reina
Fallera Infantil i el regidor de festes.

Proclamació amb membre de la cort d’honor infantil: 1. Reina Fallera de Burriana, 2. Reina Fallera
Infantil, 3. Alcalde de la ciutat, 4. Regidor de festes, 5. Membre de la cort d’honor infantil

2. La Cort d’honor major, haurà de saludar en primer lloc a la seua màxima representant, seguida de la
Reina Fallera Major Infantil de Burriana, l’alcalde i el regidor de festes. Haurà de posar-se a la foto entre
la Reina Fallera i l’alcalde de la ciutat.

Proclamació amb membre de la cort d’honor major: 1. Reina Fallera de Burriana, 2. Reina Fallera Infantil,
3. Alcalde de la ciutat, 4. Regidor de festes, 5. Membre de la cort d’honor major

3. La Junta Local Fallera de Burriana, haurà de seguir el mateix protocol que la cort major, a l’hora de salu-
dar, però a la foto, hauran de posar-se a la dreta de l’alcalde (en cas de baixar dos, el de més càrrec a la
dreta de l’alcalde, i el de menys, a l’esquerra del regidor de festes).

Proclamació amb membre de la Junta Local Fallera: 1. Reina Fallera de Burriana, 2. Reina Fallera Infantil,
3. Alcalde de la ciutat, 4. Regidor de festes, 5. Membre de Junta Local Fallera
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4. De les comissions falleres, s’acostaran els seus representants, és a dir, la fallera major infantil i cavaller
acompanyant (si en porta), el president/a infantil (si hi ha); la fallera major i el president. Seran els més
menuts els primers a saludar (faran el mateix protocol que la cort d’honor infantil), mentre els represen-
tants majors, es quedaran un pas enrere esperant a que acaben, per a ser ells el que saluden a les màxi-
mes representants de la festa fallera (seguiran el protocol de la cort d’honor major). A l’hora de la foto, es
posarà la Fallera Major a la dreta de la Reina Fallera; la Fallera Major Infantil i cavaller acompanyant, a
l’esquerra de la Reina Fallera Infantil, el president a la dreta de l’alcalde, i per últim, el president/a infan-
til, a l’esquerra del regidor de festes.

Proclamació amb representats d’una falla: 1. Reina Fallera de Burriana, 2. Reina Fallera Infantil de
Burriana, 3. Alcalde, 4. Regidor de festes, 5. Fallera major de la falla, 6. Fallera major infantil de la falla,
7. Cavaller acompanyant, 8. President de la falla, 9. President infantil de la falla.

En finalitzar l’acte, serà el torn que les màximes representants de la festa fallera, seguen amb la corpora-
ció municipal, sent l’alcalde al mig del semicercle (el que ocupa la primera plaça), a la seua dreta la Reina
Fallera (2ª plaça), a la seua esquerra, la Reina Fallera infantil (3ªplaça), i la resta en alternança, segons el
seu càrrec en la corporació municipal.
L’acte finalitzarà, amb tots els assistents en peu, entonant l’himne regional.
Respecte al vestuari apropiat per a aquest acte, seria un vestit curt per a les dones, d'estil sobri, que és l'u-
tilitzat en actes semi-formals al matí o primer hora de la vesprada; i per als hòmens, i per als hòmens, ves-
tit i jaqueta fosc, camisa clara, i sempre amb corbata.

Com a exaltació hem d'entendre l'acte que exalçarà les Reines del poble, les falleres majors de cada falla
i les seues corts davant de tota la ciutat. En aquest acte se'ls imposarà la banda i quedaran investides com
a falleres per a tot l'exercici. Podríem dir que una xiqueta o dona no és fallera fins que no se li imposa la
banda en aquest acte ple de fastuositat i protocol. De fet podríem dir que és l’acte més important per a
les falleres de Burriana, tret de la presentació pròpia de cada falla. 
Però... per què se celebra aquest acte a més de la presentació de sa falla? Podríem contestar que són cos-
tums de cada poble. En Burriana el dia de l'exaltació, els carrers s'engalanen per a celebrar aquest acte
institucional i molt cerimonial. La ciutat sencera gaudeix d’un esdeveniment social on les comissions pas-
segen pels carrers amb les xarangues recollint les falleres casa per casa, il·lusionades aquestes per lluir el
primer dia el seu vestit de valenciana; un dia en el qual se’ls imposarà la banda com a falleres del pròxim
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exercici. A partir d’ací comença tot!
En primer lloc, les comissions al complet queden al casal, per anar recollint una a una a totes les falleres
que formaran la cort d’honor del pròxim exercici, i per últim, a la Fallera Major. La xaranga, per suposat,
no pot faltar aquest dia, en el qual els carrers de la ciutat s'omplin de música i colorit. Una vegada reco-
llida la Fallera Major la majoria torna al casal per a gaudir d’un sopar, abans d’eixir cap a la Plaça de
l’Ajuntament on es concentren totes les falles. Es un moment emocionant veure con la plaça es nega dels
colors dels vestits de les joves i xiquetes, de la música de les xarangues i del so i del fum de les innume-
rables traques que llancen les comissions.
Allí, tots junts, esperen l’arribada de la Reina Fallera de Burriana i la seua cort d’honor. A continuació
començarà la desfilada oficial, encapçalada per la colla de dolçainers i tabaleters de Burriana, seguida de
les  comissions falleres (en l’ordre que haja tocat eixe any, les falleres per parelles i la fallera major al mig,
un poc més enrere per donar-li protagonisme. Hauran de desfilar amb una distància de metro i mig entre
la fallera de davant i la de darrere i lentament, per a què lluïsquen i se les puga veure el millor possible),
les delegacions vinents, i per últim, la nova Reina amb la seua cort d’honor i la seua antecessora. La ante-
cessora sempre anirà a l’esquerra de l’actual Reina de Burriana. Darrere d’aquestes, sols anirà la Reina
Fallera Infantil, acompanyada de l’alcalde de la ciutat, el mantenidor de l’acte i el regidor de festes. Si hi
ha més gent a la filera, seran vice-presidents o convidats, que aniran alternant-se de dreta a esquerra, sent
sempre la figura principal la Reina Fallera Infantil, i l’alcalde de la ciutat.

Desfilada exaltació Reina Fallera de Burriana: 1. Reina Fallera Infantil de Burriana, 2.Alcalde de la ciutat,
3. Mantenidor d el’acte, 4. Regidor de festes.

Aquest dia, està considerat de gala, per tant, les dones haurien de lluir un vestit llarg, i els homes esmo-
quin; com així no és, perquè recollir a les falleres amb aquest tipus de vestimenta és prou incòmode,
s'haurà d'anar com a mínim, les dones amb vestit de còctel o similar, i els homes amb ‘trage’ jaqueta. Tot
aquell que puge a l’escenari haurà d'anar amb el vestit regional, ja siga home o dona, ja que és un acte
oficial faller.
Un dels moments més protocol·laris d’aquest acte, dins d’una falla, és el moment de pujar a l’escenari per
a fer la imposició de bandes. S’anirà anomenant fallera per fallera amb el seu acompanyant, les quals des-
prés de realitzar la desfilada per l'estora roja entre els invitats, pujaran a l'escenari, quedant-se elles en la
part central i ells, en la part de fora, així successivament, deixant el centre a la fallera major.
Ens hem de centrar en el moment en què puja la fallera major, ja que moltes voltes és acompanyada pel
president de la falla, però li imposa la banda son pare, per tant, quan arribe just a peu d’escala agrairà al
seu president l’acompanyament, el president saludarà el pare, i aquest l’ajudarà a pujar a l’escenari. En
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pujar, ja estant les dames amb els seus respectius acompanyats dalt l’escenari la Fallera Major passa per
davant de tots, ja que és la màxima representant, mentre que son pare/president passarà per darrere, per
no tapar-les, ja que són elles les protagonistes, no ells.
Han d’estar tots atents per a imposar la banda, serà el que impose la banda a la Fallera Major el que por-
tarà la veu cantant, i marcarà el temps per a posar la banda, donar el ram i a continuació sí, com agraï-
ment els 2 bessos. Els acompanyants, en acabar la seua labor, eixiran per darrere d’elles abans que seguen.
S’ha de tindre en compte la vestimenta dels homes, ja que si no van amb vestit regional, hauran d'anar
tots amb jaqueta, per a trobar una certa harmonia dalt de l’escenari.

Exaltació-Representants d’una falla: 1. Fallera major de la falla, 2-5: Cort d’honor de més a menys anti-
guitat. 6. President de la falla, 7-10: Acompanyants de la cort d’honor, respectivament amb elles.

La banda, per posar-la correctament, s’agafa de la següent manera. La mà esquerra es tindrà sota l’escut
de la falla, i la dreta,  al mateix costat de l’escut però més avall, per agafar-la amb seguretat i intentar que
li toque el menys possible, fins que la tinga al lloc corresponent, el muscle dret.
S’ha de tindre en compte, que si estàs a l’esquerra de la xica, l'acompanyant sols s'ha de posar un pas més
avant que ella, un poc decantat i llavors inclinar-se per a posar la banda. Mentrestant, si s'està a la dreta,
ja en la banda a les mans, l'acompanyant haurà de rodejar-la per darrere, fins arribar a la seua esquerra i
seguir el mateix moviment comentat anteriorment.
Per altra part, per a donar el ram se segueix el mateix moviment, per a no tapar-la, i se li dóna sempre a
la mà esquerra, agafant-lo de la part baixa.
Abans de tancar aquest capítol, cal comentar quan ha d'alçar-se i seure la Reina Fallera de Burriana, ja
que després que li imposen la banda de Reina de Burriana, seu al tron i hi ha gent que pensa que s’ha
d’alçar per a saludar a les delegacions i hi ha gent que no. Ací tenim la resposta, no ha d’alçar-se en cap
moment, és a dir, ella és la màxima representant eixe dia, van a fer-li ofrena a d’ella, per tant, no té el per-
què alçar-se, sols ha de fer-ho en moments coherents, com el no poder fer alguna cosa per estar assegu-
da. En cap moment ha de rendir-se a cap delegació, ella hui és l’amfitriona, la protagonista, la màxima
representant de les festes de Burriana, i és la seua nit.
Per últim, com a colofó d’aquest acte, tant els assistents, com totes les falleres que hi ha dalt l’escenari,
incloent a la Reina de Burriana, hauran de posar-se tots en peu per a entonar la Marxa de la Ciutat i
l’Himne Regional. 
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NNo és un acte amb molta rellevància, ja que, com el seu propi nom indica, és un ball, l’única diferència
amb un altre, és que es fa en honor de la Reina Fallera de Burriana. És el tercer acte oficial, i el segon amb
el vestit regional.
Aquest dia, les falles amb les seues comissions majors i infantils, i les Reines Falleres de Burriana, amb les
seues respectives corts d’honor, es reuneixen als peus de l’Ajuntament. Des d’allí, fins a la Llar Fallera,
faran una desfilada totes les falleres majors i infantils, per a poder gaudir del nomenat ball.
A l’hora de la desfilada, com a tots els actes oficials, començaran la desfilada amb els dolçainers, seguits
per les comissions falleres, amb l’ordre que els toques per a l’exercici corresponent, Reina Fallera de
Burriana, amb la seua cort d’honor, i exactament igual, la seua homònima major. Darrere de la Reina
Fallera aniran els presidents majors i infantils de cadascuna de les comissions, els vice-presidents i presi-
dent de la Junta Local Fallera de Burriana, i per últim, tancant la desfilada, la banda Filharmònica de
Burriana.
Hem de tenir en compte, com ha de desfilar l’alcalde i el president de la Junta Local, junt als seus vice-
presidents. Mirant per darrere, si són imparells, el del mig serà l’alcalde de la ciutat (1), el de la seua dreta,
el president de la Junta Local (2), a la seua esquerra el primer vice-president o, si hi ha alguna, vice-pre-
sidenta, en el seu defecte (mai ha d’anar una dóna a un cantó) (3), a la dreta del president de la Junta Local
el segon vice-president (4), i a l’esquerra del primer vice-president, el tercer (5). L’ordre quedaria així: 5-
3-1-2-4

Desfilades oficials – Junta Local Fallera (imparell): 1.Alcalde de la ciutat, 2. Concejal de festes, 3.
Vicepresidenta 2, 4. Vicepresident 1, 5. Vicepresident 3

Si pel contrari, la filera, la forma un número parell, seria de la següent forma, sent la sisena posició, la de
l’últim vice-president, (tenint en compte, que mai ha de quedar una dona als cantons): 6-4-2-1-3-5

Desfilades oficials – Junta Local Fallera (parell): 1.Alcalde de la ciutat, 2.Concejal de festes, 3.
Vicepresident 1, 4. Vicepresidenta 2, 5. Vicepresident 3, 6. Vicepresident 4
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Ja a La Llar Fallera, entraran les comissions falleres, es col·locaran a les seues respectives taules, seuran, i
serà el torn de què entren les màximes representants de la ciutat, amb les seues respectives corts d’honor.
Darrere d’elles, aniran l’alcalde de la ciutat i el president de la Junta Local Fallera, en algunes ocasions,
acompanyen també els vice-presidents.
Les Reines Falleres, amb les seues corts d’honor, pujaran a l’escenari, o es quedaran just d’avant d’aquest.
Mirant per darrere, serà la Reina Fallera Major, la que estarà al mig a la dreta, amb la seua cort d’honor a
la seua dreta. I al mig, a l’esquerra, la Reina Fallera Infantil, i la seua cort d’honor a la seua esquerra. 
El ball l’obriran les Reines Falleres de Burriana, la major amb l’alcalde de la ciutat, i la infantil, amb el regi-
dor de festes. Poc a poc, aniran eixint al mig de la pista de ball, les diferents Falleres majors i corts d’honor.
Les Falleres Majors de cadascuna de les falles, ballaran amb el president de la comissió, i les corts d’ho-
nor, amb el seu faller o delegat.
Si ens centren en la vestimenta que hauran de portar, totes les falleres aniran amb el vestit regional, els
presidents o fallers d’aquestes també; i tots els assistents a l’acte, hauran de portar una vestimenta formal,
és a dir, en el cas de l’home, un vestit amb jaqueta obscur, amb camisa clara i corbata; i en el cas de les
dones, hauria de ser un vestit curt o vestit amb jaqueta, sempre amb calces i un poc de tacó.

Aquest acte, el podem considerar el més important de la cadascuna de les falles durant l’exercici faller.
Eixe dia és prou complicat,ja que tot es vol tindre controlat fins al mínim detall, per a que isca tot a la per-
fecció. Hi ha moltes coses a tindre en compte, com serien: la col·locació de les cadires sobre l’escenari,
l’ordre de les falleres al pujar, autoritats, el convidats, els seus seients. . .  
Tot açò seria més fàcil si sempre seguirem les regles bàsiques de protocol que a continuació anem a nome-
nar, així seria mecànic, i mai tindríem dubtes si ho fem de forma correcta o no.
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1. Recepció dels convidats
Una missió fonamental de la falla amfitriona és ocupar-se de la recepció i comiat dels convidats, tant dels
d’honor com la resta. En protocol hi ha una màxima: tot convidat ha de ser rebut. En alguns casos, serà
la màxima representant/jerarquia de la falla, i en altres, un representant d’aquest. La decisió de qui el te
que rebre dependrà del rang del convidat i del tractament o cortesia que vulga dispensar.
2. Ordenació dels convidats

- Auditori en filera única imparell: Els convidats, en aquest cas, seuen en front a les falleres majors en una
única filera, la qual s’ordenarà en alternança des del mig fins als extrems, començant per la dreta del
seient central. Si porten acompanyant, el consort de l’1 seurà al seient 2, reservant-se els llocs 3 i 5 per a
la següent parella, els 4 i 6 per a la tercera i així successivament. Es tindrà en compte seure a una perso-
na sense consort per a no tindre que dividir cap parella.

- Auditori en filera única par: Es tracta, en aquest cas, d’una única filera, però composta d’un número par
de seients. S’ordenaran en alternança del centre fins als extrems, sent els dos centrals els primers (el de la
dreta entre ambdós ocupa el primer i el de l’esquerra el segon), sent de dreta a esquerra des dels seients
centrals. 
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- Auditori en fileres dobles o quàdruples: Es quan els convidats seuen front a les falleres majors no en
una única filera, sinó en una doble. En aquests casos, la numeració dels seients es realitza per fileres. Les
primeres tenen preferència sobre les segones, aquestes sobre les terceres, i així successivament. Entre les
dos d’una mateixa línia, la de la dreta mirant cap a l’escenari té precedència sobre l’esquerra.

- Auditori en filera triple: la filera central s’ordena en alternança i les laterals en forma lineal, sent priori-
tària la situada a la dreta de la central, i dels seients d’aquestes tenen major precedència els més pròxims
a la zona del centre. Es recomanable  no utilitzar una ordenació seguida; millor situar diferents llistats de
convidats en cadascun dels blocs.

3. Ordre de les falleres al pujar a un escenari
Sempre que les falleres tenen un acte en el qual s’han de nomenar per pujar a un escenari han de seguir
un ordre, no es pot fer de forma alternativa d’una volta a un altra sinó es que es té un motiu en concret.
Ens podem centrar en dos aspectes per a fer l’ordre: ordre d’alçària o antiguitat fallera.
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Ordre d’alçària:
Si ens centrem en aquests tipus, les falleres deuran de pujar de menys a major alçària sense tindre en
compte cap altre factor, i si son del mateix tamany, s’ordenarà alfabèticament pel cognom.
Antiguitat fallera
Si per un altra part es tria aquest, es comprovarà el currículum faller de cadascuna de les que formen part
de la cort d’honor i pujaran en ordre de menys a més anys com a falleres de la cort, i sinó, com a mem-
bres de la falla. Si dues o més coincideixen, s’ordenarà igual que en el cas anterior, alfabèticament pel
cognom.
4. Seure a l’escenari
Seure a l’escenari és més difícil del que pareix, perquè s’ha de tindre en compte diversos factors. 
El primer que hem de tenir en compte és la figura principal, és a dir, si la presentació està presidida per
una o dues persones. Hi ha que procurar, en la mida del possible, que les presidències estiguen confor-
mades per número imparell de persones, així la principal ocupa el centro.
Quan la presentació és sols d’una de les dues falleres majors, la cort d’honor ha de començar a seure de
fora cap a dins, quedant-se a l’extrem esquerre (vist des de darrere) la primera de la llista, al dret la sego-
na, així successivament, fins que la última estiga seguda a la dreta de la fallera major.

Presentació 1 Fallera Major: 1. Fallera Major de la falla, 2-5: Cort d’honor de més a menys antiguitat a la
falla.

Per un altra part, si la presideixen la Fallera Major, i la Fallera Major infantil de la falla, les dos deuen estar
assegudes al mig de l’escenari, la que està seguda a la dreta, vist des de darrere, serà la Fallera Major, i la
que està a l’esquerra, la Fallera Major Infantil.

Presentació 2 Falleres Majors, amb alternança: 1. Fallera Major de la falla, 2. Fallera Major Infantil de la
falla, 3-4: Cort d’honor major de més a menys antiguitat a la falla, 5-10: Cort d’honor infantil de més a
menys antiguitat a la falla.
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Si ens trobem aquest cas, la cort d’honor tant major com infantil, ha de seure en el mateix ordre que hem
comentat anteriorment. Podem seure-les de dues formes, totes les infantils al costat de la Fallera Major
Infantil, i  la cort major, al costat de la Fallera Major, respectivament. Però seria més correcte seure dues
corts d’honor en alternança de dreta a esquerra amb respecte a les dues Falleres Majors.

Presentació 2 Falleres Majors (majors a la dreta-infantils a l’esquerra): 1. Fallera Major de la falla, 2.
Fallera Major Infantil de la falla, 3-8: Cort d’honor major de més a menys antiguitat a la falla, 9-14: Cort
d’honor infantil de més a menys antiguitat a la falla.

Presentació 2 Falleres Majors (Cort d’honor major darrere-cort d’honor infantil davant): 1. Fallera Major
de la falla, 2. Fallera Major Infantil de la falla, 3-8: Cort d’honor major de més a menys antiguitat a la falla,
9-14: Cort d’honor infantil de més a menys antiguitat a la falla.
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Presentació 2 Falleres Majors (Fallera Major amb cort d’honor a la dreta-Fallera ajor infantil amb cort
d’honor a l’esquerra): 1. Fallera Major de la falla, 2. Fallera Major Infantil de la falla, 3-8: Cort d’honor major
de més a menys antiguitat a la falla, 9-14: Cort d’honor infantil de més a menys antiguitat a la falla. A l’hora de
rebre als convidats, les dos falleres majors s’aproparan al centre de l’escenari mantenint els seus llocs originals.

Presentació 2 Falleres Majors i cavaller acompanyant (Cort d’honor major darrere-cort d’honor infantil
davant): 1. Fallera Major de la falla, 2. Fallera Major Infantil de la falla, 3. Cavaller acompanyant, 4-9: Cort
d’honor major de més a menys antiguitat a la falla, 10-15: Cort d’honor infantil de més a menys antigui-
tat a la falla.

5. Salutacions dels convidats a les Falleres Majors
És una missió molt important determinar el protocol dels convidats que assisteixen a un acte. Així ho dis-
posa per a actes oficials de caràcter especial el Real Decret de Precedències Vigent en España. La falla té una
important labor, principalment d’interpretació de costums i d’aplicacions de les seues pròpies normatives.
Aquesta disposició deixa una amplíssima responsabilitat als organitzadors, doncs ha de conjugar perfectament
les normatives (nacionals i pròpies) i les costums típiques del lloc, qüestió que en ocasions resulta complexa.
Si la presentació és d’una figura principal, serà la seua acompanyant en el regnat la que pujarà primer a
obsequiar-li, mentre que si la presentació és tant de la Fallera Major, com de la Fallera Major Infantil, les
primeres en rendir pleitesia a les noves representants han de ser les representants de l’exercici anterior.
Sempre la infantil abans que la major.
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A continuació, passarien totes les comissions falleres per ordre de desfilada d’eixe exercici.
Quan s’acosta una falla a saludar, deuran de pujar els seus màxims representants, primer s’aproparan els
infantils i saludaran en el següent ordre: Fallera Major Infantil, Fallera Major, president/a infantil i presi-
dent/a. Mentrestant aquestos saluden, els representants majors aguardaran un pas enrere per no passar pel
mig i molestar mentre aquestos finalitzen. Per un altra part, quan aquestos finalitzen, s’aproparà la Fallera
Major i el president, i saludaran en el següent ordre: Fallera Major, Fallera Major Infantil, president i pre-
sident/a infantil.
A l’hora de la foto es col·locarà la Fallera Major que visita a la dreta de la amfitriona, la infantil a l’esque-
rra de la amfitriona infantil, igual amb els presidents major e infantil, respectivament.

Foto amb falla visitant amb cavaller acompanyant: 1. Fallera Major de la falla, 2. Fallera Major Infantil de
la falla, 3. President de la falla, 4. President infantil de la falla, 5. Fallera Major visitant, 6. Fallera major
infantil visitant, 7. Cavaller acompanyant visitant, 8. President visitant, 9. President infantil visitant
Foto amb falla visitant: 1. Fallera Major de la falla, 2. Fallera Major Infantil de la falla, 3: President de la
falla, 4. President infantil de la falla, 5. Fallera Major visitant, 6. Fallera major infantil visitant, 7. President
visitant, 8. President infantil visitant.

Foto amb cavaller acompanyany amb falla visitant: 1. Fallera Major de la falla, 2. Fallera Major Infantil de
la falla, 3. Cavaller acompanyant, 4.President de la falla, 5. President infantil de la falla, 6. Fallera Major
visitant, 7. Fallera major infantil visitant, 8. President visitant, 9. President infantil visitant

Si hi ha convidats d’unes altres ciutats, hi ha diversos factors que devem de tindre en compte:
Sempre es deixaran per al final, els caps de provincia i de comarca.
Categoria de l’Ajuntament: Dins d’una mateixa província pujaran abans les representants d’una ciutat que
tinga menor categoria, així successivament fins les que tinguen major categoria.
Llunyania: Pujaran les representants de més lluny a més prop,  respecte a la ciutat visitada. Si hi ha varies
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que coincideixen, pujarà més tard la ciutat que haja visitat més voltes a l’amfitriona.
Per al final es deixarà a la representant de la ciutat, ja siga la Fallera Major o alguna de les membre cort
d’honor. Si aquesta té un altre acte, es canviarà l’ordre de pujar, i ho farà darrere de les representants de
l’exercici anterior.

Foto amb Reina Fallera Infantil de Burriana: 1. Fallera Major de la falla, 2. Fallera Major Infantil de la falla,
3: President de la falla, 4. President infantil de la falla, 5. Reina Fallera Infantil de Burriana, 6.
Vicepresident de Junta Local Fallera

Foto amb Reina Fallera de Burriana: 1. Fallera Major de la falla, 2. Fallera Major Infantil de la falla, 3:
President de la falla, 4. President infantil de la falla, 5. Reina Fallera de Burriana 6. Concejal de festes

6. Ordre de les taules de les falleres i els convidats
El protocol que es segueix per a ordenar a les persones que ocuparan la presidència respon a diversos sis-
temes que s’apliquen en virtut a les característiques de l’acte i les circumstàncies físiques del lloc on es
desenvolupa.
En podríem destacar molts, com podria ser el sistema d’alternança, el cartesià, ordenació lineal, o la pre-
sidència mixta. 
De tots aquests sistemes, ens quedarem amb el sistema cartesià, el més adequat per aquest tipus de actes,
ja que s‘utilitza únicament en banquets o menjars on els que presideixen no es posen front als convidats,
sinó que es situen en una taula redona en el centre del menjador. Aquesta pot ser ovalada o redona. 
Com be hem comentat abans, la taula presidencial la trobarem al mig del restaurant. Si l’acte el presidei-
xen dos persones hi ha dos possibilitats, que estiguen en la mateixa taula, una front a l’altra o en dos tau-
les diferents a la mateixa altura del saló.
El més normal en un acte de presentació on es presenten tan a la Fallera Major com a la Fallera Major
Infantil, seria fer una taula de presidència on es trobaren el president de la falla, vicepresident i els seus
respectius consorts, i si hi haguera alguna autoritat seuria junt a aquestes persones, ja que serien els
màxims representants de la falla.
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A la dreta de la taula presidencial (mirant l’escenari) trobaríem la taula de la Fallera Major i la seua cort
d’honor, on seuria també la Fallera Major de la ciutat, o representant, si es quedara a sopar; i a la seua
esquerra, la de la Fallera Major Infantil. 
Al voltant d’aquestes taules estaran les dels familiars i amics de les màximes representants.
7. Obertura del ball
El ball el deuen obrir les màximes representants amb els màxims càrrecs de la falla, en aquest cas tant la
Fallera Major, com la Fallera Major Infantil, amb el president i president infantil respectivament. Si hi
haguera algun càrrec polític o de més importància deuria ballar amb la màxima representant i el presi-
dent de la falla amb la seua consort.
Si estiguérem com a convidats l’alcalde de la ciutat o concejal de festes i la Fallera Major de la ciutat, a
una presentació, les parelles per a obrir el ball es deurien d’obrir de la següent manera: 
Fallera Major de la ciutat - President de la falla
Alcalde/Concejal de festes – Fallera Major de la falla
Vicepresident 1 – Consort de l’alcalde/concejal de festes
Sempre que hi hagen convidats d’honor, s’han de tindre en compte en aquest moment. Serà de la perso-
na de major càrrec en la falla, a la de menor, l’ordre que hauran de seguir els fallers per a traure a ballar
les representants convidades.

Els passacarrers i desfilades són molt típics dins del mon de les falles. Qualsevol acte que tinga aquesta
festa va precedit d’una desfilada o passacarrer, on podem contemplar com llueïxen les falleres els seus
vestits regionals.
Coneixem com a passacarrer, quan la comissió fallera sencera, és a dir, tant comissionats com a falleres
d’eixe any, tots junts, van pel carrer al ritme de la xaranga.  És típic anar pel carrer, sentint cançons falle-
res, pasdobles, versions de cançons actuals, . . .  Ací no hi ha cap protocol que seguir, ja que es barregen
falleres majors e infantils, amb comissionats, delegades i demés, és un moment divertit de la falla, on tots
gaudim per igual de la festa fallera.
Per un altra part, la desfilada, és el moment en el que les falleres majors  amb les seues corts d’honor, for-
men per anar desfilant cap a un lloc/acte en concret. L’ordre de desfilada a seguir serà sempre el mateix,
des del primer acte oficial en el qual es desfile (l’exaltació). 
En primer lloc, anirà la cort infantil. Aniran per parelles, de menys temps com a comissionades i falleres
de banda, a les que més antiguitat tenen dins la falla. La Fallera Major Infantil anirà al mig, un pas enre-
re que l’última parella de falleretes. Si hi ha cavaller acompanyant, anirà a l’esquerra de la Fallera Major
Infantil.
La Fallera Major i la seua cort d’honor seguirà el mateix protocol, ja vagen soles o amb les infantil, si van
amb aquestes, sempre desfilaran darrere. Si el president desfila amb elles, anirà un pas enrere de la falle-
ra major, i a la part de l’esquerra.
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Desfilades: 1. Fallera Major de la falla, 2. Fallera Major Infantil de la falla, 3-6:Cort d’honor major de més
a menys antiguitat a la falla, 7-10: Cort d’honor infantil de més a menys antiguitat fallera
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Quan les representants de Burriana, Castelló, Valencia i Alacant estan juntes s'han de col·locar a la foto o
han de desfilar del següent mode. Sent 1 Burrriana, 2 Castelló, 3 Valencia i 4 Alacant, l'ordre per a desfi-
lar seria així 3-1-2-4.
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Desfilades amb presidents: 1. Fallera Major de la falla, 2. Fallera Major Infantil de la falla, 3. President de
la falla, 4. President infantil de la falla, 5-8:Cort d’honor major de més a menys antiguitat a la falla, 9-12:
Cort d’honor infantil de més a menys antiguitat fallera

La vestimenta correcta per al passacarrer, serà un vestuari informal per a la comissió, i sempre el vestit
regional, tant per a les Falleres Majors, corts d’honor i president. Per a la desfilada, serà sempre el vestit
regional, ja que no ha de desfilar cap persona que no lluïsca el vestit regional.
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DDins dels actes del calendari faller, no sols trobem festa, premis i ”taxin, taxin”, també hi ha actes molt
més seriosos i protocol·laris, com per exemple, les processons. En trobem vàries, en honor a diferents
Verges  i Sants de la ciutat, com per exemple, els seus patrons. 
A les processons sempre s’eixirà amb un ciri, el qual s’ha de portar sempre encés, i a la mateixa mà, que
dependrà del lloc on vages desfilant. És a dir, si vas pel lateral dret, portaràs el ciri a la mà esquerra, si vas
pel lateral esquerre, portaràs el ciri a la mà dreta, i si vas al centre, sempre a la mà esquerra. Ja vages sol,
o amb més gent als costats, tots portaran el ciri a la mà esquerra. Si en algún moment, desfiles amb una
parella, la persona que quede a la dreta, portarà el ciri a la ma dreta, i la que quede a l’esquerra, a l’ esque-
rra.
Aquests, són actes religiosos, per tant, haurem de tenir en compte la vestimenta que s’haja de portar. Si
ens centrem en el vestit regional, s’haurà de portar mantellina, sense cap dubte, ara bé, quin és el color
correcte? Com ja es va comentar a l’apartat de l’ofrena, s’haurà de portar de color blanc o crema, si vas
amb el vestit confeccionat a l’estil del s.XVIII, i negra, si vas amb el vestit del s. XIX. S’ha de portar el cos
de mànega llarga o justillo, ja que al ser un acte religiós, hem de guardar el pudor i respecte.
La processó, anirà encapçalada per l’estendard de la confraria, sant, verge, a qui li fem honor. A continua-
ció, totes les persones que vulguen eixir per lliure, que no tinguen res a veure dins de la confraria, segui-
des de les comissions falleres participants, sent l’última comissió la corresponent al Barri del Sant. Darrere
de la falla anfitriona, aniran les Reines Falleres de Burriana, amb les seues corts d’honor, els que confor-
men la confraria, la imatge de la corporació municipal, i la banda de música.

El pregó i la crida, son actes que es celebren el mateix dia, un rere altre, i que tenen com a objectiu, mar-
car l’ arribada de la festa de les falles a la ciutat. De mà del pregoner local, que proclama en tots els racons
de la ciutat el pregó anunciador, Burriana dóna un any més la benvinguda a les festes.

L'acte comença, com ja és tradicional, a les portes de casa de les Reines Falleres de la Ciutat, a les quals
el Pregoner obsequia amb el manuscrit del Pregó. A casa la Reina Fallera Infantil, estarà ella, amb la seua
cort d’honor, i la Junta Local Fallera. La Reina Fallera Major Infantil, amb la seua cort d’honor, l’alcalde
de la ciutat i el concejal de festes, estaran de cara al pregoner, i ordenats de la següent forma: al mig de
la filera la Reina Fallera Major Infantil de Burriana, a la seua dreta, la mitat de les components de la cort
d’honor, i a l’esquerra, l’altra part component de la cort d’honor. Un pas enrere d’ella, a la dreta estarà
l’alcalde de la ciutat, i a l’esquerra, el concejal de les festes de Burriana.
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Pregó-Reina Fallera Infantil de Burriana: 1. Reina Fallera Infantil de Burriana, 2. Alcalde, 3. Concejal de
festes, 4-7: Dames de la ciutat (per ordre d’alçaria), 8-13: Cort d’honor infantil (per ordre d’alçaria)

Aniran desfilant, fins a casa la Reina Fallera de Burriana, on es seguirà el mateix protocol, que a casa la
Reina Fallera Infantil. Ja juntes, ambdós corts d’honor, amb les representants de la ciutat, s'anirà desfilant
fins als emplaçaments triats per cadasqun dels sectors, on s'agrupen les comissions pertanyents al sector
determinat esperant amb emoció l'arribada de l'anhelat pregoner.
Al arribar als emplaçaments seleccionats, estaven les Falleres Majors de cadascuna de les falles del sector
corresponent, i les corts d’honor darrere d’elles, en una filera la cort d’honor infantil, i en la darrera la
major. 
Les representants de cadascuna de les falles, no es col.loquen com volen, és a dir, cada any, l’emplaça-
ment varía, per a que totes siguen amfitriones. Per tant, si a un sector hi ha 4 falles, la falla que estiga al
centre a la dreta, serà la falla corresponent a l’emplaçament d’eixe any, la del centre a l’esquerra, la falla
corresponent a l’emplaçament de l’any següent, i així succesivament. Les Reines de Burriana, es col.loca-
ran entre les dos falles del mig. Les corts d’honor de les Reines de la ciutat, es quedaran darrere del pre-
goner, la cort d’honor infantil, a l’esquerra, i la major a la dreta.

Pregó-Sector Falles de Burriana: 1. Reina Fallera Infantil de Burriana, 2. Reina Fallera Infantil de Burriana,
3. Fallera Major falla 1, 4. Fallera Major infantil falla 2, 5. President falla 1, 6. President infantil falla 2, 7.
Fallera major falla 2, 8. Fallera major infantil falla 2, 9. President falla 2, 10. President infantil falla 

2. Ja havent passat per els 4 emplaçaments corresponents als 4 sectors de la ciutat, les comissions falleres
de la ciutat, junt a les màximes representants, encapçalades per les dolçaines i tabalets, es dirigeixen cap
a l’Ajuntament, on tindrà acte la Crida, per donar pas al començament de la festa de les falles.

Protocol Faller
Llibret de la Falla Don Bosco 2011

F
DB

66

llibret1prueba:Maquetación 1  8/2/11  18:56  Página 66



E

Una volta en l’Ajuntament, el pregoner acompanyat per les reines falleres de la ciutat, les seues corts d’ho-
nor, l’alcalde de la ciutat i el concejal de festes, pujaran a la balconada per escoltar per última volta el
pregó d’eixe exercici faller. Darrere d'ell, serà el torn de les Reines Falleres de la ciutat, les que realitza-
ran la seu 'crida' particular a tots els ciutadans, grans i menuts, per a sol.licitar-los que participen en la
festa i siguen bons amfitrions de la ciutat amb tots els visitants. Després de la intervenció d'ambdós, és
l'Alcalde de la ciutat, qui presa la paraula per a apel·lar al sentiment faller dels borrianencs.

Per finalitzar l’acte de la Crida, un castell de focs artificials, dòna pas a la festa fallera, els dies més impor-
tants de la festa de les falles.

El sopar de gala és un acte molt més protocolari que faller. És un acte istitucional, dedicat exclusivament,
a la Reina de Burriana d’eixe exercici. Un dia, en el que el món faller de la ciutat de Burriana es reuneix
per a honrar-la.
En aquest acte, protocolariament parlant, tenim que tindre en compte diversos factors: la benvinguda, l’or-
dre de les taules, com seure a elles, l’obertura del ball, i per suposat, la vestimenta.
La benvinguda, és la primera presa de contacte amb l’acte, amb la seua preparació, i per suposat, amb el
seu amfitrió. No més arribar a un acte, hi ha d’haver una persona que et done la benvinguda, el més habi-
tual és convidar-te a passar, que et convide a prendre alguna cosa, i que t’indique la persona amb la que
has de parlar per a que et diga on has de seure, o com prosseguirà l’acte a continuació.
Encara que és menys habitual, les persones que ocupen les presidències poden ordenar-se en forma line-
al, és a dir, col.locats en fila índia, disposant-se el número 1 el primer, seguint a continuació la resta, per
la seua ordre, este tipus d'ordenació és molt pròpia quan les persones que estan en ella no ocupen el cen-
tre exacte de l'espai de la de la presidència quedant-se decantades, com és aquest cas, una línia de salu-
tació. En aquest cas, seria la primera la Reina Fallera Major, seguida de la infantil, de l’alcalde i del con-
cejal de festes. Les corts d’honor, estaran a un lateral on se les veja formant, o darrere de la línia de salu-
tació.

Benvinguda del sopar de gala: 1. Reina Fallera de Burriana, 2. Reina Fallera Infantil de Burriana, 3. Alcalde
de la ciutat, 4. Concejal de festes.
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L’ordre de les taules depén d’on es co.loque la taula presidencial, i del tipus de “menjador” (per menja-
dor entenem el tipo de taules i la forma de col.locació) que es trie per a l’acte.  En podem trobar de diver-
sos tipus: un menjador clàsic, modern, amb forma de margarida o mixte. També podem trobar comedors
amb doble presidencia o americans, i menjadors compartimentats. 
Seran els propis organitzadors de sopar, els que ens hauran indicat per endavant, l'ordre de col.locació
dels convidats; hi ha una possibilitat molt còmoda que és la utilització de targetes i plans de taula, en els
que s'indica la posició correcta de cada comensal en la taula i la situació de la mateixa en la sala o saló
on es celebra l'acte. Les taules s'identifiquen amb un número o es posen targetes individuals amb el nom
de cadascun dels comensals. Els planols, es solen col.locar a l'entrada dels salons, per a que puguen ser
consultats pels convidats.
A la taula presidencial, sempre trobarem a la Fallera Major, amfitriona del sopar, a l’alcalde i la seua con-
sorte, al concejal de festes i consorte, i per últim, si ve alguna personalitat política convidada al sopar, si
no hi és, es completarà la taula amb vicepresidents de la Junta Local Fallera, tenint sempre en compte, del
de més càrrec, al de menys. Si el numero de components de la taula és impar, deixarem a la Reina Fallera
Major, just al centre de la taula, on tindrà a la seua dreta a l’alcalde i a la seua esquerra, al concejal de
festes; als cantons, mai deurà seure una dona. 
L’obertura del ball, serà igual que la resta de actes on hi ha ball, és a dir, l’obrirà la Reina Fallera de
Burriana amb l’alcalde de la ciutat, seguida de la Reina Fallera infantil, la cart d’honors i les representants
de les diverses comissions falleres de la ciutat.
La vestimenta, com hem comentat abans, és un dels punts més rellevants a aquest acte, ja que és un acte
d’etiqueta, per tant,  tant homes com dones, deuran de portar el millor que tinguen a casa. Els homes, al
ser un acte nocturn festiu, utilitzaran l'esmòquin, corresponent amb el vestuari femení amb el vestit de
còctel, és a dir, vestit utilitzat per a esdeveniments de gran formalitat, sent el llarg màxim fins mitja distàn-
cia entre el genoll i el turmell; o el vestit llarg, conegut igualment pel trage de nit, és la peça de gala per
excel.lència , la màxima etiqueta femenina.

Qualsevol lliurament de premis és un moment ple de nervis, il·lusions i sentiments pel que passarà, per
tot el viscut fins a eixe moment, el treball i l’esforç realitzat per tots els fallers, per a poder gaudir d’un
banderí més al casal.
És un acte més distendit, però no per això, menys oficial. L'eufòria del moment, de vegades, fa que no
acomplim estrictament, el protocol establert, però això no vol dir que no existisca, al contrari, en reple-
gar algun premi, haurem de complir el protocol de la manera següent:
1. Sempre que siga un premi per a la comissió infantil, haurà de pujar a replegar-lo, la fallera major infan-
til amb el seu cavaller acompanyant (si en té), amb el seu president infantil (si hi ha, si no el major). Haurà
de seguir el següent protocol: saludarà en primer lloc a la seua màxima representant, seguida de la Reina
Fallera Major de Burriana, l’alcalde i el concejal de festes. Haurà de posar-se a la fotografia entre la Reina
Fallera Infantil i el concejal de festes. El president/a infantil es posarà al costat del alcalde. Si hi ha algu-
na persona, representant d’alguna entitat, qui entregarà el premi, serà saludat després del concejal de fes-
tes. Sols pujaran acompanyats de la seua cort d’honor a replegar el premi, quan siga un primer, i sols salu-
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daran els màxims representants. La cort d’honor, per a la foto, es posarà a parts iguals tant a la dreta, com
a l’esquerra.

Foto Premi comissió Infantil: 1. Reina Fallera de Burriana, 2. Reina Fallera Infantil de Burriana, 3. Alcalde,
4. Concejal de festes 5. Fallera Major infantil de la falla, 6. Cavaller acompanyant, 7. President infantil de
la falla

2. Si per un altra part, el premi és per a la comissió major, seran la Fallera Major, amb el president de la
falla, els encarregats de pujar a pel premi corresponent. El protocol a seguir serà: saludar en primer lloc a
la seua màxima representant, seguida de la Reina Fallera Major Infantil de Burriana, l’alcalde i el conce-
jal de festes. La disposició de la foto serà com la infantil. Si hi ha algú més damunt l’escenari, serà salu-
dat, sempre, darrere del concejal de festes.  Igual que les infantils, sols pujarà la cort d’honor quan es parle
d’un primer premi, i seguiran els mateixos passos per a col·locar-se per a la foto.

Foto Premi comissió Major: 1. Reina Fallera de Burriana, 2. Reina Fallera Infantil de Burriana, 3. Alcalde,
4. Concejal de festes 5. Fallera Major de la falla, 6. President de la falla

3. Si en algun moment és un premi conjunt per a les dos comissions, puja sempre la representant major.
Si és el primer, puja tant la cort d’honor major, com la infantil. Sols saludaran els màxims representants,
tant majors com infantils. Seran els més menuts els primers en acostar-se a saludar, mentre els represen-
tants majors, es quedaran un pas enrere esperant a que acaben, per a ser ells el qui saluden a les màxi-
mes representants de la festa fallera. A l’hora de la foto, es posarà la fallera major a la dreta de la Reina
Fallera; la fallera major infantil i cavaller acompanyant, a l’esquerra de la Reina Fallera Infantil, el presi-
dent a la dreta de l’alcalde, i per últim, el president infantil, a l’esquerra del concejal de festes. Les corts
d’honor, es posaran al costat dret, la major; i a l’esquerre, la infantil.
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Foto Premi general: 1. Reina Fallera de Burriana, 2. Reina Fallera Infantil de Burriana, 3. Alcalde, 4.
Concejal de festes 5. Fallera Major de la falla, 6. Fallera Major infantil de la falla, 7.Cavaller acompanyant, 8.
President de la falla, 9. President infantil de la falla, 10-11. Cort d’hono rmajor, 12-13. Cort d’honor infanti

4. Si el premi és per algun comissionat concret, pujarà sempre acompanyat de la fallera major de la falla,
i es comportarà per a seguir el protocol, com si fora el president, tant a l’hora de saludar, com a la de
posar-se a la foto. 

Foto Premi comissionat: 1. Reina Fallera de Burriana, 2. Reina Fallera Infantil de Burriana, 3. Alcalde, 4.
Concejal de festes 5. Fallera Major de la falla, 6. Comissionat

L’Ofrena de flors a la mare de Déu, és un dels aspectes més religiosos de la festa de les falles, les quals
tenen el seu origen en ritus pagans.
Aquest acte consisteix a que totes les comissions falleres, abillades amb els millors exemples d’indumen-
tària tradicional valenciana i acompanyades cadascuna de la seua banda de música, fan processó per ofe-
rir les seues flors a la Mare de Dèu.
L’ objectiu és oferir a la Verge les flors, per a donar-li les gràcies per les falles que s’han passat. Per a mol-
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tes de les falleres, ja siguen de comissió, com oficials d’eixe any, és l’acte més emocionant de les falles.
Moltes comissions porten grans cistells adornats, amb moltes varietats de flors.
L’ofrena s’encapçala, normalment, per un grup de tabaleters i dolçainers, amb música típica de la
Comunitat. És seguida per l’ordre de falles que s’haja establert (segons el poble es fa d’una forma o una
altra) i per últim, és tancada per la fallera infantil i la fallera major, els màxims representants de la festa.
Com tots els actes, hi ha coses a tenir en compte, en aquest cas, des de la visió protocol·lària social i des
de la visió eclesiàstica. Més o menys tots els anys són les mateixes, per tant, si des d’un primer moment
s’aprén la lliçó, molt més fàcil i còmode serà, any rere any, quan arribe aquest moment.
Aspectes a tenir en compte serien: l’ordre a seguir dins d’una comissió fallera, indumentària correcta.

1. Ordre a seguir dins la comissió fallera
No podem arribar i ficar-nos cadascú al lloc que creguem per a començar la desfilada, haurem de seguir
unes pautes que dependran: de l’edat que tinguem, dels anys que portem a la falla, del sexe, . . .
En primer lloc, començarà la desfilada l’estendard, que identificarà que la nostra comissió és l’encarrega-
da de desfilar en eixe moment, és el nostre símbol d’identificació.
De seguit serà la comissió infantil. En primer lloc tots aquells menuts fallers que són comissionats, però
que no tenen edat encara de formar part de la cort d’honor de la representant infantil de la falla.
Acompanyant-los, hauran d’anar les delegades dels més menuts, com menys gent millor, per a què se’ls
puga vore bé desfilar.
Els seguiran tots els membres de comissió que no hagen sigut representants algun any i que hagen tingut
un càrrec de molta responsabilitat dins de la falla.
A partir d’ací, hauran de desfilar les qui han sigut màximes representants de la falla amb la seua cort d’ho-
nor, en ordre ascendent respecte als anys, sent la més antiga la primera que eixiria, fins la de l’any ante-
rior al present.
Després de les màximes representants anteriors, aniran les convidades d’altres províncies o pobles veïns.
Sent la primera en desfilar la de més llunyania (respecte al poble amfitrió) i menys importància dins la
Comunitat Valenciana.
Ara és el torn de les més important, de les màximes representants d’aquest exercici faller, junt a les seues
respectives corts d’honor. Sent sempre la infantil la que desfilarà en primer lloc, respecte a la major.
Per últim, darrere d’aquestes, anirà la comissió masculina, on seran els càrrecs importants els que aniran
al mig (com a màxim 5), i de més a menys importància, d’ells cap avant, en dos fileres. Qui desfile al mig,
en cas de ser 5, serà el president o màxim representant de la comissió; a la seua dreta, el vicepresident
primer; a l’esquerra el vicepresident 2, i així continuadament respectant els càrrecs.
Cloent la falla anirà la banda de música, la qual quan arribe al lloc on s’ofrenaran les flors haurà de tocar
l’himne de la falla, el regional o el Fallero.

2. Indumentària adequada
En primer lloc, caldrà destacar, que sols podrà o haurà d’eixir a la ofrena, tota aquella persona abillada
amb el vestit regional.
Hi ha varis aspectes del vestit regional que s’hauran de tenir en compte:
- Color de la mantellina
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Tradicionalment, les dones anaven sempre a missa cobrint-se el cap amb un vel o mantellina menuda
negra., per qué negra i no de color blanc o cru? 
Segons la tradició, tota aquella fallera que vaja amb vestit confeccionat del s.XVIII portarà la mantellina blan-
ca o crua, mentre que, les que porten el vestit confeccionat amb l’estil del s.XIX, la portaran de color negra.
- Gipó
Sempre s'ha dit que als actes religiosos s'ha d'acudir pudorós, amb prudència, ja que no lluiràs, sinó a
ofrenar a algun sant, per tant s’ha d'acudir el més tapat possible, sempre que es mantinga el vestit regional.
Dins del pudorós, has de continuar anant amb el vestit regional, per tant, s'ha de buscar la forma més
correcta tant per a l'església com per a continuar lluint el vestit correctament, que él pel que triem el jus-
tillo, és a dir, el cos de mànega llarga amb menys escot que el del s. XVIII.

Aquest acte, és l’últim acte protocol.lari, dins de l’exercici faller d’una fallera. És un acte molt emocio-
nant, perquè recordes tot el que has viscut, però a la volta, molt trist perquè saps que finalitza el teu any,
ja siga com a Reina, Fallera Major o cort d’honor de la teua falla.
En aquest acte, es farà la desfilada des dels baixos de l’Ajuntament, fins la Llar Fallera. Aniran obrint pas,
els dolçainers i tabaleters de la ciutat, seguits de les falleres, tant majors, com infantils de les comissions
falleres. Darrere d’aquestes, les Reines Falleres de Burriana amb les seues respectives corts d’honor, els
presidents de totes les comissions, tant majors com infantils, els vice-presidents i president de la Junta local
fallera, i per últim, tancant la desfilada, la banda de música de la ciutat.
En arribar al lloc de destí, entraran totes les comissions i seuran al lloc corresponent. Ja tots al seu lloc,
serà el torn de donar pas a les màximes representants de la festa fallera. Tots en peu, les rebran i aquestes
entraran acompanyades de la seua cort d’honor fins a l’escenari.
Primer serà el torn de la Reina Fallera Infantil de Burriana, per a fer el seu comiat, seguidament el de la
Reina Fallera Major. I per acabar l’acte tots en peu de nou, s’entonarà l’himne regional.
Acte seguit, es donarà pas al ball, qui l’obrirà la Reina Fallera amb l’alcalde de la ciutat, i la Reina Fallera
Infantil, amb el concejal de festes. Ja obert el ball, la  pista de ball anirà omplint-se amb les Falleres Majors
i corts d’honor de les diverses comissions falleres

Dins de l’exercici faller, i per suposat, de la setmana fallera, hi ha actes que són sols de les falles, és a dir,
interns de cadascuna de les comissions.
Podríem destacar, la recollida de les falleres casa per casa. L’ordre amb què es recullen les corts d’honor
és indiferent, depén del que siga més còmode per a la comissió, mentre que les últimes en recollir seran
sempre, les Falleres Majors de la falla, sempre i quan, no es quede en que seran elles les primeres que
eixiran, per anar a per cadascuna de les falleres que formen les seues corts d’honor.
Ès cal tenir en compte també els dinars i sopars de la falla. Els dinars, normalment, són oferts per una de
les corts d’honor, o les Falleres Majors de la Falla. Seran les falleres les últimes en entrar al casal (o lloc
on es faça el dinar), sent les amfitriones del dinar, les últimes en entrar al saló. Per tant, si per exemple,
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foren la cort infantil, entraria la cort d’honor major, la fallera major infantil, la fallera major, i per últim la
cort d’honor infantil.

En els sopars, per una altra banda, el protocol a seguir és el mateix, ja que les falleres seran les últimes en
entrar al saló, quan ja estiguen els convidats asseguts als seus llocs. A l’hora de seure, serà la fallera major
qui quede al mig de la taula, repartint-se la cort d’honor, per igual, als dos costats. Si vénen convidats de
fora, serà la màxima representant, qui quede asseguda a l’esquerra de la Fallera Major de la falla, i la cort
d’honor es repartirà a l’igual que abans, i si aquesta porta cort d’honor, es repartirà  de la següent forma:
la fallera major i la convidada les dues al mig de la taula, l’amfitriona a la dreta, i la convidada a l’esque-
rra, la cort d’honor al costat de la seua fallera major, i la cort d’honor de la convidada, al costat de la seua
representant. Serà la màxima representant de la falla, junt al president, els encarregats d’obrir el ball.
Seguidament, la seua cort d’honor, sempre tenint en compte, si vénen convidats, serà la representat qui
eixirà després de la fallera major, i després, les corts d’honors. Cadascuna de les falleres i de les convida-
des, hauran de tindre una persona que les traga a ballar, cosa que s’ha de tenir en compte des del moment
en què se sàpiga quantes persones eixiran, tant de falleres, com de convidades, ja que protocol·làriament
parlant, seran els convidats els que trauran a ballar als amfitrions, i viceversa.
Les falleres representants d’eixe exercici, junt amb els presidents, tant infantil, com major, hauran d’anar
tots els dies lluint el vestit regional. Guardant sempre les regles de cadascun dels vestits, depenent del
segle en què s’han basat per a confeccionar-lo.

La vestimenta que s’ha de portar als dinars, per a tota la comissió, siguen de l’edat que siguen, hauria de
ser el vestit regional, tant per a homes, com per a dones, sobretot, a la setmana fallera; com tot el món no
en té, i per comoditat, ens declinarem per una vestimenta informal, és a dir, per als homes els pantalons
anomenats popularment xinos i una camisa, i per a les dones un vestit curt, o un pantaló de tela i cami-
sa, sempre més informal que el vestit-xaqueta. 
Per a les nits, al contrari, es deixa el vestit regional a casa, per adequar-se al que s’haja preparat per a
cadascun dels sopars de les nits de falles. Comunament, es dedica una nit per a les disfresses, per tant, tot
el món que acudisca al sopar, haurà de portar disfressa; no hauria de ser admesa cap persona sense dis-
fressa, per respecte a la resta dels assistents al sopar.
Les altres dues nits, depén del que hi ha ja planejat per cadascuna de les diferents falles, ja que hi ha que
fan sopar de mitja gala, i sopar de gala, sopar informal i sopar de gala, però el que hi ha a totes les falles,
és el sopar de gala.

Al sopar de gala, igual que el dia de l’exaltació, o presentació de la falla, és un dels dies amb més gla-
mour, que podem trobar-hi. Hem de curar molt de la nostra vestimenta, des del vestit, passant pel cabell,
maquillatge i complements que decidim portar eixa nit. Per una banda, els homes, hauran d’anar amb
esmoquin, és a dir, jaqueta negra, amb la botonada senzilla. Té els colls folrats en ras, setí o seda. Camisa
blanca, amb punys per a botons de puny i amb llacet. Es pot utilitzar o amb jupetí o amb faixí (aquest
últim amb els plecs cap amunt). Els pantalons tenen una cinta vertical en el lateral exterior dels cabestres.
Sabates negres brillants o de xarol preferiblement permés no sols amb cordons sinó també amb mocassins
o sabates amb sivella. Per un altra, les dones, hauran de portar un vestit llarg, on el llarg oscil·la fins a l'al-
tura del turmell aproximadament. S'utilitza sempre amb mitges i tacons. Bossa de mà xicoteta i mai de
pell. Riquesa en els teixits, i acabats. En actes religiosos, si es porten els muscles descoberts, cal tapar-los
amb un fulard o xal.
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PF
AA les nostres falleres i Falleres Majors,

a Héctor Carda i Mª Victòria Liceras,

a Gumersindo Valero,

a Paloma Boix i Mauro Llopis,

a Jorge Pérez, Paloma Cano, Juanvi Planelles i Consuelo Vilar,

a Binari i laplanaaldia.com,

als nostres col·laboradors i col·laboradores.

A tots aquells i aquelles que fan possible aquest llibret

Agraïments
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