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PRESIDENT
Álvaro De Moutas i Casanova

VICEPRESIDENT 1 – FESTEJOS
Borja Barco i Romero

VICEPRESIDENTA 2 – ECONÒMIQUES
Rosa Jordán i Castiñeira

VICEPRESIDENT 3 – PROTOCOL
Josep Molins i Fernández

VICEPRESIDENT 4 – INTERIOR
Nemesi Barco i Ahijado

SECRETARIA
Mª Josep Más i Colom

INFANTILS
DELEGADA
Raquel López i Coll

VOCALS
Raquel Bayarri i Almenar
Marisa Guillén  i Veses
Eva Monleón i Crespo
Beatriu De Moutas i Casanova

ECONÒMIQUES
CONTADORA
Rosa Jordán i Castiñeira

TRESORER
Lluís Martínez i Herrero

FESTEJOS
VICEPRESIDENT
Borja Barco i Romero

VOCALS
Isidre Bayarri i Almenar
Rafel Guillot i Comeche
Daniel Raya i Zapata
Guillem Tomás i González
Miquel Pérez i Sánchez

PROTOCOL I RRPP
VICEPRESIDENT
Josep Molins i Fernández

VOCALS
Immaculada Ramón i Montesinos
Josep Lluís Raya i Ribes
Maria Rosa Francés i Tejedor

LOTERIES
Lluís Martínez i Herrero
Ampar Ferragut i Martín

COMISSIÓ FEMENINA
DELEGADA
Maria Rosa Francés i Tejedor

VOCALS
Cristina Zaragozá i Cortell
Lidia Zaragozá i Cortell
Jessica Blasco i Martínez

INTERIOR
VICEPRESIDENT
Nemesi Barco i Ahijado

JOVENTUT
DELEGADA
Carla Colprim i Martínez

VOCALS
Ampar Calomarde i García
Yhaiza Sánchez i Yudego
Maria Llopes i Sesé
Virgínia Llopes i Sesé
Raquel Andrés i Durbá
Beatriu Errando i Sáiz
Aitor Zarzoso i Alepuz
Àngel Mora i Camarasa
Joan Errando i Sáiz

MONUMENT
VOCALS
Ferrando Seguí i Monleón
Rafel Noverques i Martínez

TEATRE
DIRECTOR
Xavier Fernández i Costa

WEB, RRSS I SOCIAL MEDIA
Álvaro De Moutas i Casanova
Maria Rosa Francés i Tejedor
Josep Molins i Fernández
Eva Monleón i Crespo
Ampar Millán i Padilla

DELEGAT ESTENDART MAJOR
Jesús Martínez i Figuerola

DELEGAT ESTENDART INFANTIL
Víctor Mora i Camarasa



07   Saluda del President

Fallers, falleres, membres de la 
comissió, com a president d’esta 
gran falla, en el meu primer any, 
m’enorgulleix saludar-vos en el 

meu nom i en nom de tota la directiva. 
Encara que sone a tòpic vull donar les 
gràcies a la gent que ha fet possible tot el 
que anem a viure en aquestes dades tan 
especials. Vull agraïr a la meua directiva 
el grandíssim i boníssim treball fet per a 
gaudir d’unes falles espectaculars, el qual 
és el desig de tots.

Com de donar les gràcies va la cosa, 
vull agraïr a tota la comissió l’ajuda 
oferida i la confiança brindada, el suport 
i les ganes de fer falla. Gràcies als més 
propers, als que comprenen que no tinc 
tot el temps que m’agradaria per a d’ells. 
Gràcies a tota la gent ESPECIAL en la que 
puc i m’agrada COMPARTIR tot el que 
suposa aquest somni.

Doctor Olóriz sempre ha viscut actes 
molt especials, però la història ens ha 
ensenyat que any darrere any tota la màgia 
que envolta a la nostra falla fa que tots els 
actes superen el que pareixia insuperable, 

per això vull desitjar a Gloria com a Fallera 
Major, Irene com a Fallera Major Infantil 
i Sergio com a President Infantil que 
tinguen unes falles inoblidables, gaudint 
en la seua gent, en els seus fallers, en tota 
la gent que s’acoste al barri de Marxalenes 
a contemplar les nostres falles, les nostres 
llums, les nostres festes, en resum... La 
nostra màgia, la màgia d’Olóriz.

Finalment, les últimes paraules van 
dedicades a tu, faller, fallera, gaudeix 
cada dia d’estes falles en la mateixa 
il·lusió que tenim nosaltres de 
que així siga.

Bones Falles 2016, 

Vixca Olóriz!

Álvaro
De Moutas i Casanova
PRESIDENT 2016
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PRESIDENT
Àlvaro De Moutas i Casanova
BUNYOL D’OR

Andreu Adelantado i Mateo
Carles Alambra i Giner
BUNYOL D’OR

Manel Alambra i Jurado
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Joan Ignaci Alfonso i Gracia
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Antoni  Aliaga i Chovi 
BUNYOL D’OR

Isauro Aljaro Baixauli 
Raül Altalaguerri i González
Vicent Miquel Andrés i Alcalá
BUNYOL D’OR

Carles Joaquim Arnáiz i Gironés
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Ricart Arnáiz i Gironés
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLIANTS

Ricart Arnáiz i Granero
Davit Badia i Sanchez
Josep Antoni Báguena i Roig
BUNYOL D’OR

Nemesi Barco i Ahijado
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Borja Barco i Romero
BUNYOL D’OR

Joan Bartual i Capilla 
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER 

Isidre Bayarri i Almenar
BUNYOL D’OR

Antoni Bayarri i Muñoz 
Isidre Bayarri i Muñoz
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Albert Berenguer i Jofresa
BUNYOL D’OR 

Rubén Blasco i Barrachina
Josep Lluís Bonora i Belenguer
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Josep Mª Bordanova i Bermell
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Francesc Bordanova i Serra
BUNYOL D’OR

Antoni Calomarde i Gómez
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Antoni Carbonell i Serna
Antoni Castelló i González
BUNYOL D’OR

Josep Ramon Castelló i Ripollés
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Fidel Catalá i Ferrer
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Miquel Cebriá i Donat
Juli Chacón i Del Yelmo
BUNYOL D’OR

Benet Chacón i Pulido
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Pere Collado i Amat
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Ignasi Colprim i Martínez
Ferrando De la Cruz i San Miguel
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Francesc Josep Egea i Monzó
BUNYOL D’OR
Joan Errando i Sáiz 
BUNYOL D’OR
Miquel Esteban i Bronchal
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER
Joan Manuel Esteve i Soler
BUNYOL D’ARGENT

Xavier Fabregat i Carrasco
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLIANTS

Josep  Lluís Fernández i Aguado
Xavier Fernández i Costa
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Joan Ramon Fernández i Demets
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Josep Ramon Fernández i San Miguel
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Xavier Fernández i Temes 
Frederic Ferrer i García
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Francesc Francés i González
BUNYOL D’OR

Josep Lluís Galve i Castillo
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Ignasi García i Ferragut
BUNYOL D’OR

Ricart García i Mateo
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Ignasi García i Ruiz
Josep García i Sierra
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Ricart Gil i Rodríguez
BUNYOL D’ARGENT

Miquel Àngel Giménez i Jordá
BUNYOL D’OR

Antoni Giménez i Pedrón
BUNYOL D’OR

Josep Ricart Gimeno i Albalat
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Davit Gimeno i Cervera
Joan Gimeno i Pérez
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Enric Giner i Roca
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Joan Miquel Gómez i Benítez
BUNYOL D’OR

Josep Miquel González i Soria
BUNYOL D’ARGENT

Josep Guillén i García
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLIANTS

Manel Guillén i García 
Rafel Guillot i Comeche
BUNYOL D’OR

Albert Gutiérrez i Salvador
BUNYOL D’OR

Josep Ramón Hernández i Abellán
BUNYOL D’OR

Carles Hernández i Herrero
Germá Hernández  i Llorens
Sergi  Ibáñez i Alonso
Joan Vicent  Inglés i  Llistó 
Jordi Iranzo i Bas
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Jordi Jiménez i Alonso
BUNYOL D’OR

Aleixandre Enric Juan i Vives
Àlvar Lara i Cardo
Miquel Llopes i Herrero
BUNYOL D’OR

Pau Lluesma i Palop
Rafel López i Francés
BUNYOL D’OR

Jaume López i Salvador
Vicent Xavier Lorente i Ramón
Josep Lozano i Moreno
Òscar Madrid i Pagán 
Rafel Marí i Gimeno
BUNYOL D’OR 

Rafel Marín i Trujillo
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Jesús Martínez i Figuerola
BUNYOL D’OR

Lluís Martínez i Herrero
BUNYOL D’OR

Josep Martínez i Laparra
BUNYOL D’OR

Josep Vicent Martínez i Pastor
BUNYOL D’OR

Miquel Martínez i Soriano
BUNYOL D’OR

Joan Francesc Marugán i García
BUNYOL D’ARGENT

Vicent Lluís Más i Colom
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Ferrando Mascarós i Bernabé
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Davit Mascarós i Ibañez

Manel Mateo i Gisbert
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Josep Manel Mateu i Gimeno
Josep Maria Millán i Sanchís
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Guillem Miñana i Simó 
Josep Mir i Cuñat
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Eduart Molina i Alonso
BUNYOL D’OR 

Francesc Xavier Molina i Alonso
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Francesc Molina i Marco
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Josep Molins i Fernández
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLIANTS

Josep Monleón i Igual 
Àngel Mora i Camarasa
BUNYOL D’ARGENT

Àngel Mora i González
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Joan Moreno i González
BUNYOL D’OR

Leandre Moya i Penalva
Josep Antoni Muñoz i Navarro
Pere Navarro i Plaza
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Rafel Noverques i Martínez
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Davit Ojeda i Amorós
BUNYOL D’ARGENT

Francesc Ojeda i Chinchilla
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Lluís Joan Olmedo i Martínez
BUNYOL D’OR

Francesc Orgaz i Caballero 
Víctor Palanca i Ibáñez
Jordi Palanca i Marqués
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Josep Francesc Palanca i Marqués
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Didac Palau i Gómez 
Pere Josep Pastor i Peñalver
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Mario Pérez i Dobón
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Mario Pérez i Garrido
BUNYOL D’OR

Miquel Pérez i Sánchez
BUNYOL D’ARGENT

Raül Puerto i Serrano
BUNYOL D’OR

Ismael Quintana i Gómez

Rafel Raigón i Mora
BUNYOL D’ARGENT

Josep Lluís Rausell i Castro
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Josep Lluís Raya i Ribes
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Antoni Raya i Zapata
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Daniel Raya i Zapata
BUNYOL D’OR

Jordi Roig i Ilario
BUNYOL D’OR

Josep Sáez i Plá
BUNYOL D’ARGENT

Albert Sánchez i Moya
Artur Sánchez i Santos
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Sergi Martí Sánchez i Velázquez
Ferrando Seguí i Ferrando
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Ferrando Seguí i Monleón
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Ferrando Serguenet i Sahuquillo
Ferrando Soriano i Arroyo
Josep Francesc Soriano i Hernández
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Xavier Tévar i Gadea
BUNYOL D’OR

Guillem Tomás i Gonzalez 
Orlando Zaragoza i Boscá
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Aitor Zarzoso i Alepuz
BUNYOL D’ARGENT

Manel Zarzoso i Bolumar
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER
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Dins de l’orgull i l’emoció que segueix invaint-me per 
ser en l’any 2016 fallera major, vull saludar a tota la 
comissió i a tot el barri de Marxalenes.

No només vull saludar, sinò també es una invitació 
a gaudir d’unes falles inoblidables, unes falles en les que el bon 
rotllo, les bones intencions, la festa, la germanor i el fervor als 
nostres actes especials siguen més que mai sant i senya d’Olóriz.  

Encara que sone a tòpic vull donar les gràcies a la gent que ha 
fet possible el meu somni. Gràcies també a la meua família, amics 
i amigues i a la meua parella, per estar sempre al meu costat. Vull 
agraïr a la directiva el treball fet i l’esforç per a tenir unes falles 
perfectes, el qual es el desig i somni de tots.

Gràcies també a tota la comissió, per una volta mes, 
estar al meu costat, vivint amb mi un a un tots els actes 
que fan més gran si cap ser Fallera Major de Doctor 
Olóriz. Gràcies als mes propers, als que comprenen que 

enguany me dec a la falla, per representar-la com es 
mereix, per no baixarla del lloc que 

ocupa com una de les més grans 
falles de València. 

Vull desitjar també als meus 
companys de viatge: Irene, la meua 
Fallera Major Infantil, Sergio, el meu 
Presi Infantil i Álvaro, el meu Presi, 
que tinguen unes falles inoblidables. 

Que començen les falles 2016, que 
en Olóriz... Ja estem preparats per a 
viure-las com nosaltres sabem.

Bones Falles 2016, 

Vixca Olóriz!

Glòria Ferreres i Díaz
Fallera Major 2016
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Vanessa López i Coll
Fallera Major 2015

Maite Aceituno i Moscardó
BUNYOL D’ARGENT
Teresa Aguilar i Benedito
BUNYOL D’ARGENT

Estela Aguilar i Olivares
Maribel Alcántara i Fuentes
BUNYOL D’ARGENT

Beatriu Alepuz i Aiza
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS
Mercé Almenar i Ferri
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Mª del Carme Alonso i Rocatí
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Jessica Amorós i Flores
BUNYOL D’OR

Anna Mª Amorós i Serena
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Raquel Andrés i Durbá
Marta Arnáiz i  Martínez
Anna Blanco i  Mañes
Empar Barrachina i Cabañero
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER
Empar Barrachina i Cuevas
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Raquel Bayarri i Almenar
Mireia Bazaga i Veintimilla 
BUNYOL D’OR

Susanna Becerra i Castro
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Concepció Belenguer i Plá 
BUNYOL D’OR

Ampar Bermell i Román
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Jessica Blasco i Martínez
Carla Bordanova i Damicio
Claudia Bordanova i Trujillo
Úrsula Bordanova i Trujillo
Cristina Bru i Costa
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Gemma Bru i Costa
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Anna Mª Cabello i Sánchez
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Mª Ampar Calomarde i García
BUNYOL D’ARGENT

Sandra Calvé i Morales
BUNYOL D’OR

Cristina Campos i Fernández
Mª del Carme Casas i Pallarés 
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Cristina Catalá i Fernández
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Ampar Catalá i Ferrer
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Victòria Eugènia Catalá i Ferrer
BUNYOL D’OR

Carla Catalá i Sebastiá
Anna Cervera i Terráez
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Minerva Chacón i del Yelmo
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Verònica Chacón i del Yelmo
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Ampar Coll i Crespo
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Mª Josep Coll i Crespo
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Carla Colprim i Martínez
BUNYOL D’ARGENT

Ampar Comeche i Llorens
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Cristina Cortell i Barjola
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Jeannette Cortés i Rodríguez
BUNYOL D’OR

Mª Trinitat Crespo i Camps
Gabriela Natacha Dearriba i Castaño
Carla De la Cruz i Esteban
Mª Carme Del Río i Cánovas
Beatriu De Moutas i Casanova 
Maria Del Yelmo i Saguar
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Mª del Carme Durbá i Lladró
BUNYOL D’OR

Beatriu Errando i Sáiz
BUNYOL D’ARGENT

Blanca Rosa Esteban i Pascual
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Mª Creu Esteban i Triviño
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Marina Esteve i Martínez
Aitana Expósito i Bordanova
Llúcia Expósito i Luque



Adela Isabel Fabregat i Carrasco
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS
Cristina Fernández  i Nicolau
Mª Desamparats Fernández i Pelufo
BUNYOL D’OR

Anna Mª Fernández i Temes
Ampar Ferragut i Martín
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER
Mª del Carme Fortea i Raga
BUNYOL D’ARGENT

Rosa Mª Francés i Tejedor
BUNYOL D’OR

Blanca Gemma Gamborino i Pérez
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Mª Josep García i Gimeno
Ampar García i  Larios
Maribel García i Mateo
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Encarna García i Pardo
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Cristina García i Vila
Saturia Garrido i Anguita
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER
Paula Giménez i Aceituno 
Mª Rosa Gimeno i Albalat
Raquel Giner i Ortíz
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Delfina Giner i Roca
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Ampar Gisbert i Meléndez
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Paula Gómez i Catalá
BUNYOL D’ARGENT
Claudia Gómez i Catalá
Ampar Gómez i Puchalt
BUNYOL D’ARGENT

Vanessa González i Gutiérrez
BUNYOL D’ARGENT

Francesca Granero i Samper
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Paula Guijarro i Plá
Maria Guillén i Salvador
Mª Lluisa Guillén i Veses
BUNYOL D’OR

Esther Guillot i Comeche
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Noemi Hernández i Muñoz
Sandra Hernández i Muñoz
BUNYOL D’OR

Isabel Herrero i Bea
BUNYOL D’OR

Anna Herreros i Rueda
BUNYOL D’OR

Vanessa Hidalgo i Jiménez
Mª Trinitat Higón i García
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Cristina Ibáñez i García
BUNYOL D’OR

Mª Dolors Ibáñez i Zurriaga
BUNYOL D’OR

Beatriu Izquierdo i Gómez
BUNYOL D’OR

Elisa Maria Izquierdo i Luzón
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Rosa Mª Jordán i Castiñeira
BUNYOL D’OR

Sílvia Juan i Malmierca
Beatriu Larios i Blat
Jasmine Lisart i Fernández
BUNYOL D’OR

Maria Llopes i Sesé
Virginia Llopes i Sesé
Raquel López i Coll 
BUNYOL D’OR

Vanessa López i Coll 
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Assunció López i Francés
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Clara López i Francés
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Lourdes López i Francés
BUNYOL D’OR

Lorena López i Pérez
Núria López i Pinar
BUNYOL D’OR

Mª Dolors López i Soria
BUNYOL D’OR

Sandra Machancoses i Ferrandiz
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Rosa Mª Macián i Gimeno
BUNYOL D’OR

Laura Máñez i Dueñas
BUNYOL D’OR

Rocio Marí i Lérida
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Francesca Marqués i Tamarit
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Dolors Martí i Carbonell
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Júlia Martí i Igual
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Susanna Martinavarro i Moliner
BUNYOL D’OR

Sandra Martínez i Faubel
Mª Carme Martínez i Fernández
BUNYOL D’OR

Encarna Martínez i López
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Lara Martínez i Martínez
Beatriu Martínez i Pistón
BUNYOL D’ARGENT

Sònia Martínez i Sánchez
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Toia Martínez i Soler
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Elena Marugán i Fortea
Verònica Marugán i Fortea
Mª Josep Mas i Colom
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Miriam Mascarós i Ibáñez
BUNYOL D’OR

Ampar Millán i Padilla
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Carme Mir i Colom
BUNYOL D’OR

Elena Mir i Colom
BUNYOL D’OR

Maria Mir i Pastor
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Mª Carme Molina i Alonso
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS
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Roser Molina i Carrión
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Vicenta Moliner i Ibáñez
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Vanessa Monfort i Collado
BUNYOL D’OR

Eva Monleón i Crespo
BUNYOL D’OR

Carme Monleón i Soriano
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Beatriu Moreno i Molina
BUNYOL D’OR

Lorena Moya i Fuentes
BUNYOL D’OR

Maite Muñoz i García
BUNYOL D’ARGENT

Dolors Muñoz i González
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Flora Muñoz i Martinez 
BUNYOL D’OR

Dolors Muñoz i González
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Carla Navalón i Pérez
Rosana Navarro i Plaza
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Alexandra Ojeda i Amorós
BUNYOL D’OR

Ampar Ortiz i Domingo
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Ampar Padilla i Martí
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Elena Pascual i Climent 

Rosa Pascual i García
BUNYOL D’OR

Anna Isabel Pascual i Lechuga
BUNYOL D’OR

Alma Pascual i Lence
BUNYOL D’ARGENT

Belén Pascual i Lence
BUNYOL D’OR

Cristina Pascual i Molina
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER 

Josefina Pastor i Peñalver
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Llúcia Peña i Martínez
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Carolina Pérez i Carbó
BUNYOL D’OR

Mª Carme Pérez i Martí
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Mª Ampar Piera i Ballesteros
BUNYOL D’OR

Immaculada Ramón i Montesinos
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Júlia Rausell i Martí
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Mª Josep Rausell i Martí
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Susanna Raya i Zapata
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Sofia De Fàtima Recuenco i Pajares
Sílvia Requena i Cloquell
BUNYOL D’OR

Mª Jesús Rodrigo i Martínez

Ampar Romero i Tarazona
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Mercé Romero i Tarazona
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Xelo Rueda i Chamorro
BUNYOL D’OR

Adoració Ruiz i Cascant
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Ampar Sáez i Gómez
BUNYOL D’ARGENT

Beatriu Saiz i Penalva
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Conxa Salvador i Medina
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Iaiza Sánchez i Yudego
BUNYOL D’ARGENT

Andrea Sanleón i Moragón
Carla Sanleón i Moragón
Paula Santamaría i Roselló
BUNYOL D’OR

Carolina Sanz i Pascual
BUNYOL D’OR

Francesca Sebastiá i Ferrero
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Carme Seguí i Monleón
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Virgína Seguí i Monleón
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Esperança Sendra i Alonso
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Anais Serneguet i Muñoz

Ampar Sesé i López
BUNYOL D’OR

Immaculada Silvestre i Barreda
Marisa Soriano i Molinero
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Rosa Mª Tejedor i Muñoz
BUNYOL D’OR

Natàlia Tévar i Yudego
Gemma Tomeo i Caballero
Isabel Trujillo i Sánchez
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Marta Valiente i Sánchez 
Paula Vañó i Montava
Virgínia Vivó i Verdejo 
Mª Àngels Yudego i Cañadas
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

Mª del Mar Yudego i Cañadas
BUNYOL D’OR

Fina Zapata i Arlandis
BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER I 
BRILLANTS

Cristina Zaragozá i Cortell
BUNYOL D’OR

Lídia Zaragozá i Cortell
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La glòria del teu nom feliç s’escampa
per tot el veïnat que viu la festa
que en març fa de Valéncia sa conquesta
dorant-la d’esplendor de sana estampa.

Hui vens, Glòria, a ser tu la digna rampa
que conduïx al tro on es manifesta
que per ta gran bellea vius la gesta
de ser Regina autèntica i sens trampa.

Per dolça, per simpàtica i bonica,
per ser del ric verger la flor més rica
que ofrena el seu aroma pur i net

en eixa barriada tan fallera,
de valenciana gent marjalenera,
que en tu té el seu tesor en tot el dret.

Rafael Melià i Castelló  
Membre del Casal Bernat i Baldoví.

Glòria Ferreres i Díaz
Fallera Major 2016
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El Rei
dels Bufons
CARLOS CARSÍ
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“EL REI DELS BUFONS”
(De lladres i estafadors)

per Rafael Melià i Castelló  
Membre del Casal Bernat i Baldoví.

HUI LES MODES HAN CANVIAT
UNA GRAN BARBARITAT.

L’ofici del bufó nos rememora
aquell temps conegut per l’Edat Mija,

on feren riure a tots, fora qui fora,
parlant sobre la figa i la salchicha.

(En aquell temps a tot tenien dret,
puix no existia encara un tal Fuset.)

En fer relats replets de la verdura
que tanca el sentiment de lo sexual,

el bufó se llançava a l’aventura
i l’èxit que obtenia era bestial.

(Que ya l’humà esclafia encés en flames
en tocar els assunts d’entre les cames.)

En tal de fer que el rei feliç riguera,
usaven de la gràcia en grau festiu,
i rara era la nit en que no es vera

a un bon bufó parlar d’assunts del p...eu.

(En tal de dir bovades, si el rei ria,
segur que al sendemà encara viuria.)

Figures com la dita es produïren
a lo llarc de l’història com se sap,

i en cada lloc del món se succeïren,
encara que es jugaren molts el cap.

(Perque si la gracieta no agradava,
el bochí, en bon astral, els se’l tallava.)

No cal recordar ara fent la llista
dels molts decapitats per mals bufons,

que a voltes, i per no gojar de vista,
la pota van clavar en ocasions.

(Judit li’l va tallar a l’Holofernes
quan este li buscà gràcies internes.)

I aquell que batejava en el Jordan
se va quedar un dia sense alé,

després de que ballara un bell cancan
la filla de l’ingrata Salomé.

(Que Herodias fon tant lo que el calfà,
que Herodes el seu cap li regalà.)

 

Parlar, puix, dels bufons, nos diu també
que molts se’n van passar buscant rialles,

i puc assegurar-vos, done fe,
que abunden en freqüència entre les falles.

(I és que lo cert és que els existixen
¡ausades que nos foten en quant ixen!)

La falla que l’artiste ens ha plantat
nos parla d’un grapat de bufonades
que es troben en la nostra actualitat
i són, com vore pots, faves contades.

(Puix mires per on mires les voràs,
¡i ausades que te tocaran el nas!)

La moda va girant i mai se para,
i, clar, aixina diuen que és normal

que allò que modern fora, no ho és ara,
ni tan sol de manera virtual.

(En canvi, referent al bufonisme,
es manté francament son modernisme.)

Bufons de calitat i de valia
han hagut sempre allà on podien traure,

per lo que clar se veu que hi han hui en dia
que practiquen molt be el verp “substraure”.

(I al temps que fan que alguna gent es riga,
van recaptant igual que una formiga.)
Prepara’t, puix, llector que me seguixes,

a vore bufonades de la moda
d’un hui que igual que yo també patixes

i que minvem per mig d’un whisky and soda.
(I si ens fa falta més, veent la falla,

nos farem dos bons litros de cassalla.)
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EL REMAT

Si mires el remat de nostra falla,
voràs plantant batalla
a un tipo en capell alt,

que és símbol de la gran bufoneria,
que es sol gastar hui en dia

en un món prou malalt.

Sobre un cavall artístic s’encamina
dispost a fer chichina
a qui davant se fique,

i com té gràcia innata la utilisa,
i causa esclat de risa

en Lepe o en Ubrique.

Vullc dir que al ser el tio tan graciós,
ya és en el món famós

i ausades conegut.
De tal modo que és acceptat per llei

com, dels bufons, el rei,
i dit sens acritut.

Ell sempre està rient en totes bandes,
i fa que els cuchipandes

el creguen mameluc.
Pero com els fa riure i interessa,

seguix en eixa empresa
traent-li a tot bon suc.

Pero el cas és que uns atres que l’envegen,
per ser reis se maregen

i el volen destronar.
I obren de manera que retrone

per a alcançar el trone
i així poder gojar.

La falla enguany nos parla d’eixe tema,
i es clava en el problema
que hi ha en la societat,

i, clar, en el llibret també es critica
l’assunt que nos complica

el viure en llibertat.

Perque, com se vorà, pronte et desveles
de que hi ha corrupteles

que n’ixen al segon.
pero, ¡recontrafotre i quina guasa!,

ací en la nostra casa
n’hi ha més que en tot el món.

Valéncia ha segut past de tant de lladre,
que fent l’arqueig, no quadre,

puix me falta paper.
I el cas és que a mi em dona prou vergonya

saber que tal carronya
mereix molt be el femer.

I no, no és per a riure’s eixe tema,
que a mi me deixa sema

la bona voluntat,
que volent ser model de tota Espanya,

de veres que me danya
semblant barbaritat.

I és cert que esta gentola ha delinquit,
mes hi ha un atre partit

que destacà també
per fer lo mateixet que els seus contraris,

obrant com uns corsaris
furtant-nos fins l’alé.

En fi, que el del remat que tant se riu,
de fer-ho té motiu,

veent tot lo que veu.
Que la nostra nació pareix Sodoma,

clavant-nos be una goma
que nos aplega al lleu.

(I si seguim rient de ses gracietes,
segur que se n’anem ¡a fer punyetes!)

HUI EN NOSTRA TELEVISIÓ
BUFONS POTS VORE...¡A GO-GO!

A sovint els canals de la tele
nos fan viure moments de rialla,

quan el tema que es veu en pantalla
nos recorda de sobra als bufons.
Puix resulta que hi ha personages

que amparant-se en sa efímera fama,
convertixen en circ un programa

pel que cobren, damunt, prou millons.

(I la gent que és, de vore’ls, devota,
no s’entera de que fa l’idiota.)

No cal dir, senyalant un per un,
tots aquells que en la ment tots tenim,

i que ausades a diari sofrim
escoltant i veent ses bovades.

Pero, clar, és precís que algun ixca
per sos mèrits a nostra palestra,

perque aguaiten a nostra finestra
oferint-nos subtils bufonades.

(Com el Lecquio, que el fa bona cosa
junt al Prat i a la “pija” Ana Rosa.)

Hi ha bufons que s’emporten la palma,
i destaquen de forma especial,

fent de màrtir, quan és un pardal
que provoca en l’audiència gran pena.
I hi ha uns atres, hòmens o femelles,

que es presenten de formes distintes,
no amagant el que són bones pintes

que nos donen per baix de l’esquena.

(Com algun periodiste porrito,
que respon quan el criden Torito.)

Entre Kikos, Belems i Karmeles,
Miles, Gemes i Jordis Xaviers,

hi ha que vore’ls complint sos papers,
ajudats per experta tramoya.

Puix els temes que entre ells desenrollen
cada dia damunt del plató,

són tan bons, que segons pense yo,
se fan dignes de rebre algun Goya.

(Usant sempre l’estil cridaner,
nos recorden a un gran galliner.)

Puix ni Lorca, si de nou naixquera,
inventar-se hui en dia podria
un nou drama de tanta valia
com fins hui Tele 5 ha oferit.

I la gent va engolint-se’ls en calma,
i se calfa davant lo que escolta,
i a l’igual que si fora al Travolta,
li entra febra el divendres de nit.

(Sí, ya sé que aquell era el dissabte,
 mes no importa, que este també és apte.)
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Ya està be d’aguantar als pallassos
que se passen les hores ben mortes

discutint i tancant-se les portes
al gran dret de conviure tranquils.

I les ames de casa, esglayades
front els casos del Salva’m diari,

el programa més estrafalari
on actuen porritos a mils.

(Que s’apanyen usant de perfídia
per a fer que a sovint plore Lídia.) 

La princesa del poble sospira
recordant als amors que tinguera,
i que hui són història que altera

lo normal de sa vida actual.
Quan lo cert és que ya la pobreta
ha tastat pimentons en salmorra

més que moltes, i això ningú ho borra
de la seua experiència carnal.

(Imagina’t, llector, i valora
el saber de sa immensa bacora.)

I la pobra Karmele la mira
al mateix temps que aguaita la bava

per sa boca, envejant a la brava
el clamor que l’Esteban li dona.
Si el remei per ad ella passara
per obtindre un valiós eixarop,
de segur que se’l fea al galop,

procurant que la veren més mona.

(Més se sap que vestint-se de seda,
la que ho és...  sempre mona se queda.)

EL BUFÓ MOSTRANT ESTÀ
QUE SE RIU DEL CIUTADÀ.

Robatoris, desfalcs, falsetats,
trampes vils i prevaricacions,

són l’harmònic conjunt dels bufons
que ens regalen en grans cantitats.

Si son pes, al que estem aveats,
ad ells causa unes grans diversions,
va sent hora de cridar “¡Cordons!
¡Pareixeu que estigau tots tarats!

Si ho esteu o no esteu, cosa és vostra,
pero vostra conducta demostra

una cosa que en dir-ho no em pare,

i que és, si gogeu de rialla,
com l’escena es demostra en la falla,
yo em ric hui... ¡de vostra p. mare!”

(I per deixar les coses ben claretes,
podeu anar-se’n tots...¡a fer punyetes!)

LA COMPETICIÓ TÉ UN PREU
PER A OBTINDRE UN BON TROFEU.

Ací contemplem l’eufòria
d’un grup de bufons de hui

que lluiten per un botí
que els té que dur a la glòria.

Tots desigen la victòria
que els durà al seu Parnàs,

quan un d’ells, si es dona el cas,
obtinga el nomenament

de rei, acontenyiment
que als demés els toca el nas.

Solcant els mars de l’intriga,
superant enormes ones,

veus a un grapat de persones
que pel cas fan lo que siga.
I per més que algú se riga,
observant tot lo que fan,
ells lluitant van alvançant
cap a l’anhelada meta,
i, si cal, tiren de beta

per darrere o per davant.

No vaig ara a descobrir
la moral d’esta gentola,

ni de cóm sa ment controla
la senda per on seguir.
Pero sí que vaig a dir

que eviten clavar la pata
d’una manera insensata,

sino que alvancen sens por
buscant l’anhelat tesor,

igual que ho fera un pirata.

A no ser que ells també ho siguen,
com a sovint ho demostren

sempre que davant se postren
per a que els demés se riguen.
I mes que en el poble lliguen

en época d’eleccions,
té el poble, després, raons

per a d’una forma fina,
allà on brama la tonyina
enviar a estos bufons.

Hi ha pirates d’eixa classe,
bufonejant de tal forma,

que usen sempre com a norma
allò que al poble traspasse.

Mes, en canvi, si repasse
en acabant sa conducta,

me deixa, com quan eructa
l’estòmec, el mal sabor

de que qui obra en eixe ardor...
...¡és un complet fill de pucta!!

Puix hi han tants, que si volaren,
be sabeu qué passaria,
que el sol jamai es voria

ni per més que ho procuraren.
Els bufons de hui es declaren

meninfots de cap a peus,
i sent quasi tots ateus,

segons dicta el modernisme,
pecaria d’optimisme

fent-los de bona fe hereus.

Bufonejant s’han cregut
que nos poden conquistar,
pero potser que el bufar

no ens faça entrar per l’embut.
El valencià, que és sabut,

davant de ses pròpies tretes,
siguen d’esquerres o dretes,
d’Alcàcer, Messi o Ronaldo,

no els farà pujar el saldo
de ses polítiques metes.
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En fi, dels bufons-pallassos,
no podem esperar més

que es riguen ells sols només
i que no ens toquen els nassos.

Que es lleven ya eixos disfrassos
de gent sana i agradable,

puix resulta detestable
la seua forma d’obrar,

i a la fi els hem d’enviar
...¡a tocar-li allò a Clark Gable!

(No sigues animalot,
que em referixc al bigot.)

TROBA EL YAYO UNA INDECÈNCIA
LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA

(Escena que recorda algun sainet,
pero que és veritat i no és secret.)

Este pobre yayo,
que veus que no calla,

al govern me’l fica
com ninot de falla.

Té l’edat propícia
de ser ajudat,

pero en l’oficina
es troba burlat.

Hi ha un funcionari
de sentit bufó,

que del yayo es burla
sense compassió.

-¿On va vosté, yayo?,
pregunta el graciós,

mentres que se menja,
no un entrepà... ¡dos!

-Home, ¿vol atendre’m,
que tinc molta pressa?
-Puix no en tinga tanta,

que no l’interessa.

-¿Me pot dir per qué?
-Yo li ho dic i és prou.
-¡Vaja una resposta!
-¿És que acàs li cou?

-Vosté ha de servir-me,
puix és son treball.

-Primer he de fer-me 
una sopa d’all.

-¿A part dels bocates?
Vosté menja massa.
I obrant d’eixa forma

yo crec que se’n passa.

- No vinga apurant-me
que hui estic fotut.

-¿I a mi qué me conta?
¡Toque’s el canut!

-¿Parla de l’alcalde?
No sap lo que diu,

puix és molt gran falta
mostrar-se ofensiu.

-¡Qué vaig a parlar-li
d’eixe manresà!

Yo vinc a queixar-me
de lo mal que està

eixa llei absurda
de la Dependència,
que a mi res m’ajuda
i és una indecència.

Aixina que sàpia
que o m’ho solucionen

de forma com cal,
o si no, ¡que els donen!

-Me va a fer que em sente
fatal l’almorzar.

-Això es soluciona
¡anant a cag...!

-És vosté un ‘agüelo’
sense educació.
-¿I vosté ne té?

Menja a mos redó.

¿Sap lo que li dic?
Que ya estic ben fart

L’administració
em causarà infart.

-Tal volta això fora
lo més apropiat

per poder combatre
sa alvançada edat,

puix s’acabaria 
la seua pensió,

i feliç viuria
sens preocupació.

- És vosté un salvage.
-¿Qué no li ha fet gràcia?

L’he volgut fer riure
per sa pertinàcia.

-Riga’s de sa tia,
si li dona igual,

que no estic ‘pa’ bromes,
¡tio carcamal!

-¡Home! el que fa riure
és vosté i a mi.

-¡Ves a fer punyetes,
retall de rossí!

(I el yayo se’n va encés en fòc i flama,
i el bufó-funcionari... es riu del drama!)

ALS QUE FAN “REALITY SHOWS”
ELS PUGEN, I PROU, ELS... SOUS.

Estan de moda hui en dia
uns programes porqueria

en caixa bova,
que per a pujar l’audiència,
fan que abunde la presència

de l’alcova.

Pero no en sentit estricte,
puix no existix cap edicte

que ho proclame,
sino que, com res perilla,
fan lo que fan on els pilla,

i yo brame.

Brame, sí, per eixe morro
que, passant-se-ho tot pel forro,

be s’emprenyen
en que el pobre espectador,
veent lo que fan sent calor,

quan ho ensenyen.

Dins de les tendes o fòra,
cap d’elles queda a la vora

de mostrar
allò que se cull en canya,

que el valencià tant s’afanya
per tastar.

El valencià...i el que siga,
que en vore a l’aire una...lliga,

pren apunt,
i si li fallen les piles,

es pren un got de Moriles,
¡i a l’assunt!

Ells també fan de les seues
en ses actituts hereues

de verdor,
i ya no és estrafalari

mostrar, si cal, el canari
ple d’ardor.
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Els realitys demostren
que els que concursen nos mostren

no dur faixa,
perque ya ningú hui evita
seguir avant quan s’excita

la part baixa.

I, ¡hala! ¡a tota virolla!
Formen una bona colla

sexual,
en la que a lo béstia aparten

i en mala bava descarten
lo immoral.

Cada programa es supera
en mostrar la porcatera

on els bufons,
pel seu modo vil de viure,
volent fer-nos a tots riure

¡per c...!

Avís: que ningú s’alele
front als bufons de la tele,

que be troten
per a fer riure en bovades

que moltes, moltes vegades...
...¡be que ens foten!

Per lo tant, fogiu a pressa
dels que de manera obsessa

abominable
són els bufons sicalíptics

en virus apocalíptics
del diable.

I és que en la Te Ve n’hi han tants
fent programes aberrants

pels cacaus,
que si no els tallem els passos,

seguiran tocant els nassos
als bambaus.

(Aixina que deixem ya a tals bufons,
i que es fiquen la chança en els... talons.)

HUI ELS PROFESSORS VALENCIANS
SÓN BUFONS... ¡I DELS MÉS GRANS!

Fa molts anys que començaren
pels coleges a incrustar
unes falses ensenyances

que als menuts els fan mamar
sobre que si nostra llengua
prové d’una atra que dalt
del mapa físic d’Espanya

és la que se sol parlar.

Diuen, puix, que nostre idioma
és la filla natural

de l’atra, o siga, sa mare,
que la vol recuperar.

I els valencians verdaders,
els que ho són de pura sanc,
senten per dins de ses venes

una picor especial.

Esta idea prolifera
des de que uns mals bufons van

fent propaganda rastrera
que intenta pronte a arribar

a convertir el seu somi
dels pastiços catalans,

que és el més gran succeït
per a fer que a gust rigam.

Ací els trobem en la falla,
on els veem alliçonant

als menuts que  tot ho engulen
i s’ho creuen a l’instant.

¡Quins pallassos més pallassos!
¡Vaja una forma d’obrar!

Mes lo cert és que el camí
van seguint avant i avant.

Ad alguns fan riure, és cert,
pero la gran veritat

és que als que amem nostra llengua,
més que riure...¡fan plorar!
Són bufons de via estreta

que des d’ara patiran
front als que al nostre idioma

defenen sense parar.

Ells, que facen els pallassos,
que nosatres, camí avant,

seguirem l’ortografia
que ensenya Lo Rat Penat.

Esta entitat centenària
que sempre va conrear
les glòries i tradicions

del gran poble valencià.

Pero, clar, com els que manen, 
només saben que manar,
no volen moure ni un dit
per als bufons derrocar.

I com tot seguixca aixina,
serà just assegurar

que tan bufons seran uns
com els atres...¡qué caram!

Que si aquells fan riure a alguns,
a uns atres els fan plorar,

com als bons fills d’esta terra,
i això no es deu tolerar.

¿Bufons? ¿Pallassos? ¡Ausades
que nos estan castigant.
I nostre poble ya es troba

¡fart del circ que li han montat!

(I, mentrestant, l’Acadèmia
derramant pura pandèmia.)

NO NOS PROVOCA DELÍCIA
VORE QUÉ FA LA JUSTÍCIA

La justícia en Espanya no és com calguera,
puix nos dona unes proves d’arrapa i fuig
quan se dicten sentències que no s’espera
el poble que, en sentir-les, s’ompli d’enuig.

(I encara que renegue i que es cabrege,
 a la fi acabarà cridant al mege.)

Hi ha molts casos que et deixen sense el 
somriure,

perque no se castiga com deu de ser
al delinqüent, al lladre, al que sap viure
furtant allò que crega que és menester.

(Entre presunts, confessos i els imputats,
sí que estem els del poble ben arreglats.)

I si alguns, tart o pronte, la presó chafen,
no complixen la pena en lo establit,

perque acollint-se a normes llegals que agafen,
al poc d’entrar en ella... ¡va i ya han eixit!

(I hi ha qui sap buscar-se la dolça clau
d’allò que se nomena... ¡el tercer grau!)

D’eixa forma comproves que hi ha gentola
que se riu en ta cara de modo tal

que segur que t’afecta a la lleterola,
a la melsa, a la bufa i al recte anal.

(Puix veent lo que passa te desesperes,
i acabes en diarrètiques cagaleres.)

I en el riure que gasten diàfana es veu
la missió bufonera que algú els consigna,

i per més que li pregues justícia a Deu,
sa burla successiva molt més t’indigna.

(Pero no pots buscar-li millor remei,
perque se refugien dins de la llei.)
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La qüestió és que se riuen tot lo que volen
perque saben de sobra que ixen guanyant,
puix a pesar de tindre gent que els controlen,

delinquint sense pausa ells van tirant.

(Van tirant molt més ràpits que ho fa una traca
per a omplir-se, com penses, be la boljaca.)

Esta és atra manera de bufonar-se
de la gent que sol riure ses gràcies mil,
i quan la pobra arriba a conte donar-se,

aprecia la burla d’un modo vil.

(I també ad eixa classe de vils bufons
els envia a tocar-se  a gust... els borlons.)

VALÉNCIA HUI HA CANVIAT
PER L’ALCALDE QUE HAN POSAT.

Ha canviat la ciutat de tal forma
que ningú es conforma

en lo que ha canviat.
Com a eixemple trobem en aceres,

quan manco ho esperes,
a un destarifat.

U que va sobre una bicicleta,
camí d’una meta
que sol ell coneix,

i que si no t’apartes, t’arrea
en una cruea

que be no em pareix.

I damunt, si protestes i chilles,
ausades perilles
l’estat de salut,

perque aquell se riurà front ta cara,
si no és que s’encara

i et deixa fotut.

Els que gasten hui en dia eixos trastos
te fan dir “¡Canastos!”

pel grandiós esglai
que te donen quan passen fregant-te

i a voltes tocant-te
invadint ton espai.

Està clar que el carril mono-bici
representa a un vici
que nos té fregits,

que naixqué quan manava la Rita,
la que encara irrita

als atres partits.

El Ribó, quan prengué l’alcaldia,
digué en alegria

que allò estava be,
perque ad ell lo de la bicicleta

era cosa feta,
gastant-la també.

Per lo tant, no llevà les parades
on ben ordenades
esperen expostes,

puix aixina la gent que les vullga,
que arribe i que cullga
segons ses propostes.

És la causa de que hui no pugues
caminar, que et jugues

la vida a tothora,
perque vas per l’acera tranquil

i arriba un mandril
i et trau de la vora.

I damunt se te riu en la cara,
i ademés no es para
ni hi ha qui me’l pare

per a fer-te l’ajuda precisa;
i es mor de la risa
el fill de sa mare.

Bicicletes hui ne tens a manta,
i Ribó no es planta,
perque ad ell li va.

Per lo tant, peató, més no plores
ni pergues les hores

demanant en va.

A tot cas, fes com obren els lladres,
tallant en taladres
sos aparcaments,

i furtant totes les bicicletes,
la solució encetes

com els delinqüents.

(I si fas, al furtar, que algú s’escalde,
culpes, sense dubtar, al nostre alcalde.)

HUI LES MODES EN EL BEURE
SÓN COSES PER A NO CREURE.

Cerveses artesanals,
còctels més que colossals,
i uns atres temes difusos,

nos deixen a tots confusos.
Risant el ris nos enchufen

unes modes que ens atufen
i li causen regomello,

als que es farten de llomello.
Puix resulta que hui en dia
hi ha begudes-porqueria

que les fan sol Deu sap cóm,
i les carreguem al llom
com a invent americà

que ausades nos fa la mà.
i oblidem les antigors

que estan plenes de sabors.
Una cosa pareguda

passa igual en la moguda
de lo que era abans la dòna

i lo de hui, que no sona.

Els desfiles de models
nos ariçonen els pels,

puix no ens inciten als mòssos
per lluir només...¡els ossos!

A mi m’agradaven més
les que tenien més pes,

i que mostraven grans gruixes
en unes fermoses cuixes.

És dir, ni en l’afany per beure
lo que diguen hem de creure,

ni en lo tocant al desfici
que ens ocasiona el fornici,
puix hui en dia està ya vist
que succeïx lo imprevist,
i en el llit te pots trobar,
en lloc de lluç, calamar.

En fi que també este món
els bufons són els que són
i se riuen sens consciència
de nostra santa inocència.

(I és que, mes que ens done ràbia,
està el món... ¡com una gàbia!)

DELS BUFONS YA ESTÀ TOT DIT,
PER LO QUE DIC... ¡BONA NIT!

Quan acabe la contalla
només me queda pregar
que el jurat vullga premiar

l’explicació de la falla.
I si el troba que és de talla

i un bon premi s’ha guanyat,
me quedaré ben pagat

si, ademés d’extraordinari,
siga l’adjudicatari

¡del preadíssim Bernat!

(I que esta gran comissió
no em veja com un bufó.)



23   Recompenses JCF

BUNYOL D’OR AB FULLES 
DE LLORER I BRILLANTS                                                                                                                                        
Mª del Carme Casas i Pallarés
Benet Chacón i Pulido
Ampar Ferragut i Martín
Júlia Martí i Igual
Rafel Noverques i Martínez
Josefa Pastor i Peñalver
Pere Josep Pastor i Peñalver
Mª del Carme Pérez i Martí
Josep Lluís Rausell i Castro

BUNYOL D’OR AB FULLES DE 
LLORER
Antoni Calomarde i Gómez
Joan Ramon Fernández i Demets
Encarnació García i Pardo
Josep Millán i Sanchis
Mª Ampar Millán i Padilla
Carme Monleón i Soriano
Mª Ampar Padilla i Martí
Carme Seguí i Monleón
Virgínia Seguí i Monleón
Marisa Soriano i Molinero

BUNYOL D’OR
Antoni Aliaga i Cholvi
Concepció Belenguer i Plá
Francesc Bordanova i Serra
Joan Errando i Saiz
Núria López i Pinar
Josep Vicent Martínez i Pastor
Mª Elena Mir i Colom
Eduart Molina i Alonso

BUNYOL D’ARGENT
Maite Aceituno i Moscardó
Teresa Aguilar i Bendito
Mª Ampar Calomarde i García
Mª Carme Fortea i Raga
Vanesa González i Gutiérrez
Beatriu Martínez i Pistón
Joan Francesc Marugán i García
Maite Muñoz i García
Miquel Pérez i Sánchez
Rafel Raigón i Mora
Ampar Sáez i Gómez
Yhaiza Sánchez i Yudego
Aitor Zarzoso i Alepuz





Comissió
Infantil
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Hola amics,

Sóc Sergi, I enguany, gràcies als meus pares, s’ha 
fet realitat un dels somnis que tenia des de feia ja 
uns quants anys: ser nomenat President Infantil de la 

nostra comissió.

Per a mi, és tot un honor poder representar-vos enguany 
a tots, junt a Gloria, Álvaro i Irene, la meua Fallera 
Major Infantil, amb els qui ja estic compartint moments 
meravellosos i molt divertits.

Amb molta il.lusió, vull convidar-vos que vingueu amb 
nosaltres, I formeu part de tots els events i actes que se estan 
preparant, per a que els disfrutem i puguem passar un any 
inoblidable.

Abans d’acomiadar-me, vull agraïr a la meua família el 
seu suport incondicional, a tota la comissió, per estar al 
meu costat, i molt especialment a tots i cadascun els qui 
formen part de la directiva, que amb el seu esforç i treball 
conseguiran, de segur, que enguany siga un any magic.

Vos desije Bones Falles 2016

Vixca Olóriz!

Sergi
Martínez i Jordán
PRESIDENT INFANTIL 2016
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PRESIDENT

Sergi Martínez I Jordan

VICEPRESIDENT 1º DE MALDATS

Pau Guillén I Salvador

VICEPRESIDENT 2º I ASSESOR DE PRESIDENT

Pau Ropital I Roig

VICEPRESIDENT 3º I LES QUE MANEN DELS DINERS

Candela Palanca I Chacón
Sofia Marin I Molina

VICEPRESIDENTA DE DESFILE

Nora Etame I Guillén

SECRETÀRIA DELS PAPERS

Sara Palanca I Alcántara

DELEGADES DE BALLS I COREOGRAFIES

Clara Vila I Moya
Àngela Roig I Rausell

DELEGAT D’ARXIU FOTOGRÀFIC

Mateo Castelló I Garcia

DELEGAT DE NINOT

Fede Ferrer I Giner

DELEGATS D’ARREPLEGÀ

Antoni Esteve I Raya
Xavier Esteve I Raya
Adrià Raya I Santamaria

DELEGATS DE POTITOS

Olivia Aljaro I Monleón
Júlia Iranzo I Guillot
Adrià Palanca I Alcántara

ACOMPANYANTS DE JOCS DE LA F.M.I. 

Sol Ferrer I Giner
Clara Alías I López
Marisa Palanca I Soriano
Lola Palanca I Soriano
Mar Castelló I Martinavarro
Sara Moreno I Castañares
Belén Moreno I Castañares

ERUDITA DE TEXTOS:

Nerea Molins I Pérez

EL QUE PORTA LA BANDA Y EL BARRETET DE LA 
FALLERA MAJOR

Llorenç Brandez I López

ELS QUE JUGUEN A AMAGARSE:

Carles Arnáiz I Martínez
Sergi Rafel Cerveró I Navarro
Paco Molina I Martínez
Rafel Molina I Sánchez

DELEGATS DE PREADOLESCENTS:

Rober Ibáñez I Serra
Victor Mora I Camarasa
Anna Castelló I Martinavarro

DELEGAT DE LES PLAQUES D’APARCAMENT

Àlvar Marin I Molina
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Miquel Amorós i Seguí

Ciril Amorós i Seguí

Davit Andrés i Durbá

Carles Arnáiz i Martínez

Àlvar Báguena i Fernández

Ignasi Barrachina i Rodrigo

Hugo Bartolome i Martínez

Albert Berenguer i Fabregat

Pau Berenguer i Fabregat

Rubén Blasco i Barrachina

Llorenç Brández i López

Mateu Castelló i García

Lucas Castelló i García

Sergi Rafel Cerveró i Navarro

Jordi Doménech i Sanz

Pau Egea i Rausell

Antoni Esteve i Raya

Xavier Esteve i Raya

Joan Fernández i Barrachina

Pau Fernández i Barrachina

Ramon Fernández i Catalá

Àlvar Fernández i Díaz

Iker Fernández i Díaz

Àngel Fernández i Hidalgo

Josep Lluís Fernández i Hidalgo

Pau Fernández i Serra

Fede Ferrer i Giner

Albert Galve i Rueda

Carlos González i Amorós

Pau Guerra i Coll

Pau Guillén i Salvador

Lucas Herrero i Gómez

Miquel Herrero i Gómez

Sergi Ibáñez i Alonso

Robert Ibáñez i Serra

Samuel Ibáñez i Serra

Marc Inglés i Pérez

Marc Iranzo i Guillot

Rafel López i Salvador

Marcos Lozano i Sendra

Leo Lozano i Sendra

Àlvar Marín i Molina

Miquel Martínez i Aguilar

Miquel Martínez i López

Adrià Miñana i Canet

Joan Didac Mir i Cerizuelo

Paco Molina i Martínez

Rafel Molina i Sánchez

Víctor Mora i Camarasa

Leandre Moya i Armero

Natxo Navarro i Fonfría

Jordi Navarro i Fonfría

Adrià Palanca i Alcántara

Jordi Palanca i Chacón

Guillem Puerto i Chacón

Adrià Raya i Santamaría

Davit Roig i Rausell

Pau Ropital i Roig

Blai Royo i López

Hugo Sánchez i Máñez

Ferrando Serneguet i Muñoz
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De tot el que estic vivint enguany, hui m’enfrente pot ser al treball més difícil de 
tots: poder transmetre en paraules a la comissió infantil allò que estic sentint 
com a Fallera Major Infantil. Que qué és el que més m’agrada de les falles? Uff! 
Qué dic?: l’ofrena? El dia de Sant Josep?, la presentació? Vestir-me de fallera?, 

baixar a sopar?, tirar petards? (ah no!, açó últim el borraré de la meua llista... espere que 
Sergio siga més valent i m’ajude a encedre les traques). En fi, no sé per a on començar. Tan 
soles sé que ser fallera de Olóriz va nàixer amb mí, i no m’imagine la meua vida, el meu 
any, un més de març qualsevol, lluny de la meua falla. Sé que tots vosaltres, fallerets de la 

meua comissió, teniu el mateix sentiment que jo, i per això, comprendreu 
tot el que estic vivint enguany com la vostra Fallera Major. Espere poder 
compartir amb tots vosaltres cadascun dels meravellosos moments que 
ens queden per davant, al igual que amb la meua família, que viviran 
amb emoció amb mí els instants més intensos del meu regnat. En el 
meu record, quedarà gravat per a sempre l’any 2016, com a l’any en el 
que vaig formar part de la història de la meua falla. 

Desitge de tot cor que disfruteu amb mí d’unes falles divertides, 
úniques, plenes de rialles, petards (mmm ja vorem), i de cadascun 
dels actes que fan que any, darrere any, estem desitjan que per fí 
arrive el mes més meravellós per a tots els valencians i fallers.

I als meus companys de regnat, a Gloria, la meua 
Fallera Major, a Álvaro, el president, i a Sergio, 
que està fent un gran treball com el meu president 

infantil, a soles puc dir-vos 
gràcies per tots els moments 
meravellosos que estem vivint 
junts. Sé que els quatre formem 
un gran equip! 

Bones Falles 2016, 

Vixca Olóriz!

Irene Molina i Martínez
Fallera Major Infantil 2016
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Candela Palanca i Chacón
Fallera Major Infantil 2015

Clara Alías i Lopez

Carme Alías i López

Olivia Aljaro i Monleón

Sara Arnáiz i Granero

Mª Ampar Báguena i Fernández

Isabel Berenguer i Fabregat

Irene Blasco i Barrachina

Clara Cases i Guhna

Anna Castelló i Martinavarro

Mar Castelló i Martinavarro

Sílvia Clemente i Antón

Martina Egea i Rausell

Nora Etame i Guillem

Sol Ferrer i Giner

Ainhoa González i Amorós

Sofia Guillem i Gamborino

Maria Hernández i Herrero

Júlia Iranzo i Guillot

Sofia Marín i Molina

Alma Martínez i Aguilar

Sandra Martínez i López

Leire Mendoza i Silvestre

Blanca Mir i Díaz

Marta Mir i Díaz

Paula Molina i Gimeno

Nerea Molins i Pérez

Mireia Montalvo i Contreras

Belén Moreno i Castañares

Sara Moreno i Castañares

Aitana Ortí i Vañó

Sara Palanca i Alcántara

Marisa Palanca i Soriano

Lola Palanca i Soriano

Daniela Palau i Martínez

Natalia Palau i Martínez

Ximena Puerto i Chacón

Esther Raigón i Navarro

Ángela Roig i Rausell

Sara Sánchez i Machancoses

Sílvia Sánchez i Machancoses

Clara Vila i Moya



Per enguany clar es detalla
la regina que vindrà,
que en Olóriz regnarà
com orgull de nostra falla.

En els ulls clar es retalla
l’ilusió que mantindrà,
el deler en que viurà
tot un any per fer contalla.

Sent d’arrel tan artesana
com fallera i molt bledana
en la festa fem recull.

I és que Irene està contenta
puix l’honor que ella detenta
representa el nostre orgull.

Manuel Andrés i Zarapico

Irene Molina i Martínez
Fallera Major Infantil 2016
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¡No parem ni 
un sols segon 
quan peguem 
voltes al món!
CARLOS CARSÍ
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“¡No parem ni un sols segon
quan peguem voltes al món!”

per Manuel Andrés i Zarapico 
   

UN COMENTARI I COMENCEM
CREC QUE DONARÀ LA TALLA

UN TEATRE FET DE FALLA

Veig la falla que em presenta
nostre artista talentós

i els detalls que me comenta
fan el tema molt sucós.

Diu que mai s’imaginava
com podia enamorar

allò que no freqüentava
i que és l’art d’interpretar.

L’ha trobat gust a la cosa
puix no fa més que incidir

en que és chula i és fermosa...
¡que lo tinc que assaborir!

Resulta que no sabia
que el regal de l’actuació

va ser cosa de Talia,
acertada decisió.

I me diu, si m’interessa,
que la màgia terrenal

va portar-la esta deesa
i que es diu “obra teatral”.

Ya l’amic, que no s’aguanta,
me comenta el monument,
i cal vore com lo planta...

pero a mi em pareix valent.

En la falla es fa teatre
i un teatre ací s’ha fet,

i si el cor se’n ix al batre
tot el goig serà complet.

La proposta és molt fallera
i fa elogi d’un vell art

no descuida i és riallera,
i d’ingeni acabes fart.

Vingau tots, que açò comença
ací arriba la funció,

gojaràs, puix és intensa...
¡puja ya per fi el teló!
El teatre és un deler...

¡ya vorem lo que hem de fer!

¡ANEM DE GIRA!
PEGANT VOLTES VAN RODANT

¡QUE EL TEATRE ÉS AMBULANT!

Veges tu quina és la idea
que los nanos han tingut,
la veig plena de grandea,

pot ser una insensatea
pero és molt entretingut.

S’han reunit per fer consulta
tots els chics del grup teatral,
i prohibint l’entrada adulta,
puix la cosa es que resulta
ser chiquet... ¡fonamental!

La qüestió, sobre la taula:
-¿qué hem de fer per actuar?-

Jaume va i pren la paraula,
per despuix tocar-li a Paula
el problema argumentar.

-¡Tenim el concurs de Junta!-
diu Remigi el avispat,
i rugix la marabunta

quan li crida furibunda... 
-¡que el concurs ya s’ha acabat!-

La qüestió se veu peluda,
no se troben solucions,

decepció “morrocotuda”,
cap esmena és la volguda...
-¡se’n anem de vacacions!-

Pero Marc, que s’atabala,
enardix com bon actor,

i ràpit com una bala
fa proposta en esta sala:
-¡fem teatre i a motor!-

-Agarrem la carretera,
sobretot ara en l’estiu
i portem la cartellera,

sobre rodes i teatrera...-
¡Crec que és un bon objectiu!

La chicalla que se mira
trenca en un aplaudiment,

decidint anar de gira
d’un teatre que sospira

¡i que es veu en moviment!

“L’IMAGINAMÒVIL”
UNA “FURGO” ROVELLADA

L’HAN DEIXAT BEN APANYADA

Ficats en faena
la banda remena

puix fins la decena podríem contar
de modos possibles
de fer convertibles,

i autos accessibles que puguen viajar.
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Primera i discreta,
la motocicleta

pero no és completa: sols du un tripulant.
La bici no mola,

que no marcha sola,
i en un cabriola s’acaba bolcant.

Un coche s’aprova,
la clau no se troba,

damunt se comprova i en res s’ha calat.
Es veu que es Skoda

puix puncha una roda,
¡mereix una oda pel drama mostrat!

¿Provem Valenbisi?
Això ya és un vici...

puix porta un desfici que no és divertit.
Serà necessari

per dur l’escenari 
pensar l’ideari en valor afegit.

¿En barco de vela?
¿Potser caravela?

El tema te tela, no anem a cap lloc.
¿En una carrossa?

em sembla graciosa
pero artificiosa i d’estil més barroc.

Ya no n’hi ha manera
que açò desespera,

puix l’ansia teatrera s’apaga, redell.
¡Una camioneta!

Millor se concreta:
¡Serà furgoneta i plena de rovell!

La “furgo” s’apanya,
pintant-la i en manya,

que açò és una canya de gust i plaer.
I es deixa divina
una bambalina

que du la cabina en viage teatrer.

Tenim nit d’estrena,
mereix molt la pena,

fiqueu be l’antena, ¿escolteu el renou?
La “furgo” idolatre, 

que rodes, te quatre, 
per fer un teatre que viaja i es mou.

ELS GÈNEROS TEATRALS
UNA OBRA HAS DE TRIAR:

O ÉS DE RIURE O DE PLORAR

Una volta està aclarida
la qüestió d’itinerància

tenim atra d’importància
i que cal pronte tractar.

El dilema que es deslliga
és d’orige prou dramàtic

i caldrà ser diplomàtic
en la forma al plantejar.

¿Qué posem ara en escena?
Una obra... ¿i quina mola?
¿Ensajada ya en la escola

o d’un tema original? 
Tenim una de misteri,

crec també que una de fades,
en escenes treballades

i en rialles al final.

Puix vos dic, mentres observe,
que yo puc donar ajuda

i triar l’obra volguda
per al vostre festival.

És el gènero i el tema
la qüestió que simplifique,

i de fet, eixemplifique...
¡puix te faig un recital!

EL DRAMA
Vinga al plor i a la tristea
que este gènero reclama

ya que, saps, se sol dir “drama”,
perque “drama” és al remat.
Pots mirar-lo com ho mires,

i t’intente ser genèric,
pero ací un se torna histèric
en quant tot ha començat.

Presentem una obra mestra,
tot un orgull lliterari

que és, segur, extraordinari
i que passe a relatar.

Quan comença nostra història
un chiquet està en sa casa

pero es veu que no té traça...
i un soroll se fa escoltar.

Quan la mare, atribulada,
se planta en mig de la cuina

del cabreig se fica fina
puix un gerro li han trencat.

-¿Qui ha segut ací el culpable?-
crida la progenitora

que en mirada acusadora
cap al fill ha senyalat.

(El drama no és l’embolic...
no senyor... és el castic)

LA COMÈDIA
Gènero de capçalera,

la rialla sorollosa
se sap que és miraculosa

per a l’ànim i l’estar.
És necessitat humana

d’un somriure per la boca,
que una comèdia bajoca,

te podrà proporcionar.

La funció, subtil, s’inicia
dins l’escena del colege,

quan un chic que vol al mege,
diu que es troba malament.

Pero la trama revela
que lo que té és cara dura
puix de mal, ni calentura...
¡És comèdia el patiment!

Atra escena es desenrolla
ya en mig de la primavera
que el guió cert assevera
puix arriba un comuniant.
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La rialla sorollosa
va i esclata per un trage

-¿Tu que vas, al abordage?
¡Si pareixes l’almirant!-

EL TEATRE FALLER
Si parlem de l’art escènic

necessite fer justícia,
l’ocasió sembla propícia,

s’ha de fer lo que hem de fer.
Puix la Junta nos convoca

a un concurs en La Rambleta,
lloc perfecte a on se concreta

el teatre més faller.

Durant mesos nostres falles
del teatre fan guirlanda

i a ensajar van en comanda
puix la sanc ya s’alça en bull.

És passió desmesurada
dels chiquets per la cultura,

i és bonica l’aventura,
per amor, treball i orgull.

Te convide, amic que lliges,
a pujar a l’escenari

per tastar el dolç poemari
que oferix interpretar.

Lo millor, lo que enamora,
quan se té la colla unida,

du la joya compartida
d’emoció que té actuar.

UNA DE PIRATES
UNA PEÇA YA HAN TRIAT:

“JACK ESPÀRREC AL RESCAT”

Tindrem èpica escollida
puix en l’obra que mostrem

un pirata trobarem
que és figura presumida.

Crida pronte a l’abordage
perque té sanc bucanera
que du l’ansia marinera

mentres dura el cabotage.

El teatre està pendent
quan s’aposta allà en la popa,
puix despuix crida a la tropa,
-¿Qui de tots és més valent?-

Vos presente a Jack Espàrrec,
bucaner i llop de mar...
¿i qui l’ha d’incorporar?

És Martí qui té l’encàrrec.

No li busques el bigot,
que és corsari d’opereta,
sense pels en la barbeta,
sent com veus un borinot.

El paper que ací declama
va en total sabuderia

sobre la pirateria
i el botí que se programa.

¿Quin botí preguntaràs? 
-Està clar- ací s’expressa,

-si m’escoltes faig l’estesa
que resposta trobaràs-.

Diu que “en deu canons per banda
vent en popa a tota vela”,
el chiquet que se revela
donarà segur la llanda.

-No volem deures en casa,
ni atres coses avorrides
que resulten ser parides

i que sols donen la brasa-.

El pirata en compliment
lluita per un món millor
i com és tan bon actor

rep un fort aplaudiment.

L’interpretació, genial,
ha segut considerada

sent despuix recompensada
dins d’una ovació coral.

L’EQUIP TÈCNIC
SI L’EQUIP ÉS L’INDICAT
L’ÈXIT TENS ASSEGURAT

Ara ací conte i t’explique
els detalls que identifique

dins dels membres de l’equip,
puix està justificada
i, ya dic, acreditada

que donen el prototip.

Cal ser un dotat artiste
i un brillant equilibriste
per a ser tècnic de llum.
L’allumenació completa
te la fa Dani el “pereta”

si abans no fa “catapum”.
El tema d’utilleria

du com saps la pilleria
del saber lo que buscar.

Açò ho porten quatre rates,
que dominen, prou sensates,

el detall al decorar.

Des d’una simple granera
passant per una panera
o un formage ben curat.

Lo que passa es que no dura
si els demés no tenen cura

puix en res... ¡se l’han menjat!

Si cal tindre voluntaris
per a fer els vestuaris
¿A qui li pot abellir?

S’oferixen les gallines
que resulten ser divines

sobretot en el solsir.

Marc, de tots, és qui més mana,
te la veu que es capitana

per a ser el director.
Dirigix la companyia

me pareix que en tirania...
¡vaja, és un inquisidor!

És el pes del responsable
puix serà l’últim culpable
sobretot si ix malament.
Culpa seua si no agrada,
siga o no és una faltada...
¡veges tu, quin patiment!

I Tomeu, l’as de la suma,
que dur contes acostuma

puix ell l’obra produïx.
Per els costes mai s’amaga,

invertix tota la paga
¡pero s’arrepenedix!
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UNA MATINAL DE TEATRE
EL PÚBLIC EN LES BUTAQUES
YA PREPARA LES TOMAQUES

La chicalla ya es prepara
per l’estrena matinal
d’una peça original

que motiva esta algassara.
Que l’història potser rara,
pero en musica i cançons
i en promesa d’emocions
per al públic i l’audiència
puix notòria és l’evidència

de que busquen diversions.

Si mirem en el programa
veig el títul lo primer:

“D’ArtaFran el Mosqueter,
un bonico melodrama”.
Vist lo vist i el panorama,

crec que el rollo és molt antic,
i que han fet un rebolic

que ya no sé si m’agrada...
quan la llum queda apagada

i apareix de sobte un chic.

I pensar que yo podria
en ma casa estar dormint...

i que no em vaja fugint,
puix açò és de bogeria. 

Chics, voreu, en quin mal dia
vaig prometre estar ací,

veges tu, ya de matí,
per a vore esta proposta

que se veu que està composta
per un bovo paladí.

I allà va Fran en la lluita,
du l’espasa amunt i avall,
pegant bots en el cavall,

mentres va buscant la fita.
Mentrestant a mi m’irrita...
crec que m’estic agobiant
i el meu ull s’està tancant,
tinc la pestanya pegada,
i he pegat la cabotada...

puix el cap m’està pesant .

Ara va la seua amada
que és Juliette en el balcó...

¡No n’hi ha consideració!
Me pareix una “chorrada”,

mentres tinc a una “torrada”
que se dorm al meu costat
i atres dos que s’han alçat
puix això ya no s’aguanta,
l’obra cau com una manta

i està el públic mig “sobat”.

(I quin rollo m’ha amollat,
¡no sé ni com he aguantat!)

UN EXPERIMENT TEATRAL
ESTE CONTE ÉS UN PERILL,

¿DES DE QUAN IX UN CONILL?

Ya ficats en la pomada
des del llibre es va adaptar
una història prou narrada

que de nit sempre és contada
dins del llit al descansar.

Ací tens “Caparrucheta”,
singular com narració,

puix trobem una chiqueta
que porta una cistelleta,
per la yaya en devoció.

Tan feliç ella passeja
que s’adinsa en aquell bosc, 

i la cosa es fica lleja
puix algú que la rastreja

s’ha amagat dins de lo fosc.

¿Fins ací tot és correcte?
Crec que estem sent molt fidels

i el relat pareix perfecte,
de l’audiència, predilecte;
és un conte que té arrels.

En teatre queda pròpia
s’interessa qualsevol,

no voràs jamai cap copia
ni te quedes en l’inòpia,

¡no va alçar ara revol!

Retorne a lo que parlava
puix arriba un gran moment,
el del llop que preguntava
que la chica a on anava...
¡això acaba malament!

¡Pero això com és possible!
¡Pero ací qui ha dirigit!

¡Pero açò és insostenible!
¡Per favor... indigerible!

¡Pero qui ho ha consentit!

El que ataca en esta història
és un llop gran i arrogant,
i no em falla la memòria...

puix ni menja safanòria
¡ni és este conill jagant!

TANQUEM EL TELÓ
LA FUNCIÓ YA S’HA ACABAT
I EL LLIBRET HA TERMINAT

El teatre en una falla
dins d’escenes hem tractat,

i com veus s’ha destacat
l’importància que retalla.
La cultura és necessària

i existix per a fruir,
per això tinc que afegir

que és millor quan és diària.

El teatre de les falles
és com saps de lo millor,
tu també pots ser actor...
¡participa i no te talles!

(I el poeta, que ha acabat,
el teló deixa baixat)
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DISTINTIU D’ARGENT
Llorenç Brández i López
Ignasi Barrachina i Rodrigo

DISTINTIU D’OR
Ciril Xavier Amorós i Seguí
Sol Ferrer i Giner
Àlvar Marin i Molina
Irene Molina i Martínez
Lola Palanca i Soriano
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La nova Web d’Olóriz ja está activa, pots trobar-hi 
tota la informació que al mateix temps penjem en 
les xarxes socials.

En la nova web tens informació:

•  Events:  navegant pel menú superior fins a 
Events. 

• Taulell d’anuncis: primera opció del menu, 
dins està dividit per àrees.

• Informació de fallers: quadre d’honor actual, 
l’històric, les representants que hem tingut a 
la Cort d’Honor de la FMV i per supost, la 
directiva.

• Informació i dades de la comissió: les falles 
de l’exercici, sobre nosaltres, esports, cultura, 
el nostre canal de televisió y els productes de 
“merchandising” que tenim.

• Curiositats i història: en el nostre blog.



Participa estes falles amb les següents etiquetes:

#Oloriz2016 · #OlorizMolaMucho
#FallesUNESCO · #BufonaesOloriz

Correu electrònic: 
Xarxes socials: falladoctoroloriz@gmail.com · Secretaria: noucasal@falladoctoroloriz.com

www.falladoctoroloriz.com
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Falla Doctor Oloriz @doctorolorizfalla falladoctoroloriz falladoctoroloriz@gmail.com

mailto:falladoctoroloriz@gmail.com
mailto:noucasal@falladoctoroloriz.com
http://www.falladoctoroloriz.com
mailto:falladoctoroloriz@gmail.com
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En esta ocasió, i ja és la seua  vuitena  
edició, la idea d’aquesta Setmana 
Cultural era que la seua duració fóra de 
dilluns a dissabte, omplint-la dels actes 

com més variats i entretinguts possibles, per a 
tota la comissió.

Així, començarem el dilluns 23 de novembre 
de 2015, amb la seua inauguració, tenint lloc una 
exposició monogràfica de fotos de la falla titolada 
‘Cent fotos per a cent anys’. Va consistir en 
una cuidada selecció de les cent fotografíes més 
representatives de nostra història, ordenades en 
panells per décades. Es va inaugurar també el 
‘Llibre d’Or de la Falla’, amb el signament dels 
nostres màxims representants, i les posteriors 
firmes en ell, els següents díes, dels convidats a 
la Setmana Cultural.
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El dimarts 24, es va continuar amb un curs de 
pentinat típic valencià, realitzat per nostra fallera i 
amiga Rosa Pascual. La idea era, ademés de realitzar 
el curs, que puguera participar la major part de les 
falleres, que, col.locades en parelles, foren practicant 
una amb l’altra, les indicacions de Rosa. La veritat es 
que fou tot un èxit de participació.



El dimecres 25, ens va visitar la Creu Roja, 
per impartir un interesantíssim curs sobre 
primers auxilis, tan necessaris en moments 
d’aglomeració i en situacions diverses, en 
especial, durant els dies de Falles.

El dijous 26, fou una de les jornades 
més emotives, l’homenatge a la Penya 
Valencianista ‘Nyas Coca’, per al qual vam 
mantindre conversacions amb periodistes i 
exjugadors del Valencia CF, amb la intenció de 
muntar una taula de debat com homenatge 
a la penya i l’anàlisi de la situació actual de 
l’equip. L’acte començà amb la projecció d’un 
video amb una recopilació de fotografíes 
de la penya al llarg dels seus anys de vida 
pels camps d’Europa i Espanya. Després, 
es muntà la taula de debat, i vam tindre 
l’honor de què ens acompanyaren quatre 
glòries del Valencia CF: Vicente Guillot, 
Fernando Gómez Colomer, Ricardo Arias i 
Rubén Ciraolo. La taula va estar dirigida pel 
periodista deportiu Kike Matéu, acompanyat 
del també periodista Alberto Santamaría.

El debat fou interesantíssim, i al finalitzar, 
els asistents signaren al Llibre d’Or, i se’ls 
impossà l’insignia de la falla per part dels 
nostres màxims representants.

Eixa mateixa nit, en Mediterraneo TV, 
al programa ‘Sillas Gol’, els mateixos 
periodistes asistents al nostres casal, portant 
l’insignia que els impossà les Falleres 
Majors de nostra falla, relataren com de 
be s’ho havien passat en l’homenatge a la 
Penya. Tot un honor.
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El divendres 27 es realitzà una xarla-
col.loqui titulada: ‘Los recorridos del 
Santo Cáliz de Valencia’, impartida per 
l’historadora Alicia Cabrera. Es projectà 
un Power Point, a la vegada que Alicia ens 
explicava les vicissituds viscudes pel Grial 
Valencià.

El dissabte 28, per a finalitzar la Setmana 
Cultural, es va organitzar un Festival  
Gastronòmic de la Comunitat Valenciana. 
Per a la seua realització, es va demanar a 
tota la comissió que elaborara plats típics 
valencians, tant salats com dolços, per a la 
seua mostra i posterior degustació. Aquest 
acte fou un exitàs!

I amb aquest meravellós sopar es va 
possar punt i final a la 8ª Setmana Cultural 
de la Falla Doctor Olóriz.
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La junta directiva vol fer una crida a tots els 
veïns i fallers per a que en harmonia i tolerància 
pugam gojar tots de la festa.

DIUMENGE 28 DE FEBRER
12:00h Partit de FADRINS CONTRA CASATS 
en homenatge a Isidro Bayarri.

14:30h Dinar de GERMANOR.

18:00h Tota la comissió, i portant nostre 
meravellós estendart, anirem junt als nostres 
representants, fins a les Torres de Serrans per 
participar en l’acte de la CRIDÀ.

DISSABTE 5 DE MARÇ
20:30h Efectuarem L’ENLLUMENAMENT 
DEL CARRER. Seguidament, i disfressats amb 
la temàtica de ‘BUFONADES’, farem el nostre 
PREGÓ per tal de convidar als fallers i amics del 
barri a que gaudixquen de la nostra festa.

22:00h Sopar de GERMANOR.

DIUMENGE 6 DE MARÇ
10:30h Celebrarem la tradicional “REPLEGÀ” 
durant el matí per tot el barri.

14:30h Tindrem DINAR DE GERMANOR per a 
tots els participants.

19:00h Tota la comissió anirem a visitar a 
L´EXPOSICIÓ DEL NINOT.

DIVENDRES 11 DE MARÇ
20:30h INAUGURACIÓ del nostre parador “NOU 
CANYAVERAL”. A continuació, Vi d´Honor.

22:00h SOPAR DE LA “Nit Mora”.

24:00h “GRAN PARADA MORA” i passacarrer 
per tot el barri acompanyats de la nostra xaranga 
‘L’Atril Rovellat’. A continuació DISCOMÒBIL.

DISSABTE 12 DE MARÇ
13:00h MASTERCLASS DE ZUMBA per a tota 
la comissió.

18:30h BERENAR per a tota la comissió infantil 
oferit per nostra Fallera Major Infantil, IRENE 
MOLINA I MARTÍNEZ i el nostre President 
infantil SERGIO MARTÍNEZ I JORDÁN, durant 
el qual se’ls farà entrega dels seus QUADRES 
COMMEMORATIUS DEL SEU REGNAT com a 
Fallera Major Infantil i President Infantil.

22:00h SOPAR DE GERMANOR.

24:00h Per a ballar fins que no pugam més, 
GRAN ORQUESTRA ‘LA TRIBU’.

DIUMENGE 13 DE MARÇ
11:00h Tradicional matí de PAELLES AL CARRER

20:00h BERENAR per a tota la Cort d’Honor 
oferit per la nostra Fallera Major, GLÒRIA 
FERRERES I DÍAZ, durant el qual se li farà entrega 
el meravellós  QUADRE COMMEMORATIU 
EN RECORD DEL SEU REGNAT.

DILLUNS 14 DE MARÇ
18:30h Tota la comissió infantil anirà a replegar 
el NINOT INFANTIL.

NIT DE LA PLANTÀ INFANTIL

20:30h SOPAR DE LA PLANTÀ INFANTIL i 
entrega de recompenses infantils.

22:00h SOPAR DE GERMANOR .

24:00h Tots els fallers de nostra comissió que 
vullgen, anirem a visita les falles de València 
amb el gran ‘AUTOBÚS FALLER’.

DIMARTS 15 DE MARÇ
MATÍ INFANTIL

10:00 GRAN ‘XOCOLATÀ’. A continuació, 
parcs infantils per als més menuts i no tan 
menuts de nostra comissió.

18:30h Tots junts anirem a la REPLEGÀ DEL 
NOSTRE NINOT.

NIT DE LA PLANTÀ INFANTIL

20:30h SOPAR INFANTIL

21:00 a 23:00  Animació Infantil.

22:00h  Tradicional SOPAR DE LA PLANTÀ oferit 
per la nostra falla. En acabar, tindrem nostra entrega 
de RECOMPENSES I MARXALENERS D’OR.

24:00h  DISCOMÒBIL “REMEMBER”, a càrrec 
del nostre gran president, ÀLVARO.
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DIMECRES 16 DE MARÇ
El jurat seleccionat per a l’ocasió, anirà a visitar 
les Falles que concursen per a obtindre el PREMI 
MIGUEL ESTEBAN al millor remat de 1ªA

12:30h ANEM A LA MASCLETÀ. Tots els 
fallers anirem a veure la mascletà d’aquest dia a 
la Plaça de l’Ajuntament.

17:30h Anirem junt a IRENE y SERGIO  fins a la 
Plaça de l’Ajuntament per a replegar els nostres 
PREMIS INFANTILS.

22:00h SOPAR DE GERMANOR.

24:00h RALLY HUMORÍSTIC. Tots els 
participants tindran la seua recompensa.

DIJOUS 17 DE MARÇ
10:00h Anirem junt a GLÒRIA y ÀLVARO fins a 
la Plaça de l’Ajuntament per a REPLEGAR ELS 
PREMIS que haja aconseguit la comissió major.

14:00h Presidits per les nostres Falleres Majors, 
GLÒRIA FERRERES I DÍAZ i IRENE MOLINA 
I MARTÍNEZ, formarem darrere dels nostres 
estendarts, i als compasos dels nostres músics 
‘L’ATRIL ROVELLAT’, eixirem del nostre barri per 
tal de fer l’acte més emotiu de totes les festes: 
L’OFRENA FLORAL A LA NOSTRA ‘MARETA’, 
LA MARE DE DÉU DELS DESAMPARATS.

22:00h SOPAR DE GERMANOR.

24:00h Per als més atrevits, farem el meravellós 
concurs TU CARA ME SUENA. En acabar, 
DISCOMÒBIL.

DIVENDRES 18 DE MARÇ
11:00h Homenatge a MAXIMILÀ THOUS.

11:30h Tradicional MATÍ DE TORRÀ DE 
XULLES.

19:30h CAVALCADA DE DISFRESSES. Per 
als infantils i els majors de nostra comissió, 
acompanyats, una volta més, per la nostra gran 
xaranga ‘L’ATRIL ROVELLAT’.

22:00h SOPAR DE DISFRESSES.  A continuació, 
entrega de premis per als millors disfrassos que 
decidixquen el nostre jurat seleccionat per a 
l’ocasió.

24:00h Per a ballar fins que no puguem més, 
tindrem la GRAN ORQUESTRA TEMPLO.

DISSABTE 19 DE MARÇ.
DIA DE SANT JOSEP
8:00h GRANDIOSA DESPERTÀ pel barri amb 
els fallers més resistents de la comissió i per a 
despedir-nos dels nostres veïns.

9:00h Visita al nostre parador de les nostres 
FALLERES MAJORS DE VALÈNCIA i les seues 
CORTS D’HONOR, així com altres membres de 
JCF.

DESDEJUNI DEL MATÍ DE SANT JOSEP I 
ENTREGA DEL PREMI MIGUEL ESTEBAN. 
Després, tots junts, farem L’OFRENA DE 
FLORS AL NOSTRE PATRÓ al Pont de Sant 
Josep, i a continuació MASCLETÀ disparada per 
la pirotècnia ‘EL TRACA’.

Al tornar del Pont, PASSACARRER per tot el barri 
i la TRADICIONAL IMPOSSICIÓ DE LLAÇADES 
als nostres estendarts i als nostres músics.

13:00h MISSA EN HONOR AL NOSTRE 
PATRÓ. En acabar, tindrem nostra GRAN 
MASCLETÀ de Sant Josep.

15:00h DINAR DE SANT JOSEP al nostre 
parador per a tots els fallers que vullguen baixar.

19:00h Vesprada de PLAYBACKS per als 
xiquets de nostra comissió.

22:00h Nostra encantadora Fallera Major 
Infantil, IRENE MOLINA I MARTÍNEZ, 
acompanyada pel nostre President Infantil, 
SERGIO MARTÍNEZ I JORDÁN, encendran 
la traca que donarà pas a la CREMÀ DE LA 
FALLETA INFANTIL. Tot açó amenitzat per 
nostra xaranga ‘L’ATRIL ROVELLAT’.

22:30h SOPAR DE LA CREMÀ DE LES FALLES 
2016.

24:00H GLÒRIA FERRERES I DÍAZ, nostra 
guapíssima Fallera Major, encendrà també la 
traca de colors per mampendre la CREMÀ DE 
NOSTRA FALLA, i al magnífic CASTELL DE 
FOCS ARTIFICIALS, possant punt i final a les 
FESTES DE 2016.

Punt i final no del tot, perquè a continuació 
procedirem al desmontatge del nostre parador, 
per al qual, agraïm la col.laboració de tots els 
fallers de la nostra comissió.

NOTA: Qualsevol canvi es comunicarà amb suficient 
antelació al nostre tauler d´anuncis i xarxes socials.

NOTA: Tots els dies, a partir de les 21:00h. Podrem fer 
els fallers els muntatges de les nostres respectives taules.

























Escut de la comissió elaborat i obsequiat per 

l'artista faller i amic Rafa Guillor Comeche.
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Gráficas CM – Vicente 
Casaña

Dissenyador Llibret
Rafel Vilches i Sáez

Il.luminació
Il.luminacions Just – Llibert 
Andreu

Flors
Coronas Special

Banda de Música
Xaranga l´Atril Rovellat de 
Montserrat

Pirotècnia
El Traca

Tabal i Dolçaina
La Colla del Pont

Marxalener D´Or
EXMA. DIPUTACIÓ 
PROVINCIAL DE VALÈNCIA

NECROLÒGIQUES
Donem el nostre més 
sentit condol a tots els 
components d´esta comissió 
que durant el exercici hagen 
sofrit la pèrdua d´algún 
familiar.

Les Falles, 
un patrimoni
en comú

Candidates a
patrimoni de la humanitat 
#FallesUNESCO 
—
1: Pirotècnia 
2: Música
3: Arts plàstiques
4: Diversió
5: Sabers tradicionals
6: Artistes fallers
7: Artesanies 
8: Esforç col·lectiu 
9: Creativitat 
10: Literatura festiva
11: Indumentària

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

3
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63   Reembossament

ESTA COMISSIÓ, PERTANYENT 
A LA FEDERACIÓ DE FALLES DE 
REEMBOSSAMENT DE VALÈNCIA, 
AGRAÏX A L’EXCEL·LENTÍSSIM 
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
LA COL·LABORACIÓ QUE PRESTA 
PER AL DESENROTLLAMENT
DE LES ACTIVITATS DE LA 
FEDERACIÓ



Són les falles de València
Festes d’art i de color
Que tan sols pensant en elles
Se m’eixampla tot el cor

Al só de música i traca
La nostra falla es va alçar
Al carrer doctor olóriz
A on ella es va forjar

Sense oblidar els carrers
Que adjacents son
Puis molt alegres
Aportaren son valor

Entre traques i bullici
La il.lusió ha de ser tal
Que encara que estigues llunt
Mai la podràs oblidar

Si vols traques… tú les tindràs
Si vols música… tú la tindrás

Amb la regina fallera
I la seua cort d’honor
No plores més, fora penes
I alegra el teu cor

I es que amb cares boniques
Alegria i bon humor
Poden estar satisfets
La gent del barri i la comissió

Doctor Olóriz que és Marxalenes
Bressol del barri
Nostres falleres

Himne de la Falla



Publicitat



ONG B.S.F.
...y ya van

17 años!!!
y seguimos...







ADMINISTRACIÓN
DE LOTERIAS 33

C/ Llano de la Zaidia, 17
(Junto Escuela Oficial de Idiomas)

46009 Valencia
963 156 329
630 083 703

info@loteriavalencia33.com

LA ZAIDIA
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COCINAS , PUERTAS INTERIOR 
Y BLINDADAS, COLOCACIÓN 

DE PARQUET, ARMARIOS, 
MUEBLES BAÑO, ENCOLADO 

SILLAS, REPARACIONES, 
MONTAJES, PULIMENTOS Y 

LACADOS, REJILLAS Y ANEA, 
TRABAJOS DE CARPINTERIA...













C/ Fabián y Fuero, 26

96 193 73 70

Chivito y Hamburguesa
10€

Bar
Freire





¡¡¡ESTRENAMOS SALÓN!!!
¡¡¡OS ESPERAMOS!!!

Av. Constitución 19
46009 valencia

tlf. 96 112 93 70 · móvil. 615 24 86 11





ROPA DE:
CABALLERO

SEÑORA
NIÑOS
BEBES

Marina Real Juan Carlos I · Valencia
963 44 97 57
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