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AGRAÏMENTS

U
n any més la Falla Triador té el plaer de realisar este llibret. Un llibret escrit íntegrament en Valencià 
seguint les normes de la Real Acadèmia de la Llengua Valenciana.

Direcció, maquetació i contingut: Inma Chulià i Cantó. Correcció i Versos: Susana Gallel i García, 
Poeta del Llibret: Francisco Prósper i Cózar, Portada: Celso Sierra i Barberá, Direcció Comercial: Alan 
Díaz  i Ruiz, Impressió: Imprenta Baquedano.

La comissió desija fer una “Menció 
d’Honor” a les Entitats i persones pels 
seus treballs, soport i colaboració:
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 SALUTACIÓ

Salutació President

Francisco Prósper i Cózar

Hola a tots:

Com ya fa uns quants anys, vullc aprofitar esta finestra que és el nostre lli-
bret per a fer una cridada a fallers, veïns i visitants a gojar un any més de les 
nostres festes més internacionals. Les Falles.

Pero més en particular, vullc referir-me a tots aquells que esteu més prop 
de nostra volguda Falla Triador, perque vosatres realment sou l’ànima de la 
nostra comissió.

Una comissió que una volta més, a base de molt esforç, ha aplegat al més de 
Març en l’objectiu complit de que en la plaça d’Almansa s’alce una falla com 
fa ya 118 anys.

Esperem que aixina siga per lo manco 118 anys més.

Un abraç.



Llibret Triador 2018

Pàg. 5

 SALUTACIÓ

Salutació Fallera Major

Cristina Prósper i Pozo

Volguda comissió:
És per a mi un plaer poder dirigir-me a vosatres com vostra Fallera Major. Porte des de que vaig 
nàixer sent fallera de Triador, com tots sabeu, i per a mi és un gran honor i un orgull poder repre-
sentar-vos enguany, espere estar fent-ho be. Fa tretze anys també vaig tindre l’oportunitat de ser la 
màxima representant de la comissió infantil, ho vaig gojar al màxim, pero tinc que reconéixer que 
de major es viu de manera diferent, molt més especial.
Quan em pregunten per la meua falla sempre conteste en un somriure: “Potser siga de les més 
menudes de Valéncia, pero per a mi, és la més gran de totes”. I és que més que una falla, som com 
una gran família, on hi ha de tot: rialles, plors, discussions, confiança, bromes... pero, sobretot, un 
gran amor per les falles. I és per açò que yo estic tan orgullosa de representar per tota Valéncia a 
les persones que m’han vist créixer, la meua segona família.
I parlant de família, no puc oblidar al meu President. Estic verdaderament agraïda de que siga el 
meu pare i de poder gojar d’enguany al seu costat. Sense oblidar, per supost, al restant de gent que 
està fent que enguany siga inoblidable, ya que m’estic sentit molt cuidada i volguda. Sempre la pa-
raula “gràcies” es quedarà curta per a tot lo que estan fent per mi enguany.
Per últim, només em queda dir-vos que gogem de la nostra festa tot lo que pugam, ya que tenim la 
sòrt de viure en la terra del fòc i la flama, de les flors i la música, de la pólvora i la festa , en defini-
tiva, de viure en la millor terra del món.

¡Vixquen les Falles i viva la falla Triador!
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D’HONOR
FALLERA MAJOR 2017
Bunyol d’Or
MARTA ROSELLÓ I FERNÁNDEZ

Bunyol d’Or i Brillants
ab Fulles de Llorer
Paqui Andrés i Bondia
Ester Bueno i Andrés *
Inma Chuliá i Cantó
Susana Gallel i García
Silvia Martínez i Pinilla

Bunyol d’Or ab Fulles de Llorer  
Lorena Sierra i Barberá

Bunyol d’Or
María Caballer i Navarro *   
Mercedes Caballer i Navarro

C O R T

Rosa López i Marín
Beatriz Martín i Turel
Inma Quiles i Gosp

Bunyol d’Argent
Amparo Caballer i Navarro *
Saray Gil i Lacalle
Ainoa Villar i Castelló

Bunyol de Coure
Elena Banaclocha i Riviere
Claudia Carrillo i Espinola
Marta Carrillo i Espinola
Concepción Espinola i López
Amanda Esqueta i Navalón

* Recompenses d’enguany
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RECOM-
PENSES

BUNYOL D’OR I BRILLANTS AB FULLES DE LLORER

ESTER BUENO I ANDRÉS

BUNYOL D’OR

CRISTINA PRÓSPER I POZO

MARÍA CABALLER I NAVARRO

BUNYOL D’ARGENT

AMPARO CABALLER I NAVARRO
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MASCULINA
C O M I S S I Ó

PRESIDENT
Bunyol d’Or i Brillants 
ab Fulles de Llorer
FRANCISCO PRÓSPER I CÓZAR

Bunyol d’Or i Brillants
ab Fulles de Llorer
Alan Diaz i Ruiz
Celso Sierra i Barberá

Bunyol d’Or ab Fulles de Llorer 
 
Bernardo Buades i Villardelsaz
Fernando Caballer i Castelló

Bunyol d’Or
Francesc Prósper i Pozo
José Rubio i Gutiérrez

Bunyol d’Argent
Fernando Ripoll i García
Juan Gandia i Aparisi   
Ulises Nguema Ekoka   

Bunyol de Coure
José Javier Novella i Garcia
Carlos Sánchez i Sánchez
Carlos Vidal i March
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A LA
FALLERA MAJOR

Cristina Prósper i Pozo

Arriba març alegre i florit 
la ciutat s’engalana anem a descobrir 

un any més alcem el crit
una terra digna per a fruir

I tu tens la sòrt d’haver naixcut ací
ademés esta falla poder compartir

riu, plora, canta i desperta molt matí
que Valéncia està en falles
i la primavera ya està ací

Cristina desperta i comença a lluir
del teu somriure volem descobrir 
com és nostra festa de dia i de nit

i que mai oblides este sentir

Llums de color, càntics d’amor
que comence la festa. 
¡Vixca la falla Triador!

Susana Gallel i García
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Lema:  
Compromís 
en el Règim

Secció: 
8ªC

Artiste: 
Sergio Lis i 

Celso Sierra.
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EXPLICACIÓ FALLA GRAN

Escena Principal

Vaig a intentar fer un llibret
explicant la falla en rima.
Espere que al final
a més d’un, no li done grima.

Com si fora el vell general
Ribó fa lo que li dona la gana.
Donant órdens al personal
per a fotre’ns la badana. 

I és que fa totes les coses
sense consultar mai a ningú.
Per no consultar no consulta
ni als que li varen posar de número ú.

I és que els seus socis de govern
s’enteren els últims de tot
pero no diuen ni pruna
per no perdre “l’atre” silló.

I és que entre els polítics
és cosa molt normal
mirar cap a un atre costat
si tenen alguna cosa que guanyar.

I mentrestant el poble
s’està fartant d’aguantar,
tots els canvis que nos claven
i sempre sense consultar.

Bombardeig de l’Ajuntament

El quadro de Guernica representa
un bombardeig que va ser inhumà.
Coses com estes cal evitar-les
per a que no tornen a passar.

Pero anem en bombes de guasa
que les falles són per això,
criticar lo que nos agrada
sempre que tingam ocasió.

I és que anem a enumerar
algunes d’estes accions,
que a pres l’Ajuntament
per a tocar-nos els ...

Tancar el tràfic en el centre
és per a l’Ajuntament obsessió,
es monten uns embrolls de fotres
i no li busquen solució.

I començarem en l’ocurrència
de no aparcar en el carril bús.
I la gent no ve a Valéncia
perque aparcar està fotut.

Podien haver-ho pensat abans
i oferir alguna solució,
posant més metro i autobusos
per a suavisar la situació.

Puix lo que tenim molt clar
és que si hi haguera un bon servici
la gent no agarraria el coche
per a anar de festa o a sopar.

El carril bici va aparéixer
com si fora caigut del cel
sense preguntar a veïns i tendes,
ho varen posar sense més.

També canvien la direcció del tràfic
segons s’alcen eixe dia,
tornant locos a tots els que passen
per qualsevol carrer o gran via.

I ocorre que en el centre
l’embroll que es forma és tan gran
que circular per ell és utopia
puix tenen problemes per a passar
ambulàncies, bombers i policia.

El regidor de movilitat
Grecci li criden el tarambana
fa lo que li dona la gana
en tota la tranquilitat.
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Per això el comerç del centre
està molt calent en tot açò,
al no poder entrar en coche
els clients d’entrar passen un montó.

Al moment també protesta l’hostaleria
pero no els aprofita de res,
puix el senyor Grezzi actua
en carta blanca de l’Ajuntament.

Ara també volen llevar
de l’Avinguda del Cid les passareles
diuen que per a que la gent
no tinga que pujar escaletes.

I no tenen idea més tonta
que posar un pas de peatons
just en l’eixida del túnel
per a provocar atropells i colisions.

Aixina poc a poc 
van canviant les coses,
a vore si pegant-les un toc
parlen més en les persones.

Bombardeig de Junta

I en lo que toca a la festa
tampoc es queden arrere,
volen canviar moltes coses
adaptant-les a les seues idees.
Per això varen fer una enquesta
que era per a parlar de falles,
pero al final et preguntava,
“¿I tu, a quin partit votares?”.

Sembla ser que volia
saber de quin partit eres,
per si tenia majoria
poder fer de les seues.

Pero li va eixir mal la cosa
puix les falles no sabem de política,
l’enviaren a pastar brossa
i s’acabà l’enquesta de seguida.

Atra cosa que volien
era obrir un congrés,
per a canviar les coses
que foren del seu interés.

I com els digueren que no
agarraren tal cabreig
que Fuset va deixar l’assamblea
i no va aparéixer en un més.

I és que el pobre Pere es menja
tots els “marrons” de Junta,
puix fa lo que els jefes li manen
sense fer cap de pregunta.
Despuix també varen començar
a canviar les falles de puesto,
les menejaren i menejaren
donant-los més d’un susto.

També diuen que volen
canviar les demarcacions
i encara que siga repetir-me
és per a tocar-nos els ...

I és que se suponia
que tot seria consensuat,
pero fan lo que els dona la gana
i no podem ni protestar.

Pero com dirien els autors
dels clàssics sainets valencians,
ací s’acaba este llibret
perdó, si a algú li ha incomodat.

Francisco Prósper i Cózar
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INFANTIL
CHIQUETS

Distintiu d’Argent
Axel Adán i Martínez *
Erik Adán i Martínez *

Distintiu de Coure
Izán Bonca i Gil
Enzo Rubio i Bueno

*Recompenses d’enguany.

C O M I S S I Ó

CHIQUETES

Distintiu d’Argent
Nayra Gandia i Gómez *

Distintiu de Coure
Alma Yaiza Quiles i Arce
Vega Soriano i Sierra
Mª del Carmen Vila i Galiana

MASCOTES
Eduardo Navarro i Caballer
Alma Vidal i Banaclocha
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El lladre de ninots

Secció: 
22ª

Artiste: 
Sergio Lis i 

Celso Sierra.
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EXPLICACIÓ FALLA INFANTIL

La nostra falleta infantil
és sempre menudeta
els diners no donen per a més
pero intentem que siga coqueta.

Des de fa ya molts anys
tenim un gran problema
sempre nos furten un ninot
que nos trenca la falleta.

Puix hi ha un mònstruo per ahí
que nos fa prou la punyeta,
furtant-nos i furtant-nos ninots
portant-se’ls de la nostra placeta.

I l’artiste quan veu
que un ninot li falta
és com si li hagueren
trencat un tros de l’ànima.

I no sabem on se’ls andú
puix deu de tindre gran cantitat
igual els amaga en el bosc,
per a poder-los gojar.

I és que els chiquets de la falla es pregunten
perque eixe mònstruo fa tal cosa
puix el seus cabets no entenen
que ningú puga fer eixa destrossa.

Per això esperem que algun dia
nos deixe tranquila la falla
per a que puguen gojar d’ella
dònes, hòmens i chicalla.

Francisco Prósper i Cózar

RECOMPENSES 
INFANTILS

DISTINTIUS
D’ARGENT
AXEL ADÁN I MARTÍNEZ
ERIK ADÁN I MARTÍNEZ
NAYRA GANDIA I GÓMEZ
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¿SABIES QUÉ...

… la primera falla que es va plantar en el carrer Triador va ser en 1900?
… la falla ha obtingut el Primer Premi de la seua secció en els anys 1922, 1961, 1977 i 1991?
… en 1953 es va dissenyar un nou escut de la falla que és l’actual?
… l’escut anterior es diferencia de l’actual, en que en lloc de tindre en el centre el bunyol, les torres 
i les llames, tenia dos petarts en forma de equis?
… l’escut de la falla va ser dissenyat per Juan Bautista Mengual i Calvo, més conegut per “Juanito”?
… en 1955 es va comprar per a disparar 2.250 metros de traca i el preu era de 60 cèntims el metro?
… en 1956 es va nomenar Fallera d’Honor a l’actriu Queta Claver?
… el primer fallero d’esta comissió que va ser guardonat en el Bunyol d’Or i Brillants ab Fulles de 
Llorer va ser En Enrique León i Cortina?
… en el carrer Camarón hem tingut fins a quatre casalets?
… en 1960 la JCF nos va donar l’actual número de cens, o siga, el 36, sent abans el 31, baix la presi-
dència de En Primitivo Burguete i Guillem?
… solament s’havia aconseguit ser Campeó de Truc del Sector una sola volta, en 1964?
… En Antonio Martínez i Merino ha segut el fallero que més anys consecutius va ser president d’es-
ta comissió i varen ser un total de setze, des de l’any 1965 fins a l’any 1979?
… la falla va tindre dos voltes Falleres Majors Infantils bessones i varen ser les germanes Marcos i 
Méndez en 1973 i, dèu anys despuix, les germanes Ferrer i Murciano?
… Isabel Tabascar i Marchant va ser la primera fallera que va ser Fallera Major dos anys consecu-
tius, 1975 i 1976?
... en 1981, Jordi Cruiff, el fill de Johan Cruiff, va eixir en la nostra comissió en l’Ofrena acompa-
nyant a les seues germanes?
… en 1983, la fallera infantil d’esta comissió, Eugenia García i Llorca, va pertànyer a la Cort d’Ho-
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nor de la Fallera Major Infantil de Valéncia?
... en 1985, Paqui Andrés i Bondia, va ser la primera dòna casada en ser proclamada Fallera Major?
… en 1990 el Gremi d’Artistes Fallers va indultar un ninot infantil i en 1993 un ninot gran, els quals 
estan exposts en el Museu de l’Artiste Faller?
… les falles de 1991, va ser quan més premis va recollir la comissió: el 1º de 6ºA, el 1º d’Ingeni i 
Gràcia, el 2º de Ciutat Vella i el premi SONY a la millor falla de la secció, sent Fallera Major la Srta. 
Yolanda Martínez i President Juan José Gómez?
… en 1992 aplegarem a tindre fins a 5 mascotes: quatre chiquetes i un chic?
… en 1994 i en 1998, la falla va obtindre el Primer Premi de Ciutat Vella a la Crítica del Barri, otorgat 
per la Junta Municipal de Ciutat Vella?
… en 1997 la comissió va ser guardonada en el Bunyol d’Or i Brillants ab Fulles de Llorer Colectiu, 
sent Fallera Major la Srta. Ester Bueno i President Paco Prósper?
... la falla infantil va obtindre el Primer Premi d’Ingeni i Gràcia de la seua secció cinc voltes, 1999, 
2000, 2003, 2009 i 2012?
... en 2005, 2006 i 2007 Lluís Miquel va guanyar el Premi a Millor Pelotari de la tercera, segona i 
primera divisió respectivament?
... en 2006 i 2007 varem ser Campeons de Pilota Valenciana en tercera i segona divisió?
… en 2010 la falla infantil va obtindre el Primer Premi de la seua secció?
... en 2010 varem quedar Subcampeons de la Divisió Infantil A de Pilota Valenciana i Aitor Díaz va 
guanyar el Premi a Millor Pelotari?
… en el 2010, 2012, 2013 i 2016 aconseguirem ser Campeons de Truc del Sector en la mateixa pare-
lla, Alan Diaz i Inma Chuliá?
… en 2013, la comissió infantil va ser guardonada en el Distintiu d’Or i Brillants ab Fulles de Llorer 
Colectiu, sent President Infantil, Antonio Aroca i Gómez i no hi havia Fallera Major Infantil.

¿SABIES QUÉ...
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... en 2013 guanyaren el Premi a Millor Escenografia en la modalitat d’obra curta B?
… en 2014, Nayra Gandia i Gómez, va ser la Fallera Major Infantil més chicoteta en el mon de les 
falles i va repetir a l’any següent?
… hem aconseguit ser Campeons de Parchís del Sector dos voltes, el 2015 i el 2017?
... en 2015 varen ser Subacampeons de Futbol-7 en la divisió segona B?
... en 2016 quedaren Tercers en Futbol-7 en la divisió Primera B, varen ser l’equip menys golejat i 
Paco Rayo va guanyar el Premi al màxim golejador?
... en 2016 quedaren Tercers en la Lliga de Pilota Infantil, Campeons del Trofeu Delegació de Ras-
pall i Antonio Aroca i Gómez va guanyar el Premi a Millor Pelotari?
... en 2018 Cristina Prósper i Pozo, la nostra Fallera Major, ha segut nominada a Millor Actriu de 
Repartiment en l’obra “Un cadàver a les dèu” en la modalitat de Promoció?

¿SABIES QUÉ...
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 FALLES 2018

Comença un nou  eixercici, com sempre es diu, en les cendres de l’ante-
rior, pero com si fora una traca que no s’apaga, enguany, l’eixercici 2017-
2018, vàrem anar molt més ràpits de lo normal, ya que el divendres 24 
de març de 2017, en Junta General Extraordinària, elegíem per quint any 
consecutiu a Francisco Prósper i Cózar.

Pero tampoc vàrem tindre que esperar molt per a saber quí anava a ser la 
Fallera Major d’estes Falles 2018, ya que el 5 de maig de 2017, en una atra 
Junta General Extraordinària celebrada en el nostre casal, es nomenava 
com a Fallera Major a la senyoreta Cristina Prósper i Pozo.
 
I com veeu pels cognoms, tot quedava en família.

Cristina fallera de la comissió des de que va nàixer. Molt involucrada en 
ella, ya que fins i tot enguany, porta la Secretaria.

UN ANY EN LA COMISSIÓ

Elecció del 
President i la Fallera Major
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Comença el 
Campeonat 

de Pilota 
Valenciana

 EL NOSTRE EQUIP DE PILOTA VALENCIANA ENGUANY HA JUGAT EN SEGONA DIVISSIÓ 
I LES PARTIDES LAS VAREN COMENÇAR EL 18 DE JUNY  DE 2017.

 Com tot els anys, el Campeonat de Pilota Valenciana organisat per Junta Central Fallera començava en l’entrega de equipa-
ges, que va tindre lloc el 11 de juny de 2017 en el Trinquet de Pelaio de mans de les Falleres Majors de Valéncia 2017, Raquel Alario 
i Bernabé i Clara María Parejo i Pérez i les seues Corts d’Honor.

 La nostra comissió va acodir a arreplegar-los en la nostra Fallera Major 2018, Cristina Prósper i Pozo, en el nostre President, 
Paco Prósper i Cózar i en alguns membres de l’equip de pilota valenciana, Alan Díaz i Ulises Nguema.

(11.06.2017) Entrega d’equipages en el Trinquet de Pelaio en les Falleres Mayors de Valéncia.
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II COPA FALLES DE JCF
Fútbol Plaja

(15.07.2017) En l’esquerra l’equip, Fernando, Juan, Chimo, Kiko, Paquito i Uli-

ses, abans de començar la II Copa Falles de JCF.

A la dreta l’equip, en la copa de SUBCAMPEÓ en el President, Paco Prósper.

 El nostre equip, va quedar SUBCAMPEÓ de la II Copa Falles de Junta Central Fallera en el 
XXIV Torneig Ciutat de Valéncia de fútbol plaja que va tindre lloc el dia 15 del juliol de 2017 en la 
plaja de la Mavarrosa.

¡ENHORABONA EQUIP!
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TEATRE FALLER
“Un cadàver a les dèu”

(11.10.2017) El grup de Triador Teatre, 

de esquerra a dreta, Carlos Sánchez, 

Marta Copovi, Inma Chuliá, Víctor 

Coronatti, Paco Prósper, Marta Rose-

lló, Jose Javier Novella, Inma Quiles, 

Cristina Prósper i Elías Rochina.

Fotografia de  grup Josep V. Zaragoza.

Cristina Prósper nominada a Millor 

Actriu de Repartiment en el paper de 

MARIBEL.

 Un any més participaren en el Concurs de Teatre de JCF, el 11 d’octubre de 2017, Triador 
Teatre actuava en la Rambleta en la modalitat de Promoció en l’obra “Un cadàver a les dèu” origi-
nal de Mª Luz Cruz i varen assistir 120 persones. Els personages varen ser i van estar interpretats 
per: LLADRE: Elías Rochina, BEA: Inma Quiles, MARIBEL: Cristina Prósper, DIDI: Marta Copovi, 
LOLA: Marta Roselló, ROSITA: Inma Chuliá, EDELMIRO: José Javier Novella, BOY: Carlos Sánchez, 
INSPECTOR: Víctor Coronatti, baix la direcció de Francisco Prósper. 
 El 19 de decembre 2017 en les nominacions de Teatre Faller, nominaren com a MILLOR 
ACTRIU DE REPARTIMENT a Cristina Prósper i Pozo pel seu paper de MARIBEL.
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PROCLAMACIÓ FALLERA MAJOR
Cristina Prósper i Pozo

 El dia 28 d’octubre de 2017, va tindre lloc la Proclamació de nostra Fallera Major, la senyo-
reta CRISTINA PRÓSPER I POZO.
 
 Una vegada va aplegar la Fallera Major 2018, que va ser rebuda al són del Tabal (Kiko Prós-
per) i la Dolçaina (Celso Serra) i per tota la comissió i invitats, es va començar en el sopar oferit per 
Cristina.

 A continuació del sopar, es va donar començ a l’acte protocolari que va estar presidit pel 
President de la comissió, Paco Prósper, que va rebre a la que havia segut fins ara, la nostra Fallera 
Major i nos havia representat durant tot un any, Marta Roselló i Fernández.

 Una volta estaven Marta i Paco en l’escenari, el Vicesecretari, Bernardo Buades, va procedir 
a la llectura de l’acta en la que es proclamava a Cristina Prósper i Pozo com la Fallera Major per a 
l’eixercici faller 2017-2018. Una volta en l’escenari, Paco va procedir a llegir i entregar-li a Cristina 
el quadro que la proclamava oficialment com la nostra Fallera Major 2018.

 Cristina, ya com la nostra Fallera Mayor, va firmar el llibre d’honor, que es va crear l’any 
del Centenari de nostra comissió que va tindre lloc en l’any 2000, sent Fallera Major, Paqui Andrés i 
Bondia i President, Antonio Bueno i Monllor (DEP). Despuix de la firma del llibre, Marta i Cristina 
es dirigiren als assistents.
 
 I abans de donar per conclós l’acte, Marta i Cristina varen posar les fotos en els seus llocs 
corresponents; Marta junt a les fotos de les Falleres Majors de la comissió i Cristina en l’entrada 
del Casal, on presidirà tots els actes que es facen en la comissió.
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PRESENTACIÓ D’ESBOSSOS
Falles 2018

(10.11.2017) Un dels artistes dels nostres monuments, Celso Sierra i Barberá, ex-

plica a la comissió de que aniran nostres falles, mentres que Cristina i Paco ho 

escolten molt atentament.

 El 10 de novembre de 2017, va tindre lloc en el Casal 
“Els Triadors” la Presentació dels Esbossos dels monuments 
que es plantaran en la Plaça d’Almansa estes Falles 2018.

 A l’acte varen acodir la Fallera Major, Cristina Prósper, 
el President, Paco Prósper i un dels artistes dels monuments, 
Celso Sierra que va explicar en qué consistien.

 Falla Gran: “Compromís en el règim”, de Sergio Lis i Cel-
so Sierra, secció 8ªC.
 Falla Infantil: “El Lladre de Ninots, també de Sergio Lis 
i Celso Sierra, secció 22ª.

 El nostre monument gran en seguida es va fer de notar 
en les rets socials i varen escriure varis artículs sobre ella:

 “El Levante EMV: La falla Triador convierte  a  Ribó  en  
   gerifalte franquista, 14.11.2017”.
 “Actualitat Fallera: Ribó y Fuset protagonizan la falla ti  
               tulada ‘Compromís en el Règim’, 13.11.2017”.

 Nota: Escrits en castellà que és com es publicaren.
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“La centenaria comisión de Ciutat Vella recupera las críticas de barrio con “Compromís en el règim”

 Joan Ribó con gafas oscuras y guerrera de viejo gerifalte del “régimen” será el remate de la falla Guillem de Cas-
tro-Triador, con el que los artistas Celso Sierra y Sergio Lis harán una crítica municipal utilizando los recursos históricos del 
franquismo con efecto bumerán. Es la forma de interpretar la toma de decisiones sobre cuestiones, sobre todo de urbanismo 
y movilidad, en Ciutat Vella. “Compromís en el Règim” será el lema del monumento mayor que a pesar de tratarse de un 
proyecto de pequeñas dimensiones, dará que hablar y tendrá no poca visibilidad.

 Guillem de Castro-Triador no se planta en ninguna de las calles que conforman su nombre, sino en la Plaza de Alman-
sa, lo que se convierte en un balcón a Guillem de Castro. Aquel que circunvala la ciudad por dicha vía se encuentra, sí o sí, 
con la falla, que además suele aprovecharlo para hacer “fallas-cuadro”, con una clara visión frontal.

 El monumento tendrá otros elementos que evocan la dictadura, como el escudo con el águila que, sin tapujo alguno, 
formará el cuerpo central, sobre la columna en la que se alzará, brazo en alto, el primer edil de la ciudad. El boceto, que se 
ha presentado el último fin de semana, también incluye un fragmento del Guernika de Picasso y un ninot que se adivina que 
es de Pere Fuset.

 La falla militará en la última categoría. De hecho, es la cuarta por la cola más barata con 1.500 euros de coste. La eco-
nomía da para lo que da y la supervivencia de Triador, comisión fundada en el año 1900, se tiene que desarrollar sin grandes 
dispendios. Lo que no implica que no se pueda triunfar: el año pasado, por ejemplo, fue apoteósico: la grande ganó el 
primer premio de ingenio y gracia y la infantil un quinto de falla y segundo de ingenio. Con la particularidad de que uno de 
los coautores, Celso Sierra, que es vicepresidente de la comisión, pasó la noche en vela, dentro de un coche, para vigilarla y 
evitar que desapareciera algún ninot.

 Precisamente, de esa mala costumbre de robar figuras versará la falla infantil, “El lladre de ninots”. Que, con 200 euros, 
será la más barata de toda la ciudad igualada con la de Blasco Ibáñez.

 Triador fue famosa en los primeros años del Siglo XXI por las fallas dedicadas al fútbol del artista Juan Carlos Coro-
nado, que solía llevar figuras alusivas a la Exposición del Ninot. Otras veces las cosas no han salido tan bien, como la caída 
de la falla en el año 2011 o cuando, en 2016, se quedó sin acabar pero que, paradójicamente, acabó convirtiéndose en una 
falla-fetiche por su tosquedad, especialmente el ninot del concejal Pere Fuset llevado a la Exposición del Ninot.

 Otras veces, la comisión ha sido noticia por situaciones más entrañables, como el nombramiento de Nayra como 
fallera mayor infantil de la comisión una semana antes de nacer; o su repetición en el cargo con un año de vida”.

El Levante EMV - Moisés Domínguez.
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“Ribó y Fuset protagonizan la falla titulada ‘Compromís en el Règim’

 En la nueva sección 8ªC. Dentro de esta categoría militará en el concurso de fallas Guillem de Castro-Triador en 2018. 
Tal y como cuenta a Actualidad Fallera el presidente de la comisión, Paco Prósper, la falta de recursos económicos hace que 
el ingenio se agudice en la busca de fórmulas para plantar fallas. «El año pasado nos gastamos 1.000 euros en falla, práctica-
mente el valor de los materiales, y logramos el primer premio de ingenio y gracia de la sección. Este año volvemos a tener un 
presupuesto similar. Nos gustaría revalidar el galardón y sobre todo que se hable de la falla». Para ello, cuentan con Sergio Lis 
y con Celso Sierra, vicepresidente 1º de la comisión y responsable de ‘Compromís en el Règim’, una crítica sobre las diversas 
situaciones que vive Valencia a nivel municipal.

 «En el remate tenemos a Joan Ribó», cuenta Prósper, encargado también del Llibret de la comisión. «La falla critica 
las acciones que está llevando a cabo el Ayuntamiento, como el cierre del centro a los coches, la prohibición de aparcar en 
el carril bus y otras cuestiones que se toman sin consultar», explica. Asimismo, el edil de Cultura Festiva, Pere Fuset, aparecerá 
también en las escenas «por decisiones como la votación del Congreso Fallero o su ausencia de las asambleas».

 La falla infantil, titulada ‘El lladre de ninots’ y firmada por 
Sergio Lis y Celso Sierra, también se presentó en un acto que 
fue presidido por la fallera mayor de la comisión, Cristina Prósper”.

Fallas del Cap y Casal, Actualidad Fallera
M. Andrés Zarapico.
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INFANTILS
Berenar de Halloween

(21.10.2017) Els nostres infantils varen passar 

una vesprada de “por” en el Casal, berenant, 

pintant i disfrassats.
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INFANTILS
Berenar “decorant per a Nadal”

(11.11.2017) Els 

nostres infantils, 

en les seues mans 

tenien que fer un 

arbre de nadal, 

pero acabaren 

pintant-se ells.
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 El 12 de novembre de 2017 el nostre equip de basket for-
mat per Ulises, Carlos, Marta i Pedro Antonio varem participar 
per primera vegada en el Torneig Basket 3x3 en el Polideportiu 
de Natzaret.

 Es jugaren dos fases, una primera fase de grups i una se-
gona fase d’eliminatòries directes a partit únic. Per desgràcia, el 
nostre equip no va passar la primera fase, pero lo més important 
és participar.

 El dia 12 de novembre de 2017, va tindre lloc en la Bole-
ra Bowling Center de Valéncia el CAMPEONAT DE BIRLES DE 
L’AGRUPACIÓ EL PILAR SANT FRANCESC.

 En la primera ronda que jugaven els 6 participants de 
cada comissió, va quedar primer i va passar a la segona ronda, 
Juan Gandia, en 111 punts, pero no va quedar entre els tres pri-
mers de la categoria individual.

 La nostra Fallera Major, Cristina, que va jugar en la se-
gona ronda en el restant de Falleres Majors, tampoc va quedar 
entre les tres primeres, pero passarem tots una vesprada molt 
divertida. En la foto, de esquerra a dreta: Cristina, Marta, Sa-
ray, Kiko, Ulises, Juan i Inma Quiles. Foto: Alejandro Vicent.

DEPORTS TRIADOR
Basket 3x3 i Birles
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1.1.2017 Cristina i Paco en les Falleres Majors de Valéncia en l’Exposició d’Esbossos de l’Agrupació EPSF.

 L’1 de decembre de 2018 a les 20:30 hores, en la Sala d’Armes del Govern Militar va tindre lloc 
l’inauguració de la VII Exposició d’Esbossos de l’Agrupació El Pilar Sant Francesc, en la que varen aco-
dir els nostres màxims representants, la Fallera Major 2018, Cristina Prósper i Pozo i el President, Paco 
Prósper i Cózar.

 L’Exposició va ser inaugurada per les Falleres Majors de Valéncia 2018, Rocío Gil i Uncio i Danie-
la Gómez de los Ángeles junt a Javier Tebar, president de l’Agrupació. 

 Una volta inaugurada varen anar comissió per comissió per a que les explicaren de qué anaven 
els esbossos i fer-se una fotografia en elles.

PRESENTACIÓ D’ESBOSSOS
de l’Agrupació EPSF
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BELEM
 
 Un any més, el nostre Belem va participar en varis 
concursos. Com són Junta Central Fallera, Ciutat Vella i 
en l’Agrupació El Pilar Sant Francesc, pero per desgràcia 
tan sol va tindre sòrt en l’Agrupació guanyant el PRIMER 
PREMI DE LLIURE DISSENY.

 Enguany, el nostre Belem, fet a mà en tapons de 
suro per membres de la comissió (Rosa, Susana, Saray, 
Kiko, Ulises i Alan) va cridar molt l’atenció i va quedar 
aixina de bonico.
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INFANTILS: Paje Real
 El 16 de decembre de 2017, els més menuts, despuix del berenar, reberen una visita molt espera-
da, la del Paje Real dels Reis Macs, Melchor, Gaspar i Baltasar, per aixina poder donar-li les seues cartes 
en tots els seus desijos per a estes festes.

1.1.2017 Els nostres peques en el Paje Real dels Reis Macs.

 Despuix, el 4 de giner de 2018, un atre Paje Real, 
per ordre dels Reis Macs va portar-les als nostres infantils 
un regal a sa casa.
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EXALTACIÓ DE NOSTRA
Fallera Major 2018

 El dia 20 de giner de 2018, va tindre lloc l’EXALTACIÓ DE LA NOSTRA FALLERA MAJOR I LES SEUES CORTS D’HO-
NOR, en el casal de la Falla Sainetero Arniches-Arquitecte Ribes.

 Primer, tots vàrem anar a arreplegar a la Fallera Major 2018 en sa casa, on va tindre la primera sorpresa de la vespra-
da, va ser rebuda per la Banda de Cornetes i Tambors de Mislata a la que també pertany el nostre president Paco Prósper.
 
 Una volta aplegarem a la sala, es va donar començ a la primera part de l’espectàcul a càrrec de la nostra comissió 
“Hoy no me puedo levantar” interpretat per: MARIO: Kiko Prósper, COLATE: José Javier Novella, ANSELMO: Juan Gandía, 
SILVIO: Carlos Sánchez, MARIA: Saray Gil, ARANCHA: María Caballer, GUILLERMO: Ulises Nguema, PATRÍCIA: Bea Mar-
tín, MALENA: Inma Quiles, EXTRES: Susana Gallel, Rosa López, Fernando Ripoll, Elena Banaclocha i Alan Díaz). 
 
 En la segona part, es va donar començ a l’acte protocolari presentat per Inma Chuliá i Celso Sierra. Primerament, 
el nostre president, Paco Prósper, va rebre a les dos Corts d’Honor. Una volta estaven tots en l’escenari, es va rebre a Marta 
Roselló i Fernández, per a fer-li la despedida d’un any com a Fallera Major 2017 de la nostra comissió. Seguidament, aple-
gava el moment més esperat de la nit, l’Exaltació de Cristina Prósper i Pozo com a Fallera Major 2018, pero per a això es 
necessitava la banda; una persona molt especial per a ella, va tindre l’honor de ser el portador, Carlos Martín i Vicente, el 
seu nóvio, per a que el nostre president Paco, el seu pare, li imposara la banda que l’acreditava com la nostra Fallera Major 
de l’any 2018.

 Cristina, ya com a nostra Fallera Major, es va sentar en el tro per a escoltar les paraules que en tot carinyo i emoció 
li anava a dirigir la seua mantenedora, que no podia ser un atra persona que la seua millor amiga dins i fòra del món de les 
falles, Maria Caballer i Navarro.

 Abans de donar per conclós l’acte e interpretar el nostre himne regional, Cristina, va rebre a tots els invitats i a les 
falles de l’Agrupació que li varen entregar un quadro com a recort del seu regnat. 
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GALERIA 
FOTOGRÀFICA

DE L’EXALTACIÓ
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 El 4 de febrer de 2018, va tindre lloc l’IMPOSICIÓ D’IN-
SÍGNIES DE L’AGRUPACIÓ a les Falleres Majors de l’any 2018 en 
el Casal de la Falla Ribera-Convent Santa Clara.

 El president de l’Agrupació, Javier Tebar, li va impondre 
a Cristina Prósper, la nostra Fallera Major, que va estar va estar 
acompanyada pel nostre president, Paco Prósper, l’insígnia del 
Sector-Agrupació.

 Ademés de l’imposició de l’insígnia, la nostra Fallera 
Major va arreplegar de mans dels delegats del sector, el Primer 
Premi de Belem de Lliure Disseny de l’Agrupació.

 
 El 11 de febrer de 2018, va tindre lloc l’INTERCANVI 
DE FOTOGRAFIES en la Fallera Major de Valéncia, Rocío Gil i 
Uncio, en el Palau de l’Exposició. 

 La nostra Fallera Major, Cristina Prósper, va assistir 
junt al nostre president, Paco Prósper, per a aixina fer l’inter-
canvi en ella.
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 El Bunyol d’Or i Brillants ab Fulles de Llorer és la màxima recompensa que tot faller pot rebre.

 Enguany, teníem solament una, la de ESTER BUENO I ANDRÉS, una fallera que porta 30 anys en la 
comissió gran i uns atres tants en la comissió infantil. Una dòna que ha segut Fallera Major Infantil i Fallera 
Major dos voltes, 1986 i 1990, i 1997 i 2014, respectivament, una dòna que viu pel món de les falles com be li 
han ensenyat els seus pares, Antonio Bueno (President 1999 i 2000, DEP) i la seua mare, Paqui Andrés, Fallera 

IMPOSICIÓ BUNYOLS
Or i Brillants ab Fulles de Llorer

Major 1985 i 2000.
 
 Per tota una vida de dedicació al món de les 
falles, el 11 de febrer de 2018, la Fallera Major de 
Valéncia, Rocío Gil i Uncio, l’imposà a Ester Bueno 
i Andrés el Bunyol d’Or i Brillants ab Fulles de LLo-
rer.

11.2.2018 Ester Bueno i Andrés rep de mans 

de la Fallera Major de Valéncia, Rocío Gil i 

Uncio el Bunyol d’Or i Brillants ab Fulles de 

Llorer.
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