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La festa de les falles és una manifestació diversa plena de 
valors culturals i socials que han esdevingut trets fonamentals 
per a la ciutat i la gent de Borriana amb el pas del temps. El 

Museu Faller és la materialització de l’anhel de poder mostrar 
eixos trets i valors a qualsevol persona que vulga apropar-se 
a ells i descobrir-los. L’espai expositiu busca aproximar-los al 
visitant d’una manera dinàmica i interactiva perquè l’experiència 
siga encara més enriquidora. Cada aspecte tractat té el seu lloc 
propi al museu: la falla, l’artesania, la literatura, la indumentària, 
la pirotècnia. Tot per a intentar donar una visió de conjunt de la 
riquesa que ofereix la festa fallera.     

UN SOMNI 
FET REALITAT



LES FALLES

L’any 1928 Carlos Romero Vèrnia pensà 
que seria bona idea adoptar el costum 
de fer una falla tal com es feia a 

València i va exposar la idea a un grup 
d’amics que el van seguir en el seu afany.  
Així es va crear la primera comissió de falla 
a Borriana, al Barri de La Mercè, formada 
pel president Manuel Martí Felis, Bautista 
Solà, José Borja, Manuel Artana, Demetrio 
de Astorza, Bautista Peris i el propi Carlos 
Romero. Aquells fallers van plantar i cremar 
la primera falla de la història de Borriana.
Al període que va dels anys 1929 a 
1936, i seguint la iniciativa de La Mercè, 
aparegueren ja set comissions de falla 
diferents i totes elles representaven a un 
barri de la ciutat: La Vila i el Barri València 
(1929), Barri Onda (1930), L’Escorredor (1931), 
Barri Tarancon* (1932), La Ravalera (1934) i 
El Pla* (1935).
La Guerra Civil impossibilità que es 
plantaren falles a Borriana entre 1937 i 
1940, però la festa va renàixer poc a poc 
als anys quaranta. De 1941 a 1943 sols la 
Mercè i La Vila plantà els seus monuments, 
però aconseguiren mantindre la festa viva 
després del conflicte bèl·lic.
Durant l’any 1943 les comissions del Barri 
València, l’Escorredor, Barri d’Onda i La 
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Ravalera es van reorganitzar; a més es van crear les noves de 
Sant Blai, La Mota i la Societat de Caçadors, sent la primera 
comissió que no representava a un barri. La recuperació del 
nombre de comissions va fer  necessària una nova organització 
de la festa i eixe mateix any es va crear la Junta Local Fallera de 
Borriana. 
De 1955 a 1972 van sorgir moltes comissions noves, i totes elles 
eren societats: Club Ciclista* (1955), Societat Filharmònica* 
(1955), Centre Espanya (1956), Nuestro Bar* (1958), Estació* (1960), 
Cooperativa de Llauradors* (1964), Club Ortega (1965), Mercat* 
(1966), Chicharro (1970) i Club 53 (1972).
Amb el creixement urbà de la dècada dels seixanta es 
construiren nous barris que començaren a plantar falla a 
partir de la dècada següent. Aquestos barris van ser la Bosca 
(1977), L’Axiamo* (1981) i Quarts de Calatrava (1993). També van 
apareixer noves societats com el Frontó Borja* (1981) i Don Bosco 
(1989).
Als anys dos-mil tenen  lloc les darreres creacions de comissions 
de falla a Borriana, sempre també com a societats: Sant Josep  
(2009), Rei Jaume I (2012) i Cardenal Tarancon (2015). 
 *Falles actualment desaparegudes 



LITERATURA FESTIVA

Quan les falles van arribar a 
Borriana, ho van fer amb tot el 
component literari que s’havia 

instaurat a València i, des del primer 
moment, els cartells i el llibret van formar 
part de la manifestació fallera, que va 
debutar a la nostra ciutat amb «La Falla de 
les Gerres» que va plantar la Veterana i que va 
ser explicada pel mestre Pere  Ferrer en un llibret que ridiculitzava 
el comerç de la taronja. En el futur, la incorporació de publicitat 
als llibrets faria que es consideraren com a font d’ingressos i 
l’aparició dels premis per als millors textos aconseguiria que se 
n’encarregara la redacció a lletraferits de prestigi, com el Bessó, 
Manuel Peris Fuentes i Pere Echevarría, entre altres, o a poetes 
de renom com Bernat Artola. Des d’aquell primer llibret de Pere 
Ferrer que en 1928 explicà la primera falla que es va plantar a 
Borriana fins a 1960, tots els llibrets estaven tallats per un mateix 
patró: l’explicació del monument en vers i, els primers anys, en 
exclusiva. Poc a poc s’hi introduïren nous elements, com ara les 
fotografies de les falleres, un llistat complet de comissionats, 
alguns poemes d’homenatge i un grapat de publicitat; però 
el material principal que justificava l’edició, era l’explicació de 
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la falla en un xicotet volum de poques fulles i de dimensions 
reduïdes. Els llibrets, com a objectes, eren poca cosa, però cal 
destacar-ne la qualitat dels textos. Sense parar atenció en la 
llengua, que aleshores encara necessitava una normativa clara, 
completa i ben divulgada, els llibrets mostraven les envejables 
habilitats dels poetes a l’hora d’explicar el tema de la falla de 
la manera més graciosa i satírica; i el seu domini de les formes 
poètiques. Quartetes, quintetes, dècimes i dècimes allargades; 
quartets, octaves, sonets... Totes les formes apareixen en aquests 
llibrets que són un compendi de mestria poètica al servici de la 
festa. 
La segona època, que ens arriba fins a l’actualitat, comença 
amb uns daltabaixos que ja venien acusant-se des de feia quasi 
una dècada. Amb l’aparició del llibre faller oficial, les comissions 
falleres varen deixar d’editar els seus propis llibrets i no va ser fins 
a finals dels anys 70 que se’n comencà a recuperar novament 
la tradició del llibret. Estos llibrets «moderns» en res s’assemblen 
als editats en els primers anys de la festa. Cal fer constar que el 
seu volum és molt més considerable que els anteriors i en ells 
pren força un apartat dedicat a treballs d’investigació o literaris 
que han superat en protagonisme a l’explicació i relació de la 
falla que, poc a poc, va perdent pes en el llibret. Les publicacions 
actuals s’editen amb profusió de fotografies, amb un disseny 
acurat i junt als treballs que anteriorment hem esmentat, el 
que fa d’ells uns autèntics llibres que deixen de costat l’originari 
diminutiu amb que varen nàixer.  
«El Fallero» és l’apel·latiu popular amb que es coneix el llibre oficial 
faller que des de l’any 1945 edita anualment Junta Local Fallera. 
Aquesta publicació conté les salutacions de les autoritats 
polítiques, fotografies i entrevistes de les Reines Falleres i les 
seues respectives Corts d’Honor i Dames de la Ciutat a més 
dels esbossos i explicacions de totes les falles de Borriana junt 
a les fotografies de les falleres de cada comissió i el llistat de 
membres dels col·lectius. La publicació es complementa amb 
algunes col·laboracions literàries i la publicitat de nombrosos 
comerços i empresses. «El Fallero» als seus inicis va anar 
substituint als llibrets de falla editats per les comissions i durant 
molts anys va ser la publicació fallera per excel·lència on 
participaven la majoria dels lletraferits locals generalment amb 
poemes al·lusius a la festa o d’homenatge a les falleres.



La falla, també denominada monument 
faller o cadafal faller, és l’eix de la festa, 
res seria possible sense ella, és la que 

ens marca la fi de l’exercici quan es convertix 
en cendra i al mateix temps la que dóna inici al nou any faller. 
Borriana es va integrar en la festa fallera l’any 1928, quan es va 
crear la comissió del barri de La Mercè, i des d’eixe any fins a 
l’actualitat sempre ha plantat almenys una falla, a excepció 
del parèntesi produït per la Guerra Civil que va provocar 
l’absència de la festa en el període 1937-1940. Trenta han sigut 

les comissions que han 
plantat falla en la ciutat 
de Borriana, unes fidels a 
la tradició des dels anys 
trenta, altres amb un bon 
període d’existència fins 
a la seua desaparició i 
unes poques amb una 
vida curta d’un o dos 
exercicis com a màxim. En 
l’actualitat són dènou les 
comissions existents que 
omplen de foc i fum tots els 
anys la nit del 19 de Març. 
Des d’aquell any 1928 fins 
a l’actualitat en la ciutat 
de Borriana s’han plantat 
quasi mil falles majors. En 
el pròxim exercici 2019 se 
superarà eixa xifra. Tot açó 
és un clar indicador de la 
força i la importància que 

3 ARTESANS I MONUMENTS



té esta festa en la nostra ciutat, i per tant ha sigut necessària 
l’existència d’una forta indústria artesana fallera. Quasi sempre 
han sigut artistes locals els que han creat els monuments fallers, 
inicialment d’una forma semiprofessional que en pocs anys 
es va convertir en una professió. Quasi un centenar d’artistes 
han realitzat falles a Borriana, el que va provocar d’una forma 
inevitable la creació del “Gremi d’Artistes i Artesans Fallers de 
Borriana”, que l’any 1977 es va constituir oficialment amb la 
presència de 31 artesans. En l’actualitat són més de cinquanta els 
agremiats que realitzen cada any més de 100 falles repartides 
per les diferents ciutats falleres de la Comunitat Valenciana. Hui 
en dia la festa fallera està totalment adaptada a la fisonomia 
de la ciutat, és la seua primera activitat festiva i és un motor 
econòmic per a diferents sectors empresarials i comercials. 
Sense dubte, seria impossible pensar en una Borriana sense 
falles, però també, a causa de la importància de la nostra ciutat, 
la festa fallera també estaria un poc òrfena sense la ciutat de 
Borriana.



NINOTS INDULTATS

Des de fa molts anys s’indulta a 
Borriana un ninot que per les seues 
característiques és considerat el 

millor de les Falles. Aquest és l’únic que 
oficialment no es cremará la nit de Sant Josep. 

Documentalment tenim coneixement de que, 
aquest ninot indultat potser s’alliberava del foc allà per l’any 1947. 
Encara que l’exposició del ninot com a acte no serà oficial fins 
a l’exercici 1958-59. D’altra banda l’indult infantil serà oficialitzat 
l’any 1977. Serà la falla La Mercé la que gaudirà de l’honor de tenir 
el primer ninot indultat infantil, obra del aleshores jove artesà 
local Vicent Guerola.
Aquesta exposició ha tingut diverses seus: la Llar Fallera (al 
carrer dels Àngels), a l’Ajuntament, al Barranquet (on hui és 
el Sindicat de Regs i abans fou el cinema Requena), al Cercle 

Fruiter (abans seu de la falla 
Societat de Caçadors), l’antic 
Hospital de Sant Blai (on es va 
intentar fer el museu faller, però 
no va quallar) i al carrer Vicent 
Forner Tichell (seu de Junta 
Local Fallera durant uns anys). 
Ara, des de l’any 1996, aquesta 
exposició es celebra a la Casa 
de la Cultura on hi som. 
Malauradament, hi ha un fet 
que marcarà per sempre la 
història de les falles a Borriana. 
La nit del 16 de març de 1979, es 
cremà la falla del Camí d’Onda 
en un acte vandàlic. Aquest fet 
va signar la sentència de mort 
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per als ninots que fins aquella data 
hi havien estat indultats del foc. 
L’endemà es va decidir, que per 
omplir els baixos de la nova falla, 
que es va fer en un dia, s’utilitzaren 
els ninots indultats fins aquell any. 
No tots els artesans van estar 
d’acord. Però a la fi els posaren 
per tal que el barri no es quedara 
sense monument. 
Durant molts anys el criteri per 
indultar el ninot tant gran com 
infantil, ha sigut per preferència o 
gust de les Reines Falleres. El que 
va provocar que, alguns anys, 

el Gremi d’Artesans Fallers al mateix acte lliuraren un guardó 
d’indult per alguna peça que ells consideraven mereixedora 
de ser alliberada de les flames, 
per la seua excel·lent qualitat. 
Aquest premi va ser entregat 
des de l’any 1985 fins a l’any 1996 
i de vegades va coincidir amb 
el triat per la Reina fallera. L’any 
1997 el model d’indult va canviar 
i es feia per votació popular, però 
davant la sospita de que podria 
donar-se un resultat fraudulent 
l’any 2001 es va abandonar 
aquesta modalitat d’indult. Ja 
només s’indultaria el triat pel gust 
o preferència de la Reina Fallera 
de l’exercici. A partir de l’any 2008 
l’indult, va començar a córrer 
a càrrec d’un jurat aportat per 
cadascuna de les comissions 
falleres, diversificant els criteris 
per tal de triar el de millor qualitat. 
És el model vigent actualment.



Les carrosses naixen a Borriana  en 
l’àmbit  faller l’any 1944 amb la creació 
de la primera cavalcada del ninot. 

D’altra banda, la batalla de flors, al mes de setembre, és l’altre acte 
on s’utilitzaran les carrosses. Aquest esdeveniment es produeix 

des de l’any 1958 on es va 
instaurar per primera vegada. 
En un principi les carrosses 
eren tirades per cavalls 
de tir, animal utilitzat en 
les tasques agrícoles. Es 
construïen estructures que 
després eren pintades, 
forrades de paper de seda o 
amb boa. Més endavant, cap 
als anys 70, els animals van 
ser substituïts per vehicles 
de motor, ja foren tractors o 

cotxes. La tècnica de 
posar paperet tallat 
a cercles i posat “a 
dit”, utilitzada en la 
confecció del tapís, 
va fer el salt a les 
carrosses. Hi ha 
comissions (i algún 
artesà faller) espe-
cialistes a posar-lo 
creant autèntiques 
meravelles.

5 CARROSSES

E L  P A P E R  D E  S E D A 
A  B O R R I A N A



L’any 1959 l’associació religiosa anomenada Adoració Nocturna 
Espanyola va pensar en la confecció d’un tapís amb motius 
eucarístics per a la seua Festa de les Espigues. L’autor d’aquell 

tapís va ser Joaquín Ortells, i per a confeccionar-lo va emprar la 
tècnica del paper de seda que ja venia usant-se a Borriana per a 
la confecció de les carrosses de les falles. Aquell tapís va inspirar 
la idea de José Ramón Boix Monraval, president de la Junta Local 
Fallera en aquells anys, de confeccionar-ne un per a donar més 
grandiositat a l’acte de l’ofrena de flors, que ja des de feia anys 
venia fent-se a l’interior de l’Església dels Carmelites. L’encàrrec 
va recaure en el mateix artista i, així, Joaquín Ortells elaborà 
amb paper de seda un primer tapís d’ofrena que seria disposat 
a la façana lateral dels Carmelites per a les falles de 1960. Aquell 
primer tapís mostrava ja unes dimensions i una línia temàtica 
que marcarien un cànon per a tots els posteriors: la figura central 
és la imatge de la Mare de Déu de la Misericòrdia, patrona de la 
ciutat i receptora a partir d’aquell moment de les ofrenes florals 
de totes les falleres, en substitució de la imatge de la Mare de 
Déu del Carme que venia rebent-les amb anterioritat a l’interior 
de l’Església dels Carmelites. Per tant, aquell primer tapís enceta 
un estil propi en l’ús 
de la tècnica del 
paper de seda i 
també enceta una 
profunda tradició. 
A l’any següent, i 
davant de l’èxit de 
la iniciativa, el tapís 
seria ja disposat a la 
façana principal del 
Salvador, lloc al qual 
ha quedat ubicat 
fins a l’actualitat. 

EL TAPÍS



LES CREUS DE MAIG

En 1944 s’instaurà la tradició de les Creus de Maig amb el 
concurs corresponent. Es plantaren, almenys, tres creus i el 
primer premi el guanyà la falla del Barri La Mota. La quantitat 

econòmica que va rebre fou de 125 pessetes (0,75 €). Les creus 
eren de fusta i les flors s’hi fixaven amb tatxetes. L’any següent, 
el 1945, Junta Local Fallera decidí que es plantaria una creu al 
maig per a anunciar que també es plantaria una falla al març i 
al mateix lloc.  
Al 1953 es publicaren les primeres normes per a avaluar les creus. 
Entre altres coses, es 
determinà que les creus 
haurien d’estar íntegra-
ment confeccionades 
amb flors naturals.  Al 1971 
fou la primera vegada que 
es presentà al públic un 
jardí espectacular amb 
estany, peixos i pèrgola. 
Ortells es convertí així en 
l’iniciador dels especta-
culars jardins ornamen-
tals que complementen 
les creus i introduí l’aigua 
com a element decora-
tiu.  Durant l’any 1979 es 
decidí que la festa aniria 
paral·lela al primer dissa-
bte de maig, desvinculant 
les creus de la celebració 
de la Santa Creu. Es can-
vià la forma de concedir 
els premis. Fins aleshores, 
els guardons es lliuraven 
a l’Ajuntament i sols hi 
assistia el president de 



Junta Local Fallera, però al 1979 hi participaren tots els fallers i 
totes les falleres.  
Les normes per avaluar la creu canviaren, exigint que el 
monument estiguera separat de la paret per a poder veure’l 
pels quatre costats.  La creu gran havia de mesurar, com a 
mínim, un metre i mig d’altura.  La puntuació que decidia l’ordre 
dels premis era la suma de la valoració de la creu i del jardí.  
Durant la dècada dels anys 80 es confeccionaren creus que 
superaren els cinc metres i mig d’alçària amb jardins que 
ocuparen més de cinquanta metres quadrats. Fou al 1987 quan 
l’Axiamo, en una obra de Juan Vidal, introduí l’ús del “suro blanc”, 
un material que oferia possibilitats noves.  La combinació del 
ferro i el suro blanc per a construir el suport intern de la creu 
possibilità la construcció de creus modernes amb formes 
impensables fins aleshores. Les flors quedaven fixades a la creu 
amb fil d’aram o furgadents. Per la qualitat i quantitat de creus 
plantades a la ciutat, en 1989 es decidí augmentar la quantitat 
de guardons fins a hui.  
La competitivitat va fer evolucionar la tècnica i a la dècada dels 
anys 90 es posà de moda el clavell retallat; és a dir, una vegada 
col·locada la flor en el suro, l’artista unificava les puntes amb les 
tisores i les obres semblaven cobertes amb tapissos.  .  
Al 1999 va nàixer un nou Reglament de Règim Intern dins de 
l’òrgan Junta Local Fallera.  En el capítol referent a les creus van 
aparéixer moltes novetats.  Es va modificar la forma de constituir 
el jurat avaluador, de manera que a partir d’aquest moment 
totes les comissions formarien part del jurat. Es reglamentaren 
les mesures de les creus: la major no hauria de tindre una alçada 
inferior als dos metres, mentre que la infantil no podia excedir 
d’1,25 metres d’alçària. Les dues creus, infantil i major, no podien 
compartir els elements decoratius i haurien d’estar separades 
i aïllades, com a dos monuments independents. Actualment, el 
concurs de les Creus de Maig està reglat al Reglament de Règim 
Intern de la Federació de les Falles de Burriana, aprovat al maig 
de 2016.  



LES REINES

No és fins al 1936 quan apareix la figura 
representativa de la dona a les Falles 

de Borriana. Les tres falles existents en el 
moment acorden implantar en les seues 
comissions la representació de la dona 
com a Reina Fallera de la falla, junt amb 
dues dames d’honor. De les tres Reines 
Falleres de les falles, establiren escollir a 
votació popular la dona que sustentaria 
la màxima representació de la festa fallera 
de Borriana, baix l’apel·latiu de Fallera Major 
de Borriana, en un acte que es va realitzar al 
teatre Oberón el dia 16 de març. En aquell 
sufragi va ser escollida com a màxima 
representant de les falles de Borriana 
la senyoreta Milagros López Juan, 
provinent de la Falla Barri La Mercé.
La Guerra Civil Espanyola deixà sense 
activitat fallera a la localitat i no és fins 
al 1941 que es va retomar amb molta 
força. La denominació de Reina Fallera, en 
l´actualitat, solament és utilitzat en la nostra 
localitat. A les altres poblacions falleres, 
inclusivament al Cap i casal, la màxima 
representant de la festa fallera és 
nomenada com a Fallera Major.
Al 1945 canvia el sistema d’elecció de la 
màxima representant. Es suprimeix el 
sistema de votació per uns problemes 
ocorreguts i s’instaura la designació 

6



directa. Al 1947 es crea la figura de la Dama de la Ciutat, 
figura purament autòctona de la localitat i que acompanya 
a la Reina de Borriana junt en la seua Cort d´honor. Al 1950 
s’estableix la representació Infantil sent Reina Fallera Infantil la 
xiqueta Rosita Feliu Rives.
A l’any següent naix la figura del Cavaller Acompanyat parella 
de la Reina Fallera Infantil sent els xiquets Maria Pilar Corell 
González i Tomás Palomar Santiago.
Any també ressenyable és l’any 1987 on es torna a democratitzar 
l’elecció de les Reines i Cavaller Acompanyant. Els càrrecs 
van recaure en Mª Carmen Marín González i els xiquets 
Gloria Fandos Montoro i José Silles Forcada. L’últim any que 
Borriana va tindre el càrrec de Cavaller Acompanyant va ser al 
1993. L´afortunat va ser el xiquet Santiago Ventura Bertomeu, que 
va acompanyar a la Reina Fallera Infantil Maria Tarancón Franch. 
Molt han evolucionat les funcions i el protagonisme de les Reines 
Falleres de Borriana al llarg de la seua història, des dels primers anys 
on se centrava únicament en la setmana fallera fins a l’actualitat 
on les Reines tenen tot un any de funcions representatives.



INDUMENTÀRIA

A la part de la indumentària del Museu, 
el visitant podrà veure “in situ” tant 
espolíns (Valencia, Francia, Espigas 

de Montserrat, Árabe, Tetuan, Luis XV, etc.) 
com sedes estretes de les empreses: Garín 

1820, Rafael Català, Vives i Marí i Cosas Cucas. A 
més els neòfits tindran l’oportunitat de veure un reportatge on 
es veu pas a pas el procés que segueix una dona per a vestir-se 
amb el vestit típic valencià. El procés inclou des de l’equipament 
dels teixits fins a la tasca de perruqueria per tal de posar pintes, 
arracades i altres complements que llueixen les falleres. Cal 
destacar l’any 2005, la indumentarista Isabel Romero va crear 
un dibuix del qual es va treure un cartonatge nou per una seda 
espolinada, al qual se li va posar el nom de “Reina de Burriana”. 
Aquest dibuix es va usar fins a l’any 2011 i el teixiren tant la firma 
Garín 1820 com Rafael Català. L’any 2009 Vives i Marí crea un espolí 
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anomenat “Burriana” i l’any 
2012 la mateixa empresa 
crea una seda estreta de 
nom “Buris-Ana”. Per la seua 
part l’empresa Rafael Català  
crea l’any 2016 un dibuix 
anomenat “Reina fallera de 
Burriana”. Actualment, els 
fallers cuiden més la seva 
indumentària. Es preocupen 
per informar-se i anar 
correctament vestits, tant 
en el cas de les dones com 
en el dels homes.
També tindran l’oportunitat 
de veure el cosset de la 
Reina Infantil de 1964, Maricel 
Enrique-Tarancón Monsonís. 
Així com pintes i arracades de 
les Reines de Burriana de l’any 
1945, Na Lupita Andino i la Reina 
de 1960, Na Elia Saura Archelos, 
que molt generosament han 
cedit aquestes peces per a 
ser exposades al museu. Es 
poden veure complements de 
les Dames de la Ciutat i peces 
d’indumentària masculina.
A la pantalla tàctil trobareu 
informació de les diferents 
peces de roba que conformen 
la indumentària valenciana 
tant d’home com de dona; 
diferents tipus de teixits i joieria 
tradicional valenciana.



RACÓ HISTÓRIC

El visitant del museu faller 
farà, durant la seua visita, un 
recorregut per molts aspectes 

de la festa. Com a colofó d’aquest 
recorregut podrà apropar-se a 
aquesta vitrina final per a observar 
una representació d’aquells 
materials que han anat conservant-
se durant la història de la festa a 
la nostra ciutat i que, per la seua 
representativitat i importància, 
són mereixedors d’ocupar un lloc 
d’honor dins de la seua visita. Les 
fotografies de la primera Fallera 
Major de Borriana o la del primer 
inspirador de la festa, Carlos Romero, 
comparteixen aquest espai amb les 
de les Reines Falleres actuals com 
una mostra que la història i l’actualitat 
de la festa van sempre de la mà. 
El mateix passa amb la fotografia 
de l’acte d’exaltació a l’antic teatre 
Oberon  i la representació en forma 
de maqueta de l’actual exaltació 
al Teatre Payà, una original recreació amb nines restaurada 
expressament per a ser mostrada al museu. Diversos materials 
d’especial  valor històric i sentimental informen al visitant del 
passat que ha anat construint la festa a la ciutat: un primer 
estendard original de la falla Barri La Mota, títols acreditatius 
originals d’homenatges o nomenaments com a  fallers d’honor 
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de personalitats centrals de la 
història fallera com són Juan Bautista 
Tejedo Beltrán, Carlos Romero o 
Salvador Dosdà Vèrnia. Tots aquests 
materials  emmarquen, sobretot, 
una col·lecció de la indumentària 
original conservada durant els anys 
de desenvolupament de la festa a 
Borriana i que constitueix el primer 
terme de l’exposició. La mostra de 
vestits, tots originals, recorre les 
distintes variants de la indumentària 
fallera de Borriana, englobant dos 
vestits de Reines Falleres de la 
dècada dels quaranta, un vestit de 
Dama de la Ciutat, un vestit negre de faller oficial des dels anys 
seixanta fins a 2004, quan tornaran a imposar-se amb força les 
vestimentes tradicionals de les terres valencianes.  Tot plegat, 
allò que el visitant podrà contemplar a la vitrina final constitueix 
un resum material de l’immens patrimoni immaterial que són 
les falles, una mostra del llegat de la història fallera de Borriana.



Tanmateix, el 
visitant podrà 
concloure la 

visita fent ús de totes 
les possibilitats que 
ofereix la tecnologia 
per a viure en 
primera persona 
un acte faller tant 
espectacular com 
és una mascletà. 
De manera virtual, 
aquesta experiència 
ens apropa a un 
dels factors més 
importants dins la festa com és la pirotècnia, i ens trasllada per 
uns instants als dies grans de la setmana fallera, al soroll i al fum 
que ens desperta ben endins el sentiment faller.

PROJECCIÓ MASCLETÀ 360º

MAQUETA TEATRE PAYÀ

Representació de 
l’exaltació de les 
Reines Falleres 

de Borriana al Teatre 
Payà.

La maqueta va ser 
confeccionada per al 
concurs d’aparadors 
per l’empresa de 
teixits Manuel Usó “el 
Vilo”. Realitzada en 
l’any 1992 per l’equip 
encapçalat per Juan 
Dualde.



Agraïments
Satine

Garín 1820
Vives y Marí 

Cosas Cucas
Col·lecció Alexandra

Compañia Valenciana de la Seda S.L
José Pascual Ibáñez “Pepet”

Juan José Dualde Molés
Familia Usó Fandos

Pirotècnia Martí
Floristeria Pètals

i als alumnes i professors del
Cicle Formatiu Superior d’Artista Faller 

i Construcció d’Escenografies de l’any 2018

...als distints grups de treball, tots malalts de falles, 
que han fet possible arribar aquest punt.

...i a tots aquells que en major o menor mesura, han aportat 
el seu gra, perquè aquest il·lusionant projecte haja arribat 
a bon port.  
A tots moltíssimes gràcies.



FEDERACIÓ
DE FALLES

DE BORRIANA

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL GRUP 

D´ESTUDIS HISTÒRICS 
FALLERS DE BORRIANA

JUNTA LOCAL
FALLERA 

BURRIANA

MAGNÍFIC 
AJUNTAMENT 
DE BORRIANA


