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EDITORIAL
En	primer	 lloc,	 tots	els	 fallers	 i	 falleres	de	 la	 falla	Ramon	 i	Cajal	de	Torrent	volem	donar	
públicament	 les	 gràcies	 a	 la	 UNESCO	 per	 haver-nos	 declarat	 la	 festa	 de	 les	 falles,	

Patrimoni	Immaterial	de	la	Humanitat.

Dit	 açò,	 ens	 correspon	 a	 tots	 els	 fallers	 i	 falleres	 reflexionar	 sobre	 el	 compromís	 i	
responsabilitat	que	hem	adquirit	amb	la	concessió	d’este	reconeixement	internacional.

I	què	hem	de	fer?	Continuar	fent	la	faena	de	sempre?	Això	i	una	miqueta	més,	perquè	a	partir	d’ara,	la	festa	fallera	estarà	examinada	per	molt	més	ulls	de	tot	el	món	i	hem	de	lluitar	per	a	
que	el	món	sencer	defense	que	ha	sigut	una	decisió	justa	i	necessària.

També	 és	 una	 obligació	 i	 una	 necessitat	 que	 el	 llibret	 de	 falla	mostre	 la	millor	 imatge	possible	per	a	donar	a	conèixer	la	festa	de	les	falles	per	dins	i	per	fora,	a	més	a	més	de	
perpetuar	diferents	passatges	de	la	història	de	cada	comissió.

On,	evidentment	destacaran	els	protagonistes	que	són	tots	els	fallers	i	falleres,	sobretot,	
les	Falleres	Majors	i	Presidents,	sense	oblidar	aquells	que	per	mèrits	adquirits	en	el	pas	

dels	anys	mereixen	el	seu	homenatge	i	consideració.

Recordarem	algun	capítol	més	de	la	història	del	nostre	poble	i	com	la	falla	d’enguany	tracta	
de	“Meravelles”,	a	més	a	més	de	ressaltar	les	meravelles	que	té	el	món,	aportarem	moltes	

altres	que	podem	trobar	en	qualsevol	escrit,	en	qualsevol	comentari,	en	qualsevol	crítica	o	en	
qualsevol	opinió	referent	a	les	falles	expressades	en	Valencià.

I	moltes	més	coses,	com	el	Racó	Infantil,	que	poden	contemplar	en	el	present	llibret,	escrit	exclusivament	 per	 fallers	 i	 falleres	 de	 la	 comissió,	 com	un	 primer	 compromís	 de	 que	 el	
Valencià	no	és	exclusiu	d’uns	pocs	sinó	de	tots	els	que	els	que	formen	la	falla	Ramon	i	Cajal	
de	Torrent.

A tots els racons del món que arribe la nostra convidada per a que ens visiten en la setmana 
fallera	o	fora	d’ella,	perquè	de	segur	que	sempre	trobaran	motius	de	festa	i	diversió,	i	és	

que	les	falles	se	celebren	els	tres-cents	seixanta	cinc	dies	de	l’any.

Llegiu	el	llibret	i	critiqueu-lo,	que	la	millor	manera	d’aprendre	és	acceptant	la	crítica	d’una	
forma	constructiva	i	intentar	superar-se	cada	any	pel	bé	de	les	falles	i	pel	bé	del	Valencià,	

que	són	Patrimoni	Immaterial	de	la	Humanitat	i	per	tant,	de	tots	els	valencians.	O	no?	



SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

De	nou	ens	 trobem	a	 les	portes	de	una	nova	Gran	Setmana	Fallera	 i	de	nou	 tinc	el	difícil	
compromís	d’escriure	unes	paraules	per	al	Llibret,	amb	el	temor	de	repetir-me,	contant-vos	el	
mateix	discurs	d’algun	any	anterior.

I	la	veritat	és	que	necessàriament	he	de	repetir-me	en	moltes	paraules,	perquè	l’exercici	que	
anem	a	 tancar	el	proper	19	de	març,	ha	 tornat	a	ser,	com	el	any	anterior,	verdaderament	
extraordinari.	 Pensava	 que	 les	 falles	 2016	 havien	 sigut	 magnifiques	 de	 forma	 puntual	 o	
aïllada,	però	he	de	dir	que	enguany,	no	solament	hem	mantingut	l’excel·lent	ambient	de	l’any	
passat,	sinó	que	l’hem	millorat	encara	més.

Resulta	molt	gratificant	comprovar	com	un	gran	grup	de	joves	que	l’any	passat	començava	
a	integrar-se	en	el	procés	organitzatiu	de	la	comissió,	enguany	ha	donat	un	pas	definitiu	i	ha	
sigut	un	plaer	contemplar	els	diferents	grups	de	treball	on	les	diferències	d’edat	no	ha	sigut	
obstacle	per	a	omplir-los	d’alegria	i	potenciar	les	bones	relacions	entre	els	diferents	fallers	i	
falleres,	que	d’una	altra	forma	seria	molt	difícil	d’aconseguir.

Per	tant,	he	de	repetir-me	amb	una	paraula,	que	des	del	meu	càrrec	de	President,	he	d’emprar	
molt	 a	 sovint.	 Gràcies.	Moltes	 gràcies.	 Gràcies	 a	 l’equip	 de	 secretaria,	 gràcies	 a	 l’equip	
econòmic,	gràcies	als	responsables	del	casal,	gràcies	a	totes	les	dones,	que	envoltades	de	
teles	i	més	teles,	vistent	els	nostres	artistes	de	teatre	i	ball	i	organitzen	les	cavalcades,	gràcies	
als	actors	 i	actrius,	balladors	 i	balladores,	 tant	grans	com	menuts,	per	 fer-nos	 tan	 feliços,	
gràcies	als	carrossers,	gràcies	a	l’equip	de	dissenyadors	i	muntatge,	pintors	i	transportistes,	
i	gràcies	a	tots	els	fallers	i	falleres,	perquè	sense	vosaltres	la	falla	Ramon	i	Cajal	no	tindria	el	
prestigi	i	reconeixement	que	ha	aconseguit	en	els	quasi	50	anys	d’història.

Però	si	tots	vosaltres	sou	importants	i	imprescindibles,	hi	ha	tres	persones,	que	en	l’any	2017,	
van	a	ser	l’estendard	de	la	nostra	comissió.	Lògicament	em	refereix	a	Amanda	i	Victòria,	les	
nostres	Falleres	Majors	i	el	meu	col·lega	infantil,	Marc.	Els	quatre	formem	un	grup	que	junt	
amb	les	seues	famílies	ho	hem	passat	en	gran	fins	ara	i	esperem	que	el	temps	que	queda	
per	a	la	cremà,	ens	òmpliga	d’alegries	i	satisfaccions.

Que	les	falles	2017,	les	primeres	reconegudes	com	a	Patrimoni	Immaterial	de	la	Humanitat,	
siguen	inoblidables	i	convidem	a	tot	el	món	a	viure-les	amb	la	nostra	companyia,	recordant-
vos	que	els	dies	7,	8	i	9	de	març,	celebrarem	de	nou	la	Setmana	Cultural	amb	motiu	d’una	
nova	edició	dels	Jocs	Florals	Fallers	que	amb	 tant	d’orgull	organitzem	des	de	 fa	més	de	
quaranta	anys.

       Antonio Martínez i Albert
        President
 





Fallera Major

Com	fada	que	radiant	es	manifesta

esclat	d’un	bell	desig	fet	melodia

portant	al	teu	voltant	grata	alegria

recull	al	fons	del	cor	la	nostra	festa	

Com	eixe	raig	de	sol	que	naix	al	dia

seràs	com	eixe	foc	que	ens	apodera

ompliràs	els	nostres	cors	de	primavera

amb	candor,	pau	i	cants	d’harmonia.

Dels	teus	llavis	naix	la	vella	simfonia,

I	el	teu	somriure	ens	ompli	de	fantasia

cada	vegada	que	el	teu	cor	palpita.

Omplis	la	festa	de	llum,	color	i	alegria

i	seràs	la	nostra	estrella,	la	nostra	guia

per	ser	tu	Amanda	la	reina	de	l’Ermita.

Amanda Faya i Ruiz





Rocío Álamo i Amores  2005  2017-2017 2007-2007 2004-2004
Andrea Albizuri i Vilanova      2016-2016
Mª Carmen Alcalde i Fenoll      2016-2016
Raquel Almenar i Besó   2014-2014 2004-2004 1994-1994 1991-1992
Marina Andrés i Campos     2010-2010 2008-2008
Eva Mª Andreu i Andreu    2009-2009 1999-1999 1996-1996
Pilar Andreu i Blasco     2013-2013 2010-2010
Irene Andreu i Carratalá      
Esther Andreu i Mora  2002  2015-2015 2005-2005 2002-2002
Mª Amparo Andreu i Mora  1998  2009-2009 1999-1999 1996-1996
Mª Amparo Andreu i Noguera Play-Back     
Estefanía Aracil i Domingo      
Sofia Baixauli i Pascual      
Amparo Baviera i Climent      
Marta Benavent i Garcia      
Mª Amparo Benavent i Roig  1996  2009-2009 1999-1999 1997-1997
Mª Carmen Benavent i Roig  1989 2014-2014 2004-2004 1994-1994 1991-1992
Susi Benlloch i Navarro  1972 2001-2000 1991-1990 1981-1980 1980-1978
Beatriu Benlloch i Navarro   2010-2010 2000-2000 1990-1991 1987-1987
Rosa Mª Bermell i Espeleta  1999  2013-2012 2002-2002 1999-1999
Mª Dolores Blanco i Verdet  2008 2013-2013 2004-2004 1993-1993 1990-1991
Mª  Luisa Blanco i Verdet   2016-2016 2006-2006 1996-1996 1993-1993
Mª Amparo Calvete i Montesa    2013-2013 2004-2004 2001-2001
Marina Campos i Blasco  1988 2011-2011 2001-2001 1991-1991 1988-1988
Agustina Campos i Fernández    2017-2017 2007-2007 2004-2004
Isabel Carmona i Díaz Play-Back 1981 2003-2003 1993-1993 1983-1983 1980-1980
Susanna Carmona i Díaz      2017-2017
Loli Carrascosa i Requena    2014-2014 2004-2004 2001-2001
María Carratalá i Ferrandis  2013   2011-2011 2008-2008
Irene Carratalá i Micó Act. Diverses 1995  2008-2008 1998-1998 1996-1996
Sandra Carrillo i Alfaro  2003   2005-2005 2003-2003
Mª Amparo Casanova i Mora  1992 2011-2011 2001-2001 1991-1991 1988-1988

FALLERES Càrrec
Fallera
Major

Llorer-Brillants
Bunyol-Torre

Fulles Llorer
Bunyol-Torre

Or
Bunyol-Torre

Argent
Bunyol-Torre



Victoria Cervera i Pérez     2013-2013 2010-2010
Fina Chafé i Grau Cavalcada Infantil   2016-2016 2006-2006 2003-2003
Ruth Chuliá i Sena    2009-2009 1999-1999 1996-1996
Balma Clausich i Puchades      
Inma Company i Aracil    2013-2013 2004-2004 1999-1999
María Company i Aracil    2014-2014 2004-2004 2002-2002
Gema Costa i Vicente     2013-2013 2010-2010
Amparo de la Encarnación i Barberá      
Laura de la Encarnación i Barberá       
Lola Espeleta i Paredes  1973 2003-2003 1993-1993 1984-1984 1983-1983
Katy Esteva i Ibáñez  1993  2009-2009 1999-1999 1996-1996
Amanda Faya i Ruiz  2017   2015-2015 2012-2012
Sandra Felguera i Romero    2009-2009 1999-1999 1996-1996
Mª Carmen Ferrandis i Puchol   2017-2017 2007-2007 1997-1997 1994-1994
Inma García i Barat  2011   2015-2015 2012-2012
Pilar García i Gamero    2009-2009 1999-1999 1996-1996
Ana García i Gil   2017-2017 2008-2007 1997-1997 1994-1994
Paqui García i Hurtado Secretària 2003    
Mar García i Yago    2016-2016 2006-2006 2003-2003
Sari García i Yago    2013-2013 2003-2003 2001-2001
Claudia Garrido de la Flor      
Mónica Garrido i Sáez     2010-2010 2007-2007
Manoli Gavilán i Gómez Play-Back   2010-2010 2000-2000 1997-1997
Jasmyna Gordillo i Masegosa  2010   2011-2011 2010-2010
Alba Ibáñez i Montes      
Mª Vanessa Izquierdo i Bulgarelli      
Laura Izquierdo i Mullor    2013-2013 2003-2003 2001-2001
Mª Ángeles Lapeña i Martínez      
Beatriz Leal i Benlloch      
Susi Llópez i Mora     2017-2017 2014-2014
Mª José Llopis i Cantero    2011-2011 2001-2001 1998-1998
Ana Marín i Mantas      

FALLERES Càrrec
Fallera
Major

Llorer-Brillants
Bunyol-Torre

Fulles Llorer
Bunyol-Torre

Or
Bunyol-Torre

Argent
Bunyol-Torre



Sonia Márquez i Carrión  1994  2009-2009 1999-1999 1997-1997
María Belén Martínez i López  2006  2017-2017 2007-2007 2004-2004
Paula Martínez i López      
Carmen Marzo i Romero     2017-2017 2014-2014
María Miquel i Almenar     2013-2013 2010-2010
Lola Miquel i Campos Secretària  2009-2009 1999-1999 1989-1989 1987-1987
Tamara Miquel i de la Encarnación      
Mª Carmen Montesa i Andrés   2001-2000 1991-1990 1981-1980 1978-1978
Micaela Montesdeoca i Tilve      
Mª Carmen Mora i Besó   2014-2014 2004-2004 1994-1994 1991-1991
Susi Mora i Chuliá  1982 2004-2005 1994-1995 1984-1987 1981-1982
Laura Moragón i de la Encarnación     2012-2012 2009-2009
Dolores Moreno i Martinez      
Azahara Muñoz i Arreaza      
Raquel Muñoz i García    2015-2015 2005-2005 2002-2002
Mª Carmen Muñoz i González Cavalcada Infantil  2011-2011 2001-2001 1991-1991 1988-1988
Ana Nájera i Benavente      
Mª Victoria Oria de Rueda i Puche  2016   2013-2013 2010-2010
Cristina Ortí i Botifora      
Zaira Pacheco i Mayordomo      
Jéssica Paes i Bartual Act. Diverses     2016-2016
Mª Carmen Palacios i Vento     2015-2015 2012-2012
Alicia Peris i Palacios     2015-2015 2012-2012
María Piles i Gavilán     2009-2009 2006-2006
Sheila Piles i Gavilán Play-Back Infantil    2017-2017 2014-2014
Pepica Piles i Mora     2015-2015 2012-2012
Fina Prats i Montesinos              2011                2001                   1998 
Marian Prieto i Rodrigo  2007   2011-2012 2007-2007
Conchin Puche i Soriano Cavalcada Infantil     
Ruth Maria Puche i Suay      
Magdalena Puig i López Delegació Infantil  2016-2016 2006-2006 1996-1996 1993-1993
Yolanda Puig i López    2010-2010 2000-2000 1998-1998

FALLERES Càrrec
Fallera
Major

Llorer-Brillants
Bunyol-Torre

Fulles Llorer
Bunyol-Torre

Or
Bunyol-Torre

Argent
Bunyol-Torre



Sonia Punzano i Rodríguez  2009   2013-2013 2010-2010
Maria Ramos i Casanova       
Lorena Reina i Serralle     2016-2016 2013-2013
Maria Requena i Aguilar      
Flori Requena i Romero  2014   2013-2013 2010-2010
Zaira Romero i Luna     2016-2016 2013-2013
Flori Romero i Tudela                 Cavalcada Infantil  2003-2003 1993-1993 1983-1983 1981-1980
Patricia Romero i Tudela Delegada Infantils 2001 2014-2014 2004-2004 1994-1994 1991-1991
Clara Ros i Ferrer      2015-2015
Violeta Ros i Ferrer     2014-2013 2011-2010
Lourdes Ros i González    2016-2016 2006-2006 2003-2003
Consuelo Ros i Mora      
Cristina Sánchez i Yago    2013-2013 2003-2003 2001-2001
Mª Dolores Sánchez i Yago    2011-2011 2001-2001 1999-1999
Mª Jesús Sanz i Oviedo Junta Local Fallera      
Nuria Segura i Romero      2017-2017
Patricia Segura i Romero     2017-2017 2014-2014
Sara Serrano i Martí    2017-2017 2004-2004 2001-2001
Cristina Toledo i Boscá      
Miryam Tormo i Pardo      
Alejandra Torres i Blasco Act. Diverses     
Gracia Tortosa i Colomer     2016-2016 2014-2013
Mª Elena Tortosa i Colomer    2009-2009 1999-1999 1996-1996
Encarnita Verdet i Cava  2004 2008-2008 1998-1998 1989-1989 1986-1986
Maite Verdet i Olcina   2016-2016 2007-2007 1997-1997 1994-1994
Silvia Verdet i Olcina    2017-2017 2008-2008 2005-2005
Isabel Vilanova i Aracil    2016-2016 2007-2007 2006-2006
Marta Belén Vilanova i Martínez      2016-2016
Esther Vilanova i Soler     2012-2012 2009-2009
Sara Villalón i Miquel     2016-2016 2013-2013
Marta Zanón i Rubio      

FALLERES Càrrec
Fallera
Major

Llorer-Brillants
Bunyol-Torre

Fulles Llorer
Bunyol-Torre

Or
Bunyol-Torre

Argent
Bunyol-Torre



Músic Mariano Puig Yago 3
46900 Torrent | VLC
T 961 588 222
F 961 551 231
comercial@rianjo.com

En Rianjo podem imprimir i personalitzar, 
fullets, catàlegs, cartells, targetes, calendaris, 
invitacions, etc., amb els millors criteris de
qualitat. A partir d’ara podrà imprimir les
quantitats que desitge. 

Li entregarem els seus treballs totalment aca-
bats i llestos per a la seua immediata utilització. 
Posem a la seua disposició tots els sistemes 
d’impremta que millor s’adapten al format final 
desitjat per als seus treballs, wire-o, plastificats, 
esberlats, plegats, etc...

IMPRESSIONS A
LA TEUA MESURA

Seguix-nos en

ARTS GRÀFIQUES



CORT D’HONOR

L’essència	del	poble	és	nostra	cort	d’honor

de	belles	estampes	que	ens	van	embruixant

com	l’aire	que	les	besa	que	busca	anhelant

una	estima	feta	deliri	que	escampa	dolçor.

Càntics	d’alegria	que	ens		enlairen	la	bellesa

dels	camps	de	nostra	terra	replets	d’azahar

de brises que ens envolten del nostre mar

les	dones	ens	porten	al	cor	la	falla	encesa.

La	vostra	presència	ens	fa	gaudir	de	la	festa

dels	vostres	ulls	faran	brillar	el	vell	encant

sou	il·lusions	que	ens	anima	i	ens	refresca.

Belles	experiències	que	porteu	amb	la	sang

al	pas	sembleu	nimfes	portant	la	conquesta

com	un	símbol	de	victòria	en	forma	de	cant.



Rafel Alabarta i López Vocal 2011-2011 2001-2001 1991-1991 1988-1988
Antoni Andrés i Campos Vocal  2017-2017 2007-2007 2004-2004
Antoni Andrés i Costa Vocal 2008-2008 1998-1998 1990-1989 1987-1987
Andrés Andreu i Alabajos Cultura 1994-1994 1984-1984 1977-1976 1975-1971
José Fernando Andreu i Alabajos Carrossa 2000-1998 1990-1988 1981-1979 1977-1977
David Andreu i Andreu Vocal 2016-2016 2005-2005 1995-1995 1992-1992
Alejandro Andreu i Arnau Vocal    
Samuel Andreu i González Vocal     
Federico Andreu i Higón Vocal 2005-2005 1995-1995 1985-1985 1982-1982
José Fernando Andreu i Mora Vicepresident 2011-2013 2003-2003 1995-1995 1993-1993
Alejandro Baviera i Climent Act. Diverses    2016-2016
Juan Benavent i Aleixos Vocal 2010-2009 1999-1999 1989-1989 1986-1986
Juan José Benavent i Roig Vicepresident 2013-2013 2005-2004 1996-1996 1994-1994
Pau Benavent i Roig Vocal   2013-2013 2010-2010
José Ramón Bermell i Espeleta Vocal  2014-2014 2004-2004 2001-2001
José Vicente Botella i Barreda Vocal    
Gonzalo Bueno i Fernández Vocal   2008-2008 2005-2005
Francisco Enrique Cabrelles i Verdet Vocal   2011-2011 2008-2008
José Vicente Calvete i Montesa Vocal  2017-2017 2007-2007 2004-2004
Alberto Camacho i Peña Vocal    
Baltasar Campillo i López Vocal  2012-2012 2003-2003 2002-2002
José Luis Campillo i Ruiz Llibret  2013-2013 2003-2003 2000-2000
José Antonio Carratalá i Micó Vocal  2017-2017 2004-2004 2001-2001 
José Antonio Carratalá i Pardo Carrossa 2010-2011 2001-2001 1994-1993 1991-1991
Eric Cebrián i Carmona Vocal    2017-2017
Héctor Cebrián i Carmona Vocal    
Salvador Ciscar i Juan Vicepresident 2016-2016 2010-2008 1999-1999 1996-1996
Manuel Climent i Moral Vicepresident   2015-2015 2014-2014
José Company i Aracil Vocal  2017-2017 2004-2004 2001-2001
Andrés de la Flor i Llamas Vocal 2017-2017 2006-2006 1996-1996 1993-1993
Jorge Enguídanos i García Vocal   2008-2008 2001-2001
Ramón Esteve i Moreno Casalet  2015-2015 2005-2005 2002-2002
Adolfo Folgado i Veguer Vocal  2013-2013 2003-2003 1998-1998
Fernando Furió i Soriano Vocal 2006-2006 1995-1993 1986-1983 1980-1980
Gari Gabarri i Magro Vocal    

FALLERS Càrrec
Llorer-Brillants
Bunyol-Torre

Fulles Llorer
Bunyol-Torre

Or
Bunyol-Torre

Argent
Bunyol-Torre



Javier Gallego i Andreu Vocal  2014-2014 2004-2004 2001-2001
Francisco García i Andreu Vocal  2017-2017 2010-2007 2004-2004
Manuel García i Funes Carrossa  2015-2012 2002-2002 2001-2001
Javier Garrido i de la Flor Vocal    
Sergio Giménez i López Vicepresident  2010-2009 2001-2001 1998-1998w
Manuel González i García Vocal  2016-2016 2006-2006 2004-2004
José González i Santamaría Vocal   2017-2017 2014-2014
Roberto González i Santamaría Vocal     
Javier Hernández i Antonino Act. Diverses    
Nicolás Hernández i Antonino Vocal    
José Antonio Ibáñez i Gil Vocal 2004-2004 1994-1994 1984-1984 1981-1981
José María Ibáñez i López Vocal    
Manrique Izquierdo i Alepuz Llibret 2012-0000        2005-2004 1994-1994 1992-1992
Jorman Izquierdo i Mullor Economia  2009-2008 1999-1999 1996-1996
Andrés Llopis i Cantero Vocal  2015-2015 2005-2005 2002-2002
Andrés Llopis i Veguer Llibret 2000-1999 1990-1989 1982-1981 1980-1980
Nicolás Manzano i Sendra Vocal   2012-2012 2009-2009
Jaime Martín i Andreu Vocal    
Jaime Martín i García Vocal  2013-2013 2004-2004 1998-1998
Antonio Martínez i Albert President 2005-2005 1995-1995 1987-1987 1986-1983
Rubén Martínez i López Vocal  2015-2015 2005-2005 2002-2002
Aitor Martínez i Muñoz Vocal   2013-2013 2010-2010
José Arturo Marzo i Romero Vocal   2013-2013 2010-2010
José Arturo Marzo i Sempere Vocal 2003-2003 1993-1993 1983-1983 1980-1980
Juan Antonio Marzo i Sempere Vocal 2004-2004 1994-1994 1984-1984 1981-1981
Arturo Mil i Contreras Vocal 2016-2016 2006-2006 1996-1996 1993-1993
Raúl Mil i Contreras Vocal   2004-2004 2000-2000
Rafael Miquel i Campos Vocal 2017-2017 2007-2007 1997-1997 1994-1994
Salvador Moncholí i Miquel Vocal 2014-2014 2004-2004 1994-1994 1991-1991
Pablo Montesdeoca i Mendoza Vocal    
Francisco Mora i Alejos Banderes  2009-2009 1999-1999 1996-1996
José Mora i Andrés Carrossa 1997-1997 1987-1987 1979-1979 1977-1977
Julián Moragón i Andrés Vocal 2013-2013 2004-2004 1985-1985 1982-1982 
Fidel Moreno i Pérez Vocal    2017-2017
José Manuel Navarro i Beses Vocal    

FALLERS Càrrec
Llorer-Brillants
Bunyol-Torre

Fulles Llorer
Bunyol-Torre

Or
Bunyol-Torre

Argent
Bunyol-Torre



Salvador Navarro i Soler Vocal   2014-2014 2011-2011
Ramón Oria de Rueda i Salazar Carrossa   2013-2013 2010-2010
Juan José Ortí i Ortí Vocal  2009-2008 1999-1999 1996-1996
Manuel Ortí i Soriano Vocal 2013-2013 2007-2007 1997-1997 1995-1995
Javier Palao Bielsa Vocal    
Julio Manuel Palop i Andreu Vocal  2017-2017 2004-2004 2001-2001
Leandro Piles i Mora Banderes 2001-2002 1991-1992 1981-1981 1978-1978
Antonio Piles i Rives Del. Festeigs 2006-2006 1996-1996 1986-1986 1983-1983
Jorge Ramírez i Navarro Junta Local Fallera    2017-2017
Manuel Ramos i Giménez Vocal  2013-2013 2003-2003 2000-2000
Carlos Requena i Aguilar Vocal    2017-2017
Daniel Ignacio Requena i Piles Vocal  2007-2007 1997-1997 1995-1995
Joaquín Requena i Piles Secretari 1997-1997 1987-1987 1979-1979 1978-1978
José Francisco Requena Piles Vocal 2007-2008 1998-1998 1990-1990 1988-1988
Óscar Requena i Piles Economia 2010-2011 2001-2001 1993-1993 1991-1991
Vicente Requena i Piles Vocal 2000-2000 1990-1990 1982-1982 1980-1980
Ximo Requena i Romero Vocal  2014-2014 2006-2006 2004-2004
Vicente Romero i Tudela Vocal 2000-2000 1990-1990 1982-1982 1980-1980
Alfredo Ros i Martínez Vocal 2006-2006 1996-1996 1984-1984 1983-1983
Ángel Ruiz i Prieto Vocal    
Pablo Sánchez i Peláez Vocal 2008-2008 1998-1998 1989-1989 1987-1985
Antonio Segura i Rodríguez Vocal  2008-2008 1998-1998 1995-1995
Iván Solana i Sánchez Vocal   2011-2010 2007-2007
José Javier Suay i Tadeo Vocal    
Francisco Tarín i Silla Vocal    
David Teruel i Muñoz Vocal    
Javier Toledo i Pardo Vocal    
Víctor Vigara i Puche Vocal    
Óscar Vilanova i Aracil Vocal    
José Vicente Vilanova i García Carrossa 2007-2008 1998-1998 1991-1991 1989-1989
Antoni Vilanova i Merino Vocal   2012-2012 2009-2009
Antonio Vilanova i Nieto Vocal    
Antonio Vilanova i Pérez Carrossa 2000-2000 1990-1990 1982-1982 1980-1980
Ángel Villalón i Olmo Vicepresident 2016-2016 2006-2006 1996-1996 1993-1993

FALLERS Càrrec
Llorer-Brillants
Bunyol-Torre

Fulles Llorer
Bunyol-Torre

Or
Bunyol-Torre

Argent
Bunyol-Torre



GRAU ASSESORS, S. L. 

Avda. Germaníes, 64 baix 
Tels. 96 282 14 52 - 96 282 20 56 

Tel./Fax: 96 283 66 99 
46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA (Valencia) 

E-mail: grauase@ctv.es 









Tots	els	anys	per	la	tardor

s’acudeix	com	una	mosca

que	em	demana	fer	el	favor

que	sembla	ser	un	honor

em	pesa	com	una	biga	tosca.

El	secretari	diu	molt		content,

xe	amic,	per	fi	ja	t’he	trobat

si	t’he	buscat	per	tot	Torrent

i	en	veure’t		estic	ja		content.

Pensava...,	què	li	haurà	passat?

Com	portes	el	nostre	llibret.

No	et	rigues...	Has	començat?	

Xe,	deixa’m	que	estic	pansit.

Mira	que	et		pegue	un	pessic

que	no	et	vull		veure	parat.

La	crítica	de	la	nostra	falla

ja	la	tenim	ací	present.

No	ens	passarem	de	la	ratlla,

però	no	em	tracteu	de	canalla

si	alguna	cosa	us	fa	pudent.

Així	que	comence	ja	l’escrit

on	la	rima	se’m	fa	costa	amunt

posant	la	gràcia	en	fort	verí

amb	il·lusió	i	un	vell	destí,

crítica	i	poema	fent	conjunt.

Parlarem	d’allò	que	s’ha	perdut

sobretot de totes les meravelles

que	valorar-les	no	hem	sabut,

per irresponsables i per cabuts

i	no	guardar	les	obres	velles.	

Les Meravelles
 de Torrent

les hem llançat
totes al fem

per Andrés Andreu i 
Alabajos





Déu	preparà	un	bell	Paradís

per	a	que	l’home	gaudira

i	perquè	no	se	li	enfadara,

ja	que	volia	que	fóra	feliç.

I	per	això	pensa	que	és	precís

prepara-li	una	bona	costella

naixent	la	primera	femella

tan	dolça	com	el	millor	pastís.

Però	com	mai	estem	contents

sempre	pensem	que	ens	falta,

quan	tens	cafè	tu	vols	malta,

si	està	fresquet,	el	vols	calent.

Però	centrem-nos	al	present

més interessant que l’antic

comprovareu	el	gran	esclafit

d’haver	llançat	la	història	al	fem.

Molts	ho	feren	per	deixament

i	altres	alguns	els	molestava

el	roig	o	el	blau	no	agradava,

ho	trenquen	i	estan	contents.

Però	cal	ser	sempre	coherents,

vulguem	o	no	és	nostra	la	història

i	manant	o	no,	evitem	la	discòrdia

o	li	farem	un	gran	mal	a	Torrent.

Molt prompte veurem la maldat

que	uns	i	altres	sense	voler	han	fet	

maltractant	l’innocent	xiquet

si	les	nostres	arrels	han	trencat.

Ara	veureu	el	que	ens	hem	deixat	

en	no	donar-li	justa	importància

i	hem	perdut		fins	la	consciència

i	moltes	glòries	les	hem	soterrat.

La primera meravella 
la van fotre 
Adan i Eva





El	que	vol	tindre	un	gosset						

li	dic	que	s’ho	ha	de	pensar

perquè	ha	de	pixar	i	cagar,				

no	penseu	que	és	un	joguet.

Si	tu	el	vols	gran	o	xicotet	

li	has	de	col·locar	la	placa	

perquè	d’això	cap	s’escapa

per	tindre	legal	l’animalet.	 	

 

L’animal	que	té	gran	saber	

quan	nota	la	bufeta	plena

sol posar la mirada de pena

per	a	demanar	anar	al	carrer.

L’animal	s’ofusca	en	què	fer

i	obrint	amb	força	l’aixeta,

la paret que estava seca

l’ha	remullat	el	gos	roder.

                                                                        

I	com	és	costum	eixe	lloc	

pixen	en	portes	i	entrades

i	algun		pantaló	de	vegades	

perquè	no	miren	on	es	pot.

Per	als	amos	pot	ser	un	joc,

deixant	aguantar	la	paret,

però	serà	com	olorar	un	pet

que	s’escampa	com	el	foc.

Si	el	gos	traus	pel	carrer,

caldrà	tindre	consciència,

i	amb	bona	dosi	de	paciència

gaudeixen	amb	el	seu	quefer.

Però	molts	obliden	la	bosseta

per	si	ens	deixen	un	regal

i	si	algú	el	xafa	es	fa	mal

estem	fent-li	la	punyeta.

 

Al	centre	de	l’Avinguda

els	gossos	són	molt	actius,

no es que cacen perdius

però	sí	deixen	la	guatla	pura.

Alguna	sembla	confitura

que	això	pot	ser	perillós

també	la	cordeta	del	gos

provoca	alguna	moradura.

És meravella, 
però animal,

siga gos, fardatxo o 
pardal
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Darrere d’este campanar

de	Sant	Lluis	de	Torrent

on	hi	ha	contenidors	de	fem

ara	és	un	lloc	per	a	pixar.

Algú	perquè	sol	desaiguar

i	el	contenidor	fa	de	paret

deixant	anar	el	seu	xorret

i	tot	eixe	racó	sol	regar.

Ja	s’ha	fet	una	mala	costum

I	després	de	beure	cervesa

el canari té molta pressa

posant-se	calent	que	tira	fum.

I	és	que	la	tenda	de	consum

carrega	també	el	pixador

però	el	porc	no	té	cap	pudor

deixant	al	lloc	mal	perfum.

Quan va estrenyent la calor

no són aromes del paradís

i	sempre	hi	ha	eixe	infeliç

que	ens	deixa	una	rica	flor.

I	es	planta	davant	l’aiguader		

soltant	el	seu	rajolí	calent,

quedant-se	l’home	content

i	fent	del	lloc	tot	un	merder.		

.

Al	maleit	lloc	deixen	de	tot

armaris,	còmodes	o	bidets,

on rebusquen els pobrets

semblant	un	malvoler	joc.

Furguen	la	roba	poc	a	poc,

posen	el	cap	dins	del	caixó,

tirant-ho	fan	un	gran	muntó

com	una	quadra	per	al	porc.

Això sol ser 
la meravella

si pots soltar 
l’aigua vella





A	la	zona	central	de	l’Avinguda

on	es	relaxa	i	passeja	la	gent

sempre cal tindre ben present

anar	de	forma	molt	segura.

Analitzant	el	centre	del	sòl

veureu	que	està	donant	pena

de	trencats	i	forats	està	plena

i	els	monticles	van	al	vol.

 

No	deuen	passar	furgonetes

perquè	això	no	està	preparat.

També	algun	camió	ha	passat

i	ha	fet	merda	les	llosetes.

L’arquitecte	no	estigué	exquisit

i	va		mostrar	poca	experiència

perquè	no	va	tindre	consciència

en	posar	un	mabre	Travertí.

Si	plou	tan	sols	quatre	gotes

queda	bonic	però	no	et	fies,	

ves	molt	pausat,	que	patines,

banyat	els	peus	i	no	botes.

Vés	molt	atent	si	algun	xiquet

veus	volant	amb	el	seu	patí,

va	fent	corbes	amb	gran	verí

si	t’agafa,	segur	que	et	deixa	sec.

Alguns	solen	fer	la	punyeta

que	fan	corregudes	dona	o	xic,	

un	cartel	diu	que	està	prohibit

patins,	gossos	sols	o	bicicleta.

Per	molt	llarga	que	és	l’avinguda

no trobem cap policia municipal

i	molts	segueixen	fent	l’animal

evitant	una	caminada	segura.	

Si la meravella 
perd el voler

el vell jardí 
es torna femer 





Quants	monuments	s’han	perdut
que	a	Torrent	han	fet	història?
Tan	sols	quedaran	en	la	memòria
perquè	trobar-los	va	ser	fotut.
Alguns	d’ells	no	els	han	volgut
per	rancúnies	o	per	les	enveges.
L’empresari,	boxejador	i	metge,
dels	seus	treballs	mai	no	ha	sabut.

Artur	Cubells	i	Blasco,	doctor,
l’any	mil	nou-cents	trenta	sis
la	corporació	dóna	el	permís,
que	al	fill	predilecte,	en	honor,
alce	un	bust	Pallardó,	l’escultor
de	remat	a	la	Font	de	l’Ermita,
però	quan	es	donava	cosa	feta
fins	avui	és	un	bust	perdedor.

El	segon	bust	fou	per	l’alcalde
empresari	Vicent	Marín	Ferrer
s’acorda		realitzar	este	quefer
però	tot	es	queda	en	l’aire,
fent-li	al	senyor	un	greu		desaire
esperant	l’obra	que	mai	es	feu
perquè	tota	promesa	es	deu
i	si	no,	l’assumpte	es	fa	agre.

 

El	tercer	bust	fou	enviat	a	l’exili
d’En	Baltasar	Belenguer	Hervás
que	feren	també	el	mateix	pas
oblidat,	no	es	troba	ni	amb	ciri.
Exaltat	per	tota	Espanya	amb	deliri
el	poble	no	ho	va	tindre	present
la	ciutat	gran	que	és	Torrent
al		boxejador,	que	fou	Sangchili.

D’aquella	trobada		Paret	Decantà
i	poc	a	poc	desapareixen	els	sillars
de l’estructura les varen destrossar
un	tros	de	làpida	del	temps	romà
La	historia	del	nostre	poble	l’oblidà.
i	sabeu	què	ens	quedà	de	veres?
Plantaren	en	un	tros	les	garroferes
i	este	full	de	la	història	se	sepultà.

Els	edificis	que	Torrent	els	ha	plorat		
Hotel	Vedat,	la	Fonda	i	el	Sanatori
del	pare	Jofre	i	l’Ermita	Sant	Gregori,
el	nou	Moli	i	el	vell	Moli	destrossats.
No	serà	que	este	poble	de	tot	ha	passat
com	aquell	rei	que	va	perdre	Granada
que	quan	l’havia	deixat	amarg	plorava
i	la	reina	deia,	no	plores	que	l’has	cagat.

Ser molt arreus 
fent estelles

s’han perdut les 
meravelles
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El	gran	palauet	de	Cortina

es	vol	que	torne	a	brillar.

Va	ser	una	perla	molt	fina

però	s’ha	tornat	una	espina

que	cap	govern	vol	tocar.

S’anava caient a trossos

comença prompte a espoliar

robant tot davant dels nassos

i	no	es	veuen	gens	d’esforços

ni	els	guàrdies	volen	passar.

Es va omplir de molts inquilins

fent	foc	les	portes	i	teulades,

s’assequen tots els arbres i pins

quedant-se	molt	de	temps	dins

perquè	ho	tenien	tot	debades.

Poc	a	Poc	s’ha	fet	molt	lleig

arrancat  escames vidriades

emportant-se	els	taulellets

fent	gamberrades	els	xiquets

trencant-ho	tot	a	pedrades.

No	va	tindre	mai	la	protecció

semblant que no era valuosa

són	part	de	greu	destrucció

i ens deu servir a tots de lliçó

guardant	si	la	joia	es	formosa.

I	ara	volem	fer	reviscolar

una	cosa	que	pot	ser	greu

i	és	que	es	tindrà	que	pagar,

així	que	cal	posar-se	a	resar

perquè	açò	no	ho	paga	ni	Déu

S’ha perdut altra  
meravella

que valia més que 
una costella





Alguns	estaran	d’acord

quan	en	mirar	la	façana

pensem que tenim sort

però	per	dins	és	un	mort

per	fer-se	de	mala	gana.

Tot	poble	gran	o	xicotet

sent	orgull	pel	seu	teatre.

Torrent	en	este	es	troba	net

perquè	de	tindre	tot	complet

sols	ens	queda	un	desastre.

El	salo	semblava	a	glòria

amb	una	decoració		genial

sols	alguns	saben	la	història

però	queda	en	la	memòria

perquè	ho	feren	tan	mal.

No	sé	qui	va	tindre	la	culpa

l’alcalde	o	la	corporació.

Algun	descabellat	en	junta

d’interessos que trau punta

de	prendre	tan	mala	decisió.

La meravella sols 
té eixa cara

del Montecarlo 
la que és ara





Les	voreres	de	tot	Torrent

són	com	la	bufa	la	gamba

estan totes en depriment

igual	dóna	antic	que	present

caminem	ballant	la	samba.

Els	nous	carrers	arreglats

han	gastat	poc	el	nivell,

de	pendents	estan	infestats

amb	aigua	i	fang	estancats

on	han	deixat	el	desnivell.

En	creuar	tu	per	eixa	senyal	

segons	es	diu	pas	de	zebra

l’aigua		queda	en	un	bassal.

Com	s’ha	fet	això	tan	mal?

Millor	anar	a	picar	pedra.

En la vorera de Camí Reial

s’han	fet	boniques	sequietes

perquè	l’obra	s’ha	fet	tan	mal

sembla quan plou un canal

en	no	aplegar	a	les	arquetes.

El	coxes	com	passen	volant

tirant	l’aigua	fins	la	paret

deixen	ben	amerat	al	vianant

més	una	grip	està	pescant

en	quedar-se	gelat	el	pobret.

Les pendents són 
meravelles

que poden trencar 
costelles
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Carrer	d’Alaquàs	i	Sant	Pere

Santa	Llúcia		i	Sant	Gaietà	

i molts que venen darrere

o	és	que	estan	fent	un	ERE

o	perquè	la	caixa	neta	està.

Caminar	per	eixos	carrers

d’eixa	vorera	tan	estreta

amb	eixos	ferros		punyeters

la meitat no queden sencers

es	trencar	ous	i	la	caixeta.

Alguns	fan	la	gran	pendent

per	al	cotxe	poder	entrar	

tu	ho	has	de	tindre	present

per no acabar amb el cul calent

no	passes	que	pots	patinar.

Quan	sols	cauen	dos	gotes

i	tu	vols	passar	eixe	toll,

t’aconselle	que	no	el	botes.

Posat unes bones botes

o	et	trencaràs	fins	el	coll.

Una meravella 
oblidada

és la vorera 
destrossada





Cap	persona	ha	sabut	perquè

si	el	despatx	està	tancat

i	no	trobem	cap	forat,

qui	té	les	claus?	No	ho	sé.

Ignorem	l’ordre	d’on	vingué

o	pot	ser	que	siga	algun	gat,

el	cas	és	que	algú	s’ha	enfadat

mentre	altres	diuen,	i	què.

Els retrats estan cap avall

segons	diuen	són	dos	roses

en	el	PSOE	vaques	grosses,

s’ha	armat	ací	gran	guirigall.	

Com	el	porrat	de	Sant	Blai

perquè	el	partit	està	desfet

per	un	Pere	que	mal		ha	fet

i	ell	mateixa	va	cap	avall.

L’home		manté		l’obsessió

de poder ser ell president

però	alguns	d’este	Torrent

l’aclamaren	poc	l’ovació.

I	ell	rosegant		la	qüestió

vol	ser	president	en	la	foto

i diu que si li toca la loto

arma	la	gran	revolució.

Per eixes fotos 
cap avall

la meravella 
deixa un ai!





Com	alcalde	de	Torrent

carregues	amb	esta	passió

en	el	ple	de	l’ajuntament.

Compromís	està	present

fan	eixa	gran	proposició.

De batejar el nostre Auditori

posant-li	el	nom	de	Vicentet.	

És més llest que un canari

i	ens	hem	assabentat	pel	diari

que	en	Alcúdia	està	quetet.

Cada poble vol el que és seu

a	València	no	me	la	toques

perquè	tiraré	fins	el	lleu

defensant	el	que	és	meu

amb	trons	de	bac	i	traques.

Segons	diuen	està	aprovat

l’Auditori		de	Vicent	Torrent.

No	ha	sigut	un	fet	encertat

i	altres	músics	s’han	ignorat

quant	els	mérits	són	evidents.

Jesús, no és 
meravella l’invent

de dir-li a l’Auditori 
Vicent Torrent
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Us	he	de	dir	que	s’ha	acabat.

Les	quatre	lletres	que	he	escrit.

Per	a	molts	serà	un	greu	pessic

si	l’assumpte	no	els	ha	agradat.

Per	això	em	sent	molt	cansat,

però	encara	em	sent	un	recel

de poder tocar prompte el cel

si	la	crítica	els	ha	agradat.

Com veureu és molt nostre

d’arrels	que	s’han	destrossat.

Entre	ells	alguns	ens	han	robat

fent	del	patrimoni	un	desastre.

Però	m’he	esforçat	un	poquet,

com	tenim	esta	democràcia

he	intentat	posar-li	la	gràcia

deixant	ben	complit	el	llibret.

I	sobre	el	premi	poca	cosa	diré,	

això	ho	pose	en	mans	del	jurat,

el	meu	cap	ja	prou	s’ha	calfat

i	us	dic	adéu	que	ja	està	bé.

Les Meravelles 
s’han acabat.

Jo furgaré per un 
altre costat









Torres d’Or amb
Fulles de Llorer i Brillants

per Joaquín Requena i Piles

Les Torres dels Serrans és una de les dotze portes que custodiaven l’antiga muralla cristiana de la ciutat 
de València. És d’estil gòtic valencià, de finals del segle XIV (anys 1392 a 1398). Són un gran referent de la 
ciutat de València i un dels monuments millors conservats. De l’antiga muralla, tan sols queden estes torres 
i les de Quart (del segle XIV), a més a més d’alguns altres vestigis i restes arqueològiques com la Porta dels 
Jueus, actualment plaça dels Pinazo. Les Torres de Serrans representen el pòrtic de la festa de les falles i 
s’hi desenvolupa el tradicional acte de la Crida.
Enguany, la nostra Comissió compta amb quatre Torres més que no són les de Serrans sinó d’Or i Brillants, 
pels cent vint anys de fallers que acumulen entre els quatre protagonistes que exaltem a continuació. 



Andrés de la Flor i Llamas, és un andalús que va arribar a 
Valencia pels anys 70. 1 algú es preguntara, qué pinta un 
andalús en el món de les falles? La contestació és rapida 
i convincent. Divertir-se com el que més i aportar més gracia 
i simpatia si cap a la nostra festa. 

L'amistat amb Andrés Andreu, el va catapultar a inscriure's 
en la nostra comissió, després de quedar embruixat quan 
va ajudar en el muntatge d'una presentació i posteriorment 
convidat al Sopar de la Plantá 

André, com li salen dir, és una 
persona encantadora que prompte 
es va guanyar la simpatia de tots 
els fallers i talleres. 

Els seus fills van seguir el seu pas, 
participant en tates les activitats 
programades i en la actualitat, 
són els seus nets els que 
l'acompanyen en tots 
els actes. 

Els trenta anys de 
presencia d'André en 
la falla Ramon i Cajal 
han sigut molt 
gratificants i són una 
mostra més de que 
la festa fallera no és 
exclusiva deis 
valencians, sinó 
de tota la humanitat. 



Mari Carmen Ferrandis i Puchol, és una altra fallera 
brillant que des de que va xafar el casal de l'Ermita, s'ha 
sentit coma sa casa, formant part d'una família i com 
són tates les famílies, amb opinions, desavinences, 
quefers ... , pero tots lluitant per una mateixa il · lusió. S'ha 
rigut, ha ballat, ha pintat, ha aprés a fer disfresses i ha 
brindat amb els seus amics i tota la família fallera. S'ha 
emocionat i s'ha posat nerviosa en cada presentació. 

En definitiva, ha gaudit de cada moment, encara que 
per diverses circumstancies han sigut menys deis que 
haguera desitjat. Ha fet realitat el seu somni de ser 
Fallera Majar a través deis ulls de la seua tilla i espera 
i desitja veure la seua neta gaudir de la falla tant com sa 
mare i la seua iaia. 

Pero, el que més destaca del món taller, 
són les persones meravelloses que 

ha conegut, disposades a ajudar 
a canvi de res i aixo és per a 

Mari Carmen el sentir 
de les falles 
que sempre 

tindran el seu 
reconeixement 

i gratitud. 



Ana García Gil, és una altra fallera que vam fitxar ja fa 
quasi trenta anys i cal dir que va resultar molt facil, perqué 
es va enamorar de Juanjo, un taller nostre de família molt 
arrelada en la falla de l'Ermita i tinguérem l'enorme sort 
d'incorporar-la a la nostra comissió. 1 ho diguem bé, malta 
sort. És un encant, no sois pel seu home sinó pera tots els 
fallers i talleres que l'admirem com a persona i sobretot, 
coma mare de dos de les nostres Falleres Majors lnfantils 
deis últims anys, Marta i Mireya. 

No li agrada gens ser la protagonista i 
sap en cada moment com ha d'actuar 
davant tates les possibles situacions 
que se li presenten, siguen bones 
o ro"lnes. 

Tot ho arregla amb un somriure 
de malta satisfacció en uns 
casos i de comprensió 
resignació en d'altres. 

Gracies Ana per haver-nos deixat 
compartir molts anys de la teua 
vida amb tots nosaltres. 

La falla Ramon i Cajal se sent molt 
orgullosa de que formes part d'ella. 



Rafael Miquel i Campos, és més conegut per Rafeta, sobretot, 
pels amics fallers de la seua generació, o pel fill de Rafel, com 
millar !'identifiquen els més majors de la comissió. Quasi sempre 
passa desapercebut, pero aixo sí, des de molt xicotet li ha 
agradat participar tant en els Trasllats com en les Ofrenes a la 
Mare de Déu. 

Ara bé, el que més li agrada de les falles 
són les despertades. Es sent un enamorat 

deis masclets. Rafeta és molt amic deis 
seus amics, que en té molts, resultant 

sempre molt agradable la seua companyia i 
la falla Ramon i Cajal la du sempre al seu 

cor com tota la seua família, sa mare, 
la seua germana, el seu cunyat i 
com no, el seu fill, Pau. 

És sent orgullós de formar part 
d'ella, fins el punt que se li fa la 
boca aigua quan parlen de la 
seua comissió, la qual, es sent 
satisfeta de poder comptar amb 
este taller més de quaranta 

anys de la seua vida entre 
infantil i majar. 





L’arqueòleg faller i literari, 
una espècie a protegir

per José Fernando Andreu i Mora

Les piràmides d’Egipte són, de tots els vestigis legats pels egipcis de la antiguitat, els més portentosos i 
emblemàtics monuments d’esta civilització, i en particular, les tres grans piràmides de Giza, las tombes 
o cenotafis dels faraons Keops, Kefrén y Micerino, la construcció de les quals es remunta, per a la gran 
majoria d’estudiosos, al període denominat Imperi Antic d’Egipte. La Gran Piràmide de Giza, construïda 
por Keops és una de les Set Meravelles del Món Antic, a més de ser l’única que encara perdura.



Quan	 Ximo,	 el	 coordinador	 del	 nostre	
llibret,	 va	 escoltar	 el	 lema	 de	 la	 falla	
que	 enguany	 ens	 plantaria	 el	 nostre	
artista,	Vicent,	ho	va	tindre	més	que	clar.	
“Meravelles”	és	el	lema,	i	de	meravelles	
del	món	de	 les	 falles	havíem	d’escriure	
els	nostres	articles.	Què	fàcil,	vaig	pensar,	
qualsevol	tema	faller	és	una	meravella	en	
sí per als que estem enamorats d’este 
món,	però	per	arrodonir	la	idea,	va	afegir	
i “la teniu que interrelacionar amb una 
de	les	meravelles	del	món”.	Uff,	sembla	
que	 la	 cosa	 es	 complica,	 però	 com	
podeu comprovar en els articles dels 
meus	companys,	en	poc	de	temps	esta	
complicació	desapareix,	perquè	les	falles	
tenen tantes meravelles com meravelles 
puguen	haver	al	món.

Una	meravella	darrere	altra	 van	desfilar	
per	 la	 meua	 ment,	 cadascuna	 d’elles	
més	 impactant	 i	 extraordinària.	 Un	
cúmul	 d’imatges,	 de	 sentiments,	 de	
vivències,	 d’olors,	 de	 mirades...,	 van	
començar	 a	 escriure	 l’excepcional	
expedient	personal	de	les	falles,	que	han	
fet,	 que	per	 a	mi,	 hagen	 segut	 sempre		
declarades	 Patrimoni	 Immaterial	 de	 la	
Humanitat,	 sense	 necessitat	 de	 cap	
reconeixement	 extern.	 Reconeixement,	
que per suposat celebre i reconec de 
la	seua	importància,	però	que	no	em	va	
fer	 canviar	 la	 meua	 forma	 d’entendre	 i	
de	gaudir	de	cadascuna	de	 les	nostres	
meravelles.

Mentre al meu interior lluitava per triar 
la	 meua	 meravella	 preferida	 sense	
massa	 èxit,	 la	 Generalitat	 Valenciana,	

va	 anunciar	 que	 declarava	 l’any	 2017,	
Any	 Blasco	 Ibáñez,	 commemorant	 els	
150	anys	del	seu	naixement.	Este	fet	va	
ser	 determinant	 per	 a	 la	meua	 elecció.	
Per	 a	 mi,	 Vicente	 Blasco	 Ibáñez,	 és	
un dels escriptors més importants del 
segle	 XIX-XX,	 i	 el	 que	 més	 ha	 pogut	
influir	 en	 la	 meua	 afició	 literària.	 La	
seua	 narrativa	 costumista,	 delectant-
nos	amb	passatges	que	et	 fan	viatjar	a	
la	València	de	 l’època,	 i	sentir-te	ú	més	
dels	personatges	de	les	seues	novel·les,	
és	 insuperable.	 Són	 descripcions	
antològiques	dels	carrers	 i	places,	dels	
comerços	i	professions,	dels	costums,	i	
dins	d’estos	com	no	de	 les	 festes,	 i	de	
les	 falles.	 Amb	 la	 seua	 extraordinària	
prosa	ens	fa	transportar-nos	en	el	temps	
i	viure	la	setmana	fallera	d’aquella	època	
amb	la	mateixa	intensitat	que	ho	fem	en	
l’actualitat.

Dos	senzills	exemples	els	podem	trobar	
a	la	novel·la	“Arròs	i	tartana”,	(1894),	on	
descriu	 què	 ocorre	 en	 una	 plaça	 de	 la	
ciutat	en	el	moment	anterior	a	la	cremà:

“Es	 feia	 fosc.	 La	 plaça	 estava	 plena;	
els	 carrers	 adjacents	 seguien	 vomitant	
noves	 multituds,	 i	 tots	 cabien	 a	 força	
de	 cops	 de	 colze	 i	 empentes,	 com	
si	 fossen	 elàstiques	 les	 parets	 de	 les	
cases.	 Entorn	 de	 la	 falla	 s’agitaven	 un	
onatge	 de	 pentinats,	 de	 gorres	 amb	
visera	 groga	 i	 de	 bruses	 blanques.	
Les	 senyores	 s’amagaven	 als	 portals,	
empinant sobre les puntes dels peus per 
veure	millor;	els	marits	agafaven	als	seus	
petitons	per	les	aixelles	i	els	sostenien	a	



pols	 perquè	 contemplessin	 les	 últimes	
contorsions	dels	ninots.	 	Encara	era	de	
dia,	i	ja	s’impacientava	la	multitud.
-	Foc!	...	¡Foc!	...-	Cridaven	a	l’uníson	els	
de la brusa blanca”

“Estava	embolicat	en	el	fum	blavós,	subtil	
i	 picant	 que	 s’escapava	 del	 fogó	 dels	
bunyols;	 un	 baf	 greixós,	 inaguantable,	
capaç	de	fer	plorar	i	tossir	als	

ninots de la 

falla.	[...]	Els	organitzadors	de	la	falla	es	
resistien.	 Calia	 esperar	 que	 es	 tancara	
la	nit.	Però	la	multitud	estava	dominada	
per	 esta	 impaciència	 que	 entre	 la	
gent	 llevantina	 n’hi	 ha	 prou	 que	 siga	
manifestada	per	un	perquè	els	altres	es	
senten	contagiats.

-¡Foc!	 ...	 ¡Foc!	 ...-	



Seguien	udolant	dels	quatre	costats	de	
la	placeta.”

Senzillament	 extraordinari.	 La	 ploma	
de	 Blasco	 ens	 fa	 reviure	 el	 moments	
previs	 de	 la	 cremà	 de	 final	 del	 segle	
XIX	 d’una	 forma	 més	 que	 reial,	 i	 és	
el	 seu	 testimoni,	 el	 que	 ens	 fa	 saber	 i	
conèixer	en	 l’actualitat	 com	era	 la	 festa	
de	 les	 falles	 d’aquell	 temps.	 Perquè	 la	
festa	de	les	falles	és	per	concepció	una	
festa	 efímera,	 passatgera	 i	 temporal,	 i	
l’únic	que	 la	 fa	perpètua	 i	 transmissible	
intergeneracional	 és	 la	memòria	 de	 les	
persones	i	sobretot,	els	testimonis	escrits	
que	perduren	en	el	temps.

I	 amb	 tots	 els	 respectes	 per	 al	 mestre	
Blasco,	 i	 tenint	 el	 perill	 d’arribar	 a	 ser	
irreverent,	 vaig	 a	 deixar	 de	 costat	 els	
famosos	 escriptors,	 viatjant	 totalment	
cap	al	pol	oposat,	 i	 enaltir	 com	una	de	
les	 meravelles	 més	 significatives	 de	 la	
nostra	 festa,	 els	 centenars	 i	 centenars	
d’escriptors	 anònims	 que	 deixen	 com	
a	 legat	per	a	 les	 futures	generacions	el	
testimoni	escrit	de	la	festa	de	cada	any,	i	
seguint	l’estil	costumista	de	Blasco,	açò	
sí	 que	 és	 una	 irreverència,	 són	 notaris	
destacats del que ocorre a la seua 
comissió	o	la	seua	ciutat.

Sainets,	 joguets	 o	 obres	 teatrals	 per	
a	 participar	 a	 concursos	 de	 teatre,	
apropòssits	que	donen	pas	a	l’exaltació	
de	 les	Falleres	Majors,	 poemes	que	es	
publiquen	als	llibrets,	o	es	presenten	en	
concursos	com	els	Jocs	Florals,	articles	
d’opinió	 i	 articles	 d’investigació	 que	 es	

publiquen	també	als	 llibrets,	“explicació	
del	que	conté	la	falla”,	tant	al	llibret	com	
als	mateixos	monuments,	i	que	són	una	
descripció	 satírica	 i	 real	 del	 que	 està	
ocorrent	 al	 nostre	 voltant...	 Imagineu	 el	
volum	 de	 producció	 literària	 anual	 que	
ixen	de	plomes	anònimes	 i	que	amb	el	
pas	 dels	 anys	 desapareixen	 o	 queden	
guardats	 dins	 d’una	 caixa	 de	 sabates	
en	 algun	 amagatall	 inabastable	 de	 la	
llar,	 esperant	 que	 una	 ànima	 caritativa	
el	torne	a	traure	a	la	llum,	o	adaptant-se	
als	temps	actuals,	els	podem	trobar	als	
discs durs dels ordinadors perduts entre 
milers	d’arxius.

Quina	 llàstima	 veritat,	 quina	 gran	
quantitat	 de	 literatura	 fallera	 escrita	
en	 valencià	 perduda	 i	 amagada,	 i	 que	
possiblement	mai	tornem	a	llegir	i	quede	
sepultada	per	a	sempre	baix	les	pedres	
de	 la	 indiferència.	 I	 és	 des	 d’este	 punt	
on vull tornar a viatjar en el temps quasi 
5.000	anys	enrere	 i	ens	endinsem	en	 la	
fascinant	 civilització	 de	 l’Antic	 Egipte,	
i comprovem com a la majoria de 
piràmides	 hi	 ha	 escrits	 i	 jeroglífics	 de	
l’època	 que	 arqueòlegs	 van	 descobrint	
poc a poc i ens van revelant secrets 
d’aquells	 temps.	 Missatges,	 textos	
i	 imatges	 que	 van	 córrer	 la	 mateixa	
“mala”	sort	que	els	escrits	fallers	actuals,	
i	 que	 ara	 fan	 necessàries	 faraòniques,	
mai	 millor	 dit,	 inversions	 per	 poder-los	
recuperar	i	treure’ls	a	la	llum.

Per	 sort,	 encara	 estem	 a	 temps	 de	
revertir	 està	 situació	 i	 anar	 llevant	 una	
a	una	 les	pedres	de	 la	 indiferència	que	



sepulten	estos	escrits,	 i	esta	solució	no	
està	en	mans	de	cap	tipus	d’expert,	està	
en	 les	 nostres	 mans,	 perquè	 podem	
anar	 guardant	 tot	 els	 documents	 que	
trobem,	 ordenar-los,	 arxivar-los	 i	 fer	
que	 les	 properes	 generacions	 puguen	
gaudir-ne,	 i	 si	 no	 voleu	 fer	 este	 xicotet	
esforç,	 del	 que	 segur	 que	 després	 us	
penedireu,	 busqueu	 els	 arqueòlegs	
fallers	 del	 segle	 XXI,	 associacions	 com	
l’ADEF	 (Associació	 d’Estudis	 Fallers)	 o	
la	COMFET	 (Comissió	d’Estudis	Fallers	

Torrentins),	als	que	 lliurar	 tot	el	material	
documental que no necessiteu i ells 
s’encarregaran	 de	 custodiar-lo	 i	 fer-lo	
públic	per	al	delecte	de	la	gent.

Tenim	 moltes	 meravelles,	 però	 cal	 que	
les	cuidem	una	a	una,	amb	molta	estima	
i	 delicadesa,	 i	 permeteu-me	 que	 somiï	
despert,	 si	 desitge	 que	 cadascú	 traga	
l’arqueòleg	faller	i	literari	que	tenim	dins.	
Les	falles,	la	cultura	i	les	futures	genera-
cions	ens	ho	agrairan.





Una reflexió necessària 
per Joaquín Requena i Piles

La Torre de Babel no sols és una edificació clau en la tradició judeocristiana i mencionada en l’antic 
Testament, sinó també pertany a l’ideari universal i la seua història ha transcendit generacions. Però la 
llegenda de la torre reposa sobre una realitat, ja que existia en efecte a Babilònia una construcció d’alguns 
pisos i d’origen desconegut, que era ja restaurada en temps de Nabopolasar (625-605 AC), fundador de la 
dinastia caldea.
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Què	 meravella!	 Les	 falles	 ja	 són	
Patrimoni	 Immaterial	 de	 la	 Humanitat!	
Ja són una de les moltes meravelles del 
món!	Quina	alegria!	Aprofitant	 l’impacte	
de	les	noves	tecnologies,	la	notícia	es	va	
expandir	com	la	pólvora	i	si	 tafanejaves	
el	Facebook,	la	majoria	dels	comentaris	
reflectien	la	immensa	satisfacció	de	tots	
els	 fallers	 i	 fallers	per	 haver	 aconseguit	
el	 reconeixement	 internacional	 a	 favor	
de	la	festa	fallera,	un	guardó	que	havíem	
perseguit	des	de	fa	molt	de	temps	i	que	
sens	cap	dubte	mereixíem.

Evidentment,	 la	 majoria	 dels	 que	
formem	 part	 de	 la	 societat	 actual	 no	
podem	 quedar	 aliens	 al	 bombardeig	
dels	missatges	que	cada	dia	envaeixen	
els	nostres	mòbils	o	altres	aparells	que	
ja	 no	 podem	 evitar,	 perquè	 són	 tant	
imprescindibles com l’aire que respirem 
dia	a	dia,	i	lògicament,	notícies	com	esta	
la	comparteixes	amb	una	gran	emoció,	
i	fins	i	tot,	ens	posen	els	pèls	de	punta.

Però,	 de	 sobte,	 t’adones	 d’un	 detall	
que	 et	 deixa	 dolgut	 i	 afligit,	 i	 que	 a	mi	
em	va	impactar	de	forma	molt	negativa.	
Estàvem	 parlant	 de	 falles...	 Estàvem	
parlant	 de	 les	 falles	 de	 València...	 No	
parlàvem	de	 les	 falles	 de	Madrid	 ni	 de	
cap	 capital	 andalusa,	 ens	 referíem	 tots	
a	les	falles	de	València...	I	si	és	així,	per	
què	 quasi	 tots	 els	 missatges	 estaven	
escrits	 en	 Castellà?	 Per	 què	 no	 havien	
d’estar	en	Valencià?

I	 la	 veritat	 és	 que	 es	 tracta	 d’una	 crua	
realitat	 que	 hem	 viscut	 durant	 molts	

anys	 i	amb	 la	que	seguirem	compartint	
al	 llarg	 del	 temps	 si	 no	 posem	 remei	
entre	tots.	Tinc	edat	per	a	recordar	quan	
es	va	aprovar	 l’Estatut	d’Autonomia,	no	
exempt	 de	 disputes	 i	 rancúnies	 pels	
símbols i altres peculiaritats que millor 
seria	oblidar	per	sempre.	

El	 cas	és	que	en	un	dels	seus	articles,	
referint-se	 a	 la	 llengua	 oficial,	 trobem	
que	 no	 sols	 tenim	 una,	 sinó	 que	 ne	
tenim	 dues.	 El	 Castellà	 per	 ser	 part	
d’Espanya	i	el	Valencià,	perquè	som	una	
comunitat	autònoma,	que	per	les	seues	
arrels	 i	 la	seua	pròpia	història	mereix	el	
reconeixement	 de	 ser	 un	 poble	 amb	 la	
seua	identitat	i	les	seues	diferències.

Però,	desgraciadament	la	cooficialitat	de	
les	 dues	 llengües	 només	 es	 veu	 sobre	
el	paper	en	el	que	està	imprès	el	nostre	
Estatut,	 perquè	 en	 la	 vida	 quotidiana	
del	 dia	 a	 dia,	 mostrem	 que	 tenim	 una	
llengua	oficial,	que	és	el	Castellà	i	entre	
alguns	pocs,	 no	molts,	 emprem	com	a	
llengua	vehicular,	el	Valencià.	I	açò	és	el	
que	 tenim	 i	 caben	 totes	 dues	 opcions,	
acceptar	 la	 situació	 tal	 com	 és,	 una	
opció	 ben	 còmoda	 i	 massa	 habitual	
entre	els	valencians,	o	posar	el	crit	en	el	
cel	i	dir,	prou!	Una	opció	més	valenta,	de	
més	compromís,	però	poc	fiable	 i	difícil	
de	posar	en	marxa.

Per	 què?	 Molt	 fàcil!	 Perquè	 en	 este	
cas,	 els	 papers,	 les	 lleis,	 els	 acords	
governamentals,	 els	 pactes	 socials,	 la	
voluntat	d’un	poble	no	serveixen	de	res	si	
no	ho	assumim	com	a	part	d’eixe	poble.	



No	 acceptem	 fàcilment	 allò	 que	 ens	
imposen.	 No	 es	 tracta	 d’una	 obligació	
que	hem	adquirit	per	ser	valencià.	Hem	
de prendre’l com un sentiment arrelat 
en	cadascú	de	nosaltres,	 d’igual	 forma	
que	sentim	 l’estima	pels	nostres	pares,	
la	 nostra	 dona,	 el	 nostre	 home	 o	 els	
nostres	fills.

De	 seguit,	 com	una	mesura	d’urgència	
es va prendre la decisió d’introduir en 
el	 currículum	 de	 totes	 les	 escoles,	 el	
Valencià.	I	així	fou!	Una	assignatura	més	
a estudiar i un motiu més per a enrabiar 
els	nostres	alumnes.	No	en	 tenien	prou	
amb	el	castellà	i	l’anglès,	que	ara	havien	
d’afrontar	 l’estudi	 d’una	 altra	 llengua,	 i	
per	 a	 la	 majoria	 d’ells,	 totalment	 nova,	
perquè	desgraciadament,	el	valencià	no	
l’empraven	ni	en	pintura.	Millor	dit,	i	açò	
sí	és	per	a	avergonyir-se,	fins	i	tot	estava	
mal	vist	parlar	en	valencià.

De	 tota	manera,	 cal	 dir	 que	el	 valencià	
a	 l’escola	 ha	 sigut	 i	 sempre	 serà	 una	
decisió	necessària	i	lògicament	positiva,	
perquè	sí	es	va	notar	una	evolució	més	
satisfactòria	en	quant	a	l’ús	del	Valencià,	
tant	dins	 com	 fora	dels	 col·legis,	 i	més	
encara per les emissions de la televisió 
valenciana,	que	vulguem	o	no,	suposava	
un	 suport	 més	 a	 aconseguir	 l’objectiu	
d’equilibrar	 la	 justa	 cooficialitat	 de	 les	
dues	nostres	llengües,	independentment	
de	la	falta	de	rigor	que	haja	pogut	tindre	
tant en la seua administració com a 
empresa,	 com	 en	 la	 utilització	 d’un	
valencià	 correcte	 i	 respectuós	 amb	 les	
normes	establides.

Però,	 com	 deixàrem	 de	 tindre	 televisió	
autonòmica	i	el	valencià	a	l’escola	anava	
de	mal	en	borràs	he	de	confessar	que	el	
pessimisme	davant	la	situació	lingüística	
en la nostra comunitat em supera i 
no	 em	 deixa	 veure	 cap	 possibilitat	 de	
trobar	 un	 punt	 d’inflexió	 que	 em	 faça	
il·lusionar-me.	Tant	de	bo	seria	recuperar	
una	 televisió	 pròpia.	 Això	 sí,	 amb	
coneixement	 i	 professionalitat,	 i	 en	 la	
que	la	llengua	vehicular	siga	el	Valencià,	
sempre lluny de ser maltractat i sempre 
supervisat	 per	 persones	 ben	 formades	
que eviten ja no sols errors puntuals 
sinó situacions ridícules que provoquen 
burles	i	comentaris	indignes,	com	ens	ha	
tocat	sofrir	en	l’etapa	anterior.

Pel	 que	 fa	 a	 la	 visió	 catastrofista	 del	
Valencià	 a	 l’escola,	 resulta	 que	 ho	 he	
viscut en primera persona i no puc ser 
gens	optimista.	I	és	que	el	Valencia	s’ha	
quedat	 com	 una	 assignatura	 més	 i	 en	
cap	moment	 ha	 adquirit	 el	 rang	de	 ser	
una	 de	 les	més	 importants.	 Al	 contrari,	
jo	no	sé	si	encara	val	l’expressió	de	que	
es	tracta	d’una	maria,	però	si	no	és	així,	
diré	que	mai	 he	 sigut	 testimoni	 de	que	
els alumnes la compararen amb unes 
Matemàtiques	o	el	mateix	Castellà.	

I	 encara	 hi	 ha	 més,	 perquè	 quan	
parlem	 de	 llengua	 vehicular,	 l’escola	
s’està	convertint	en	el	pitjor	enemic	del	
Valencià,	 ja	 que	 la	 llengua	 emprada	
dins	 del	 col·legi	 entre	 alumnes	 i	 també	
professors	 és	 en	 un	 percentatge	 molt	
alt,	el	Castellà.	La	qual	cosa,	agreuja	 la	
situació	 del	 Valencià,	 perquè	 els	 pocs	



que	el	 tenen	com	a	 llengua	habitual	es	
rendeixen	fàcilment	davant	l’imperialisme	
castellà	i	acaben	parlant	en	esta	llengua,	
tan	nostra	com	el	Valencià	però	molt	més	
privilegiada.

Mentre	vaig	omplint	el	present	escrit,	pel	
meu cap passen pensaments contra-
dictoris.	Per	una	banda,	creus	que	tot	el	
que	 reivindique-hi	 no	 sembla	 tan	 difícil	
d’aconseguir	i	al	mateix	temps	m’adone	
que	va	a	ser	impossible	que	d’una	vega-
da	per	 totes	 el	 Valencià	 siga	 un	 verda-
der	 signe	 d’identificació	 de	 tots	 els	 va-
lencians.	 I	és	que	tot	són	 inconvenients	
i pocs els passos que donem per a 
superar-los.	Ara	mateix,	ens	trobem	que	
tots	els	menuts,	joves	i	menys	joves,	han	
d’aprendre	idiomes,	l’anglès,	el	francès,	
l’alemany,	i	fins	i	tot,	el	xinés,	perquè	del	
contrari,	diuen	que	no	tindran	massa	èxit	
en	un	proper	futur.	Estem	convidant-los	a	
que	se’n	vagen	fora	de	València	i	ací	ens	
queden	 tan	 sols	 els	 que	 no	 han	 tingut	
cap	 opció	 de	 formar-se	 en	 totes	 estes	
llengües?	Si	és	així,	anem	a	fer	un	esforç	
perquè,	els	que	ens	quedem	siguem	fent	
del	nostre	poble	una	comunitat	autòno-
ma	que	presumeix	de	 la	 seua	història	 i	
es	sent	orgullosa	de	 la	 seua	 llengua,	o	
millor	 dit,	 orgullosa	 de	 parlar	 i	 escriure	
la	 seua	 llengua.	 I	 si	 no	 és	 així,	 podem	
aprendre	 tots	 els	 idiomes	que	 vulguem	
però	incloent	per	convenciment	i	justícia	
el	nostre	Valencià

És	evident	que	el	món	és	com	la	Torre	de	
Babel	on	trobem	cultures	i	tradicions	de	
les	més	diverses	 i	originals	 i	on	es	par-

len	un	cabàs	de	llengües	sorgides	de	les	
arrels	de	cada	poble	o	país,	la	qual	cosa	
ens	 permet	 compartir	 vivències	 gratifi-
cants	i	formatives,	però	des	del	respecte	
i	 la	 tolerància	no	hem	de	 renunciar	mai	
a	defendre	i	potenciar	la	nostra	identitat.	





Som Patrimoni, i ara qué...?
per Irene Andreu i Carratalá

El pensador és una de las escultures més famoses d’Auguste Rodin (1881-
1882). Esta peça, denominada originalment, el Poeta, es va concebre a partir 
d’una comissió que el Ministeri de Belles Arts encarregà a Rodin per al futur 
Museu de les Arts Decoratives de París. El pensador, en el seu origen, buscava 
representar Dante a la porta de l’infern. Rodin desitjava mostrar en el nu 
d’esta escultura una figura heroica a l’estil de Miguel Ángel per a representar 
tant el pensar como la poesia. La referència a “Il penseroso” de Miguel Ángel 
ha sigut destacada per alguns crítics.
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Al	voltant	del	migdia	del	30	de	novembre	
les	 xarxes	 socials	 començaren	 a	
anunciar la noticia més esperada per al 
món	 faller.	 Des	 de	 bon	 matí	 arribaven	
missatges	d’optimisme	des	de	 la	ciutat	
d’Adís	 Abeba,	 que	 es	 varen	 traduir	 en	
una	 expressió	 de	 goig	 i	 alegria	 quan	
el	 Comitè	 de	 l’UNESCO	 va	 a	 decidir	
declarar	 la	 festa	 de	 les	 falles	 Patrimoni	
Immaterial	de	la	Humanitat.

A	partir	d’eixe	moment	els	missatges	de	
felicitacions	 i	enhorabona	arribaven	des	
de	 qualsevol	 part	 del	 món,	 i	 gràcies	 a	
les	 noves	 tecnologies	 podíem	 escoltar	
el	 missatge	 d’entusiasme	 i	 felicitat	 de	
qualsevol	 faller	 de	 a	 peu,	 com	 els	 de	
satisfacció	 i	 agraïment	 de	 les	màximes	
representants	falleres	e	institucionals.

Poques	 vegades	 la	 unitat	 del	 món	
faller	 era	 tan	 unànime,	 tots	 estàvem	
contents,	 feliços,	 no	 era	 per	 a	 menys	
clar,	 i	 sobretot	 amb	 moltes	 ganes	 de	
celebrar-ho	 al	 carrer,	 com	 és	 la	 nostra	
festa,	 una	 festa	 de	 carrer,	 i	 per	 a	 mi,	
un dels principals motius per abastar 
este	 reconeixement.	 Molt	 prompte,	
van	 arribar	 les	 convocatòries	 amb	 una	
barreja	 d’oficialitat	 i	 extraoficialitat	 de	
molts	Ajuntaments,	convocant	 trobades	
en	llocs	emblemàtics	dels	municipis	per	
a	celebrar-ho.	

Les	felicitacions	telemàtiques	van	deixar	
pas a les abraçades personals junts 
els companys de l’Escola de diverses 
comissions,	 mentre	 quedàvem	 per	
acudir tots junts als actes de celebracions 

abans	 esmentats,	 i	 sobretot,	 a	 l’acte	
central	organitzat	per	JCF	a	les	Torres	de	
Serrans.	 Mentre	 ens	 organitzàvem	 per	
a	 quedar,	 una	 veu	 serena,	 estranyada,	
indiferent,	 d’una	 xica	 que	 enguany	
havia	 arribat	 a	 la	 nostra	 classe	 des	 de	
Saragossa	 a	 estudiar	 1º	 de	 Batxiller,	
comença	a	preguntar:	“¿Qué	celebráis?	
¿Què	habéis	ganado?	Y	con	eso,	¿qué	
os	dan?	Qué	beneficio	obtienen	vuestras	
asociaciones?

Ni	 cas,	 no	 varem	 fer-li	 ni	 cas.	 Paraules	
que	s’emportà	el	vent	o	 la	pluja	d’eixos	
dies	 i	 que	 no	 anàvem	 a	 deixar	 que	
impediren	 les	 nostres	 celebracions.	
Què	 preguntes	 més	 inadequades	 en	
un	moment	 històric,	 i	 a	més,	 forastera,	
què	 sabia	 ella	 de	 falles,	 que	 fins	 i	 tot,	
ens	 cridava	 associació.	 Com	 dèiem,	
ni	 cas,	 i	 a	 les	 20:00	 hores	 estàvem	als	
peus	de	 la	Torre	celebrant	este	esperat	
esdeveniment.

En arribar a casa després de la 
celebració,	 durant	 el	 sopar	 amb	 la	
família	 també	 va	 ser	 tema	de	conversa	
el	 reconeixement	de	 la	UNESCO,	 i	 vaig	
escoltar els meus pares parlar en uns 
termes	molt	semblants	als	de	la	xiqueta	
aragonesa.	 Ells	 no	 eren	 indiferents,	
per	 suposat	 que	 no,	 estaven	 iguals	 de	
contents	i	feliços	que	jo	i	que	qualsevol	
altre	faller,	però	sí	que	parlaven	de	futur,	i	
no	d’un	futur	molt	llunyà,	i	de	com	podia	
afectar	 a	cadascuna	de	 les	comissions	
de	forma	directa	este	reconeixement.	De	
sobte,	la	veu	de	ma	mare	em	va	arribar	a	
l’ànima,	“Irene,	i	tu,	què	penses,	que	heu	



estat	tot	el	dia	celebrant-ho?”.	En	blanc,	
com en el pitjor dels malsons davant un 
examen,	totalment	en	blanc	sense	saber	
què	contestar.

Les	 circumstancies	 familiars	 van	 fer	
que	 la	 conversa	 canviara	 de	 direcció,	
i als pocs moments em trobara en la 
meua	 habitació	 per	 acabar	 de	 perfilar	
els	 deures	 de	 l’endemà,	 però	 dins	 de	
mi	seguia	 ressonant	 la	pregunta	de	ma	
mare.	En	obrir	el	llibre	d’Història	de	l’Art,	
una	imatge	robusta	i	pensativa	ocupava	
més	de	mig	full,	“El	pensador”	de	Rodin,	
que	 amb	 la	 seua	 desafiant	 mirada	 em	
repetia	 una	 vegada	 darrere	 d’altra	 la	
mateixa	 pregunta:	 Sou	 Patrimoni,	 i	 ara	
que?

Una	 amiga,	 ma	 mare,	 una	 històrica	
estàtua...,	 tots	 amb	 la	mateixa	 qüestió,	
en	poques	hores	de	diferència.	Em	varen	
convèncer,	 crec	 que	 després	 de	 les	
merescudes	celebracions	és	la	pregunta	
que	 cal	 que	 ens	 fem	 tots	 els	 fallers	 i	
falleres,	 i	 crec	 que	 tot	 els	 valencians:	
Som	Patrimoni,	i	ara	que?

Amb	l’atenta	mirada	de	la	figura	de	Rodin,	
us	deixe	la	humil	opinió	d’una	adolescent	
de	 16	 anys,	 però	 convidant-vos	 a	 que	
tots	 ens	 parem	 a	 pensar	 i	 puguem	 fer,	
pública	o	internament	la	mateixa	reflexió.

Sincerament	i	pensant-ho	fredament,	us	
diré	que	este	 reconeixement	em	 fa	una	
mica	de	por,	enteneu-me,	por	en	el	sentit	
de	no	poder	estar	a	l’alçària	dels	que	han	
aconseguit	 este	 guardó.	 Perquè	 esta	

declaració	 com	 a	 Patrimoni	 Immaterial	
és el resultat del treball de molts anys 
i	 de	molts	 fallers,	molts	 dels	 quals	 fins	
i	 tot,	 ja	 no	 estan	 entre	 nosaltres,	 i	 ara	
sembla	que	ens	diuen	“Teniu,	ací	teniu	la	
millor	festa	del	món,	a	veure	què	hi	feu”.

Responsabilitat,	 exacte,	 eixa	 crec	 que	
és	 la	 paraula	que	millor	 defineix	 el	 que	
ens	 espera.	 Responsabilitat,	 però	 per	
part	 de	 tots.	 Institucional?	 Per	 suposat,	
però	 eixa	 no	 està	 a	 les	 nostres	 mans.	
Responsabilitat	 personal?	 Eixa	 és	 la	
important.	 Ens	 hem	 de	 plantejar	 què	
podem	 fer	 cadascú	de	nosaltres	per	 la	
nostra	 comissió,	 què	 podem	 aportar	
dins	 de	 les	 nostres	 possibilitats,	 no	
tenim	 que	 ser	 fallers	 passius	 esperant	
obtenir	beneficis	de	la	festa,	sinó	actius	
i	 fer	que	 la	 festa	siga	un	benefici	per	a	
tots,	fins	i	tot,	per	als	no	fallers.	Eixir	de	
la	nostra	zona	de	confort,	donar	un	pas	
endavant,	involucrar-nos	en	les	activitats	
de	 cada	 comissió,	 i	 així	 fent	 créixer	 la	
nostra	 comissió,	 ajudarem	 a	 engrandir	
el	 món	 de	 les	 falles,	 i	 farem	 nostre	 el	
reconeixement	que	hem	heretat.

Però	 clar,	 sense	 oblidar	 que	 som	 una	
festa,	i	per	això,	cal	gaudir-ne	al	màxim;	
una	cosa	no	està	baradalla	amb	l’altra	i	
mai	no	podem	oblidar	el	caràcter	festiu	de	
les	falles.	La	diversió	és	imprescindible	i	
substituir	 la	 diversió	 per	 l’obligació,	 no	
és	 el	 camí.	 Divertir-nos	 mentre	 tenim	
obligacions,	m’agrada	més,	i	fer	de	cada	
obligació	fallera	una	diversió	personal,	ja	
seria	el	màxim.



I	 ara	 ha	 arribat	 el	 vostre	 torn,	 i	 no	 val	
quedar-se	en	blanc.	Som	patrimoni,	sí,	i	
ara	que?	





Solidaritat  fallera
per  Joaquín Requena i Piles

El dia 26 de gener de 2007, la Muralla Xinesa va ser considerada com una de les Noves Set  Meravelles del 
Món de l’època moderna, desprès de ser declarada Patrimoni de la Humanitat a l’any 1987 per la UNESCO, 
i és una antiga fortificació xinesa construïda i reconstruïda entre el segle V a. C. i el segle XVI (Edat 
Moderna) per a protegir la frontera nord de l’Imperi xinés durant las successives dinasties imperials dels 
atacs dels nòmades xiongnu de Mongòlia i Manxúria. Es calcula que té 21.196 quilometres i s’ha arribat a 
dir que és l’única construcció humana visible des de la Lluna.
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Els objectius que tenen les comissions 
falleres	estan	en	funció	de	les	persones	
que	 les	 formen	 i	 és	 evident	 que	 tots	
s’esforcen	 i	 lluiten	sense	cap	dubte	per		
aconseguir-los.	No	cal	anar	massa	lluny	
en	el	temps	per	a	comprovar-ho.	Fa	tant	
sols	uns	mesos	vam	rebre	la	confirmació	
definitiva	 d’esta	 evidència,	 quan	 la	
UNESCO,	 va	 proclamar	 la	 festa	 de	 les	

falles,	 Patrimoni	
Immaterial	 de	 la	
Humanitat.
I	 clar,	 de	 seguit	
es parla dels 
monuments,	 de	
la	 traca,	 de	 la	
música,	 de	 les	
flors	 i	 de	 tots	 els	
oficis	 i	 activitats	
que es veuen 
implicats en 
l’organització	 de	
la	 festa	 fallera,	
i	 lògic	 que	 siga	
així,	 perquè	 són	
l’essència	 	 que	
la	 identifica	 i	 la	
fa	 diferent	 de	
qualsevol altra 
festa	o	celebració	
que	 es	 puga	 fer	
en la resta del 
món.
Però	cal	destacar	
un altre objectiu 
que	no	és	exclusiu	
de	 les	 falles	 ni	
de cap altra 
activitat	 lúdica.	

Un	 objectiu	 que,	 per	 justícia	 i	 dignitat,	
hem	 d’incloure	 en	 el	 programa	 que	 se	
planteja	al	principi	de	cada	exercici	faller.	
Estem	parlant	de	la	solidaritat.
Vivim	 en	 un	 món	 ple	 de	 misèries	 i	
discriminació que junt amb les contínues 
desgràcies	 que	 ens	 regala	 la	 mare	
Natura	 i	 les	 guerres	 absurdes	 que	
provoquen	 els	 eixelebrats	 per	 tots	 els	
racons	del	nostre	planeta	Terra,	presenta	
unes	estampes	de	pobresa	i	calamitats,	
on	majoritàriament	els	protagonistes	són	
els	 xiquets,	que	dins	d’un	 segle	XXI	 és	
difícil	de	comprendre	i	que	no	es	deuria	
d’acceptar.
No	 anem	a	 entrar	 en	 el	 dilema	de	 que	
si	 es	 fa	 tot	 el	 possible	per	 a	 eliminar	 o	
al	 menys	 reduir	 al	 màxim,	 totes	 estes	
dramàtiques	 situacions	 pròpies	 d’un	
món	egoista	 i	cruel.	Volem	destacar	 les	
meravelles	que	 fan	moltes	comissions	 i	
altres entitats per a millorar una miqueta 
la	 vida	 dels	 més	 necessitats.	 Quina	
tasca	més	entranyable	 i	 important!	Açò	
sí	que	és	un	Patrimoni	 Immaterial	de	 la	
Humanitat!
La	 falla	 Ramon	 i	 Cajal	 de	 Torrent	 es	
considera	una	comissió	solidària,	encara	
que	estem	d’acord	tots	els	fallers	i	falleres	
que	 sempre	 podríem	 esforçar-nos	més	
en esta labor d’ajuda i compromís per a 
aconseguir	un	món	més	just	i	saludable.	
Però,	 al	 mateix	 temps	 pensem	 que	
qualsevol	 pas	 que	 es	 done,	 per	 molt	
xicotet	 que	 siga,	 és	 molt	 important	 i	
necessari
I	això	hem	fet	al	llarg	del	present	exercici.	
Independentment	 de	 les	 aportacions	
que	hagen	pogut	fer	cada	faller	o	fallera	
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de	 forma	 personal,	 la	 falla	 de	 l’Ermita,	
a	 través	 dels	 grups	 de	 teatre	 i	 ball,	 ha	
estat	 disposat	 sempre	 a	 col·laborar	 en	
qualsevol	 campanya	 organitzada	 per	
entitats	que	treballen	de	forma	persistent	
en	esta	 labor	de	solidaritat	a	 favor	dels	
més	 pobres	 i	 en	 especial,	 dels	 més	
menuts.	

D’esta	 manera,	 hem	
col·laborat	 en	 diferents	
campanyes de “Manos 
Unidas”,	 organisme	
que	 treballa	 sobretot,	
promovent projectes pel 
bé dels més necessitats 
i	 també	 hem	 participat	
en	una	gala	a	favor	de	la	
Fundació	Mª	Auxiliadora,	
Laura	 Vicuña,	 que	 tan	
important	 tasca	 fa	 pels	
joves	 de	 Torrent	 amb	
dificultats	 d’integració.	 I	
ja podem estar contents 
amb	 el	 que	 hem	 fet?	
És	 clar	 que	 no.	 Però	 sí	
que	 hem	 d’agrair	 als	
protagonistes	 de	 la	
nostra	aportació,	 la	seua	
disposició	a	col·laborar	en	
un	be	comú,	al	temps	que	
aprofita	per	a	sensibilitzar	
a	 la	 resta	 de	 fallers	 i	
falleres,	 i	 en	 especial	
als	 menuts,	 que	 esta	
iniciativa junt amb moltes 
més,	 ens	 dignifiquen	
com a persones i ajuden 
a millorar el nivell de vida 
de	moltes	altres.

Quan buscava la meravella del món 
que	s’identificara	amb	el	present	escrit,	
de	 seguit	 em	 va	 vindre	 al	 cap	 la	 gran	
muralla	 xinesa,	 no	 pels	motius	 que	 fou	
construïda sinó per la seua majestuositat 
i la possibilitat de poder recórrer tants i 
tants	quilometres	facilitant	poder	arribar	
a	 qualsevol	 lloc,	 que	 d’alguna	manera,	
convida	 a	 continuar-la	 fins	 a	 tots	 els	
racons	 del	 món,	 perquè	 cap	 persona	
es	 quede	 aïllada	 i	 puga	 ser	 atesa	 en	
unes	 condiciones	 dignes,	 i	 així	 poder	
acabar	 amb	 la	 trista	 desigualtat	 en	 la	
que	estem	immersos.	Res	a	veure	amb	
els	 murs	 que	 es	 construeixen	 amb	
l’objectiu de separar pobles i propiciar 
una	 discriminació	 absurda	 i	 intolerable.	
La solidaritat comença construint camins 
que	faciliten	la	unió	i	la	integració	de	tots	
els pobles i continua amb l’eliminació de 
l’egoisme	de	 tots	aquells	que	es	veuen	
amb	el	dret	de	controlar	i	dominar	el	món.	
La	solidaritat	és	voluntat,	és	 justícia,	és	
estima,	i	sense	estos	elements	seguirem	
edificant	murs	i	més	murs	en	els	cors	de	
tots	 nosaltres,	 i	 eixos	 murs	 sí	 que	 són	
molt	difícils	d’enderrocar.





Paral·lelismes 
per  Amparo Andreu i Mora 

La llibertat il·luminant el món, coneguda com l’Estàtua de la Llibertat, és un dels monuments més famosos 
de Nova York, dels Estats Units i de tot el món. Es troba a la illa de la Llibertat, al sud de la illa de 
Manhattan, junt amb la desembocadura del riu Hudson. L’Estàtua de la Llibertat fou un regal dels francesos 
als americans en 1886 per a commemorar el centenari de la Declaració d’Independència dels Estats Units i 
com un signe d’amistat entre les dos nacions. Fou inaugurada el 28 d’octubre de 1886 i és obra de  l’escultor 
francès Frédéric Auguste Bartholdi. El 15 d’octubre de 1924, l’estàtua fou declarada monument nacional 
dels Estats Units i en 1984, Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. L’Estàtua de la Llibertat es va 
convertir en un símbol i representa, en un pla més general, la llibertat i emancipació respecte a l’opressió.



No	 crec	 en	 les	 casualitats,	 però	 estant	
asseguda	 en	 l’avió	 a	 punt	 d’eixir	 cap	
a	 un	 dels	 viatges	 de	 la	 meua	 vida,	 un	
missatge	 demanant	 la	 col·laboració	 en	
el	 llibret	 d’enguany	 va	 fer	 que	 les	 huit	
hores	 de	 viatge	 per	 arribar	 a	New	York	
passaren	volant.

Meravelles	 de	 València,	 meravelles	 del	
món.	 Senzillament	 el	 meu	 viatge.	 D’on	
venia	 i	 on	anava.	Meravelles	de	 la	 vida	
que	cal	gaudir,	malgrat	els	incidents	que	
puguen	 aparéixer	 en	 el	 viatge,	 perquè	
com	 ocorre	 al	 món	 de	 les	 falles,	 quan	
hi	 ha	 un	 problema,	 no	 cal	 quedar-se	
pensant.	Senyors,	pensat	i	fet	 i	 ja	tenim	
la	solució!	Doncs	si	arribem	i	les	maletes	
arriben	 quatre	 dies	 més	 tard,	 no	 hi	 ha	
problema,	 perquè	 ningú	 ni	 res,	 podia	
llançar	a	perdre	este	viatge.

Començàrem	 a	 recórrer	 la	 ciutat,	
com	 quan	 un	 dia	 16	 de	 març	 arribes	
a	 València	 per	 a	 veure,	 disposats	 a	 no	
perdre’ns	res,	amb	la	millor	companyia,	
per	suposat,	perquè	qui	gaudeix	de	 les	
falles	 en	 solitari?	Conegueu	 a	 algú?	 Jo	
no.	En	estes	experiències	el	mateix,	cal	
realitzar-les	amb	la	millor	companyia,	i	si	
és amb les persones que més vols d’este 
món,	molt	millor.	Allí,	estàvem	davant	de	
gegants	 edificis,	 edificis	 emblemàtics	
vist	 en	 les	 pel·lícules	 i	 que	 ara	 podíem	
fins	i	tot	tocar,	sembla	que	estàs	tornant	
a	reviure	fets	passats	quan	era	la	primera	
vegada	que	estàvem	a	New	York.	Gent	
encantadora,	una	amalgama	de	cultures	
semblant	al	que	es	pot	viure	en	la	Nit	del	
Foc	 o	 la	mascletà	 del	 19	 de	març	 a	 la	

Plaça	 de	 l’Ajuntament.	 I	 com	 no?	 Una	
ciutat	que	mai	dorm,	la	gran	ciutat	de	la	
llum.	Crec	que	no	fa	falta	que	us	diga	res	
més.

I	 després	 d’hores	 gaudint	 dels	
monuments,	 arribes	 a	 estar	 davant	 del	
monument	 més	 esperat,	 la	 falla	 de	 la	
secció especial que tu penses que pot ser 
la	millor	d’enguany,	grandiosa,	diferent,	
amb	personalitat	pròpia	i	embruixadora,	
tant	 que	 fa	que	 t’hi	 endinses	per	 veure	
els	seus	budells,	els	seus	orígens	i	poder	
contemplar de ben prop una majestuosa 
obra	 d’art.	 Haveu	 viscut	 eixa	 sensació,	
veritat?	 	 Érem	 nosaltres	 quan	 ens	
trobàrem	mirant	de	fit	a	fit	l’Estàtua	de	la	
Llibertat,	símbol	de	tot	un	país,	que	com	
a	far	que	era	en	els	seus	orígens	servia	
de	guia	d’entrada	cap	el	país	del	somni	
americà.

Indescriptible	 l’experiència,	 des	 de	
dins,	la	imatge	que	es	veu	és	idíl·lica,	te	
contagia	d’una	màgia	especial,	i	de	sobte,	
un corrent de sentiments començaren a 
brollar	del	meu	cor,	imatges,	vivències	ja	
viscudes,	 i	 nosaltres	 dins	 la	 corona	 de	
l’Estàtua.	No	ho	arribava	a	entendre.	Una	
espècie	de	 “Déjà-vu”	 inexplicable,	però	
al	 que	 vaig	 trobar	 explicació	 en	 veure	
que	la	meua	filla	Núria	tenia	els	mateixos	
sentiments	que	jo.

Perquè	 està	 a	 milers	 de	 kilòmetres	 de	
València,	 però	 si	 la	 mires	 bé,	 l’Estàtua	
de la Llibertat podria representar la dona 
valenciana	 i	 fallera.	 És	 el	 centre	 d’una	
ciutat,	com	ho	és	la	dona	de	la	nostra,	és	



la	guia	al	voltant	de	la	qual,	viu	
una	ciutat,	la	dona	
fallera	és	la	icona	
màxima	 de	 la	
festa	 de	 les	 falles,	
la	 seua	 raó	 de	 ser,	 la	
força	i	il·lusió	que	incita	els	
valencians a treballar 
per	 un	 sentiment.	
New	 York	 sense	
l’Estàtua	no	seria	New	
York,	València	sense	
la	 dona,	 no	 seria	
València.

La	Polaroid	instantània	
d’un	 turista	 japonès	 va	
plasmar	una	imatge	que	mai	
oblidarem,	 Nuria,	 jo	 i	 la	
nostra	 nova	 amiga	 fallera,	
i	 ens	 la	 va	 regalar,	mentre	
ens	 deia	 “Valencia-Fallas,	
muy	bonitas,	muy	bonitas...,	
igual	 que	 ella”,	 assenyalant	
l’Estàtua	 de	 la	 Llibertat”.	
Crec que no érem els únics 
que	ho	pensàvem.

Ja	 en	 l’avió	 de	 tornada,	 vaig	
veure	com	Núria	mirava	i	mirava	
la	 foto,	 i	 amb	 la	 sinceritat	 d’una	
xiqueta	hi	va	escriure	darrere:
“La	ciutat	sempre	il·luminada,	la	ciutat	
que	mai	dorm,	 la	ciutat	de	la	dona...,	
New	York,	New	York.
La	 ciutat	 sempre	 il·luminada,	 la	 ciutat	
que	 mai	 dorm,	 la	 ciutat	 de	 la	 dona...,	
València,	València.”





Liberté, égalité, fraternité 
per  Flori Requena i Romero 

La torre Eiffel és una estructura de ferro pudelat dissenyada pels enginyers Maurice Koechlin i Émile 
Nouguier, dotada del seu aspecte definitiu pel arquitecte Stephen Sauvestre i construïda per l’enginyer 
francès Alexandre Gustave Eiffel i els seus col·laboradors per a l’Exposició Universal de 1889 a París.
Situada en l’extrem del Camp de Marte, a la vora del riu Sena, este monument, símbol de França i de la 
seua capital, és l’estructura més alta de la ciutat i el monument més visitat del món. Amb una altura de 300 
metros, prolongada més tard amb una antena fins els 324 metros, la torre Eiffel fou l’estructura més elevada 
del món durant 41 anys.



“El	terme	normativa	designa	l’agrupació	
de normes que són plausibles de ser 
aplicades	a	instàncies	d’una	determinada	
activitat	 o	 assumpte.	 En	 tant	 que,	 una	
norma és aquell precepte que demanda 
un compliment ineludible per part dels 
individus”.

Que	 els	 humans	 necessitem	 per	 a	
conviure	 normes	 i	 regles	 que	 ens	
indiquen	el	que	és	correcte	i	allò	que	ens	
està	permès,	a	fi	de	no	perjudicar-nos	 i	
no	perjudicar	a	altres,	és	sensat	i	estem	
d’acord.	Supose.

Que	es	creen	normatives	 i	 regles	per	a	
guiar	la	conducta	dins	d’un	grup,	ja	siga	
a	l’	escola,	a	l’hora	de	practicar	un	esport	
o	 en	 el	 si	 d’una	 família	 entre	 altres,	 és	
necessari.	Vull	pensar.

I	 es	 ací	 on	 comença	 el	 meu	 punt	 de	
reflexió	 que	 hui	 i	 ara	 vull	 compartir,	
deliberar	i	possiblement	revertir-me	a	mi	
mateix.

A	 la	 fi	 d’este	 any	 passat	 es	 feren	
públiques	 les	 Normes	 de	 Protocol	 i	
Actuació per a les Falleres Majors de 
València	 i	 les	 seues	 respectives	 Corts	
d’Honor	 en	 la	 pàgina	 web	 de	 la	 Junta	
Central	 Fallera,	 provocant	 la	 sorpresa	 i	
la	 repúdia	 de	molts	 valencians	 i	 fallers	
entre	 altres,	 que	 no	 podien	 creure	 que	
les	màximes	representats	del	món	faller	
es	regiren	per	unes	normes	desfasades	
i	 que	 res	 tenen	 a	 veure	 hui	 amb	 el	
pensament evolucionat i equitatiu que 
tenim	 respecte	 de	 tot	 allò	 relacionat	

amb	 la	 forma	de	vestir,	de	pensar	o	de	
sentir	de	la	dona,	i	més	enllà,	de	la	dona	
valenciana.

La	 reacció	 que	 va	 suposar	 tot	 allò,	 en	
alguns	 casos	 de	 forma	 pública,	 va	
ser	 reivindicar	 i	 recordar-nos	 la	 lluita	
incansable	 que	 es	 va	 fer	 i	 que	 es	 fa	
en	 l’actualitat	 perquè	 la	 dona	 tinga	 el	
reconeixement	 que	 mereix.	 Alçaren	 la	
veu	 per	 fer	 saber	 que	 no	 s’acceptaria	
sota	 cap	 concepte	 que	 eixes	 normes	
dictaren la conducta de les nostres 
Falleres	 Majors	 i	 acompanyants,	 i	 de	
esta	forma,	aplicar-ho	en	tots	els	racons	
fallers	de	València.	

Em	sume	a	esta	queixa,	 i	qui	no?	Però,	
de veres ens pensem que el món de les 
falles	ha	arribat	al	seu	màxim	esplendor?	
Que	 tot	 el	 que	 hi	 ha	 és	 correcte?	 Que	
no	 ens	 cal	 fer	 canvis?	Que	 el	 que	 ens	
hagen	 atorgat	 el	 benvolgut	 i	 treballat	
reconeixement	 a	 les	 Falles	 com	 a	
Patrimoni	 Immaterial	 de	 la	 Humanitat	
ens	fa	els	perfectes	amfitrions	dels	valors	
associats	a	la	igualtat	o	al	respecte?	Què	
il·lusos	 som	 si	 pensem	 així...,	 que	 tot	
està	fet...	No	queda	feina	ni	res!	

Hem	evolucionat,	això	no	es	pot	negar.	
La	 societat	 ens	 ha	 obligat.	 Perquè	 una	
festa	 com	 la	 nostra	 tan	 vinculada	 a	 la	
cultura no es podia quedar enrere i ja 
es	veu	amb	total	normalitat,	que	al	cap	
de	 les	 comissions	 tinguem	 una	 dona	
presidenta...	 Al	 punt	 que	 em	 plantege	
que	 si	 el	 meu	 volgut	 avi,	 il·lustre	
representant	 del	 món	 faller	 a	 Torrent	



alçara	el	cap	i	vera	el	que	està	passant...	
Doncs	si	alçara	el	cap	i	vera	el	que	està	
passant,	estic	convençuda	que	ens	diria:	
“No	esperava	menys	de	vosaltres”.

I	 és	que	no	parlem	d’una	 feina	de	dos	
dies	i	en	les	nostres	mans	està	el	millorar	i	
evolucionar.	Jo	tinc	confiança	amb	els	que	
treballen	la	festa	i	tinc	la	esperança	que	
algun	dia	la	veu	de	la	meua	Fallera	Major,	
siga	més	reconeguda	que	els	apreciats	
atributs	 físics.	 Que	 un	 dia	 cansada	 de	
la	 mítica	 “Senyor	 pirotècnic	 pot	
començar	la	mascletà”	
ens enlluerne amb un 
improvisat i sincer 
missatge	 a	 tot	 el	
poble	valencià.		I	és	
que	 de	 vegades,	
les nostres Falleres 
Majors ens rememora la monumental 
Estàtua	 de	 la	 Llibertat,	 per	 ser	 un	
símbol	 emblemàtic	 de	 llibertat	 i	
democràcia.	 La	 seua	majestuositat	
és	digna	de	contemplar	i	en	visitar-
la,	 la	 seua	 bellesa	 t’embadaleix.	
Només	li	cal	parlar.	I	és	possible	que	
si	algú	li	haguera	preguntat	la	seua	
opinió	 sobre	 el	 país	 que	 engalana,	
hui	en	dia	el	nom	de	Donald	 tan	sols	
estaria vinculat en el nostre pensament 
com	 l’estimat	 ànec	 amb	 llacet	 i	 el	
cognom	Trump	seria	una	de	 les	moltes	
paraules complicades de pronunciar per 
nosaltres,	 coneguts	 pel	 poc	
vincle	 a	 la	 llengua	 que	 no	
siga	el	Valencià.	

És	evident	que	en	ocasions,	els	canvis	
fan	por.	I	sempre	ens	trobarem	partidaris	
del	 “renovar-se	 o	morir”	 front	 a	 aquells	
que	 asseguren	 que	 “qualsevol	 temps	
passat	fou	millor”.	Siga	el	que	siga,	vaja	
per davant que les meus paraules estan 
ben lluny del que es podia considerar 
una	 reivindicació	 feminista	 i	 ben	 prop	
del	peculiar	lema	oficial	de	la	República	
Francesa,	 Liberté,	 égalité,	 fraternité,	
que	 d’una	 forma	 majestuosa	 evoca	 la	
meravellosa	Torre	Eiffel,	i	que	vull	aplicar	

en	el	meu	escrit,	perquè	de	no	
ser	així,	em	faria	molta	llàstima	
saber	 que	 no	 he	 sigut	 capaç	

de transmetre el pensament tan 
positiu i esperançador que tinc 

dipositat sobre els meus estimats 
col·legues...,	els	fallers.





L´art de les meravelles
per  Juan José Benavent i Roig 

El teatre d’Epidaure és un teatre de l’antiga Grècia a Argòlida, edificat al segle IV aC per acollir els 
Asclépéia, concurs en honor al déu metge Asclepi. Fou el model de nombrosos teatres grecs. Estava 
organitzat al voltant de l’orquestra i podia acollir uns 14.000 espectadors; el semicercle que formava era 
dividit radialment per 13 escales que convergien en l’orquestra i que permetien la ràpida circulació del 
públic. A més, hi ha una perfecta visió i acústica de l’escenari des de qualsevol punt de la càvea.



Volguera	que	entenguéreu	el	títol	d´este	
text,	 perquè	 meravellós	 pot	 ser	 l´art,	
però	 més	 cert	 és	 que,	 les	 meravelles	
són	sempre	art.	 I	 reafirmant	esta	última	
reflexió,	 intentaré	 captivar-vos	 d´allò	
que	em	dóna	vida	i	llum,	i	que	de	segur	
s´endinsarà	també	al	vostre	cor.

Fixeu-se	en	 la	expressió:	 “tot	el	que	es	
art	no	és	meravellós”	 -que	 li	 ho	diguen	
a	l´amo	d´una	façana	grafitejata	o	al	veí	
d´un	pianista	que	toca	8	hores	al	dia	-;	
però	 “tot	 el	 que	 és	 meravellós,	 sí	 que	
és	art”,	cert	és	perquè,	què	em	dieu	del	
poble	 de	 Chichén	 Itzá,	 del	 quadre	 de	
les	Menines,	d´un	regat	de	Maradona	o	
d´una	nit	apassionada	al	foc	de	la	llar...?
 
Pensant	en	meravelles,	el	més	típic	seria	
anomenar	 les	 7	 més	 conegudes	 del	
món,	eixes	que	trobes	en	mil	fotografies	
i	que	fins	i	tot,	algú	haurà	disfrutat	de	la	
seua	 realitat	 en	 viu	 i	 en	 directe,	 i	 són:	
Chichén	 Itzá,	 El	 Coliseo	 de	 Roma,	 La	
estatua	Cristo	Redentor,	La	Gran	Muralla	
China,	Machu	Picchu,	en	Cuzco,	Petra,	
El	Taj	Mahal.

Jo	pel	contrari,	vaig	a	parlar-vos	d´unes	
atres	 que	 també	 són	 fascinants,	 més	
que	fascinants,	són	úniques,	també	son	
7,	 estan	 tan	 vives	 que	 són	 immortals.	
Tots	els	anys	ressusciten	entre	preguntes	
d´examen,	 les	 tenim	 a	 les	 estanteries,	
i	 si	 no,	 de	 segur	 que	 hem	 sentit	 parlar	
d´elles,	però…	les	hem	llegides?

Quan	 em	 vaig	 plantejar	 escriure,	 em	
vaig	posar	 a	buscar	 en	 l´estanteria	del	

saló,	la	intenció	era	trobar	els	títols	que	
foren	 significatius	 de	 la	 literatura	
representada,	 aquells	 que	
m´havien	 despertat	 quan	 era	
més	menut,	la	passió	per	les	
bones	lletres,	el	pensament	
fet	poesia,	i	la	poesia	feta	
teatre.	 Sí,	 volia	 buscar	
teatre,	 molt	 de	 teatre	
entre els llibres que 
descansaven a 
les vitrines de ma 
casa.	 I	 tot	 açò,	
perquè	 sempre	
he	pensat	que,	el	
teatre és el que 
transmet més 
d i r e c t a m e n t 
les inquietuds 
de	 l´actor,	
les compta 
mitjançant el 
diàleg	 d´uns	
pe r sona tges ,	
descriu molt 
però	 en	 poc	
espai	 i	 temps,	
ordenant les idees 
que passen per la 
seua	 imaginació	 i	 el	
seu	 cor.	 El	 teatre	 és	
la	 història	 de	 l´autor,	
personal	 o	 somiada,	
contada per tu i per 
mi,	 pels	 actors	 damunt	
de	 l´escenari.	 Pot	 haver-hi	
alguna	 cosa	 més	 especial	 i	
meravellosa?



Allí	 estaven	 les	 obres	 que	 buscava,	
i amb la intenció que el lector 
fóra	partícip	de	 la	meua	passió	
per	 eixes	 lletres,	 vaig	 decidir	
transcriure	 en	 este	 article,	
una	 xicoteta	 part	 de	
les	 seues	 pàgines.	
Concretament,	 i	 en	

relació al tema de 
meravelles sobre 
el	 que	 gira	 el	
nostre	 llibret,	 vaig	
buscar entre els 
seus	 diàlegs,	
eixa	 paraula:	
“MERAVELLA”	
o	alguna	de	les	
seues	variants,	
i	 conjugant	
totes	les	obres,	
he	 volgut	
d e s p e r t a r 
tímidament la 

curiositat de 
qui	 llig	 estes	
línies.	

Sense descobrir 
les obres vos 
convide	 a	 llegir	

este reduït teatre 
“multi-autor”	 però	
intens.	 Perdonareu	

les paraules que 
fins	 i	 tot	 arriben	 a	 ser	
pesades,	 tenint	 en	 compte	

que	 són	 textos	 traduïts	 del	
castellà	 i	 amb	 expressions	 mol	

poetitzades	 i	d´un	 llenguatge	molt	

culte.	El	text	és	l´original	de	cada	obra,	
tan	sols	hi	han	canviat	els	personatges	
que	 creen	 el	 diàleg,	 les	 acotacions	 i	
alguna	 frase	d´enllaç.	Si	 es	posa	certa	
atenció,	és	possible	endevinar	fins	i	 tot,	
quines	són	les	obres	i	els	autors.	Ànim!

Comença	 el	 teatre.	 Personatges:	 Amo,	
Criat,	Puck	i	Cartabón.
 
La	història	gira	al	voltant	de	la	visita	d´un	
home	acostumat	a	la	soletat	i	el	seu	criat	
a	una	festa	en	societat	on	viu	l´amor	de	la	
seua	infància.	Entren	a	la	finca	on	estan	
els	 convidats	 quan	 de	 sobte	 l´amo	 es	
queda	esbalaït,	mirant	a	eixa	dona	que	
buscava	ab	una	elegància	sense	igual.	

“AMO.- Així que esta es sa casa?

CRIAT.- Sí.

AMO.- Perquè res recorde, done fe. 
Però..., en sa casa...! Oh! Al punt isquem 
d’ella.... jo tinc la de mon pare. 

CRIAT.- D´acord estic amb vós; però és 
l’assumpte... 

AMO.- Què? 

CRIAT.- Que no podem anar-nos-en. 

AMO.- Sentir això me meravella. 

CRIAT.- No sé, en veritat, per què! 
M´acaba de dir que vol deixar este lloc.

AMO.- M’estàs confonent, i no sé quines 



xarxes són les que entre estes parets 
tem que m’estàs tendint. Mai el claustre 
vaig abandonar, ni sé del món exterior els 
usos: més tinc honor (sense entendre on 
està ni per què ha arribat fins ahí) 

CRIAT.- Vinga ....”
(des de dins i mirant uns personatges ab 
aprensió a l´amo i al criat, parlant entre 
ells) 

PUCK.- Que rústics terrossos són eixos 
que estan conversant a dos passos del 
lloc en què reposa la reina de les fades? 
Com! Van a representar una comèdia? 
Perquè estaré com a espectador, o fins 
i tot faré d’actor, si fóra necessari (es riu 
d´ells amb sarcasme)

CARTABÓN.- Oh monstruositat! Oh 
meravella! fent teatre a tu voret volguera! 
(pega voltes sobre si mateix com un 
pardal entre rialles i burles)
(intervenen novament els personatges 
acabats d’arribar) 

AMO.- Dis-me si és ella, eixa dama que 
enriquix la mà d’eixe galant amb tal tresor. 

CRIAT.- No sé qui és. 

AMO.- (enxisat) La llum de la seua cara 
ofén el sol. La terra no mereix tan suprema 
meravella. Al terme del ball, m’acostaré a 
ella, i acariciaré la seua mà. Mai bellesa 
com esta van vore els meus ulls.

CRIAT.- (el criat no entén el que el seu 
amo referix, i ab gestos eloqüents repetix 

acalorat i sense saber què diu) Oh 
meravellosa astúcia! Oh singular dona 
en el seu ofici! Oh cautelosa femella! 
Oh medicina presta! Oh discreta en 
missatges! 

AMO.- (sense fer cas del seu criat, l’amo 
seguix immers en la seua embogida 
emoció) Bé en vore els excel·lents 
rellams, que van ser cometes, mesclen 
salves diferents les caixes i les trompetes, 
els pardals i les fonts; sent amb música 
igual, i amb meravella suma, a la teua 
vista celestial, uns, clarins de ploma, i 
altres, aus de metall.

CRIAT.- (cansat i amb aires de desconcert 
i volent anar-se´n) Controle´s per esta nit: 
este esforç vos farà més fàcil l’abstinència 
pròxima, i la que seguisca després la 
trobareu més fàcil encara. El costum és 
capaç d’esborrar la impressió mateixa 
de la naturalesa, reprimir les males 
inclinacions i allunyar-les de nosaltres 
amb meravellós poder. Bona nit (anant-
se´n ell sol)

AMO.- (l’amo seguix hipnotitzat per la 
bellesa de la dama, ignorant la fugida 
del seu criat) Crec que vaig enrogir, 
meravellat, i va somriure l’ombra i 
s’allunyava, i jo me’n vaig anar darrere per 
a seguir-la fins a la fi del món on el meu 
cor morirà d´amor.”

En	 els	 personatges	 tenim	 l´espill	 de	
l´època,	l´amo	i	el	criat,	a	més	de	Puck	
i	 Cartabón,	 originals	 de	 la	 seua	 obra	
teatral.	 A	 més,	 els	 textos	 són	 d´obres,	



totes	 elles,	 d´èpoques	 que	 corren	 des	
del	segle	XIV	fins	al	 segle	XIX,	d´ahí	el	
lèxic	 treballat	 i	 culte,	 creat	 pels	 autors	
més	 reconeguts	 de	 l´història	 de	 les	
lletres	 teatrals,	 creacions	 meravelloses	
que	han	format	part	de	la	nostra	formació	
en	la	literatura	universal.	Estes	obres	són,	
seguint	 l´orde	de	 la	 reproducció	 teatral	
transcrita	 abans:	 Don	 Juan	 Tenorio,	
El	 sueño	 de	 una	 noche	 de	 verano,	
Romeo	 i	 Julieta,	 La	 Celestina,	 La	 vida	
es	 sueño,	 Hamlet,	 La	 divina	 comedia.	
Els	personatges	originals	del	text	en	les	
seues	obres	són:	Dª	Ines	i	Brígida,	Puck	
i	 Cartabón,	 Romeo	 i	 Criado,	 Calisto,	
Astolfo,	Hamlet	i	Dante.

D´entre	 totes	 les	 obres,	 em	 falta	 una	
que,	per	a	mi,	 també	 forma	part	de	 les	
meravelles	 del	 teatre,	 sumant	 per	 tant	
7+1,	 i	 eixa	 és:	 “La	 casa	 de	 Bernarda	
Alba”,	 de	 Federico	 García	 Lorca.	 No	
està	entre	elles,	perquè	de	forma	curiosa	
o	 intencionada	 per	 l´autor,	 la	 paraula	
MERAVELLA	no	està	anomenada	en	tota	
l´extensió	de	l´obra.	He	arribat	a	pensar	
en	la	consciència	de	l	áutor	per	a	evitar	
dita	paraula	a	tot	el	text,	motivat	per	una	
història	 plena	 de	 tristor,	 on	 Lorca	 fon	
incapaç	 d´utilitzar-la	 per	 tal	 sentiment.	
Sense	 saber-ho	 amb	 certesa,	 el	 ben	
cert	és	que	no	la	va	utilitzar,	la	qual	cosa	
resulta	fins	i	tot	curiosa	i	dramàtica,	puix	
evità	o	ni	se	 li	va	ocórrer,	 introduir-la	en	
cap	 de	 les	 distintes	 línies	 de	 les	 280	
pàgines	a	 les	quals	és	desenrotlla	esta	
dramàtica	l´història.
Com	podreu	 imaginar,	 unir	 estes	obres	
té	 com	objectiu	 fer	 un	 joc	de	paraules,	

o	millor	dit,	de	diàlegs,	on	he	buscat	el	
despertar la curiositat pel meravellós 
pensament	de	l´autor,	que	va	crear,	pel	
públic	 en	 general,	 uns	 títols	 que	 mai	
desapareixeran	 del	 nostre	 estant,	 o	 de	
segur,	del	nostre	cor.	Són	obres	antigues	
però	 no	 oblidades,	 són	 clàssics	 que	
segueixen	donant	sentit	a	totes	aquelles	
que són escrites i representades a 
l´escena	moderna	de	hui.		

MERAVELLES	DEL	TEATRE	
VALENCIÀ.

Volent	 fer	 una	 referència	 a	 la	 nostra	
història	 literaria	 teatral,	 es	 evident	 que	
després	 de	 preparar	 este	 article,	 arribe	
a	la	conclusió	què,	no	són	especialment	
coneguts	 i	 representatius	 els	 autors	
valencians	d´este	gènere.	Fins	a	tal	punt	
brilla	 la	 poca	 proliferació	 del	 teatre	 en	
valencià,	que	fins	a	l´arribada	de	l´autor	
d´esta	 terra,	Eduardo	Escalante,	meitat	
del	segle	XIX,	a	penes	es	coneixen,	més	
allà	 de	 les	 nostres	 fronteres,	 obres	 en	
la	 nostra	 llengua.	Escalante	 va	escriure	
fonamentalment	 sainets	 ab	 títols	 com	
La	satresseta,	Què	no	serà,	Un	grapaet	
i	prou,	però	també	escrigué	dos	miracle	
de	Sant	Vicent:	La	vanitat	castigada	i	La	
muda.	 Uns	 segles	 abans,	 ja	 passada	
l´època	del	segle	d´or	valencià,	 també	
podem	trobar	autors	de	renom,	com	va	
ser	Guillem	de	Castro	de	finals	del	segle	
XVI	 i	 principi	 del	 XVII,	 però	 varen	 ser	
èpoques	on	els	escrits	de	teatre	es	feien	
en	llengua	castellana.	
Per	 contra,	 i	 regirant	 entre	 les	 distintes	
èpoques	 de	 la	 literatura	 valenciana,	





intentant	 colar	 entre	 eixes	 meravelles	
universals,	 alguna	 obra	 de	 la	 nostra	
literatura,	 vaig	 pensar	 i	 trobar	 dos	 de	
caràcter	 popular	 i	 religiós	 que	 han	
perdurat	al	 llarg	de	més	de	cinc	segles	
des	 de	 la	 seua	 creació.	 Eixes	 obres	 o	
representacions són: els “milacres de 
San	Vicent”	i	“El	Misteri	D´Elx”.

El	primer	ha	aconseguit	que	des	de	mitat	
del	segle	XV,	es	recorde	al	Sant	i	els	seus	
milacres	per	mig	d´altars	en	els	carrers	de	
la	ciutat	de	València,	que	posteriorment	
es	 transformarien	 en	 representacions	
teatrals	públiques	i	populars.	Són	molts	
els	autors	que	han	escrit	miracles	de	Sant	
Vicent,	concretament	el	mateix	Eduardo	
Escalante,	 ja	 anomenats,	 i	 sobre	 tot	
Josep	 Bernat	 i	 Baldoví,	 del	 que	 farem	
menció	 per	 acabar.	 Realment	 costa	
pensar	que	amb	el	pas	del	temps,	estes	
representacions	tinguen	més	si	cap,	una	
acollida	 en	 la	 celebració	 de	 les	 festes	
a	 Sant	 Vicent,	 però	 vist	 l´ombra	 que	
deixa	 en	 passar	 i	 la	 fidelitat	 del	 poble,	
no	ens	queda	més	remei	que	reconéixer	
el	meravellós	 llegat	que	d´estos	escrits	
hem	heretat.

També	 cal	 fer	 una	 menció	 especial	 al	
Misteri	 D´Elx	 o	 Festa	 D´Elx,	 com	 se	 li	
coneix	popularment	a	la	ciutat.	Esta	obra	
que va començar sent una representació 
que	 recreava	 la	 mort,	 Assumpció	 i	
Coronació	de	la	Mare	de	Déu,	ha	passat	
a ser una representació on també la 
música	i	el	cant	formen	part	fonamental	
de	la	mateixa,	aconseguint	ser,	fins	i	tot,	
Patrimoni	de	la	Humanitat.

Per	últim,	vull	fer	menció	especial	a	Josep	
Bernat	i	Baldoví,	per	la	seua	peculiaritat	
i	 saber	 literari.	 Tenint	 en	 compte	 les	
referències	 fetes	 a	 este	 article,	 l´autor	
va	 escriure	 una	 paròdia	 de	 Don	 Juan	
Tenorio	 (una	 de	 les	 7+1	 meravelles):	
“L´Agüelo	Pollastre”.	També	va	participar	
en	la	creació	de	textos	dels	miracles	de	
Sant	 Vicent.	 La	 seua	 obra	 inclou	 obres	
populars que perduren al pas del temps 
com:	“Pascualo	i	Visanteta”,	“El	tribunal	
de	Favara”,	o	“Qui	tinga	cucs,	que	pele	
fulla”.	 Si	 s´em	 permet	 una	 llicència	 al	
tema	 d´este	 article,	 el	 teatre,	 diré	 que	
com	 a	 fet	 més	 significatiu	 de	 la	 seua	
obra	 pel	 món	 faller,	 i	 que	 va	 suposar	
un	 abans	 i	 un	 després,	 trobem	 entre	
les seues creacions la del llibret de 
falles,	una	obra	que	explicava	en	vers	la	
temàtica	de	 la	 falla	 amb	una	gran	dosi	
de	sàtira	y	humor,	és	a	dir,	el	mateix	que	
és	hui,	quasi	200	anys	després.	L´origen	
és	produïx	a	1855,	i	els	escrits	es	varen	
fer	per	a	la	falla	“El	Conill”,	plantada	a	la	
plaça	de	l´Almudí.

	 Per	 finalitzar,	 no	 puc	més	 que	 acabar	
animant	 a	 buscar	 a	 l´estanteria	 de	
cadascú.	De	segur	que	trobarem	obres	
que	ni	somiàvem	tindre,	o	que	ni	sabíem	
que	podien	estar	allí.	Els	 racons	d´una	
casa	 són	 molt	 savis,	 i	 on	 menys	 ho	
pensem,	 pot	 estar	 esperant-nos	 eixe	
món	meravellós	que	és	el	teatre.





Meravelles efímeres
per  Sergio Giménez i López 

Les Falles són unes festes que van del 15 al 19 de març amb una tradició arrelada en la ciutat de València 
i diferents poblacions de la Comunitat Valenciana. Oficialment comencen l’últim diumenge de febrer amb 
l’acte de la Crida.
Es tracta d’una festa, que a més a més d’estar catalogada como a festa d’Interès Turístic Internacional, en 
novembre de 2016 la Unesco les va inscriure en la seua llista Representativa del Patrimoni Cultural Im-
material de la Humanitat. Les Falles prenen el nom dels monuments que es planten en tots els carrers i els 
seus orígens cal trobar-los en les fogueres purificadores que organitzaven els fusters amb les borumballes i 
trastos vells sobrants després de netejar els tallers al principi de la primavera. 





“Valencians...	Nou	Campanar	ha	mort!!!”	
Este	 podria	 haver	 sigut	 l’anunci	 del	 fet	
que	 han	 inspirat	 estes	 línies.	 Aixó	 si,	
sense voler entrar en comparacions ni 
paralelismes	 malintencionats	 amb	 fets	
històrics	de	cap	tipus.

Puix	 bé,	 en	 este	 llibret	 dedicat	 a	 les	
meravelles,	 no	 podien	 faltar	 unes	 línies	
que	 parlaren	 de	 meravelles	 falleres.	 I	
si	pense	en	meravelles	 falleres,	no	puc	
evitar pensar en els monuments que 
ens	 ha	 oferit	 al	 llarg	 de	 la	 seua	 curta	
però	intensa	vida,	la	comissió	de	la	falla	
Pediatra	 Jorge	 Comín-Serra	 Calderona,	
més	 coneguda	 com	 a	 Nou	 Campanar.	
I	 que	 per	 desgracia,	 amb	 la	 seua	
desaparició,	 l’any	 passat	 fou	 el	 primer	
que	ja	no	plantà	monuments.

Si	 fem	un	poc	de	memòria,	 la	comissió	
va	 nàixer	 al	 2002,	 i	 ja	 des	 dels	 seus	
inicis es percebia que ni era ni anava a 
ser	una	comissió	qualsevol.	 La	primera	
falla	plantada,	fou	per	tant	a	l’any	2003,	
i	directament	entrà	a	competir	en	secció	
primera,	obtenint	un	segon	premi	tant	en	
categoria	major	com	en	infantil.	Ací,	ja	es	
començà	a	parlar	de	 la	nova	comissió,	
que	apuntava	molt	alt.	Peró	també	es	de	
veres que la sensació que donaven era 
de	 no	 conformar-se	 amb	 competir	 a	 la	
categoría	 d’argent,	 sinó	que	apuntaven	
encara	més	amunt.

I	 efectivament,	 el	 segon	 any	 que	
plantaren	 falla,	 al	 2004,	 ja	 competiren	
a	 secció	 especial,	 categoria	 que	 no	 va	
abandonar durant la resta de la seua 

vida.	Peró	a	més,	no	fent-ho	com	a	mera	
comparsa,	sinó	competint	de	tu	a	tu	amb	
l’elit	 fallera	 formada	per	comissions	“de	
tota	la	vida”,	amb	els	fitxatges	estrela	de	
Pedro	Santaeulalia	per	 a	 la	 falla	gran,	 i	
de	son	pare	Miguel	per	a	la	falla	infantil.	

Des	 de	 l’inici,	 esta	 incursió	 d’una	
comissió nova a la secció especial de 
València	va	començar	a	donar	que	parlar,	
i	no	precisament	bé	en	molts	dels	casos.	
Fou com la interrupció del descans dels 
gegants	per	part	d’un	alié,	que	hi	havia	
irromput	 en	 la	 festa	 com	 un	 elefant	 en	
una	caxarreria.	I	això,	que	les	comissions	
punteres en relació al monument encara 
no	sabien	el	que	se’ls	venia	damunt!!!!!

Doncs	bé,	des	d’eixe	primer	any	militant	
en la secció especial van estar una 
dècada	 plantant	 falla	 “convencional”,	
mentre	que	els	últims	dos	anys	de	vida,	i	
com que ja no disposaven del pressupost 
necessari	 per	 a	 competir,	 decidiren	
provar	 amb	 falles	 experimentals.	 Així,	
podríem	 resumir	 eixa	 dècada	 daurada	
en	les	següents	dades:

-En	 la	 meitat	 d’eixos	 déu	 anys	
obtingueren	doblet	en	categoria	gran	
i	 infantil.	 Incloent	 el	 del	 seu	 debut	
en	 la	màxima	categoria,	els	quatre	
primers	 doblets	 foren	 consecutius	
al	 llarg	 dels	 quatre	 primers	 anys	
en	 la	 secció	 especial,	 amb	 Pedro	
Santaeulalia	 com	 autor	 de	 la	 falla	
gran.	I	dels	infantils,	els	dos	primers	
anys	amb	Miguel	Santaeulalia,	pare	
de	 Pedro;	 i	 els	 dos	 següents	 amb	
l’artista	 que	 més	 falles	 ha	 plantat	



en esta demarcació del barri de 
Campanar,	 Julio	 Monterrubio.	 El	
quint	 doblet	 l’aconseguiren	 ja	 a	
l’any	2012	amb	Miguel	Santaeulalia	
fill	i	Julio	Monterrubio.	
-	 Les	 sis	 primeres	 actuacions	 en	
categoria	gran	en	la	secció	especial	
es convertiren en sis primers 
premis.	 I	en	nou	anys,	obtingueren	
set	primers	premis.
-	 Els	 premis	 obtinguts	 en	 esta	
dècada	 foren	 set	 primers,	 dos	
segons	 i	 un	 tercer.	 I	 el	més	 curiós	
es	que	coincideixen	exactament	els	
mateixos	 premis	 tant	 en	 categoria	
gran	com	en	infantil.
-	 L’artista	 més	 premiat	 amb	 esta	
comissió	ha	sigut	Julio	Monterrubio.	
Dels	vuit	monuments	que	ha	plantat	
este	 artista,	 sis	 han	 sigut	 primers	
premis	 (un	 en	 falla	 gran	 i	 cinc	 en	
categoria	infantil),	i	dos	foren	segons	
premis	 (un	 en	 falla	 gran	 i	 altre	 en	
infantil).	Encara	que	és	de	ressenyar	
que	Pedro	Santaeulalia	guanyà	cinc	
primers premis consecutius en 
categoria	gran	en	els	cinc	anys	que	
va	plantar.

Una	 vegada	 resumides	 les	
impressionants dades d’esta comissió 
en	apenes	una	dècada,	queda	obert	el	
debat:	 ha	 sigut	 positiva	 l’aportació	 de	
Nou	Campanar	al	món	de	 les	 falles?,	o	
en canvi es considera que amb la seua 
trajectòria,	ha	donat	un	mal	exemple?	

Puix	 bé,	 moltes	 han	 sigut	 les	 crítiques	
rebudes	 per	 esta	 comissió.	 De	 fet,	 no	

està	contrastat,	però	segurament	haurà	
sigut	la	falla	que	més	crítiques	haja	rebut	
per	any	de	vida;	perquè	en	els	seus	tretze	
anys	d’existència	es	va	convertir	des	de	
ben	xicoteta	en	la	falla	més	mediàtica,	i	
de	 la	que	més	es	parlava,	 tant	bé	com	
mal,	i	tant	dins	com	fora	del	cap	i	casal.

Molts	 l’acusaven	 de	 prepotència	 i	 de	
sobèrbia,	 de	 voler	 rebentar	 la	 festa	
amb pressupostos insultants per a 
uns,	 prohibitius	 per	 a	 altres	 i	 increïbles	
i	 inabastables	 per	 a	 tots.	 Tant	 fou	
el	 rebombori	 que	 despertà	 la	 nova	
comissió,	 que	 els	 seus	 detractors,	 i	
sobre	tot	la	seua	competència	acabaren	
eixint-se	amb	la	seua,	quan	Junta	Central	
Fallera	va	decidir	modificar	les	bases	del	
concurs	 de	 monuments,	 limitant-ne	 els	
pressupostos.	

Esta	decisió	suposà	un	gran	canvi	per	a	
la	secció	especial	a	València,	perquè	ara	
calia comprovar com podria competir 
la	comissió	de	 la	discòrdia	amb	el	nou	
panorama	 faller.	 És	 de	 veres	 que	 esta	
decisió	arribà	com	una	llum	d’esperança	
per	 a	 les	 comissions	 competidores,	
que veieren la possibilitat de tornar a 
guanyar	el	desitjat	primer	premi	després	
d’una travessia de sis anys de sequera 
en	que	s’havien	enfrontat	a	un	monstre	
invencible.

Peró	 també	 es	 de	 veres,	 que	 ens	 ha	
arrabassat	 als	 espectadors	 el	 gust	 de	
veure	monuments	que	mai	havien	vist	 i	
que	 pensàvem	que	 no	 veuríem	mai	 en	
la	vida.	Es	més,	alguns	dels	monuments	



plantats	 per	 Nou	 Campanar	 s’han	
convertit en “els monuments de la vida” 
de	moltes	persones.	Personalment,	una	
de	les	falles	de	la	meua	vida	fou	la	falleta	
infantil	 plantada	 per	 Julio	 Monterrubio	
a l’any 2011 amb el lema “La boda de 
mis	padres...	En	 fotos”.	Fou	una	 falleta	
elegant,	senyorial,	tractada	amb	la	dolçor	
justa,	però	sense	caure	en	el	risc	de	parar	
embafosa.	Els	propis	ninots	pareixia	que	
tingueren	 vida	pròpia	 i	 que	 transmetien	
els sentiments que suposadament 
estaven vivint en cadascuna de les 
seues	escenes.	Prou	plena	per	a	poder	
contar	 la	 història	 que	 pretenia	 però	
sense	quedar	sobrecarregada.	La	neteja	
de	l’acabat	no	era	possible	de	millorar.	I	
el	vestit	de	la	nòvia	podia	haver-lo	signat	
Dior,	 Versace	 o	 qualsevol	 dissenyador	
d’alta	 costura	 que	 se’ns	 puga	 ocórrer	
(això	si,	amb	la	xicoteta	dificultat	d’haver-
ho	fet	amb	suro...).

A	 més,	 la	 limitació	 pressupostària	 dels	
monuments imposada per Junta Central 
ha	 suposat	 una	 reducció	 de	 recursos	
al	 sector,	 que	 s’ha	 traduït	 quasi	 de	
manera directa en menys treball per 
als	professionals	artesans,	 i	per	 tant	en	
un	augment	de	 la	desocupació	en	este	
sector.	I	en	general,	en	menys	rotació	de	
capital	per	a	la	“indústria	fallera”.

És	cert,	que	 la	comissió	nobel	no	 tenia	
competència	amb	els	pressupostos	que	
treballava...	 Però	 i	 qué???.	 Tampoc	 té	
competència	Messi	i	no	el	fan	jugar	“a	la	
pata	coixa”.	

Personalment	 no	 tinc	 ni	 he	 tingut	 cap	
vinculació ni relació especial amb 
Nou	 Campanar,	 més	 enllà	 de	 ser	 un	
més dels milers i milers de persones 
que acostumaven a anar a veure els 
monuments més espectaculars en la 
història	 de	 les	 falles.	 Tampoc	 he	 tingut	
l’oportunitat	de	conéixer	el	que	diuen	fou	
l’artífex	d’este	fenomen	social,	el	senyor	
Juan	 Armiñana.	 Per	 tant,	 la	 visió	 que	
tinc	 lògicament	 és	 subjectiva,	 però	 no	
distorsionada	per	cap	relació	emocional,	
ni	amb	la	comissió	ni	amb	el	personatge	
en	qüestió,	sinó	com	un	simple	assistent	
als	espectacles	fallers	que	plantaven.

Per	 tant,	 desconec	 si	 en	 les	 distàncies	
curtes	l’actitud	de	la	comissió,	de	la	seua	
junta o el seu president acostumaven a 
ser	prepotents	o	sobèrbies.

Desconec també si amb els mitjans que 
contaven,	 apostaven	 per	 la	 cultura,	 la	
solidaritat	o	la	integració.

Desconec,	encara	que	supose	que	sí,	que	
feren	negoci	amb	tot	allò	que	envoltava	
al	monument,	i	que	esdevinguera	en	una	
màquina	d’obtindre	recursos	atípics.

I	 sincerament,	 m’importa	 poc,	 perquè	
el	que	sí	que	he	pogut	conéixer	són	les	
meravelles	que	hem	pogut	gaudir	quan	
ens	 acostàvem	 a	 un	 descampat	 en	 el	
barri de Campanar per a sorprendre’ns 
del	que	any	rere	any	ens	anaven	a	oferir.

Una	vegada	desapareguda	 la	comissió	
s’han	 abocat	 fins	 i	 tot	 comentaris	 al	





voltant	 de	 la	 seua	 inestabilitat,	 obrint-
se un altre debat al respecte: estabilitat 
pressupostària,	 econòmica	 i	 financera	
front	a	la	bogeria	fallera	que	li	pega	foc	a	
tot	el	que	divisa.	I	què	és	millor?

Puix	supose	que	com	en	la	majoria	dels	
casos,	segurament	la	posició	òptima	és	
l’equilibri	 entre	 les	dos	situacions.	 I	 per	
supost,	 que	 és	 de	 valorar	 l’estabilitat	
econòmica	 i	 financera	de	 la	majoria	de	
les	comissions,	que	tots	els	anys	lluiten	
per	 a	 quadrar	 els	 seus	 pressupostos,	
fent	 front	a	 totes	 les	despeses	 i	a	 totes	
les	 obligacions	 fiscals	 i	 legals	 que	 ens	
imposen,	 que	 cada	 vegada	 son	 més.	
Peró	 d’altra	 banda,	 les	 falles	 tenen	 i	
han	 de	 tindre	 també	 eixe	 ingredient	 de	
bogeria	 que	 suposa	 cremar-ho	 tot,	 per	
a	 tornar	a	començar	de	nou.	 I	està	clar	
que	si	Nou	Campanar	haguera	anat	amb	
por	de	desequilibrar	el	seu	pressupost,	o	
de	guardar	recursos	per	al	futur,	no	ens	
haguera	brindat	els	monuments	que	ara	
podem	recordar.

Així	 que,	 benvinguts	 tots	 els	 recursos	
destinats	 al	 món	 faller,	 del	 que	 viuen	
moltes	 famílies.	 Gràcies	 senyor	
Arminaña	per	ser	un	boig	faller	i	gràcies	
Nou	 Campanar	 per	 oferir-mos	 eixos	
monuments	 que	 no	 havíem	 vist	 mai	 i	
que	segurament	no	tornarem	a	vore	mai	
més...

No	obstant,	sabent	que	ja	no	va	a	estar,	
i	que	no	he	d’incloure	eixa	plaça	dins	la	
ruta	fallera,	cada	vegada	que	passe	pel	
barri	de	Campanar	en	falles,	continuaré	

girant	 el	 coll	 cap	 a	 eixe	 descampat	
en	 el	 que	 tant	 hem	gaudit	 i	 que	 tantes	
converses	ens	ha	provocat;	per	si	algun	
dia torne a veure’l ple de vida i d’activitat 
al	voltant	del	que	al	cap	i	a	la	fi,	és	una	
falla.I	per	molt	que	se’n	parle,	no	deixarà	
de	 ser	 una	 falla	 que	 es	 creme	 el	 19	
de març per a començar amb un nou 
projecte	que	cremar	a	l’any	següent...





Treball d’investigació
“Torrent en l’obra de Cervantes”

per  Salvador Ciscar i Juan 

Considerat un dels autors més influents de la literatura universal, les seues obres són meravelles intangibles 
on la nostra ciutat va tindre l’honor de trobar menció. Quatre-cents anys després, Miguel de Cervantes 
perviu.



-~ ~os que hablaµ erv ell~a fon los figuientcs.: 

.· bca1Í4 f4c11~0. 'Quiñones p11ge~ 
Criftina frtgon11: AnAJ1afio. 
Don ~ntonio: / Muficos • 

• i' 

1Marcel11_(u herm11_·~~~ wn ln1iber•: 
· ·'lJ#n F '"ncifco. 'V o a,lguat.Jil. 
C11rdenio. - Corotute • 
. 'T orr~nte fu criááa~

1 

Don Gil/,11ft~rá1! · 
c9ñuno~ t{oolrro J~ C/11,.ijo. 

Marcel11: - · · ~ V n c4rre1·er11~ 
D-1r1te11. · . ~m~rofio padre ·· ·t,'· 

,. :· p~r¡r&m/Jrofte.' ·Marce?*!.~ · ·- - . 
, I ,. ' 

~ ~l~n Ocañ'4 lacAJI ton 'Vn >n4n~ · , J ·Aflltr~; 1 ... 
· Criflin~ fregontt. • 

, 

I O R N A.D A P R 1 M 'E .lt A'. 
·Vlt1ñ,.Mi fota Crill:ina d~ñmos,,.. 
Cri.q hemos de dar mi fo Ocañ al 
Ot11.d:i.t en dulze,no en vraña, 

nLo~tan amargos cílrcmos. 
Cri Qgcrria el Cor q anduuie-tfe 

· ·d'e pa,y vereda eontino, . . 

Oci.llo ay '!olé "1nde effe camind.' 
'iue a\gon gufto no latcreife. 

Siempre la melaneolia 
fue de la muerte parienu, 
y CA la vida alegre afsienta 
el bablár de ar¡c&iteria. 

Mote11 

• 



L’u	de	gener	de	2016	va	començar	l’any	
de	 Cervantes,	 commemorant	 el	 quart	
centenari	 de	 la	 seua	 mort.	 No	 podíem	
deixar	passar	l’oportunitat	de	recordar	la	
menció,	que	el	més	cèlebre	escriptor	de	
la	nostra	llengua	de	tots	els	temps,	va	fer	
a	la	nostra	ciutat.	

En	el	 llibret	de	 l’any	2011	s’arreplegava	
esta menció dins de l’estudi “La 
importància	 de	 la	 vinya	 i	 el	 vi	 en	
l’economia	 torrentina,	 la	 seua	 indústria	
de	 transformació	 i	 comerç”,	 ara	 és	 el	
moment	 d’aprofundir	 més	 en	 l’obra	 en	
qüestió	on	apareix	el	nom	de	Torrent.

Corria	 l’any	 1615	 quan	 es	 va	 publicar	
l’obra “Ocho comedias y ocho 
entremeses nunca representados”, 
Cervantes	 comptava	 amb	 seixanta-set	
anys	 i	a	penes	un	any	després	moriria.	
Dins	d’esta	obra	trobem	la	comèdia	“La 
entretenida”,	 la	 composició	 s’estima	 va	
ser	realitzada	entre	1608	a	1613.	Es	tracta	
d’una	 obra	 que	 tradicionalment	 s’ha	
classificat	com	a	comèdia	de	costum	o	
d’embull,	 i	 on	 l’acció	 es	 desenrotlla	 en	
dos	nivells,	el	món	dels	senyors	i	el	dels	
criats.	

L’argument	de	l’obra	gira	entorn	de	tres	
intrigues	amoroses,	la	seua	lectura	actual	
és	complicada,	més	quan	s’empren	girs	
i	 expressions	 de	 l’època	 que	 afigen	
dificultat	 a	 l’entramat	 amorós	 dels	
personatges,	 però	 intentaré	 exposar-ho	
de	forma	senzilla.
La	jove	Marcela	d’Almendárez	creu	que	
el	 seu	 germà	 Antonio	 està	 enamorat	
d’ella,	 perquè	 li	 espia	 i	 sent	 unes	

declaracions	 d’este	 que	 li	 reafirmen	
este	amor	 incestuós,	però	en	realitat	ell	
està	 enamorat	 d’una	 altra	 Marcela,	 de	
cognom	Osorio	de	la	que	només	sabem	
que	son	pare,	el	senyor	Pedro,	l’ha	tancat	
i	ningú	sap	on	es	troba,	este	personatge	
de	la	segona	Marcela	no	apareix	mai	en	
l’obra.	 D’altra	 banda	 apareix	 Ambrosio,	
que	també	pretén	Marcela	Osorio.

El	 personatge	 que	 realment	 està	
enamorat	 de	 Marcela	 d’Almendárez	
és	 Cardenio,	 qui	 aconseguix	 entrar	 en	
la	 casa	 junt	 amb	 el	 seu	 criat	 Torrent,	
i	 es	 fa	 passar	 pel	 senyor	 Silvestre	
d’Almendárez,	 un	 cosí	 de	Marcela	 que	
ha	d’arribar	de	Perú	per	a	casar-se	amb	
ella.	Marcela	 no	 sent	 res	per	Cardenio,	
i	al	temps	descobreix	que	el	seu	germà	
en realitat ama a una altra dona amb el 
mateix	nom	que	ella.

Antonio	aconseguix	que	el	senyor	Pedro	
Osorio	 li	 concedisca	 la	 mà	 de	 la	 seua	
filla,	 però	 l’altre	 pretendent,	 Ambrosio,	
li	 presenta	 una	 confessió	 escrita	 de	
Marcela	 Osorio	 on	 li	 confessa	 el	 seu	
amor,	enfront	d’esta	situació	el	pare	de	
Marcela	impedix	que	es	casen	l’un	amb	
l’altre.

Apareix	en	escena	el	verdader	El	senyor	
Silvestre,	 nouvingut	 de	 les	 Amèriques,	
i	 desemmascara	 a	 Cardenio	 i	 Torrent,	
manifestant	 la	 seua	 intenció	 de	 casar-
se	 amb	 Marcela,	 però	 este	 matrimoni	
tampoc	 pot	 dur-se	 a	 terme	 perquè	
el	 Papa	 no	 concedix	 la	 llicència	 de 
matrimoni	entre	els	cosins.



Fins	 a	 este	 punt	 de	 la	 comèdia	 es	
desenrotllen	 les	 dos	 primeres	 intrigues	
amoroses,	 que	 com	 s’ha	 indicat	
anteriorment es desenvolupen en el pla 
social	dels	senyors,	 la	tercera	 intriga	és	
la	que	es	desenvolupa	entre	els	criats.
Cristina	és	el	personatge	d’una	fregadora	
l’amor	 del	 qual	 aspiren	 Quiñones,	 un	
patge,	 Ocaña,	 un	 lacai,	 i	 Torrente,	 el	
criat	de	Cardenio,	ella	desitja	contraure	
matrimoni	de	 tal	 forma	que	ascendisca	
la	seua	escala	social	 i	deixe	de	ser	una	
simple	fregadora.	
Cristina	 juga	 amb	 els	 tres	 pretendents,	
donant i llevant esperances que 
provoquen	 situacions	 de	 gelosia	 i	
malentesos que desemboquen en un 
enfrontament	 entre	 ells.	 Finalment	 es	
decidix	pel	patge	Quiñones,	encara	que	
en	 realitat	 desitja	 el	 lacai	Ocaña,	 per	 a	
la	 seua	 sorpresa,	Quiñones,	 fart	 del	 tal	
embull,	la	rebutja	i	ella	es	dirigix	a	Ocaña,	
el	 qual	 li	 contesta	 que	 ell	 no	 arreplega	
el	que	tira	un	patge.	Finalment	el	 tercer	
pretendent,	 Torrent,	 tampoc	 arriba	 a	
casar-se	 amb	 Cristina,	 perquè	 va	 ser	
descoberta	 la	 farsa	que	fingia	 junt	amb	
Cardenio.
Així	que	la	comèdia	acaba	sense	produir-
se	 cap	 dels	 deu	matrimonis	 possibles,	
com	diu	 el	 personatge	d’Ocaña	al	 final	
de l’obra:

Esto en este cuento pasa:
los unos por no querer,
los otros por no poder,
al final ninguno se casa.   

En	 l’univers	 dramàtic	 de	 l’Entretinguda	
les	 classes	 socials	 es	 manifesten	

paral·lelament	amb	problemes	i	embolics	
semblants	 dibuixant	 uns	 personatges	
molt	més	pròxims	al	món	real	que	aquells	
que	 triomfaven	en	 l’escena	de	principis	
del	segle	XVII,	a	més	cal	afegir	que	els	
parlaments	dels	personatges	dels	criats,	
a	diferència	del	dels	senyors,	s’estenen	
dos	terços	de	l’obra.	

Recordem	l’enfrontament	que	mantenien	
Cervantes	 i	 Lope	 de	 Vega,	 el	 primer	 a	
pesar	de	l’èxit	i	grat	del	públic	aconseguit	
pel	Quixot,	no	va	aconseguir	el	favor	dels	
dramaturgs	 i	 empresaris	 per	 a	 estrenar	
les	 seues	 Huit	 comèdies,	 mentres	 que	
Lope	no	cessava	de	collir	èxits.	
A	 diferència	 de	 les	 comèdies	 de	 Lope,	
en	 l’Entretinguda,	 els	 personatges	
manifesten	 els	 seus	 desitjos	 i	 actuen	
d’una	 forma	 més	 pròxima	 i	 natural	
a	 l’espectador.	 L’obra	 és	 una	 peça	
moderna	per	a	la	seua	època	que,	com	
altres	 vegades,	 avança	 a	 l’autor	 al	 seu	
temps,	el	final	inesperat	sense	moralina,	
i el suposat acostament a un tema tabú 
com	 l’incest,	 la	 convertixen	 en	 una	
comèdia	 innovadora	 que	 esgarra	 els	
estereotips,	convencions	i	aparences	de	
l’època.

Després	 de	 l’exposició	 de	 l’obra	 ens	
podem	preguntar	quina	és	la	relació	de	
Torrent	en	esta	comèdia	i	la	intencionalitat	
de	 l’autor	 de	 referir	 el	 nostre	 municipi,	
doncs	bé,	 tant	el	personatge	de	Torrent	
com	el	d’Ocaña	es	referixen	als	vins	del	
les	dos	pobles.
El	 primer	 historiador	 que	 arreplega	
la	 referència	 del	 vi	 de	 Torrent	 en	 esta	



obra	 és	 Miguel	 Herrero	 García	 en	 la	
seua obra “La vida espanyola del segle 
XVII”	 (1933)	 ,	 posteriorment	 es	 fa	 eco	
Vicente	 Beguer	 Esteve,	 cronista	 oficial	
de	Torrent,	en	diversos	dels	seus	escrits.	
Si	escrutem	la	comèdia,	en	cap	moment	
apareix	 la	 població	 de	 Torrent,	 ni	 tan	
sols s’anomena directament el vi de la 
població,	que	tanta	fama	tenia	en	l’època.	
Altres autors contemporanis a Cervantes 
citen,	lloen	i	critiquen	directament	al	vi	de	
Torrent,	però	en	esta	ocasió	no	hi	ha	cap	
referència	explícita.	

Açò	 ens	 pot	 portar	 a	 pensar	 que	
simplement es tracta de dos noms de 
personatges	 sense	 més	 relació	 que	 la	
casualitat	de	portar	dos	 topònims,	més	
encara que cap dels nombrosos estudis 
literaris	 realitzats	 sobre	 L’Entretinguda	
fa	referència	a	este	 fet.	No	obstant	això	
la intencionalitat de l’autor queda de 
manifest	 en	 l’obra,	 ja	 que	 Cervantes	
es	 referia	 als	 vins	 de	 les	 dos	 pobles	 i	
lògicament	 que	 alguna	 de	 les	 qualitats	
i	 essència	 en	 quede	 plasmada	 en	 els	
personatges.

Abans	 d’entrar	 en	 el	 personatge	 de	
Torrent	de	l’obra	detinguem-nos	a	veure	
com	era	el	Torrent	de	finals	del	segle	XVI	
i	 principis	 del	 XVII,	 una	 població	 on	 el	
cultiu de la vinya representava un dels 
majors	suports	de	la	població.	

Els	 capbreves	 existents	 en	 l’Arxiu	
Històric	Municipal	de	Torrent	ens	aporten	
la	 informació	 dels	 edificis	 relacionats	
amb	el	cultiu	de	 la	vinya	existents	en	 la	

població	 en	 este	 període.	 Els	 “Sellers”	
o	cellers,	on	s’elaborava	i	guardava	el	vi	
estaven	situats	en	els	següents	punts	de	
la	 vila:	 el	 la	 placeta	 de	 l’Abadia,	 actual	
plaça	 de	 l’Església,	 davant	 de	 la	 casa	
Abadia,	tenia	una	casa	en	1568	el	noble	
Miquel	Exarch	de	València,	amb	un	hort	
d’una	 fanecada,	 junt	 amb	 esta,	 i	 molt	
prop	 un	 celler	 de	 vi.	 Altres	 Dos	 cellers	
estaven situats en el carrer de Ros i en el 
carrer	de	Mota.

En	 el	 document	 existent	 en	 l’Arxiu	 del	
Regne	de	València,	datat	el	12	d’octubre	
de	1564,	referent	a	l’arrendament	de	drets	
i	 rendes	de	 la	Comanda,	 s’anomena	el	
seller de la casa del castell i les bótes per 
a	emmagatzemar-ho:	

“Item es estat, avengut y concordat 
entre les dites parts, que lo dit senior 
Comanador donara coma b lo present 
Capitol dona dits arrendadors, lo celler 
que te en la casa del castell y trenta botes 
y tres gerres per a posar lo vi que collera 
durant lo dit arrendament, ab que los dits 
arrendadors hajen de restituir al dit senior 
Comandador les dites botes y gerres del 
modo que les lliurara, si ja per desatre nos 
trencaven algunes de les dites gerres,…”

En	 un	 segon	període,	 de	 1592	 a	 1599,	
figuren	 cellers	 en	 el	 carrer	 Mota,	 una	
casa amb diversos “sellers” en el carrer 
de	 Santa	 Anna,	 una	 “Porjada	 ab	 tres	
trulls” en la Plaça Major i un “seller” en 
“lo	carrer	de	l’hermita”,	actual	carrer	Fray	
Luís	 Amigó,	 junt	 amb	 la	 casa,	 celler	 i	
corral	de	Gaspar	Francisco	de	València.”





En	l’últim	quart	de	segle	XVII	pràcticament	
es dupliquen les terres ocupades per 
vinyes,	 arribant	 al	 50%	 de	 la	 superfície	
cultivada.

A	 principis	 del	 segle	 XVII	 la	 Vila	 de	
Torrent	comptava	amb	420	cases	i	1680	
habitants.	 La	 producció	 vitícola,	 ocupa	
ja	 la	 mitat	 de	 l’extensió	 de	 les	 terres	
del	 senyoriu	 de	 Torrent	 i	 Picanya.	 Els	
camps	de	 vinya	 sorgiran	 pertot	 arreu,	 i	
es	 convertix	 en	 el	 cultiu	 que	més	 terra	
acapara	en	la	Comanda.	Els	agricultors	
de	Torrent	comencen	la	comercialització	
del	 vi	 aprofitant	 les	 noves	 rutes	
comercials	 i	 la	 proximitat	 a	 l’important	
mercat	de	València	ciutat.

Anteriorment	ja	s’han	comentat	els	sellers	
i	cellers	existents	en	la	Torre,	és	a	principis	
d’este	segle	quan	es	comença	a	construir	
“un	 porxe”	 on	 ubicar	 les	 carnisseries	 i	
és	 utilitzat	 l’edifici,	 pels	 arrendadors	 de	
la	 Comanda	 com	 a	 graner,	 apareixent	
també en els documents: “las cubas, los 
toneles, y demás arreos que hay y tiene la 
Encomienda para vendimiar”.	

L’obra	 de	 Gaspar	 Escolano,	 “Segunda 
parte de la década primera de la historia 
de la insigne y coronada ciudad y Reino 
de Valencia”,	es	publica	en	1611,	i	en	el	
capítol	 II,	 dedicat	 als	 pobles	 i	 llogarets	
de	 l’horta	de	València,	descriu	el	poble	
de	 Torrent	 mencionant	 la	 qualitat	 dels	
seus vins: 

“Difta Torrente de las dos [Picanya y 
Vistabella] un buen quarto de legua, 

y de Valencia más de una entera. Es 
población grande, de hafta cuatrocientas 
cafas de Chriftianos viejos, como las dos 
sobredichas: pero de mucho nombre, 
atsi por el luitre de fus vecinos, como por 
la fama de fu vino”

El	segle	XVII	suposa	el	període	de	gran	
auge	 i	 fama	 del	 vi	 de	 Torrent.	 Durant	
el	 segle	 passat	 els	 vins	 de	 Murviedro	
havien	 sigut	 els	 millors	 vins	 llevantins	
que	s’importaven	a	les	terres	de	Castella,	
entrant	en	decadència	amb	el	nou	segle	
i	sent	substituïts	pels	de	Torrent.	A	mitjan	
segle	va	aparéixer	un	altre	vi	valencià,	el	
de	Peralta,	semblant	en	qualitat	i	preu	al	
de	Torrent,	sent	ambdós	comercialitzats	
al	mateix	temps	en	la	capital	d’Espanya.

Una	vegada	hem	recordat	la	importància	
del	 cultiu	 del	 raïm	 en	 el	 Torrent	 de	
l’època	cervantina,	passarem	a	analitzar	
el	personatge	de	Torrent	en	 la	comèdia	
L’Entretinguda.

Tant	 Torrent	 com	 Ocaña	 són	 dos	
personatges	 del	 grup	 de	 més	 baixa	
condició	 social	 de	 l’obra,	 ambdós	
trenquen	 l’espai	 escènic	 convencional	
de	 les	 representacions	 còmiques	 de	
l’època,	establint	una	comunicació	amb	
el	públic	d’una	forma	especial,	fins	 i	 tot	
plantejant directament a l’espectador 
una	endevinalla	en	un	moment	de	l’obra,	
esta	 connexió	 accentua	 encara	 més	
la	 complicitat	 entre	 dos	 personatges	
populars	 que	 representen	 la	 familiaritat	
dels	 vins	 referits	 i	 el	 seu	 consum	
quotidià	pel	públic	present	que	estiguera 
presenciant	l’espectacle.



Sens dubte un dels moments de la 
representació	de	la	comèdia	on	es	posa	
de	 manifest	 la	 personificació	 dels	 vins	
és	 una	 lluita	 a	 garrotades	 entre	Ocaña	
i	 Torrent,	 es	 tracta	 d’una	 farsa	 però	 els	
personatges	 creguen	 un	 enfrontament,	
per	 aconseguir	 l’amor	 de	 Cristina,	 que	
ha	de	paréixer	real	fins	que	ells	mateixos	
ho	desmentixen.	
L’espectador	 de	 l’època	 bé	 veuria	
reflectida	esta	baralla	en	 la	disputa	 real	
existent	 entre	 la	 qualitat	 dels	 dos	 vins.	
No	 sabem	 quines	 qualitats	 gaudia	 el	
vi	 de	 Torrent,	 però	 segons	 els	 escrits	
d’altres	autors	clàssics,	trobem	opinions	
que	 ho	 exalcen	 com	 a	 Jacinto	 Alonso	
Malvenga	en	l’obra	“Tropezón de la Risa” 
i “Bureo de las Musas del Turia”,	i	Alonso	
de Castillo Solórzano en “La niña de 
los Embustes”,	 i	 al	 contrari	 autors	 que	
ho	menyscaben,	 com	Alonso	 Jerónimo	
de	Sales	Barbadillo	en	 la	seua	obra	“El 
galán tramposo y pobre”.

Tal	 vegada	 podem	 entreveure	 que	
Cervantes	 situa	 al	 vi	 d’Ocaña	 en	 un	
nivell	superior	al	de	Torrent,	 ja	que	este	
personatge	 és	 un	 lacai	 i	 Torrent	 un	
bastaix,	dins	del	seu	pla	social	el	lacai	era	
el	criat	que	seguia	el	seu	amo,	i	el	bastaix	
el	mosso	del	 treball	que	adquirix	el	seu	
suport	 portant	 càrregues,	 i	 transportant	
el	que	li	manen	d’una	part	a	una	altra.	

És sabut que Cervantes tenia una 
especial	 predilecció	 pels	 vins	 toledans,	
en	 especial	 pel	 d’Esquivias,	 població	
on va residir i va incloure en dos de les 
seues	obres	referències	a	la	qualitat	dels	

seus vins: “Persiles y Segismunda” i “El 
coloquio de los perros”.

Un	altre	aspecte	a	 tindre	en	compte	és	
l’origen	 del	 personatge,	 ja	 que	 l’acció	
transcorre	 a	 Madrid,	 encara	 que	 en	
l’obra	 s’evita	 una	 precisió	 toponímica,	
i	 Torrent,	 junt	 amb	 Cardenio,	 són	 els	
únics	 personatges	 que,	 encara	 que	
fingint,	 vénen	 d’altres	 terres.	 El	 vi	
d’Ocaña,	 el	 municipi	 del	 qual	 es	 troba	
a	 uns	 70	 quilòmetres	 de	 Madrid	 era	
per	 dir-ho	 col·loquialment	 de	 la	 terra,	
s’agrupava	 junt	 amb	 els	 vins	 toledans	
(Yepes,	 Camarena,	 Bótes,	 Esquivias,	
etc)	,	mentres	que	els	caldos	de	Llevant	
distaven	més	de	300	quilòmetres.

Els	versos	880	a	909	de	l’obra	arrepleguen	
una	 relació	 directa	 del	 personatge	
Torrent	 i	 quatre	 vins	 de	 l’època.	 Dins	
d’un	 dialogue	 que	 mantenen	 el	 senyor	
Silvestre,	 nouvingut	 de	 Perú,	 Muñoz,	
l’escuder	de	Marcela,	i	Torrent,	el	primer	li	
pregunta	a	Torrent	si	pas	sense	dificultat	
el	 vell	 canal	 de	 Bahama	 en	 un	 fingit	
viatge	a	Espanya,	i	este	li	contesta:

Otra canal yo no siento
que aquesta por do derrama
sus dulces licores Baco.

I	Muñoz	intervé	posteriorment	dient:

Es estimado Torrente
de los pilotos más ciertos
que encierra Guadalcanal,
Alanís, Jerez, Cazalla.



El	 substantiu	 pilot	 en	 el	 segle	 XVII	 es	
referia	 al	 subjecte	 que	beu	molt	 vi,	 i	 té	
pràctic	coneixement	de	la	seua	qualitat.

Per	a	tancar	este	homenatge	literari	que	
ens va brindar Cervantes a la nostra ciutat 
recordarem	 un	 dels	 documents	 oficials	
on va quedar plasmat el consum de vi 
de	Torrent	en	la	capital	d’Espanya	en	el	
segle	XVII	en	els		“Libros de Alcaldes de 
Casa y Corte”.	En	estos	s’arreplegava	el	
govern	econòmic	i	polític	de	la	Vila	i	Cort,	
quedant	 reflectits	molts	 aspectes	 de	 la	
vida quotidiana de Madrid: abastiments 
i	 preus	 de	 productes,	 establiments	
públics,	 hostals	 i	 posades,	 recaptació	
de	fons,	etc.	

Les autoritzacions de venda de vi de 
Torrent	en	posades,	llocs	públics	i	cases	
particulars,	 apareixen	 en	 els	 llibres	 de	
diversos	anys.

Petición de licencia para vender cien 
arrobas de vino de Torrent en la Plaza 
Mayor de Madrid.
Libro de Alcaldes de Casa y Corte, año 
1666, fol. 316.
“Francisco Yayán, en nombre de Esteban 
de Muro, vecino de la ciudad de Valencia: 
Digo que el dicho de mi parte ha traído 
a esta Corte, cien arrobas de vino de 
Torrente, el cual necesita de la Sala y 
postura competente para poderlo vender 
en la Plaza Mayor, respecto de que en 
las despensas se está vendiendo a 14 ó 
16 cuartos el cuartillo: A V. A. suplico se 
le de a mi parte dicha postura y licencia 
para venderlo en la parte señalada: Pido 
justicia, etc…
Vista la petición, mandaron dar licencia 
conforme pide en la petición.
Madrid, 1º de diciembre de 1666”





Vicente Calvete i Doménech,
 el “Tio Calvete” 

per  Joaquín Requena i Piles

El Coliseu és un amfiteatre de l’època de l’Imperi romà, construït en el segle I d. C. i ubicat al centre 
de la ciutat de Roma. Originalment era denominat Amfiteatre Flavio, en honor a la Dinastia Flavia 
d’emperadors que el va construir, i passà a anomenar-se Coliseu per una gran estàtua que hi havia prop, 
el Colós de Nerón, que no ha arribat fins a nosaltres. En un principi, el Coliseu tenia un aforo per a uns 
50.000 espectadors, i s’hi celebraven lluites de gladiadors i espectacles públics.
Per la seua conservació i història, el Coliseu és un dels monuments més famosos de l’antiguitat clàssica. 
Fou declarat Patrimoni de la Humanitat en 1980 per la Unesco i una de les Noves Set Meravelles del Món 
Modern, el 7 de juliol de 2007.
El tio Calvete és el nostre Coliseu que durant tants anys ha sigut exemple de lluita i esforços i ara ens 
queda la incomparable bellesa de la seua bondat.





El	passat	mes	de	juny	vam	experimentar	
un	 dels	 sentiments	 més	 amargs	 que	
ens	 ha	 proporcionat	 l’exercici	 faller	
2016/2017.	 Un	 gran	 faller	 i	 una	 millor	
persona	ens	havia	deixat	per	a	sempre.	
Ara	 bé,	 ens	 havia	 deixat	 per	 a	 sempre	
quant	a	la	seua	presència	física,	perquè	
en	el	cor	de	 tots	els	 fallers	 i	 falleres	de	
la	falla	Ramon	i	Cajal	de	Torrent,	Vicente	
Calvete	 i	 Doménech,	 el	 “Tio	 Calvete”,	
continuarà	estant	present	en	tot	moment	
com	una	referència	de	bondat,	harmonia	
i	serenitat.
El	tio	Calvete	té	el	privilegi	d’haver	sigut	
com	 a	 faller,	 un	 dels	 fundadors	 de	 la	
comissió	de	l’Àngel	de	l’Alcàsser	allà	per	
l’any	 1967,	 amb	companyia	 de	 la	 seua	
filla	 Mari	 Carmen,	 però	 el	 fet	 de	 viure	
al	 carrer	Santa	 Llúcia	 i	 per	 la	 influència	

d’amics	 que	 eren	 fallers	 de	 l’Ermita,	
va	 prendre	 la	 decisió	 de	 integrar-se	 en	
la	 nostra	 comissió	 en	 l’any	 1972.	 I	 la	
seua	 vida	 fallera	 ja	 no	 ha	 tingut	 més	
alteracions,	és	a	dir,	que	durant	més	de	
quaranta	anys	hem	 tingut	 la	 satisfacció	
de	 tindre’l	 entre	 nosaltres,	 encara	 que	
últimament,	 per	 qüestions	 de	 salut,	 no	
hem	pogut	compartir	amb	ell	tot	el	temps	
que	haguérem	desitjat.
A	partir	de	l’any	1975,	en	ser	proclamada	
la	 seua	filla	Mari	Carmen,	Fallera	Major	
de	la	nostra	comissió,	el	Tio	Calvete,	junt	
amb	 la	seua	dona,	 la	 “Tia	Carmen”,	es	
converteixen	 en	 dos	 pilars	 fonamentals	
dins de qualsevol moviment de la 
falla.	 No	 havia	 activitat	 en	 la	 que	 no	
estigueren	 presents	 els	 dos.	 Sempre	
estaven	 disposats	 a	 col·laborar	 en	 les	

Vicente	Calvete	i	
Doménech,

	el	“Tio	Calvete”



ofrenes	 quan	 a	més	 a	més	 dels	 rams,	
la	falla	Ramon	i	Cajal	ofrenava	a	la	Mare	
de	 Déu,	 verdaderes	 obres	 d’art	 fetes	
amb	flor.	Qui	no	recorda	la	“Corona”,	la	
“Torre”,	 la	 “Paella”,	 	 el	 famós	 “Plat”,	 el	
“Sant	Calis”,	el	“Palmito”,	 la	“Sabata”...,	
molt	 difícils	 d’oblidar.	 Però	 no	 acaba	
ací	 la	cosa,	perquè	quan	hi	havia	algun	
dinar	o	sopar,	era	difícil	no	veure	al	Tio	
Calvete,	 encara	 que	 era	 més	 difícil	 no	
veure	a	la	tia	Carmen,	que	per	cert,	com	
sempre anava acompanyada d’una altra 
tia	 Carmen,	 i	 per	 a	 evitar	 confusions,	
era	 necessari	 anomenar-les	 amb	 el	
cognom	dels	seus	homes,	 i	així	 teníem	
la	Tia	Carmen,	la	Calvete,	i	la	tia	Carmen,	
la	 Casanova.	 Quina	 parella!	 Si	 juntes	
donaven	por,	quan	anaven	en	el	cotxe	no	
sols	feien	por,	provocaven	pànic.	Sempre	
tenien	preferència.	I	el	cas	és,	que	com	
la	que	conduïa	era	i	és	encara	xicoteta,	
semblava	que	el	cotxe	anava	a	soles.

Per	 als	 que	 no	 han	 tingut	 la	 sort	 de	
conèixer	 el	 Tio	 Calvete,	 cal	 dir-los	 que	
era	un	sortidor	d’amabilitat,	que	pel	seu	
caràcter	 obert	 i	 ple	 de	 bondat,	 sempre	
aconseguia	 aglutinar	 i	 enganxar-nos	 a	
tots	els	que	hi	compartíem,	tant	l’activitat	
fallera	 com	 la	 personal.	 Quasi	 mai	
donava	el	primer	pas	per	la	seua	forma	
de	ser,	però	quan	ho	considerava	oportú	
es	 posava	 en	 marxa	 dispost	 a	 ajudar	
en tot i sempre acudia a la crida de 
qualsevol	 faller	o	 fallera	que	 requeria	 la	
seua	presència.
El	 seu	 amor	 per	 les	 falles	 era	 tan	 gran	
que	el	transmetia	a	tota	la	seua	família	i	
així,	la	seua	filla	fou	Fallera	Major	i	el	seu	

fill	Pepe,	també	porta	formant	part	de	la	
nostra	 comissió	 més	 de	 quaranta	 any.	
I	 els	 dos,	 junt	 amb	 els	 seus	 cònjuges,	
Alfredo	i	Mª	Carmen,		han	continuant	fen	
més	 gran	 la	 llegenda	 Calvete	 dins	 del	
món	faller	torrentí.	Era	un	plaer	veure	la	
cara	de	satisfacció	del	Tio	Calvete	amb	
els	 seus	 néts	 al	 braç,	 tant	 en	 l’Ofrena	
com	en	el	Trasllat	de	la	Mare	de	Déu.

La	 seua	 casa,	 com	 en	 altres	 famílies,	
era	 la	 casa	de	 tots.	 Tots	 vestint-se	 a	 la	
vegada,	 ajudant-se	 els	 uns	 als	 altres.	 I	
resultava molt emotiu comprovar com 
el	Tio	Calvete	s’apartava	de	tot	l’embolic	
per a no molestar massa i procurava 
vestir-se	 ell	 sol,	 fins	 que	 la	 seua	 dona	
acabava	 de	 posar-li	 els	 últimes	 peces	
per	a	deixar-lo	senzillament	impecable.
La	 falla	 Ramon	 i	 Cajal	 se	 sent	 molt	
orgullosa	de	haver	 tingut	el	 Tio	Calvete	
com	a	faller	 i	com	amic	de	tots	els	que	
formem	esta	 comissió.	 I	 tan	 sols	 tenim	
paraules	 de	 felicitació	 i	 agraïment	 per	
a	 tota	 la	 seua	 família,	 per	 haver-nos	
donat la possibilitat de conviure amb 
un	 home	 tan	 bo	 i	 pacient	 i	 per	 afavorir	
que	Calvete	continue	 fent	 història	 en	 la	
falla	a	través	dels	fills,	néts	i	besnéts.	Si	
fórem	un	equip	esportiu,	la	camiseta	del	
Tio	 Calvete,	 amb	 el	 seu	 número,	 seria	
retirada	 i	 penjada	 amb	 tots	 els	 honors,	
però	 com	 no	 ho	 som,	 el	 seu	 record	
estarà	sempre	present	en	el	cors	de	tots	
els	fallers	i	falleres	de	la	falla	de	l’Ermita.	







Racó infantil

LA GRAN FESTA 
DE LES TRIBUS 

URBANES



Benvolguts	amics!

Un	 any	més	 es	 trobeu	 davant	 del	
Racó	 Infantil	 del	 llibret	 de	 la	 Falla	
Ramon	 i	 Cajal	 de	 Torrent,	 com	
sempre,	 amb	 ell	 volem	 que	 els	
més	 menuts	 de	 la	 casa	 puguen	
començar	 a	 conèixer	 i	 valorar	 un	
dels elements més valuosos de la 
nostra	 festa	de	 les	 falles,	 i	moltes	
vegades	un	dels	més	desconeguts	
o	menys	valorat.

Un	dels	aspectes	més	rellevants	de	
l’expedient	presentat	per	a	que	les	
falles	siguen	 	Patrimoni	 Immaterial	
és	 la	 magnífica	 producció	
literària	dels	nostres	 llibrets,	 i	 este	
reconeixement	no	és	perpetu	 i	cal	
cuidar-lo,	i	molts	dels	responsables	
de continuar amb esta línia són els 
nostres	 fallerets	 i	 falleretes,	 que	
seran els que portaran les rendes 
de	les	falles	del	futur.

Fem	 esta	 reflexió	 en	 veu	 alta,	
perquè	 necessitem	 que	 els	
xiquets	 i	 xiquetes	 coneguen	 tots	
els	aspectes	de	 la	nostra	 festa,	 la	
festiva	per	suposat,	però	també	tots	
els	altres	elements	que	l’envolten,	i	
este és l’objectiu del nostre Racó 
Infantil,	apropar	als	més	menuts	el	
llibret	de	la	falla.

Seguint	 amb	 la	 línia	 dels	 últims	
anys,	 el	 lema	 de	 la	 falleta	 “Tribus	
Urbanes”	 i	 els	 nostres	 màxims	
representants	 infantils,	 Victòria	 i	



Marc,	 són	 els	 eixos	 conductors	 de	
tot	el	 llibret,	 i	ens	agradaria	que	els	
acompanyàreu	 i	 us	 féreu	participes	
de l’aventura que van a viure els 
nostres	amics.

“Tribus	 urbanes”,	 un	 lema	 original,	
veritat?	 En	 efecte,	 el	 nostre	 artista	
Grego	 ha	 donat	 un	 pas	 endavant	
amb	 una	 atractiva	 proposta,	 i	 en	
un	 fabulós	 missatge	 que	 podreu	
apreciar	 en	 tot	 el	 conte.	 En	 uns	
dies on la principal noticia pot 
ser la construcció d’un mur que 
separe	persones,	el	que	us	anem	a	
proposar	és	tot	el	contrari,	és	que	els	
enderroqueu	 i	 sigueu	 constructors	
de	ponts,	que	estimeu	a	tots	els	que	
teniu	 al	 costat,	 independentment	
de	 la	 seua	 forma	de	ser,	dels	 seus	
gustos,	 de	 la	 seua	 vestimenta,	
de	 la	 seua	 forma	 de	 pensar...,	
independentment de la tribu urbana 
a	 la	 que	 pertanyen.	 Tots	 podem	
viure	 junts	 i	 fer	 que	 el	 respecte,	
la	 tolerància,	 la	 comprensió,	 la	
benevolència,	 la	 convivència...,	
siguen	els	pilars	del	nostre	futur.

Hem	 intentat	 fer	 un	 llibret	 el	 més	
didàctic	 possible,	 adaptat	 a	 totes	
les	franges	d’edat	que	hi	ha	en	una	
comissió	 infantil.	 Hi	 podeu	 llegir,	
podeu	 jugar,	 podeu	 pintar,	 podeu	
escoltar	 música,	 podeu	 escoltar	
monòlegs...,	 sí,	 sí,	 heu	 escoltat	 bé,	
podeu	escoltar,	encara	que	no	és	en	
directe,	però	tot	arribarà.

Us	deia	que	no	és	en	directe,	perquè	
cal	 que	 es	 descarregueu	 un	 lector	
de	QRs	als	mòbils	i	a	escoltar	el	que	
us	 deia	 abans.	 Proveu-ho,	 és	 molt	
senzill,	i	obri	un	món	de	possibilitats	
a	 la	 interacció	en	 llegir	un	 llibre.	 Ja	
ens	contareu	que	us	sembla,	perquè	
si	us	agrada,	tenim	moltes	sorpreses	
preparades	per	als	propers	anys!

Però	 no	us	 esglaieu,	 que	 tot	 no	 és	
tecnologia,	 cal	 buscar	 un	 equilibri,	
i	 les	 clàssiques	 seccions	 de	 les	
salutacions	i	fotos,	de	Victòria	i	Marc,	
del	 llistat	 dels	 xiquets	 i	 xiquetes	de	
la comissió on podeu comprovar si 
us	han	inclòs	i	si	el	vostre	nom	està	
ben	escrit.	També	està	com	sempre,	
i	 no	 hi	 pot	 faltar	 l’explicació	 de	 la	
falleta,	que	si	fem	un	poc	d’història,	
és	l’origen	del	actual	llibret.	

Poc	 més	 amics,	 sols	 ens	 queda	
desitjar-vos	 que	 us	 agrade,	 que	
pugueu	gaudir	d’un	moment	tranquil	
de	 lectura,	 i	 no	 oblideu	 guardar	
el	 llibret	 en	 un	 lloc	 privilegiat	 de	 la	
vostra	 llar,	 perquè	 quan	 en	 el	 pas	
dels	anys	vulgueu	 recordar	com	va	
ser	 l’any	 2017,	 ell	 estarà	 esperant-
vos	 amb	 les	 fulles	 obertes	 per	 a	
contar-vos-ho.

Ja ens contareu que us sembla i 
a	 passar	 bones	 falles,	 i	 no	 oblideu	
que	sou	el	futur	de	la	festa	i	les	falles	
estan	a	les	vostres	mans.



• • ' t.,c: 
. t 

-'-· :. t ~~.;~. 
'f 



LA GRAN FESTA DE LES TRIBUS URBANES

Pocs dies després dels seus nomenaments al Casal com a Fallera Major 
Infantil	i	President	Infantil,	Victòria	i	Marc,	van	rebre	una	invitació	molt	especial	
i	curiosa,	que	mai	abans	no	havia	arribat	a	la	comissió.	Toni,	el	president	
major,	els	feu	entrega	de	la	invitació,	i	Victòria	i	Marc	no	s’ho	pensarem	
ni	un	minut,	decidint	acudir	a	aquella	estranya	festa,	que	seria	un	dels	
primers	actes	com	a	màxims	representants	de	la	seua	estimada	comissió.

Després	 de	 la	 il·lusió	 inicial	
de	 rebre	 la	 invitació,	 a	 Marc	 li	
començaren	 a	 entrar	 alguns	
dubtes...	No	veia	gens	clar	això	
d’acudir		a	“La	gran	festa	de	les	
tribus urbanes” en representació 
d’una	 comissió	 fallera,	 i	menys,	
organitzada	 per	 un	 col·lectiu	
anomenat	 “Els	 amics	 de	 Darth	
Vader”,	 i	 el	 dia	 25	 de	 maig,		
“Dia	 mundial	 de	 l’Orgull	 Friki”.	
Sí,	 sí	 haveu	 llegit	 bé,	 i	 no	 és	
cap	 invenció,	existeix	dins	de	 la	
celebració	 dels	 dies	 mundials,	
perquè	 el	 25	 de	 maig	 tots	 els	
frikis	del	món	celebren	el	seu	dia.	



Dies Internacionals o Mundials: “Dia Mundial de l’Orgull Friki”.

El “Dia Internacional” o “Dia Mundial”, és el nom que es dóna a la celebració, commemoració, 
festa o festivitat..., d’una causa promoguda per un organisme internacional. En els seus 
orígens la majoria dels “Dies Internacionals” naixen per iniciativa de l’Organització de les 
Nacions Unides (ONU) amb la intenció de 
sensibilitzar, conscienciar, cridar l’atenció, assenyalar que hi ha un problema sense resoldre, 
un assumpte important i pendent en les societats, per a que a través d’esta sensibilització, 
els governs i els estats actuen i prenguen 
mesures o perquè els ciutadans ho 
exigeixen als seus representants. 

Com exemple més representatiu del 
món infantil, tenim  “El Dia Universal 
del Xiquet”, que se celebra tots els 
anys, el 20 de novembre. És un dia de 
celebració pels avanços aconseguits, 
però sobretot, és un dia per a cridar 
l’atenció sobre la situació dels xiquets 
més desfavorits, donar a conèixer els drets de la infància i conscienciar les persones de la 
importància de treballar dia a dia pel seu benestar i desenvolupament.

Amb el pas del temps, altres organismes o 
associacions menys institucionals que l’ONU, 
van anar creant els seus “Dies Mundials” per 
a celebrar o commemorar fets puntuals, i així 
trobem com, des del 25 de maig de 2006, s’està 
celebrant “El Dia de l’Orgull Friki”, en el que es 
reuneixen persones als que els agrada la ciència-
ficció, la fantasia, els còmics, el manga... I a més 
no és casualitat que s’haja elegit eixe dia, perquè 
va ser un 25 de maig, però de 1977, quan es va 
estrenar als cinemes “Una nova esperança”, la 
primera entrega de la saga Star Wars.



Amb	 estos	 precedents	 eren	 més	 que	 lògics	 els	 dubtes	 de	 Marc,	 que	 fins	 i	 tot,	 va	
arribar	 a	 pensar	 que	 es	 podia	 tractar	 d’una	 innocentada	 per	 part	 de	 Mireia	 i	 Daniel,	
els	 seus	 amics	 i	 predecessors	 en	 els	 càrrecs.	 Encara	 sort	 que	 Victòria,	 insistia	
i	 insistia,	 i	 com	 sol	 passar	 quan	 una	 dona	 insisteix,	 s’acaba	 fent	 el	 que	 ella	 vol.

I	 així	 fou	 com	 dimecres	 25	 de	 maig,	 Jorman,	 el	 pare	 de	 Victòria,	 els	 esperava	 a	 l’eixida	
del	 col·legi	 per	 a	 portar-los	 a	 la	 festa.	 Marc	 encara	 insistia	 en	 canviar	 de	 plans,	 però	
en	 el	 fons	 sabia	 que	 tenia	 poques	 opcions	 de	 convèncer	 la	 seua	 amiga	 Victòria.

	 -	 Per	 última	 vegada,	 t’ho	 has	 pensat	 bé?	 Tu	 saps	 on	 anem?	 A	 una	 festa	 de	
tribus	 urbanes,	 estarà	 ple	 de	 gent	 estranya,	 i	 no	 coneixem	 a	 ningú...	 No	 creus	
que	 és	 millor	 que	 ton	 pare	 ens	 porte	 a	 classes	 de	 pàdel	 –	 insistia	 i	 insistia	 Marc.
 
	 -	 Portes	 tot	 el	 dia	menjant-me	el	 cap...	Que	no,	 que	 vull	 veure	 com	és	una	 festa	d’este	
tipus.	No	coneixerem	a	ningú	en	un	primer	moment,	però	que	de	segur	que	eres	tu	el	que	no	te’n	
vols	anar	quan	arribem...	Que	són	molts	anys	 junts	 i	et	conec	massa	–	 li	va	contestar	Victòria.
 
	 -		Sí,	és	clar	que	m’agraden	les	festes,	però	festes	normals,	entre	amics	fallers,	entre	presidents	
i	falleres	majors	d’altres	comissions,	però	no	envoltat	de	friquis	estranys	que	no	entenc	com	ens	
han	convidat.	De	segur	que	la	invitació	era	per	a	nosaltres	i	no	per	a	algun	veí	del	casal?	–	tornava	
a	insistir	Marc,	amb	mostres	d’abatiment,	sabedor	que	tenia	poc	de	temps	per	convèncer	Victòria.
 
	 -	 Equivocació?	 La	 invitació	 és	 més	 que	 clara!	 Per	 als	 representants	 infantils	 de	 la	
falla	 Ramon	 i	 Cajal.	 I	 si	 te	 vaig	 a	 ser	 sincera,	 en	 un	 primer	 moment	 la	 vaig	 veure	 estranya,	
però	 quan	 vaig	 assabentar-me	 del	 que	 era	 una	 tribu	 urbana,	 vaig	 pensar,	 perquè	 no?	 Tenim	
moltes	 coses	 en	 comú	 a	 elles	 –	 va	 replicar-li	 Victòria,	 sabent	 que	 el	 tenia	 quasi	 convençut.
 
	 -	 Coses	 en	 comú	 amb	 els	 rars	 estos?	 T’estàs	 tornant	 boja?	 Quines	 coses	 en	 comú	
puc	 tindre	 jo	 amb	 un	 hippy,	 amb	 un	 gòtic	 o	 ambn	 un	 hipster?	 –	 torna	 a	 preguntar	 Marc.
 
	 -	Et	deia	que	tenim	coses	en	comú	perquè	és	possible	que	els	fallers	també	ens	podem	
considerar	 una	 tribu	urbana,	 i	 el	 primer	que	cal	 fer	 és	 saber	que	pertànyer	 a	 una	 tribu	d’este	
tipus	no	és	gens	negatiu...	És	una	altra	forma	de	vida,	amb	unes	característiques	molt	definides.	
Mira,	 posa	 en	 el	 Google,	 que	 ho	 sap	 tot,	 definició	 de	 tribu	 urbana	 i	 podràs	 eixir	 de	 dubtes.



Les tribus són grups socials formats per individus que comparteixen diversos aspectes, com 
el seu origen, les seues tradicions i hàbits. El concepte sol emprar amb referència el conjunt 
de subjectes que tenen certes característiques compartides. Urbà, per la seua banda, és allò 
vinculat a les ciutats.

Les tribus urbanes són aquells grups d’amics, colles o simplement agrupacions de joves que 
vesteixen de forma similar, posseeixen hàbits comuns i llocs de reunió. Quan els individus 
es reuneixen voluntàriament, pel plaer d’estar junts o per recerca del semblant, es tracta 
d’un grup o tribu urbana.

Grup de persones, normalment joves, que viuen en ciutats i 
comparteixen aficions o ideologia i ho demostren amb signes externs 
que els unifiquen, com la roba o el pentinat.

	 -	Que	et	sembla?	Podem	considerar-se	els	 fallers	una	tribu	urbana?	
No	et	quedes	callat,	contesta’m?	Veient	estes	característiques	som	o	no	una	
tribu	urbana?	–	preguntava	Victòria,	sabent	que	Marc	sols	tenia	una	possible	
contestació.

	 -	Dona,	de	segur	que	no	has	manipulat	les	definicions?	–	va	preguntar	
Marc	a	la	defensiva.

	 -	Però,	què	no	ho	has	llegit	amb	els	teus	propis	ulls?	–	li	va	replicar	Victòria,	un	poc	enfadada.

	 -	Sí,	 està	 clar,	 tens	 raó.	 Tenim	orígens	 i	 tradicions	comuns,	 com	construir	 un	monument	
i	 cremar-lo	 el	 dia	 de	 San	 Josep,	 encara	 que	 hi	 ha	 ciutats	 que	 no	 ho	 fan	 eixe	 dia.	 Tenim	 una	
indumentària	comú,	polars,	polos,	anoracs...	Te	referies	a	este	tipus	de	indumentària,	no?	No,	no...,	
ja	ho	sé,	era	una	xicoteta	broma,	està	clar	que	tots	sabem	de	què	parlem,	fins	i	tot,	Junta	Local	
ha	organitzat	enguany	unes	reunions	per	a	unificar	la	indumentària.	Que	més	diu	la	definició...?	
Ens	 reunim	a	un	 lloc	comú...?	Per	suposat,	els	nostres	casals,	 i	 també	afegeix	que	es	 reunim	
per	plaer...	Amb	el	que	m’agrada	a	mi	baixar	a	la	falla	sempre	que	puc...	Crec	que	ja	estic	quasi	
convençut.	 I	per	últim	parla	del	pentinat,	que	encara	que	és	més	cosa	de	vosaltres	 les	xiques,	
també	té	tota	la	raó,	tenim	un	pentinat	únic	i	característic	que	us	queda	de	luxe.	No	es	parle	més	
Victòria,	tens	raó	som	una	tribu	urbana	–	va	assentir	Marc,	firmament	convençut	del	que	deia.



	 -	Mira	que	m’ha	costat	que	entrares	en	raó!	Papà,	ja	pots	arrancar,	que	Marc,	té	molta	il·lusió	
per	acudir	a	esta	festa	–	li	va	dir	Victòria	al	seu	pare	que	impassible	esperava	les	seus	ordres.

	 -	Espera,	espera,	encara	no!	–	va	cridar	Marc	de	repent.

	 -	Però,	què	et	passa	ara?	–	li	va	preguntar	Victòria.

	 -	Si	anem	a	una	festa,	hi	haurà	que	portar	un	regal,	no?	–	va	dir	Marc.

	 -	Uff...,	encara	sort	que	has	dit	alguna	
cosa	 amb	 sentit...,	 no	 sabia	 per	 on	 podies	
eixir.	 Està	 tot	 controlat...	 Mira,	 estos	 dies	
passats	 he	 fet	 un	 recopilatori	 d’alguns	 dels	
grafittis	que	podem	veure	a	la	nostra	ciutat...	
Els	he	enquadernat		i	m’ha	quedat	un	àlbum	
molt	bonic.	Mira,	què	et	semblà?	–	li	pregunta	
Victòria	a	Marc,	mentre	li	ensenyava	l’àlbum.

	 -	M’agrada	molt,	i	veig,	que	ho	tens	tot	
controlat.	No	es	parle	més,	anem,	anem	que	
ja	tinc	ganes	de	conèixer	a	tots	estos	rars	i	fer	
nous	amics	–	va	dir	Marc	molt	entusiasmat,	
mentre	Victòria	respirava	molt	més	tranquil·la		
pensant: “Mira que costen de criar tots estos 
presidents	infantils”.

Victòria,	va	mirar	la	direcció	de	la	invitació	i	li	va	ensenyar	al	seu	pare,	i	en	pocs	moments	es	trobaren	
davant	d’un	xalet	per	la	zona	de	l’Auditori,	os	es	veia	clarament	que	algun	acte	important	s’anava	
a	celebrar.	Xiquets	i	xiquetes	amb	vestimentes	pocs	habituals,	algunes	prou	estrafolàries,	cabells	
pintats	de	colors,	moltíssimes	gorres	de	colors,	gent	disfressada	de	tot	tipus,	on	predominaven	
els	personatges	de	“La	guerra	de	les	galàxies”		“Jocs	de	Trons”		o	“Harry	Potter”.



	 -	Estàs	segura	que	és	ací	Victòria?	–	va	preguntar-li	el	seu	pare,	un	poc	preocupat.

	 -	Papà,	tu	també?	No	tinc	prou	amb	la	incredulitat	de	Marc,	per	a	que	tu	tornes	a	traure	el	
tema.	De	segur	que	anem	a	divertir-nos	moltíssim.	Si	sembla	un	dia	de	Carnaval	–	va	contestar-li	
Victòria.

	 -	Victòria,	com	pots	dir	que	semblen	disfresses	de	Carnaval?	Es	tracta	de	la	seua	vestimenta	
habitual,	el	seu	estil	de	vida	–	va	afegir	Marc	molt	seriosament.

	 -	Sí,	sí,	no	sé	com	he	pogut	cometre	esta	errada...,	tens	raó	Marc,	disculpa	el	meu	comentari	
–	va	respondre	Victòria	un	poc	contrariada.

	 -	Ja,	ja,	ja...,	has	caigut...	Que	t’ho	deia	en	broma...!	Sols	volia	traure’t	un	somriure,	i	llevar-te	
eixa	preocupació	que	veig	als	teus	ulls...	Jorman,	no	et	preocupes	per	nosaltres,	deixa’ns	i	quan	
acabem	et	manarem	un	WhatsApp	per	 a	que	 vingues	a	arreplegar-nos	 –	 va	dir	Marc,	mentre	
baixava	del	cotxe	i	s’acomiadava	del	pare	de	Victòria.

	 -		Adéu	papà,	ja	t’avisem	–	també	es	va	acomiadar	Victòria	de	son	
pare	amb	un	bes.

Victòria	i	Marc	s’aproparen	poc	a	poc	on	estava	la	recepció	de	la	festa,	al	
temps	que	molta	gent	els	saludava	i	els	donaven	la	benvinguda	de	forma	
més	que	amigable,	i	com	si	es	conegueren	de	tota	la	vida.
De	sobte,	sense	saber	massa	bé	com	i	d’on	havien	eixit,	es	trobaren	amb	
dos	personatges	disfressats	de	Darth	Vader	i	Yoda,	que	al	temps	que	els	
donaven	la	benvinguda,	els	feren	entrega	d’una	túnica	blanca	que	tenien	
que	 posar-se	 damunt	 per	 a	 poder	 entrar	 a	 la	 casa.	 Victòria	 i	Marc	 es	
miràvem	més	que	estranyats,	pensant	on	s’havien	posat	i	assumint	que	
la	preocupació	del	pare	de	Victòria	era	més	que	justificada.

Una	 vegada	 vestits	 amb	 la	 túnica	 blanca,	 va	 aparèixer	 una	 xica	 molt	
guapa	 vestida	 com	Leia,	 que	 seria	 la	 seua	amfitriona	a	 la	 casa.	Darth	
Vader	i	Yoda,	van	presentar	Victòria	i	a	Marc	a	Leia,	i	van	entrar	cap	una	
sala	principal	on	es	trobaven	la	resta	de	convidats	a	la	festa,	i	tots	amb	
túnica	blanca.	





Fallera Major Infantil

Frescor	que	exhala	el	matí

essències	que	porta	el	vent

del	perfum	portes	present

en	el	teu	coret	el	bell	camí.	

Portes en tu la llum del sol

l’alegria	que	ens	enamora

d’eixos	ulls	de	reina	mora

i	bell	encant	del	rossinyol.

Seràs	el	bell	esclat	d’harmonia

exaltant	nostra	festa	l’alegria

al	foc	gravat	ta	bella	història.

Tot	això	ens	deixa	al·lucinats

d’eixa	essència	de	majestats

de	la	nostra	Regina,	Victòria

Victòria Izquierdo i García









SALUTACIÓ DEL PRESIDENT INFANTIL

Benvolguts	fallers	i	falleres,	amics	tots.	Vull	aprofitar	este	espai	que	em	brinda	
la	meua	comissió	per	a	fer-vos	partícips	d’un	somni,	el	de	ser	President	infan-
til	de	la	Falla	Ramon	i	Cajal	de	Torrent.

Sóc	faller	d’esta	falla	des	del	mateix	dia	que	vaig	nàixer,	tinc	fotos	vestit	de	
saragüells	amb	menys	de	dos	mesos,	i	sempre	he	participat	activament	de	
totes	les	activitats	que	s’organitzen	a	la	falla,	que	tot	siga	dit	de	pas,	be	són	
moltes.	Jo	sóc	del	xiquets	que	gaudeix	de	tot	el	que	fa	relació	amb	este	món	
faller,	i	no	sabria	triar	que	és	el	que	més	m’agrada,	si	preparar	la	presentació,	
ballar,	participar	en	el	cant	de	l’estoreta,	les	despertades,	l’ofrena...

A	més,	tinc	la	sort	de	poder	gaudir	de	tot	açò	junt	amb	la	meua	família,	els	
meus	pares	i	el	meu	germà,	els	meus	tios	i	els	meus	cosins,	que	junt	amb	
els	amics,	han	sigut	una	companyia	incondicional	en	tot	este	meravellós	any.

I	si	tot	açò	haguera	de	dur	una	guinda,	seria,	sense	dubte,	aconseguir-ho	junt	
amb	la	meua	amiga	Victòria.	Tots	podreu	recordar	com	ella	sempre	ha	segut	
la	meua	companya	de	fatigues	en	tantes	i	tantes	activitats	tant	dins	com	fora	
de	la	falla.

A	tot	açò,	per	a	fer	que	este	any	siga	inoblidable,	hem	d’afegir	el	privilegi	que	
tenim	Victòria	i	jo	d’estar	acompanyats	per	Amanda	i	Toni,	que	van	amb	no-
saltres	a	tots	els	llocs	i	ens	mimen	a	muntó.

Supose	que	esteu	fent-se	una	idea	de	com	estem	passant-ho,	i	ara	queda	el	
millor...	Per	la	qual	cosa,	vull	convidar-vos	a	tots	a	gaudir	de	les	falles	tot	el	
que	pugueu	i	que	no	dubteu	en	passar	pel	nostre	casal,	que	sempre	tindrà	
les	portes	obertes	per	a	tots	vosaltres.

Marc Navarro i Verdet
President	Infantil





De	camí	ala	trobada	amb	la	resta	de	tribus	urbanes,	Leia,	va	tractar	de	tranquil·litzar-los,	veient	
que	l’ambient,	la	vestimenta,	els	personatges	i	la	poc	llum	de	la	sala	de	reunions	estava	més	que	
preocupant	els	dos	xiquets.

	 -	No	haveu	de	preocupar-vos	de	res.	Reconec	que	esta	rebuda	no	sembla	massa	ortodoxa,	
però	ja	veureu	com	no	us	aneu	a	penedir	d’haver	acceptat	la	invitació	a	esta	festa.	Són	ja	molts	
anys	organitzant-la,	i	enguany	Darth,	bé,	en	realitat	el	seu	nom	és	Joan,	va	pensar	convidar	els	
fallers,	perquè	pensava	que	podien	representar	una	de	les	noves	tribus	urbanes	del	segle	XXI.	I	
així	va	ser	com	fent	un	sorteig	entre	tots	els	màxims	representants	de	les	falles	de	Valencia	i	de	la	
seua	àrea	metropolitana,	us	va	tocar	a	vosaltres	dos	–	va	explicar	Leia.

	 -	Quina	sort	vam	tindre	Victòria...	A	mi	que	mai	em	toca	res,	i	em	toca	viure	esta	aventura.	
Quin	privilegi!	Si	eixim	d’esta	vaig	a	dir-li	al	president	que	jo	trie	els	números	per	a	la	loteria	de	
Nadal,	que	de	segur	ens	toca	–	va	replicar	Marc,	envoltat	d’uns	contradictoris	sentiments	de	por	i	
alegria.

	 -	No	cal	que	et	faces	el	graciós,	pots	reconèixer	que	tens	por,	i	que	faries	el	possible	per	a	
eixir	corrent	d’ací	–	va	afegir	Victòria.

	 -	Els	vostres	dubtes	són	normals,	fins	i	tot,	per	ser	la	primera	vegada	que	acudiu	a	una	festa	
d’este	tipus,	teniu	una	temprança	fora	de	l’habitual	–	va	dir	Leia,	tranquil·litzant-los.

	 -	És	que	els	fallers	som	molts	temprats	–	va	afegir	ràpidament,	tornant	a	mostrar	les	seues	
còmiques	habilitats	–	va	respondre	Marc.

	 -	Estàs	molt	graciós	Marc...	Vols	deixar	parlar	a	Leia	i	que	acabe	d’explicar-nos	els	plans	per	
a	esta	vesprada?	–	va	recriminar	Victòria	a	Marc.

	 -	 No	 et	 preocupes	 Victòria,	 deixa’l	 que	 siga	 com	 ell	 és	 normalment.	 Volem	 que	 sigueu	
vosaltres	mateix,	sense	cap	careta	ni	disfressa	–	va	dir	Leia,	mentre	Marc	la	tornava	a	interrompre.	
	 -	Ja,	ja,	ja...,	sense	careta	ni	disfressa,	quan	ells	van	tots	disfressats	–	torna	a	afegir	Marc,	
davant	l’atenta	mirada	de	Victòria.

	 -	Tens	raó,	Marc,	no	ho	puc	negar,	que	bovada	més	gran	acabe	de	dir,	m’he	explicat	malament	
–	va	dir	Leia,	passant	a	explicar	allò	que	calia	fer	-	El	que	volia	dir-vos	és	que	ara	quan	us	tingueu	



que	presentar	davant	de	la	gent,	heu	de	ser	vosaltres	mateix...	Volem	que	doneu	a	conèixer	 la	
vostra	tribu	urbana,	que	l’expliqueu	a	la	resta	de	convidats,	i	per	a	que	no	siga	molt	avorrit	que	ho	
expliqueu	de	la	manera	més	original	possible.	

	 -	Una	presentació	de	la	nostra	tribu?	I	davant	de	tots	estos	rars	que	ens	veuen	com	uns	
estranys,	fins	i	tot,	com	uns	intrusos	–	va	preguntar	Marc,	que	després	d’haver	escoltat	que	havien	
de	parlar	en	públic	havia	perdut	tota	la	seua	purna.

	 -	En	efecte,	una	presentació	molt	senzilla,	de	cinc	minuts	com	a	màxim,	en	la	que	contes	
com	és	 la	 teua	tribu,	 i	sobretot	amb	molta,	molta	purna...	Eixa	que	tenies	abans	de	saber	que	
havies	de	parlar	en	públic	–	li	va	contestar	Leia,	mentre	li	pegava	una	palmadeta	de	complicitat	en	
la	esquena.

	 -	Leia,	jo	sols	et	demanaria	una	coseta...	Pot	ser	que	no	siguem	els	primers?	Al	ser	novells	
en	este	tipus	de	festa	ens	agradaria	veure	alguns	abans	de	fer	la	nostra	presentació	–	va	demanar	
Victòria,	mentre	la	seua	ment	anava	pensant	què	podien	representar.

	 -	No	et	preocupes,	ho	sabem.	I	encara	que	la	resta	de	tribus	eixiran	per	rigorós	ordre	de	
sorteig,	vosaltres,	per	ser	el	primer	any,	sereu	els	últims	en	actuar.	I	no	us	entretinc	més,	que	crec	
que	l’acte	està	a	punt	de	començar	–	va	dir	Leia,	mentre	acompanyava	Victòria	i	Marc	al	seu	lloc,	
i	començaven	a	escoltar-se	les	primeres	paraules	del	presentador.

“Molt	bona	nit,	i	sigueu	tots	benvinguts	a	esta	nova	edició	de	la	gran	festa	de	les	tribus	urbanes,	
com	tots	conegueu	la	dinàmica	de	la	gala,	no	vaig	a	fer-ho	massa	llarg,	sols	donar	una	especial	
benvinguda	a	 la	nova	tribu	que	es	presentarà	enguany,	 i	que	deixarem	com	a	última	actuació.	
Benvinguts	Victòria	i	Marc,	en	representació	de	tot	el	món	faller	valencià.
I	com	ha	dit	Leia,	l’ordre	d’actuació	serà	per	ordre	rigorós	de	sorteig.	Dins	d’esta	borsa	tinc	les	
tribus	urbanes	que	ens	acompanyen	esta	nit,	i	ara	necessite	una	innocent	mà	que	m’ajude	a	triar	
la	tribu	que	actuarà	en	primer	lloc.	Clar,	que	sí	Leia,	la	mà	innocent	pot	ser	Victòria,	vine,	vine	ací	i	
així	comencem	quan	abans	millor”.
Victòria	va	posar	la	seua	innocent	mà	dins	aquella	borsa	i	davant	l’atenta	mirada	de	tots	aquells	
xiquets	vestits	amb	bata	blanca,	que	donàvem	prou	impressió,	va	entregar	el	paperet	al	presentador.

“Moltes	gràcies,	Victòria.	Sense	més	tardar,	prepareu-vos	per	a	delectar-vos	amb	la	primera	tribu	
que	són...,	els	Hipsters!”.



De	sobte	van	eixir	a	escena	dos	xics,	Robert	i	Eric,	que	llevant-se	la	bata	blanca	van	deixar	a	la	
llum	la	típica	camisa	a	quadres,	tipus	llenyater,	i	per	a	començar	a	trencar	el	gel,	ens	van	dur	un	
amic	famós	que	triomfa	com	a	actor	en	una	sèrie	de	TV,	i	que	els	ajudaria	a	presentar-se.

	 -	Bona	vesprada	a	tots!	-	va	dir	Robert.
	 -	Per	a	presentar	la	nostra	tribu,	ens	acompanya	Jose	Luis	Gil	–	va	afegir	Eric.
	 -	Si	el	presentes	així,	crec	que	pocs	el	coneixeran,	però	si	us	diem	que	és	Enrique	Pastor,	
el	regidor	i	alcalde	de	“La	que	se	avecina”,	de	segur	que	vos	resultarà	més	conegut	–	va	replicar	
Robert.

	 -	Tens	raó	Robert.	Amb	tots	vostès	la	visió	
molt particular que té Jose Luis de tots 
nosaltres	–	acaba	Eric	de	presentar	l’actor	
sorpresa	que	havia	vingut	d’incògnit.

	 -	Us	ha	agradat,	veritat?	Quantes	veritats	
ens	ha	contat.	Ara	deixant	un	poc	 la	part	
seriosa,	 Eric,	 us	 contarà	 un	 poc	 més	
referent	a	la	nostra	tribu	–	va	acabar	dient	
Robert,	mentre	Eric	comença	a	parlar.

La cultura urbana dels hipsters ve representada per joves, majoritàriament d’edats entre 
20 i 35 anys, que mostren un pensament independent, intentant apartar-se de les modes 
del moment, vestint i escoltant música no comercial. Rebutgen el consumisme desmesurat, 
posant-se de costat del comerç local i el respecte pel medi ambient.

És un grup poc homogeni i amb grans diferències entre ells, no tenint tanta cohesió com 
altres cultures urbanes. Això es deu a la recerca personal d’un pensament propi, i al seu 
intent d’allunyar del que prefixa la societat.

Es sol lligar esta cultura urbana amb els indis i fins i tot amb els hippies. El seu origen va 
sorgir a mitjans del segle XX (1950), encara que va desaparèixer i va tornar a aparèixer 
a la fi dels anys 90, encara que ha estat a principis de la dècada de 2010 quan va tornar 
a renàixer amb molta més força si cap. I actualment és un grup estès sobretot en grans 



ciutats entre persones de classe mitjana. Cal recalcar la seua alta 
presència a ciutats com Nova York, Chicago o San Francisco.

A l’igual que ha passat amb altres tribus, l’idea original ha anant 
evolucionant amb el temps, és per això que actualment es diu 
“hispter” a les persones que vesteixen segons una estètica concreta, 
encara que no tinguen res en comú amb els hipsters originaris o fins 
i tot les seues actuacions siguen contràries a l’esperit original del 
terme. Al final, passa com en totes les modes: Quan una tendència 
es popularitza, perd la seua essència i passa a ser un negoci per a les 
empreses que venen roba, complements o serveis adaptats als gustos 
dels nous hipsters.

La seua vestimenta no segueix patrons específics, però es distingeix per 
portar un estil personal, bohemi, “old-school”, allunyat de la moda 
del moment i en molts casos intemporal. Solen reutilitzar premses i 

complements antics, amb estètica vintage. Per exemple, els podem trobar vestint camises 
de colors apagats, pantalons texans, sabates o botes, jerseis, gorres i barba. També els 
agraden les ulleres clàssiques i els complements artesanals.

Pel que fa a les seues aficions, els 
agrada la música indie, indie-rock i 
jazz, encara que també simpatitzen 
amb altres estils i escolten bandes 
poc conegudes. Pel que fa al cinema, 
prefereixen el gènere independent. 
Gran part dels hispters són amants 
de la fotografia, la moda vintage, la 
cuina original i són assidus a realitzar 
viatges, visitar museus i compartir 
experiències per les xarxes socials.



	 -	Vos	ha	agradat?,	no	direu	que	no	he	sigut	breu	–	va	afegir	Eric	per	acabar	la	seua	explicació.

	 -	Ara	acabarem	en	un	xicotet	joc	per	a	que	acabeu	de	familiaritzar-se	en	els	nostres	gustos	
i	hàbits.

En	acabar	de	jugar	tots	van	tornar	als	seus	seients	habituals,	mentre	tornava	a	eixir	a	escena	el	
presentador	acompanyat	per	Victòria,	a	la	que	li	havia	agradat	això	de	ser	la	mà	innocent	i	cada	
vegada	es	sentia	més	còmoda	entre	tots	aquells	personatges.	I	així	va	ser,	com	va	posar	la	mà	en	
la	borsa	i	fer	que	els	pròxims	en	actuar	foren...,	els	Rastafaris,	que	va	fer	que	Bob	i	Linda	s’alçaren	
d’un	bot	i	corrent	entraren	en	escena,	amb	la	vestimenta	típica	de	la	tribu.



	 -	Bona	vesprada	a	tots,	em	criden	Linda	i	este	és	Bob,	
i	 venim	amb	 representació	de	 la	 tribu	dels	Rastafaris	 –	 va	
presentar-se	Linda.

	 -	Com	ha	dit	la	meua	amiga,	a	mi	em	diuen	Bob,	i	no	es	
gens	casualitat,	perquè	al	meu	avi	li	dien	Bob,	al	meu	pare	
també,	al	meu	gos	també	li	diuen	Bob,	i	tot	en	honor	a	qui...?	
En	efecte...,	al	gran	Bob	Marley,	un	dels	màxims	exponents	
de	la	nostra	tribu	–	va	dir	Bob.

	 -	 I	 per	 traslladar-vos	 a	 l’època	 de	 l’esplendor	 de	 la	
nostra	tribu,	tanqueu	els	ulls	i	escolteu....	–	va	anunciar	Linda,	
mentre	Bob	agafa	una	guitarra,	 i	començaren	a	entonar	 la	

moguda	 cançó	 “On	 Love”	 del	 gran	 cantant	
jamaicà,	que	va	posar	a	tots	en	peu.

Els	crits	“altra”,	“altra”,	“altra”...,	ressonaven	
a	tota	la	casa,	mentre	Linda	i	Bob	saludaven	emocionats.

	 -	Gràcies,	moltes	gràcies	–	van	dir	els	dos	menuts	
al	mateix	temps.

	 -	Ens	diuen	des	de	l’organització	que	ara	no	podem	cantar	més	
cançons,	 però	 com	 a	 colofó	 de	 festa,	 si	 estem	 en	 temps	 podrem	
cantar-ne	un	altra	–	va	afegir	Linda,	mentre	Bob	es	preparava	per	a	
presentar	la	seua	tribu.



La cultura rastafari sorgeix en la dècada de 1930 a Jamaica. El moviment social i espiritual 
es va crear entre classes socials marginals, molts d’ells descendents d’esclaus negres que 
volien tornar a l’Àfrica dels seus avantpassats. En les seues creences, es deia que Haile 
Selassie, o Ras (una encarnació de Yahvéh segons ells) els portaria a la terra promesa, a la 
qual anomenaven Muntanya de Zion.

Durant esta època, els rastafaris eren població negra de barris marginals amb marcades 
tendències religioses. No obstant això, el que ens ha arribat fins als nostres dies és sobretot 
la seua filosofia i la seua manera antimaterialista de veure les coses.

Actualment, els “rastes” són joves sense vinculació amb els orígens del moviment rastafari,  
joves vesteixen de forma despreocupada, porten els cabells llargs, pentinat amb rastes 
(dreadlocks), gorres, roba ampla i complements amb els colors de la bandera d’Etiòpia.

Com la majoria sabeu, una de les raons de la popularització dels rastafaris, és el gènere 
musical del reggae, que sorgeix en els anys 60 a Jamaica i segueix un ritme lent i compassat. 
El seu representant més famós és Bob Marley, autor de la cançó que hem escoltat al 
principi, i que amb les seues lletres deixava constància de la seua filosofia de vida. 

A la cultura original rastafari dels anys 30 es 
posava èmfasi en l’espiritualitat i el rebuig al 
materialisme. Es feia èmfasi en la necessitat 
d’unitat i solidaritat entre la comunitat negra 
i es lluitava contra el poder establert. 

A dia de hui, la cultura rasta ha canviat molt 
des dels seus orígens fins a tal punt que hi ha 
molt poca relació entre els inicis i l’actualitat. 
Els rastes de l’actualitat, tenen una filosofia 
antimaterialista inspirada en la dels rastafaris 
originals, però el moviment religiós original 
no s’ha conservat.



	 -	I	com	ens	ha	agradat	la	forma	d’acabar	dels	nostres	amics	hispters,	no	amen	a	ser	molt	
originals	i	anem	a	copiar-los	–	va	dir	Linda.
	 -	En	efecte,	prepareu-vos	per	a	jugar	i	recordar	per	sempre	com	som	els	rastres	–	acaba	
dient	Bob,	mentre	els	convidava	a	jugar.

Després	de	l’acomiadament	de	Bob	i	Linda,	torna	a	eixir	a	escena	el	presentador,	amb	la	mà	innocent,	
però	sorpresa,	perquè	no	era	Victòria,	era	Marc!	Que	li	havia	demanat	a	Victòria	acompanyar	al	
presentador,	com	a	mostra	de	que	la	por	inicial	havia	desaparegut,	 i	estaven	gaudint	d’aquella	
vesprada	més	del	que	mai	havien	pensat.	Amb	la	pressa	habitual	del	presentador,	que	sabia	que	
quedaven	molts	grups	que	presentar,	Marc	va	llegir:	“	A	escena...,	els	heavys”,	al	temps	que	Javi	
i	Metali,	s’alçaren	dels	seus	seients	dirigint-se	a	escena.



	 -	Bona	vesprada	a	tots,	jo	sóc	Javi	i	ella	és	Metali...	Ho	haveu	pillat...	Javi...,	Metali,	Javi...,	
Metali...	 –	 va	 començar	 dient	 Javi,	mentre	 feia	 repetir	 els	 dos	 noms	de	 forma	 seguida	per	 tal	
d’aconseguir	la	similitud	amb	“Heavy	Metal”.

	 -	Bona	vesprada	a	tots,	ja	us	heu	adonat	que	Javi	és	molt	graciós,	però	no	li	ho	tingueu	en	
compte,	que	en	el	fons	és	molt	bon	xic	–	va	dir	Metali.

	 -	Anem	al	que	anem...	Us	haureu	adonat,	que	a	part	de	tindre	molta	purna,	no	ens	hem	llevat	
la	bata	blanca	que	ens	donaren	a	l’entrada,	i	volem	que	sigueu	vosaltres	qui	ens	vestiu	de	forma	
correcta	com	correspon	a	la	nostra	tribu	–	va	explicar	Javi.

	 -	Mireu,	en	este	bagul	hi	ha	vestimentes	de	tot	tipus,	i	les	anirem	traient	fins	a	que	aconseguiu	
vestir-nos,	 i	 clar,	 ho	 anem	a	 fer,	 abans	 de	 la	 nostra	 explicació,	 sinó	 no	 té	 gracia	 –	 va	 acabar	
d’explicar	Metali.

	 -	Sí,	sí...,	que	per	a	graciós	ja	estic	jo	–	va	afegir	Javi,	mentre	Metali	començava	a	traure	
peces	de	roba	del	bagul.



	 -	Ara	sí,	ho	haveu	fet	perfecte,	heu	encertat	a	la	primera	amb	quasi	totes	les	peces,	i	haveu	
vestit	a	Javi	de	forma	perfecta.	Amb	els	coneixements	que	teniu	de	la	nostra	tribu	no	se	si	val	la	
pena	que	fem	la	nostra	presentació	–	es	preguntava	Metali.
	 -	Dona,	clar	que	val	la	pena,	que	els	“Heavys”,	no	som	sols	aparença,	som	un	estil	de	vida	
que...	–	va	interrompre-la	Javi,	mentre	començava	la		seua	explicació.

Els heavys (també anomenats metaleros) són una 
tribu urbana amb molta història i que ha sabut 
adaptar-se als temps durant les últimes dècades. 
S’origina a Anglaterra, a principis dels setanta, 
com radicalització de la ideologia hippie i conjunció 
entre la seua estètica i la música rock dura, per això 
el seu nom complet, Heavy metall, és a dir, metall 
pesat, en referència als intensos sons metàl·lics 
(elèctrics) produïts pels grups musicals.  

A Espanya, apareixen a finals dels anys setanta, i 
actualment és tracta d’una de les tribus originades 
al segle XX més difoses. 

Durant molts anys ha estat el grup més present 
en molts països, sobretot en les grans ciutats, 
i en general, es tracta de la subcultura més 
intergeneracional que es coneix.

Com haveu vist en el joc anterior, la vestimenta 
sol ser roba fosca, cabells llargs, texans cenyits, 
botes (o sabatilles), caçadora de cuir amb claus 
i samarretes estampades amb ídols musicals. 
De vegades, tatuatges, arracades i altres 
complements com anells i polseres.



L’estil de música és un dels seus signes més característics, els agrada tot tipus de música 
Heavy metall, en les seues diverses tendències, però, sobretot, els grups originals dels 
setanta, com per exemple, Led Zeppelin o Iron Butterfly, o grups autòctons de cada país 
com “Mago de Oz” i “Heroes del Silencio” a Espanya.

Amb una ideologia antimilitarista 
i antiautoritària, sobretot de 
resistència i insubmissió, encara 
que més com a ideal, que com a 
pràctica quotidiana, i sempre fent 
ús de la música com a la fonamental 
eina reivindicativa. 

Per acabar dir-vos que és tracta 
d’una de les subcultures juvenils 
amb més tradició i presència en 
l’escenari espanyol,  però malgrat 
que existeix un aire comú a tots els 
components de la tribu, el grup s’ha 
subdividit (i continua fent-ho) en 
diversos subgrups, amb tendència 
musical i looks molt específics.

Javi	 i	Metali	 s’acomiadaren	del	públic	 repartint	besos	 i	besos,	 imitant	els	 integrants	d’un	grup	
musical,	al	temps	que	es	creuaren	amb	el	presentador,		acompanyat	tant	de	Marc,	com	de	Victòria,	
ja	que	cap	dels	dos	volia	cedir	el	seu	lloc	de	protagonista	amb	el	sorteig.	El	presentador	fent	gala	
del	 seu	 talant	diplomàtic,	 va	decidir	que	 l’acompanyaren	els	dos,	que	 ràpidament	agafaren	 la	
borsa	amb	les	noms	de	les	tribus	urbanes,	 i	al	mateix	temps,	compenetrats	cent	per	cent,	van	
cridar:	“Ara	és	el	torn...,	dels	Rapers”,	i	de	sobte,	comença	a	sonar	la	música	d’una	cançó	de	rap,	
mentre	tres	xiquets	es	dirigeixen	a	escena	damunt	d’un	monopatí	i	comencen	a	cantar	al	ritme	de	
cançó rap: 



Hola	amics,	com	esteu?

Volem	que	una	estona	ens	escolteu.

Abans	de	començar	a	explicar

amb	esta	cançó	us	anem	a	presentar.

Em	diuen	Emy,	i	sóc	un	raper,

que	té	la	seu	vida	sempre	al	carrer.

Ella	és	Laura,	li	agrada	pintar,

grafittis	i	murals	sense	parar.

I	ell	és	Pau,	que	amb	peus	i	mans,

munta	espectacles	de	breakdance.

Abans de que jo comence a parlar

Laura a un joc vos vol convidar

a	veure	qui	sap	el	carrer	de	Torrent

on	està	el	grafitti	que	esteu	veient.



En	acabar	Emy	de	 rapejar	 un	projector	 comença	a	mostrar	diversos	grafiitis	que	existeixen	al	
terme	de	Torrent,	i	els	assistents	haurien	d’endevinar	on	els	podien	trobar.	Però,	a	fi	de	fer-ho	més	
fàcil,	Laura	els	va	donar	alguna	pista.



	 -	Hola	amics,	com	us	he	dit	abans	sóc	Emy,	i	també	sé	parlar	sense	rapejar,	i	després	d’este	
joc	on	haveu	vist	una	de	les	principals	aficions	de	la	nostra	tribu,	us	contaré	la	nostra	història,	però,	
per	a	que	no	us	avorriu,	mentre	jo	parle	el	meu	amic	Pau	vos	farà	una	demostració	de	breakdance.

L’estil de música és un dels 
seus signes més característics, 
els agrada tot tipus de música 
Heavy metall, en les seues 
diverses tendències, però, 
sobretot, els grups originals 
dels setanta, com per 
exemple, Led Zeppelin o Iron 
Butterfly, o grups autòctons 
de cada país com “Mago de 
Oz” i “Heroes del Silencio” 
a Espanya.

Amb una ideologia 
antimilitarista i antiautoritària, 
sobretot de resistència i insubmissió, encara que més com a ideal, que com a 
pràctica quotidiana, i sempre fent ús de la música com a la fonamental eina 
reivindicativa. 

Per acabar dir-vos que és tracta d’una de les subcultures 
juvenils amb més tradició i presència en l’escenari 
espanyol,  però malgrat que existeix un aire comú a tots 
els components de la tribu, el grup s’ha subdividit (i 
continua fent-ho) en diversos subgrups, amb tendència 
musical i looks molt específics.



	 -	Per	acabar,	us	anem	a	deixar	amb	el	meu	ídol,	És	un	dels	rapers	més	famosos	del	nostre	
país,	però	sobretot	és	un	exemple	de	superació	 i	esforç,	perquè	amics	“Voler	és	poder”,	amb	
treball,	voluntat	i	dedicació	tot	es	pot	aconseguir.	Amb	tots	vosaltres	“El	Langui”	i	la	seua	cançó.

	 -	Què	emocionant	Marc,	quin	exemple	de	superació.	Saps?	Estic	començant	a	preocupar-
me...,	ací	hi	ha	molt	de	nivell,	i	nosaltres	no	portem	res	preparat	–	li	va	dir	Victòria	a	Marc.

	 -	Tranquil·la,	tu	saps	que	els	fallers	som	especialistes	en	el	pensat	i	fet,	i	de	segur	que	tu	tens	
alguna	cosa	preparada...,	que	eres	molt	previsora	–	li	va	contestar	Marc.

	 -	No	us	trobava,	anem,	anem,	que	encara	ens	queden	tres	grups	més	i	vosaltres...,	se’ns	va	
fer	de	nit	–	va	dir	el	presentador	que	s’estava	tornant	boig	buscant-los.

Els	tres	van	tornar	a	escena,	encara	que	Victòria	seguia	pegant-li	voltes	a	com	fer	la	presentació	
del	món	faller,	així	que	és	va	quedar	un	poc	enrere	 i	va	ser	Marc	el	que	va	 traure	el	nom	dels	
“Gòtics”...	A	escena	la	tribu	dels	“Gòtics”,	va	dir	el	presentador,	mentre	feien	acte	de	presència	
dos	xiquetes	vestides	completament	de	negre.	

	 -	Bona	vesprada	a	tots,	no	tingueu	por,	encara	que	la	nostra	vestimenta	ho	aparente	no	som	
gens	tètrics,	i	per	a	un	exemple	els	nostres	noms.	Jo	em	cride	Rosa	–	va	dir	una	xiqueta	amb	una	
caràcter	molt	introvertit.

	 -	I	jo	sóc	Blanca...	Què	us	semblen	els	nostres	noms?	Obscurs	i	tenebres,	no	són	veritat?	–	
va	preguntar	al	respectable	l’altra	xiqueta.

	 -	I	per	acabar	de	demostrar-vos	que	no	volem	donar	por,	sinó	que	simplement	vestim	de	
negre,	perquè	pensem	que	és	un	color	més,	 i	abans	de	contar-vos	 la	nostra	història	us	volen	
presentar	a	un	grup	de	personatges,	que	encara	que	vestien	de	negre,	podien	ser	molt	divertits.	
Blanca,	quan	vullgues	ja	pots	presentar-los	els	nostres	amics	“El	negres	personatges	dels	còmics”	
–	va	dir-li	Rosa	a	Blanca.



Als anys 60-70 del segle passat, quan no hi havia tants mitjans digitals com ara, els còmics 
o tebeos van tindre una presència molt especial en gent com vosaltres, i els feien passar 
uns moments molt divertits. I com a curiositat, trobem que molts d’aquells personatges 
vestien de negre, igual que els gòtics, però no donaven gens, gens de por. Ací vos volem 
presentar a alguns d’ells:

- Rompetechos és un personatge que apareix a les historietes creades per 
Francisco Ibáñez en 1964. Tracta sobre el seu protagonista homònim, 
Rompetechos, un home baixet que amb una mala visió genera nombroses 
situacions còmiques.

- Carpanta és un personatge d’historietes i la seua sèrie va ser creada 
per l’autor espanyol Escobar, i que va aparèixer per primera vegada 
a la revista Pulgarcito en 1947. Va ser un dels personatges més 
representatius de la postguerra espanyola, i la seua popularitat durant 
els anys quaranta i cinquanta va ser tan gran que alguns lectors van 
arribar a enviar menjar o diners a la redacció de Pulgarcito per posar 
remei a la seua fam.

- Don Pantuflo és un rector de la universitat, llicenciat en Filatèlia, 
Numismàtica i Colombofilia i pare dels revoltosos Zipi i Zape creat 
també per Escobar. És un pare sever i amant de l’ordre, el mètode 
i la submissió. Físicament és un home madur, d’uns 40 anys, alt 
i corpulent, alopècic però amb unes abundants patilles, que calça 
botins. El veiem sempre amb jaqué, corbata i pantalons negres, i 
complementa la seua vestimenta amb una armilla vermella sempre 
amb botons i un mocador blanc a prop de la solapa.

 - Senyora Urraca és un personatge d’historieta 
espanyol, protagonista de la sèrie homònima, creat el 1948 pel 
dibuixant Jorge (pseudònim de Miguel Bernet Toledano), per a la 
revista Pulgarcito d’Editorial Bruguera. A diferència de la majoria de 
sèries de l’escola Bruguera no incideix en la crítica costumista, sinó en 
l’humor negre.



- Les germanes Gilda és el títol d’una sèrie d’historietes creada per 
l’autor espanyol Manuel Vázquez Gallego en 1949 i protagonitzada 
per dues germanes solteres, trucades Leovigilda i Hermenegilda, que 
viuen juntes. Els noms de la sèrie i dels seus protagonistes remeten a 
la pel·lícula “Gilda”, estrenada tres anys abans a Espanya, així com al 
conflicte mortal entre els governants visigots Leovigildo i Hermenegild, 
que, a més, eren pare i fill.

- Anacleto, agent secret és una sèrie 
d’historietes creada per Manuel 
Vázquez Gallego en 1964 per a les 
revistes de l’Editorial Bruguera, i 

protagonitzada pel personatge homònim. És una de les 
tres obres més cèlebres del seu autor, al costat de les 
anteriors Les germanes Gilda (1949) i La família Cebolleta 
(1951).

- Mortadelo és un personatge creat per Francisco 
Ibáñez en 1958 per la seua sèrie Mortadelo i Filemón, 
en la qual exerceix de coprotagonista al costat del 
seu cap Filemón. Com influència de la postguerra, 
tots dos noms evoquen aliments; Mortadelo seria 
un ressò de mortadel·la. 
Podem considerar este personatge com el rei de la 
disfressa, que li permet transformar-se, per a sorpresa 
de tots, en qualsevol animal, planta o objecte, des 
d’un elefant fins a una campana, passant per un 
cactus o per una rajola. 



	 -	Que	us	ha	paregut?	Espere	que	quan	vegeu	a	un	gòtic,	canvieu	vostra	forma	de	pensar,	
ja,	 ja,	 ja,	 ja,	és	broma...	És	simplement	que	volem	llevar-nos	de	damunt	 la	 imatge	que	tenim.	I	
per	acabar	de	presentar-nos,	us	vaig	a	contar	la	nostra	història	–	va	acabant	dient	Rosa,	que	no	
deixava	de	fer	bromes	i	mostrant	la	seua	divertida	forma	de	ser.

La cultura gòtica sorgeix al Regne Unit a principis dels anys 80 i posteriorment es va anar 
estenent per diversos països. El gènere musical sorgeix a partir d’una evolució inspirada 
per grups de música punk de l’època. 

Els gòtics es caracteritzen per la seua estètica sinistra, amb roba fosca, atracció a la nit, 
el gènere de terror / suspens, i sobretot per les seues preferències musicals. El seu gènere 
preferit és el rock gòtic. No obstant això, molts d’ells també solen escoltar altres gèneres 

com el heavy metal o certs grups de rock.

En l’actualitat, segons la temporada i el lloc, es pot veure a més o 
menys gòtics, no obstant això, no és de les tribus més 

esteses. Els sol agradar estar en els seus bars 
propis, o de vegades barrejats en zones de 
bars amb grups heavys i punks. Els gòtics 
mostren una especial atracció a tot el 
relacionat amb la mort i l’ocultisme. Els 
agrada el gènere de terror i de misteri, 

tant en pel·lícules com en literatura.

La forma de vestir dels gòtics inclou roba negra, 
preferentment de cuir, botes, pírcings i pell pàl·lida. 

Complements del tipus braçalets amb punxes, canelleres, cadenes o 
reixetes. També solen portar elements religiosos com creus, estrelles 
de cinc puntes, etc.

La cultura gòtica no té una ideologia predefinida, i en general 
són apolítics, encara que no hi ha cap regla fixa. Pel que fa 
a les tendències violentes, malgrat la seua indumentària, 
en realitat és una cultura predominantment pacífica.



	 -	I	per	acabar,	una	gran	sorpresa,	un	altre	famós	
personatge,	 encara	 que	més	 actual	 vol	 saludar-nos	 i	
deixar	el	seu	testimoni	gòtic.	Amb	tots	vosaltres...,	“Lisa	
Simpson”

En	 acomiadar-se	 Blanca	 i	 Rosa	 es	 creuaren	 pel	 camí	 cap	 a	 l’escenari	
amb	Marc	I	Victòria,	que	amb	un	gest	de	amistat	i	complicitat,	colpejant	
les	seues	mans,	mostraren	que	Blanca	i	Rosa	havien	aconseguit	el	seu	
objectiu,	perquè	en	un	principi	la	seua	vestimenta	esglaiava	a	qualsevol.	

Esta	entremescla	de	temor	i	diversió	havia	fet	oblidar	a	Marc	i	Victòria	
la	preocupació	per	la	seua	propera	actuació,	i	quasi	sense	pensar	
estaven	presentant	la	penúltima	tribu.	A	l’uníson	els	dos	van	cridar,	
“Ara	el	torn	és...,	dels	hippies”.	I	sense	adonar-se	ja	estaven	Lluna	i	
Mar	junt	amb	ells	per	a	començar	la	seua	presentació.	Al	llevar-se	la	
bata	blanca,	van	apreciar	
la	gran	diferència	entre	la	
vestimenta anterior dels 
gòtics	 i	 la	 dels	 hippies,	
un canvi d’estil i de color 
brutals.

I	això	és	el	que	varen	fer	Lluna	i	Mar,	convidar	a	tots	a	
omplir	de	color	l’escenari	i	la	seua	vida,	i	van	a	començar	
a	repartir	flors	de	colors	per	tot	arreu,	per	a	convertir	la	
seua	actuació	en	una	veritable,	“Flower	Power	Party”,	i	
per	a	acabar	de	completar	la	floral	estampa	van	convidar	
tots	els	xiquets	a	pintar	un	gegant	pòster	que	anava	a	
acompanyar-los	durant	la	seua	representació.	

Ànim,	ajudeu	a	Lluna	i	a	Mar	omplir	l’escenari	d’alegria	
pintant	el	següent	quadre,	i	no	us	oblideu	de	seguir	les	
instruccions,	 que	 els	 colors	 que	 teniu	 que	 gastar	 els	
teniu	a	un	costat.



	 -	Moltíssimes	gràcies	per	la	vostra	col·laboració,	sou	uns	grans	artistes.	Què	estampa	més	
bonica!	Ara	sí	que	podem	començar	la	nostra	presentació,	perquè	ens	sentim	a	l’interior	de	la	pau	
d’una	Flower	Party	–	va	dir	Mar,	de	forma	més	que	mística.
	 -	Mar,	Mar...,	 que	 estem	 en	 una	 representació	 i	 ells	 no	 et	 coneixen,	 no	 exageres	 tant	 i	
comença	a	explicar-los	qui	som	–	va	afegir	Lluna,	posant	la	dosi	de	sentit	comú	necessària.
	 -	Tens	raó	Lluna.	Amics	i	Amigues,	vos	contaré	la	nostra	història.

Els hippies sorgeixen en els anys 60 als Estats Units influïts per les 
injustícies de la guerra del Vietnam. Posteriorment, la cultura hippie 
es va estendre per tot el món i va suposar una gran influència per a 
tota una generació de joves, i a més, també va servir d’inspiració a 
moltes altres tribus urbanes. 

La forma de vestir dels hippies és molt característica; es deixen llargues cabelleres i 
duen roba cridanera amb colors intensos, ponxos, cintes de cabell de colors, bosses de 
tela, pegats amb eslògans reivindicatius i complements fets a mà. Fugen de la violència i 
proclamen la pau al món i l’amor entre les persones amb el pensament que tots som iguals. 
No els agrada la política i es podria dir que tenen idees anarquistes.  

Volen experimentar, viure la vida intensament i en harmonia amb la 
natura. Busquen una vida natural lluny de la forma de vida imposada 
per la societat consumista. Malauradament, en algunes de les comunes 
originals dels anys 60, per poder viure més intensament, molts van 

acabar utilitzant mitjans artificials per a obtindré la felicitat, encara que este no siga el 
veritable fi de la cultura hippie. 

Musicalment, els agrada el rock, pop... i expressen a través 
de cançons les seues protestes i la seua inconformitat amb el 
món (cançons protesta). En 1969, es va celebrar el festival de 
Woodstock al qual van acudir més de 300.000 joves i va durar 3 
dies. 

Actualment és una tribu pràcticament extingida però que ha 
aconseguit deixar impregnades en gran part de la societat actual 
les seues idees antimilitaristes i revolucionàries, amb un dels seus 
principals lemes: “La gent va i ve però les idees romanen”.



	 -	Espere	que	us	haja	agradat	 la	nostra	història,	però	hem	pensat	que	per	a	que	acabeu	
d’entendre	quin	és	el	nostre	estil,	buscarem	uns	col·legues	que	són	amics	de	molts	del	nostres	
xiquets	i	xiquetes,	i	que	tenen	una	filosofia	de	vida	molt	semblant	a	nosaltres	–	va	explicar	Lluna.

	 -	Sí,	els	coneguérem	fa	uns	anys,	quan	érem	un	poc	més	menudes,	però	ens	van	captivar	
els	nostres	cors,	i	segueixen	sent	dels	nostres	millors	amics	–	va	afegir	Mar.

	 -	Voleu	conèixer-los?	Clar	que	sí,	que	m’aneu	a	dir.	Amb	tots	vosaltres,	“Els	Ossos	Amorosos”,	
amb	una	de	les	seus	cançons	preferides,	i	l’Arc	de	San	Francesc,	tan	comú	en	les	nostres	dos	
tribus.

	 -	Què	divertits	 són,	 veritat?	No	paren	de	
voler	jugar	–	va	dir	Lluna.

	 -	Sí,	sí,	i	per	això	ens	han	demanat	tancar	
ells	 l’explicació	amb	un	 joc.	Nosaltres	dos	ens	
acomiadem,	 però	 us	 deixem	 amb	 l’osset	 que	
vol	arreplegar	 l’estrelleta.	Ajudeu-lo,	que	ell	sol	
no	arriba.	Fins	sempre,	amics	i	amigues!	–	van	
cridar	al	mateix	temps	Lluna	i	Mar.



Després d’ajudar a l’osset a buscar la 
seua	 estrelleta	 i	 acomiadar	 Lluna	 i	 Mar,	
el Presentador entra en escena per a 
presentar	la	propera	tribu.	Anava	sol,	sí	sol,	
sense	Victòria	ni	Marc,	que	ara	sí	estaven	
un poc més preocupats preparant la seua 
presentació.	 A	 més,	 tampoc	 feia	 molta	
falta,	sols	quedava	una	tribu	i	no	feia	falta	
fer	el	paperot	de	posar	la	mà	dins	la	urna.

Així	 que	 sense	
perdre	 més	 temps,	 el	
presentador	va	cridar	a	escena	a	 la	 tribu	dels	 “Pijos”,	 i	així	 fon	com	Tommy	
i	 Chanel	 van	 eixir	 a	 escena	 acompanyats	 de	 la	 cançó	 “Sufre	 Mamón”	 de	
Hombres	G.

	 -	Bon	dia	a	tots	i	totes!	Espere	que	us	haja	agradat	la	nostra	entrada	en	escena,	portem	
mesos	preparant-la.	Sí,	sabem	que	la	cançó	és	un	poc	passada	de	moda	i	possiblement	molts	de	
vosaltres	no	la	coneixíeu,	però	volem	que	pregunteu	als	vostres	pares,	que	de	segur	la	coneixeran	
i	llegiu	amb	ells	esta	escena	–	va	dir	Tommy.

	 -	“O	sea”,	que	aneu	 junt	amb	ells,	els	doneu	un	“kiss”	 i	els	mostreu	tot	el	que	els	voleu	
de	veres...	Veureu	com	es	posen,	mega,	mega	contents...	Us	ho	jure	per	“Snoopy”	–	va	afegir	
Chanel,	en	un	to	molt	diferent	que	va	portar	un	somriure	a	tots	els	xiquets	i	xiquetes	que	estaven	
mirant-la.

	 -	M’imagine	que	us	haveu	adonat	que	Chanel	està	actuant...	Pot	ser	que	alguns	integrants	
de	 la	nostra	 tribu	parlen	així,	 però	no	és	 la	 forma	habitual.	A	que	no	Chanel?	 –	 va	preguntar	
Tommy.

	 -	Clar,	que	no,	som	una	tribu	més,	amb	les	seues	característiques,	però	no	tan	exagerades...	
Mireu,	no	us	entretinc	més...	Mireu	com	som.



La paraula pijo ha existit a Espanya des de fa diverses dècades, i pot fer 
referència a diversos tipus de persones segons com s’accepte el terme. D’una 
banda, se sol anomenar pijos a persones amb molts diners que gasten en 
oci i en despeses supèrflues. Segons esta accepció, el posseir diners és un 
dels factors determinants per a poder pertànyer a esta privilegiada tribu, 
encara que hui dia s’han sumat a este grup una gran quantitat d’imitadors, 
que sense posseir grans quantitats de diners intenten aparentar tindre-lo.

D’altra banda, l’altra accepció de pijo és la de les persones, generalment 
joves, que segueixen les modes imposades per la publicitat i els mass media, 
i només presten atenció a les aparences. En Llatinoamèrica a 
esta subcultura social se’ls crida maduixes o chetos.

La vestimenta és una de les seues principals característiques, el 
pijo es veu obligat a prestar contínua atenció a la seua impecable 

presència, i segueix les modes que van canviant d’un any a un altre.
Hem de fer distinció entre la vestimenta masculina i la femenina. Per als homes 
l’ideal és: pantalons de pinces o vaquer planxa, camises de ratlles fetes a mida, 
jerseis de llana sobre les espatlles amb les mànigues lligades sobre el pit, mitjons 
de rombes i sabates mocasin. Tot això junt a abundant gomina per als cabells. 
Per a la dona: bruses vaporoses o camises masculines, faldilla per sobre del 
genoll o per sota segons la moda vigent, texans lleugerament ajustats, vestits 
de jaqueta, mocador estampat de seda natural, cadenes i anells d’or i cabellera 
amb els cabells solts. Per a tots dos sexes hi ha un seguit de complements 
indispensables com són: ulleres de sol, rellotges, cotxes però no de qualsevol 
marca, sinó d’aquelles amb les que se senten identificats sobretot a través de la publicitat 

i per les que els altres els identifiquen.

Algunes activitats tradicionalment associades a estes 
persones són els esports com el tennis, sky o pàdel, o 
determinats gèneres musicals com el pop. No podem 
considerar que els pijos tinguen una ideologia uniforme, 
encara que se’ls sol criticar pel seu conformisme davant el 
que succeeix en la societat.



	 -	Us	ha	agradat...?	He	estat	divina	de	 la	mort,	 veritat?	Però,	us	 jure	per	Snoopy	 i	per	 la	
cobertura	del	meu	mòbil	que	no	estava	gens	preparat	–	va	dir	Chanel,	tornant	a	imitar	la	forma	
d’expressar-se	dels	pijos.

	 -	Chanel,	ha	estat	més	que	bé,	i	a	més	amb	la	teua	actuació,	has	anomenat	un	parell	de	
vegades	a	Snoopy.	Crec	que	és	moment	de	desmitificar	este	personatge,	perquè	encara	que	ha	
sigut	i	és	una	icona	de	la	nostra	tribu,	mai	he	sabut	el	perquè,	i	mira	que	me	he	llegit	vegades	
la	seua	història.	Esta	vesprada	he	aconseguit	que	ell	mateixa	vinga	i	us	la	conte,	a	veure	si	a	la	
fi	m’ajuda	a	descobrir	perquè	eixa	relació	tan	directa	–	va	afegir	Tommy,	mentre	presentava	 la	
història	de	Snoopy.

Snoopy (creat en 1950 per l’historietista Charles Schulz) és al costat de Charlie Brown, el 
personatge principal de la tira còmica Peanuts, coneguda en castellà amb els títols Carlitos, 
Charlie Brown i Snoopy o Rabanitos. Snoopy és un gos d’una raça Beagle. 

Snoopy va fer el seu debut el 4 d’octubre de 1950, dos dies després de l’inici de la tira. 
Schulz pensava originalment anomenar-lo «Sniffy», canviant d’opinió a l’adonar-se que 
este nom ja havia estat utilitzat en una tira còmica diferent. En els seus primers dos anys 
d’existència, Snoopy tenia moltes més similituds amb els gossos reals: caminava sobre les 
seues quatre potes i va ser completament mut. Amb el pas del temps, ha anat adquirint 
característiques més humanes. A més de poder comunicar els seus pensaments als lectors, 
Snoopy també tenia l’habilitat d’entendre tot el que deien els personatges humans amb 
els que interactuava.



4 d’0ctubre de 1950, la primera aparició de Snoopy.

Dins de la banda d’amics que componien els personatges de Charles Schulz, Snoopy era 
l’epicentre del desballestament que representava dins el grup. Com a reflex dels humans, 
Snoopy somiava sobre la seua caseta amb horitzons diferents als que la vida ens va dissenyant 
i en els quals la fantasia pot convertir-los en realitat. 

10 d’octubre de 1950, la primera interacció entre Charlie Brown i Snoopy.

No dorm dins de la caseta per raons claustrofòbiques. Per això sempre se li veu dalt d’ella 
al costat de Woodstock, el seu company fidel amb el qual manté llargues converses. Però, 
el que no podem oblidar és que esta caseta per a Snoopy és el mitjà  per fer realitat els 
seus grans somnis... des d’un aeroplà de la primera guerra mundial fins a un bar a París. 
En l’interior d’esta caseta hi ha nombrosos articles valuosos que van des de taules de billar 
fins a quadres de Van Gogh.

El contrast entre la vida de fantasia portada per Snoopy i la de Charlie Brown en el món 
real és fonamental per a l’humor i la filosofia de la tira còmica.

Schulz mateix va resumir al personatge de Snoopy en una entrevista realitzada al 1997: 
“Ha de endinsar-se en el seu món fantàstic per a poder sobreviure. D’altra manera, 
portaria una vida monòtona, miserable. Jo no enveje els gossos per la classe de vida que 
han de dur”.



	 -	 Haveu	 trobat	 el	 perquè	 és	 el	 nostre	 símbol?	
Jo	segueix	sense	 trobar-lo.	Però	no	em	negareu	que	
Snoopy	és	molt	 divertit.	 Allí	m’ha	deixat	 un	 regal	 per	
a	 tots	 vosaltres.	 Mireu,	 mireu,	 m’ha	 deixat	 el	 secret	
del	 seu	 creador	 per	 a	 que	 pugueu	 dibuixar-lo	 i	 qui	
sap	si	 fer	alguna	 tira	còmica	–	va	dir	Chanel,	mentre	
s’acomiadava	de	tots	els	presents.



Havia	arribat	el	moment	més	esperat	per	Victòria	i	Marc,	o	tal	vegada	no.	Estaven	nerviosos,	prou	
nerviosos,	la	veritat	és	que	la	responsabilitat	de	representar	el	món	de	les	falles	davant	d’aquells	
nous	amics	era	important,	però	ells	eren	valents	i	en	un	típic	pensat	i	fet	faller	ho	havien	organitzat	
tot.	La	veu	del	presentador	donava	pas	a	la	seua	intervenció	i	en	eixe	moment	van	desaparèixer	
qualsevol	tipus	de	nervis	o	por.

	 -	Amics	i	amigues!	Hem	arribat	al	moment	culminat	de	la	nit.	Com	sabeu	els	més	antics,	
cada	any	en	esta	gran	nit	volem	augmentar	la	gran	família	de	les	tribus	urbanes,	i	com	sabeu	
este	any	la	novetat	ve	de	la	mà	del	món	de	les	falles,	la	nova	tribu	urbana	del	segle	XXI,	o	millor	
dit,	de	l’any	2017.	Crec	que	ja	els	conegueu,	perquè	han	sigut	uns	meravellosos	col·laboradors	
de	la	gala	i	m’han	ajudat	a	presentar	totes	les	vostres	tribus.	Ara	necessiten	poca	presentació...	
Amb	tots	vosaltres	des	del	món	de	les	falles,	Victòria	i	Marc.

Amb	una	temprança	i	maduresa	espectacular,	Victòria	i	Marc	tornaren	a	eixir	a	escena,	però	ara	
no	com	ajudants	del	presentador,	sinó	com	a	protagonistes	principals	de	la	seua	presentació.

	 -	Marc,	ha	arribat	el	nostre	moment.	No	podem	defraudar	al	món	de	 les	 falles.	Ells	han	
confiat	en	nosaltres	la	seua	representació	i	nosaltres	hem	d’estar	a	l’altura	per	a	deixar	les	falles	
en	el	lloc	que	es	mereixen	–	va	dir	Victòria,	ja	en	mig	de	l’escena.

	 -	Clar	que	sí,	Victòria.	Som	uns	privilegiats,	i	per	tant,	el	primer	que	hem	pensat	és	que	som	
uns	humils	representants,	no	sols	de	la	nostra	comissió,	sinó	de	la	festa	de	les	falles	en	general,	
però	com	és	 impossible	anomenar-los	 tots,	al	menys	volem	que	escolteu	els	nostres	amics	 i	
amigues	de	la	nostra	comissió	–	va	afegir	Marc.

	 -	Quanta	raó	tens,	Marc.	Sense	ells	no	som	res.	La	primera	idea	que	heu	de	tindre	del	món	
de	les	falles	és	que	es	tracta	d’una	festa	col·lectiva,	una	festa	de	carrer	i	oberta	a	tots,	per	tant,	
per	a	mi	és	un	plaer	presentar-vos	a	tots	estos	xiquets	i	xiquetes	–	acaba	dient	Victòria,	mentre	
anomenava	tots	els	fallerets	i	falleretes	de	la	comissió.
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Valeriano	López	i	Gómez
Joan	Manzano	i	Benavent
Daniel Martín i Andreu
Ezequiel Martín i Andreu
Marc Martínez i Carrascosa
Adrián	Martínez	i	Mora
Sergio	Martínez	i	Mora
Sergio	Medina	i	Punzano
Pau Miquel i Parra
Daniel Moreno i Marín
Guillem	Moreno	i	Marín
Ximo	Moreno	i	Peris
Álvaro	Muñoz	i	García
Borja	Muñoz	i	García
Hugo	Navarro	i	Llopis
Marc	Navarro	i	Verdet
Pau	Navarro	i	Verdet
Julio Manuel Palop i Serrano

Alejandro	Pardo	i	Santiago
Joan	Pérez	i	Botifora
Nacho	Pérez	i	Company
Pepe Pérez i Company
Sergio	Pérez	i	Machancoses
Marcos	Puche	i	Suay
Jorge	Ramos	i	Casanova
Daniel Requena i Cases
Jorge	Requena	i	Cases
Alejandro	Requena	i	García
Javier Requena i Lerma
José	Ros	i	Tormo
Salva	Ros	i	Tormo
Pablo	Sevilla	i	Sánchez
Sergio	Sevilla	i	Sánchez
Gabriel	Silla	i	Izquierdo
Javier	Suay	i	Sebastián
David	Teruel	i	Muñoz
Román	Teruel	i	Muñoz
Miguel	Torres	i	Mora
Álvaro	Vallés	i	Higueras
Pablo	Vallés	i	Higueras
Antonio	Vilanova	i	Tortosa

Xiquets



CORT D’HONOR  INFANTIL

El	perfum	del	paradís	quan	naix	el	dia
com	el	cristall	d’aigües	velles	fan	l’espill
sou	les	nines	d’este	món	amb	eixe	brill
que	atresora		el	vostre	cor	amb	harmonia.

Com	els	pètals	d’un	jardí	que	etern	dura
sembleu roses d’un intens i bell color
sou	la	cort	dels	infantils	portant	amor
omplint	este	quefer	en	grata	aventura.

Escampeu	al	passejar	vostra	innocència
portant	als	nostres	cors	una	grata	alegria
que	ens	arriba	en	la	més	pura	essència.

Ajuntareu	en	nostra	festa	vells	arrels
exultant	de	gran	voler	quan	naix	el	dia
omplint	de	llum	i	de	festa	els	carrers.



Raquel	Aguilar	i	Almenar
Ángela	Alemany	i	Sánchez
Lola	Alemany	i	Sánchez
Lucia Alievi i Mil
Valeria	Andrés	i	Gordillo
Alejandra	Andreu	i	Carratalá
María	Andreu	i	Carratalá
Celia	Andreu	i	Chuliá
Claudia	Andreu	i	Chuliá
Lucia	Andreu	i	González
Mireia	Benavent	i	García
Irene	Benavent	i	Medina
Ana	Benavente	i	Nájera
Belén	Bermell	i	Martínez
Natalia	Botella	i	del	Valle
Alejandra	Campillo	i	Ortí
Carla	Carratalá	i	Esteva
Anna	Carratalá	i	Ortí
Sara	Cebrián	i	Leiva
Carlota	Clausich	i	Puchades
Ana Climent i Sapena
Maria Company i Soto
Clara Cremades i Ros
Lucía Cremades i Ros
Valeria	del	Molino	i	de	la	Flor
Daniela Duque i Campillo
Amparo	Fernández	i	García
Mar	Fernández	i	García
Elena	Fuentes	i	Tortosa
Nuria	Gallego	i	Andreu
Elena	García	i	Andreu

Eva	García	i	Andreu
Alba	Garcia	i	Moratalla
Carla	Garcia	i	Moratalla
María	González	i	Benavent
Amparo	González	i	Sánchez
Laura	Hernández	i	Puchades
Irene	Herrador	i	Ruiz
Lorena		Herrador	i	Ruiz
Victòria	Izquierdo	i	García
Ángela	Luján	i	Ros
Inmaculada	Llópez	i	Mora
Claudia Llopis i Ariza
Ana	Manzano	i	Benavent
Neus	Manzano	i	Benavent
Marta	Mariner	i	Herrador
Marta Martín i Andreu
Amparo	Martínez	i	Puig
María	Martínez	i	Puig
Belén	Molina	i	Puig
Reyes	Molina	i	Puig
Gabriela	Mora	i	Hernández
Lucía Moreno i Peris
Carla	Muñoz	i	Martín
Ester	María	Muñoz	i	Martín
Rebeca	Muñoz	i	Martín
Carla	Navarro	i	Llopis
Eva	Olmos	i	Vázquez
Sara	Olmos	i	Vázquez
Celia	Ortí	i	Márquez
Claudia	Ortí	i	Márquez
Sara	Pagán	i	Ortí

Aria	Palao	i	Blanco
Inés	Palop	i	Serrano
Carmen	Pérez	i	Botifora
María	Pérez	i	Machancoses
Carmen Pérez i Marcilla
Andrea	Puchades	i	Palazón
Adriana	Requejo	i	Izquierdo
Carla	Requejo	i	Izquierdo
Amparo Requena i Cases
Emma	Requena	i	García
Marta	Requena	i	García
Sara Requena i Lerma
Montse	Ros	i	Tormo
Myriam	Ros	i	Tormo
Martina Serrano i Carrillo
Lluna	Silla	i	Izquierdo
Carolina Simó i Pérez
Aitana	Tarín	i	Puig
Candela	Tarín	i	Puig
Cruz	Toledo	i	Pardo
Andrea	Torrecillas	i	Martín
Cristina	Torres	i	Mora
Sara	Torres	i	Mora
Ainara	Urrea	i	Peris
Àngela	Vicente	i	Faya
Victòria	Vilanova	i	Calvo
Mireia	Vilanova	i	Tortosa
Martina	Viñes	i	Gascón
Ruth	Viñes	i	Gascón
Anna	Lluna		Yago	i	Mas

Xiquetes



	 -	Com	deia	Victòria,	estem	davant	d’un	col·lectiu	més	que	unit,	i	hem	aprofitat	esta	confiança	
per	demanar-los	a	cadascú	d’ells	que	ens	donarà	una	 idea	del	que	són	 les	falles	per	a	ells,	 i	
així	poder	transmetre-la		a	tots	vosaltres	en	el	vostre	mateix	idioma	–	va	concloure	Marc,	metre	
presentava	la	idea	que	tenien	alguns	fallers	del	que	eren	per	a	ells	i	elles	les	falles.

Les falles son...

Festa pólvora i emoció (David 5 anys )

Festa amb els Titos Pum! Pum! (Román 2 anys )

Festa de foc, llum i color i nosaltres els xiquets participem en ella de moltes coses divertides. La millor 
festa del món”  (Claudia, 6 anys)

Festes molt especials. Els berenars en el casal, eixir a l’Ermita a tirar petards, les paelles, els playbacks, 
vestir-me de fallera i tots eixos moments són especials perquè els compartisc amb els meus amics i la meua 

família. (Adriana, 8 anys).

Festa tradicional i molt bonica i disfrutar dels amics i del 
actes, jugar al casal, la cavalcada, l’ofrena, les mascletas, les 

presentacions......i tirar petardos (Victòria, 11 anys)

Foc, són pólvora, són treball, són ajuda, són  amistat, són diversió, són festa, però sobre tot, són la 
millor forma de vida que hi ha al món.  (Pau, 14 anys)



Alegria, pólvora, estar amb els amics al casal, viure la festa fallera, la presentació, els berenars 
a la falla,  les despertades, vestir-se de faller, vore la nostra falleta infantil cremar-se i tots els 

xiquets rodar-la. Les falles per a mi no són 4 dies, són tot l’any. (Marc, 11 anys)

Música, alegria i diversió. El que mes m’agrada és quan em vist de falle-
ra i la gent em diu: guapa, bonica!!!!!!! (Carla, 6 anys)

Doncs no sé per on començar...Les falles per a mi, són diverses coses: De 
primer vull dir que les falles per a mi ocupen una important part en la 
meua vida i no la canviaria per res del món. Canviar-les o llevar-les de 

la meua vida seria un delicte espantós, totalment innegociable. 
(Natalia Meng, 12 anys)

Festa, menjar al casal, i veure passar les Falleres Majors (Myriam R.)

Diversió, petards i vestir-se de fallers (Maria i Pepe C, )

Alegria i portar flors a la Verge (Jose R.)



Festa acollidora, que disfrutem en família. El que més m’agrada és la Cremà. 
(Manuel G., 14 anys)

Escoltar la paraula falles es estar de festa, en els meus amics, una 
tradició de la que disfrute tot el any (Nuria, 12 anys)

Lluir el vestit de fallera, tirar petards i disfrutar (Irene H., )

Tirar petards, anar a la mascletà, i estar guapa amb el vestit de fallera 
(Lorena H.,)

Vaig nàixer el 18 de març, y el 19 vaig vore cremar una falla des de la finestra 
de l’hospital. Les falles son estar en els meus amics i família, passant-se-ho molt 

be, tirant petards, participant i veient cremar la falla (Maria G., 11 anys)

Tirar petards i disfrutar de la falla amb els amics 
(Marcos E., )

Diversió, tirar petards i vestir-se de fallera (Inés P., ).

Petards i jugar a la falla (Adrian LL., )



Son moments que he viscut des de molt xicoteta, que he  sentit. 
Emocions i  ganes de seguir la tradició de tota la meua familia. 
Des de molt xicoteta m’ha encantat viure la festa amb els meus 

familiars i sentir que forme part d’una gran familia de fallers i 
falleres de la falla Ramón i Cajal. (Sara R.) 

Per a mi les falles son molt divertides perquè puc tirar pe-
tards, vestir-me de fallera, beure xocolate... A més, durant 
tot l’any ballem per als play-backs i participem de moltes 
activitats que ens organitzen par a passar-ho molt bé. (Be-

lén M. 7 anys).

Un sentiment que ens fa disfrutar du-
rant tot l’any en company de molts 

amics (Maria, 14 anys).

Olor a traca, xocolate, bunyols....i no tenim que preocupar-se per 
l’horari d’eixir ni de tornar. 

(Mireia, 11 anys).

Despertades, xaranga, teatre, play-back, ornat de 
carrer, jocs florals, mascletas, cremà, vestir-se de 

fallers...un cúmul de festa i diversió. 
(Alejandro R., 13 anys).



	 -	Què	gran	ajuda!	Cap	millor	que	ells	pot	descriure	la	realitat	de	la	nostra	festa.	I	a	més,	com	
enguany	estem	d’enhorabona,	perquè	la	UNESCO	ens	ha	declarat	la	festa	de	les	falles	“Patrimoni	
Immaterial	de	la	Humanitat”,	anem	a	recórrer	a	tots	ells	per	a	fer	una	minuciosa	exposició	de	la	
nostra	festa	–	va	dir	Victòria,	al	temps	que	donava	pas	a	Marc	que	comença	a	llegir	l’esmentada	
declaració.



	 -	Quina	gran	 responsabilitat!	Ens	han	deixa’t	una	 tasca	molt	agradable,	però,	al	mateix	
temps	molt	 responsable,	 i	necessitem	 la	vostra	ajuda.	He	de	mantindré	el	 llistó	de	 la	 festa	a	
l’atura	que	es	troba,	o	millor,	elevar-lo,	però	per	això	necessitem	l’ajuda	de	tots	–	va	acabar	de	dir	
Marc,	complementat	el	decàleg	que	havia	presentat.
	 -	I	per	acabar	d’explicar-vos	el	nostre	món	de	les	falles,	volem	fer-vos	una	invitació,	a	la	que	
no	podeu	faltar	–	va	afegir	Victòria,	causant	una	gran	expectació	entre	els	presents.
	 -	Hem	parlat	amb	el	nostre	president	Toni,	i	ens	acaba	de	confirmar	que	la	nostra	falleta	
d’enguany	va	a	retratar	i	traure	al	carrer	tot	el	que	hem	escoltat	ací	esta	vesprada,	és	a	dir,	que	
el	nostre	artista	i	amic	Grego	Acebedo	va	dedicar	el	seu	monument	a	les	tribus	urbanes,	i	per	a	
que	el	pugueu	veure,	us	convidem	a	tots	al	“Berenar	de	la	Plantà”	que	celebrarem	el	15	de	març	
de	2017	–	va	explicar	Marc.
	 -	Així	podreu	conèixer	que	és	un	monument	faller,	que	és	una	falla,	i	parlareu	amb	Grego	
que	us	podrà	 resoldre	qualsevol	 dubte	de	 com	és	 construeix	 una	 falla.	 I	 el	millor	 és	que	no	
admetem	un	no	per	resposta,	no	podeu	faltar.	Hui	ens	acomiadem	de	tots	vosaltres,	però	el	15	
de	març,	a	les	20:00	hores,	us	esperem	al	nostre	casal	–	va	dir	Victòria,	mentre	donava	pas	a	
Marc	per	acabar	d’acomiadar-se.
	 -	Ha	segut	un	plaer	 compartir	 esta	 vesprada	amb	vosaltres.	Moltíssimes	gràcies	per	 la	
vostra	acceptació,	i	com	ha	dit	Victòria	fins	al	15	de	març,	que	no	podeu	faltar	–	va	concloure	
Marc,	mentre	un	xicotet	espectacle	pirotècnic	donava	per	finalitzada	aquella	màgica	vesprada.

Quasi	10	mesos	després	d’aquell	25	de	maig,	Victòria	 i	Marc	estaven	 il·lusionadíssims	veient	
com	Grego	anava	muntant	el	seu	monument	amb	una	cura	i	afecte	especial.	Tractava	els	ninots	
amb	una	delicadesa,	que	qualsevol	podia	pensar	que	eren	fills	seus.	De	tant	en	tant,	s’allunyaven	
del	muntatge	per	veure	si	arribàvem	els	seus	convidats	especials,	encara	que	al	no	haver	parlat	
amb	cap	d’ells	des	del	dia	de	la	gran	festa,	tenien	certa	cautela	i	no	sabien	si	finalment	acudirien	
a	aquella	cita.	El	temps	passava	i	la	incertesa	de	saber	si	podien	acabar	d’explicar	el	que	eren	
les	falles	anava	en	augment.	El	campanar	de	l’Ermita	era	testimoni	dels	nervis	de	Victòria	i	Marc,	
i	del	magnífic	treball	de	Grego,	que	estava	a	punt	de		donar	per	acabada	la	seua	plantà.	Però,	de	
sobte,	una	mà	va	colpejar	el	muscle	de	Marc,	i	al	girar-se	va	veure	a	tots,	tots	sense	cap	falta,	tots	
els		xiquets	i	xiquetes	que	havien	compartit	amb	ells	la	vesprada	màgica	de	les	tribus	urbanes.

Els	pertinents	besos	i	abraçades	de	benvinguda,	donaren	pas	a	la	presentació	de	Grego.	Després	
d’este	inici	tant	protocol·lari,	perquè	ens	trobem	al	món	de	les	falles	clar,	Grego	va	prendre	la	
paraula	i	començà	a	explicar-los	el	que	havia	plasmat	en	el	monument	d’enguany.





EXPLICACIÓ DE LA FALLETA INFANTIL 

TRIBUS URBANES
de Grego Acebedo

Si mirem al nostre voltant
trobem	un	món	que	ha	embogit
on	l’enveja	s’està	apoderant
del	seny,	del	goig,	del	sentit,
i	enguany	volem	fer	un	cant
de protesta i ensenyament
per a considerar important
valorar	com	toca	la	gent.

Som	distints,	és	evident,
però	hem	d’aconseguir
que	esta	real	diferència
ens	puga	a	tots	enriquir,
acceptant la diversitat
com un valor essencial 
per	fer	d’esta	societat
un	lloc	de	vida	ideal.

I	esta	ha	sigut	la	gran	raó
d’ajuntar en el monument
un	conjunt	de	gent	diferent
entregats	amb	cor	i	passió
a	un	estil	de	vida	concret,
distint,	que	no	és	pitjor,
clar,	que	tampoc	millor,
al	que	alguns	hem	fet.

Respecte	i	tolerància
conviuen	en	harmonia
sense	cap	de	discrepància
al	revés,	en	alegria,
i	són	l’exemple	més	clar
que	si	junts	s’ho	proposeu
alçant els menuts la veu
el	món	fareu	canviar.

Aneu a poder contemplar
un	recull	de	subcultures,
vivències	i	aventures,
diferents	estils	de	cantar,
vestimentes	molt	peculiars,
una	altra	forma	de	vida
personal i molt atrevida
que	ja	comencem	a	contar.
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TRIBU	PRIMERA

Donant a tots la benvinguda
des de Jamaica una xica ens saluda.

Rematant la cim del monument
una	dolça	xiqueta	jamaicana
representant un moviment
de	sang	i	cultura	africana.

Abillament	vistós	i	estrafolari
amb	els	colors	d’Etiòpia,	
i	cabells	amb	trenes	de	rebel·lia
són	els	símbols	d’un	Rastafari.

Ritmes musicals que anuncien
missatges	d’amor	i	llibertat
i	al	món	prompte	contagien
d’un	estat	de	felicitat
i	jo	d’ací	vos	pregunte:
Quin	reagge	mai	no	ha	ballat?





TRIBU	SEGONA

La música rock i el so metàl·lic
porten a escena un heavy simpàtic.

Darrere	d’uns	llargs	cabells	obscurs
trobem	un	jove	amb	cor	entregat
a un moviment que semblen durs
però	en	el	fons	són	pura	bondat.

On	sí	cal	anar	amb	molta	cura
és	no	ser	xafats	per	cap	d’ells
perquè		amb	les	botes	negres	de	pell
et	poden	deixar	una	gran	amargura.

El	fort	soroll	que	alguns	molesta
és per a d’ells música celestial
que utilitzen en clau de protesta
composant	lletres	originals
on	el	grup	heavy	manifesta
la	seua	posició	antisocial.





TRIBU	TERCERA

Tenim este jove calfant-se el cap
per poder composar cançons de rap.

Dóna	el	xic	la	sensació
de	ser	el	rei	del	passotisme,
però	en	escoltar-li	una	cançó
et	contagia	amb	el	seu	ritme.

Roba	ampla	i	esportiva,
i com tot el món sap
la peça més distintiva
és	la	gorra	dalt	del	cap.

Mentre	ú	està	fent	la	rima,
altre	munta	en	patinet,
i un tercer també s’anima
deixant-se	caure	complet
al	sòl	que	abraça	i	mima
mentre	balla	poc	discret.





TRIBU	QUARTA

Bohemis joves independents
són el nucli d’un nou moviment.

Fugint	de	tendències	actuals
s’aferren	a	modes	i	hàbits	passats
gastant-se	tots	ells	un	dineral
lluint	l’estil	que		criden	“vintage”.

Els	agrada	el	plaer	de	viatjar,
publicant	a	diari	en	xarxes	socials,
també és comú veure’ls menjar
als	millors	bars	internacionals.

Però	el	que	a	ells	més	els	agrada
és	deixar	créixer	en	abundància
una densa barba poblada
retallada	amb	subtil	elegància
que	els	dóna	una	imatge	curada
no	exempta	d’extravagància.





TRIBU	CINQUENA

No t’esglaies ni pegues un crit
si veus un gòtic en mig de la nit.

Rodejats d’un obscur esplendor 
els	trobes	començant	a	llegir,
llibres	i	històries	de	mort	i	terror
que	eviten	després	poder	dormir.

No	feu	cas	a	les	aparences
apropeu-se		a	ells	sense	por
i		prompte	segur	et	convences	
que	són	persones	de	gran	cor.

Un	poc	tenebres,	és	clar,
totes	de	negre,	tens	raó,
però	dispostes	a	lluitar
amb	força	i	convicció,
i	hui	us	volen	demanar
tolerància	i	comprensió.





TRIBU	SISENA

Us porten la poció secreta
de la felicitat més completa.

Protestant	davant	la	guerra
mostrant	la	seua	indignació,
va	nàixer	de	sobte	a	la	terra
una	gran	revolució.

Enamorats de la natura
troben	la	felicitat
en llocs sense cobertura
allunyats	de	la	societat.

Són	els	hippies	poc	discrets
en	complements	i	vestits,
cintes,	collars	i	barrets
cridaners i colorits
omplin com amulets
braços,	cabells	i	pits.





TRIBU	SETENA

Ha estat a punt de no arribar
perquè l’amic ve d’esquiar?

Són	compradors	compulsius,
bosses,	camises,	corbates,
parells i parells de sabates
que	siguen	molt	exclusius.

Mòbils	i	aparells	electrònics,
tots	ells	de	la	pometa,
originals	o	clònics,
l’important	és	la	marqueta.

Del món de la publicitat
ell	està	sempre	pendent
a	veure	si	eix	anunciat
el	cotxe	més	car	i	potent
i	en	trobar-se	despitat
se	l’acaba	ell	perdent.





TRIBU	HUITENA	

Còmics o cine de ficció
són d’ells la seua passió.

No	paren	ells	de	pensar
si	per	fi	arribarà	el	dia
en	que	puguen	saludar
el	seu	amic	de	fantasia.

Per a estar ben preparats
tenen tots els complements
no	siga	que	arribe	el	moment
i	els	pille	descol·locats.

Dard	Varder	o	Superman
són	alguns	dels	favorits
i	no	sé	bé	com	ho	fan
però	tenen	més	que	abduïts
els	xiquets,	i	algú	més	gran,
que	acaben	com	ells	vestits.





Hem	arribat	al	final
i	segur	s’heu	adonat
que	la	gran	pluralitat
és	verídica	i	real,
però	mai	inconvenient
per a viure entremesclats
gaudint	agermanats
d’este	món	tan	diferent.

Com us deia al principi
està	a	les	vostres	mans
viure	com	a	germans
sense	cap	de	prejudici,
ensenyant-nos	la	lliçó
que	si	és	pot	i	és	factible
la veritable construcció
d’un	món	més	comprensible.

Ara	que	està	de	moda
alçar i construir murs
alceu la veu que incomoda
i	feu	vostre	altre	discurs,
de	trencar-los,	destruir-los,
fer	un	món	totalment	lliure
governat	per	uns	somriures
que	mai	puguen	derruir-los.		

Amics,	us	tinc	que	deixar,
espere	no	haver-vos	cansat,
i	que	vos	haja	agradat
el	que	anem	a	plantar,
sols em queda convidar
a	que	la	vegeu	en	directe
i	tornar-nos	a	saludar
amb	estima	i	molt	d’afecte.



/ 



Les	paraules	de	Grego	van	captivar	a	 tots	ells.	Estaven	encantats	de	veure’s	 reproduïts	amb	
aquelles	 figures.	 Alguna	 cosa	 s’imaginaven	 per	 l’explicació	 de	 Victòria	 i	Marc,	 però	 com	 sol	
ocórrer,	la	realitat	supera	en	moltes	vegades	la	ficció.	I	està	era	una	d’elles.

Victòria	i	Marc,	com	amfitrions	de	tots	ells,	els	anaven	presentant	 i	explicant-los	en	directe	les	
característiques	de	la	festa	de	les	falles.	Tots	ells	acudiren	al	Casal,	on	Amanda	i	Toni,	Fallera	
Major	i	President,	els	donaren	la	benvinguda	oficial,	i	varen	brindar	per	la	setmana	que	anava	a	
començar	i	per	l’inici	d’una	bonica	amistat	que	havia	nascut	de	la	diversitat	i	el	més	important,	
que	és	entendre,	conèixer,	comprendre	i	acceptar	als	altres	tal	com	son.	Però	les	sorpreses	no	
havien	acabat.	

Marc	i	Victòria,	van	proposar,	que	el	proper	25	de	maig	de	2017,	la	següent	convenció	de	Tribus	
Urbanes,	es	celebraria	al	casal	on	ara	mateix	estaven	brindant,	i	Grego	els	regalaria	una	replica	
de	cadascuna	de	les	seues	tribus.

Amb	aquella	fantàstica	noticia,	Victòria	i	Marc,	començaren	una	inoblidable	setmana	fallera	que	
marcaria	per	sempre	 les	seues	vides,	però,	a	més,	havíen	aconseguit,	gràcies	al	món	de	 les	
falles,	conèixer	un	grup	de	meravellosos	amics	i	amigues	que		anaven	a	compartir	amb	ells	els	
moments	de	felicitat.	I	com	es	sol	dir,	la	felicitat	compartida	és	encara	més	felicitat.

Ahhh...!	Per	cert,	necessitem	l’ajuda	de	tots	vosaltres	en	l’organització	de	la	propera	“Gran	festa	
de	les	tribus	urbanes”,	i	el	primer	que	heu	de	fer	es	pensar	a	quina	nova	Tribu	Urbana	tindrem	
el	plaer	de	convidar,	perquè	segons	la	definició	de	“Tribu	Urbana”	que	heu	llegit	al	principi	del	
conte,	cada	vegada	hi	ha	més	col·lectius	que	es	poden	considerar	tribu.	Ara	us	toca	triar	una	a	
vosaltres!

La	nova	tribu	urbana	per	a	la	festa	de	maig	de	2017	és................................................





PROGRAMA DE PESTES 
=== (,~ ====-

2017 



Benv1nguts a les Falles 2017 
~~~~~~ ~~~~= 



Presentació Infantil 
Diurnenge 5 <le Febrer. A les 11:00 hores 

==== ~ 



Sopar Fallers d'Honor 
Dissable 11 <le Febrer. A les 22:00 hores 

====== ~ 



Presentació Fallera Major 
Dissabte 18 <le Febrer. A les 22:00 hores 

====- ~ 



Crida 
Dissable 25 <le Febrer. A les 20:00 hores 

====~ 
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Cavalcada del Ninot Infantil 
Diurnenge 26 <le Febrer. A les 11:00 hores 



Berenars Inf an tils 
Diumenge 26 de Febrer i 5 i 12 de Mar~. A les 18:00 hores 

~~~~~= ~ ~~~~~ 



Cavalcada del Ninot 
Dissabte 4 <le Mar~. A les 19:00 hores 



Cant de l'Estoreta 
Diumenge 5 <le Mar~. A les 11:00 hores 

====~ 



Presentació de Llibrets 
Dimarts 7 <le Mar~. A les 22:00 hores 

~~~~~~ ~ 



VI Concurs ''A Torrent no li Falles" 
Dirnecres 8 <le Mar~. A les 22:00 hores 

====~ 



XLI Jocs Florals Fallers 
Dijous 9 <le Mar~. A les 22:00 hores 

==== ~ 



Sopar Homentage Fallera Major 
Dissabte 11 <le Mar~. A les 22:00 hores 

==~ c.~ 



Festa Infantil 
Diurnenge 12 <le Mar~. A les 10:00 hores 

===== G"'~ 



Planta Falla Infantil 
Dirnecres 15 de Mar~. A les 20:00 hores 

===, ~ 
11!!1111!!11!1111-........ ml!lll ... 



Sopar de la Planta 
Dirnecres 15 <le Mars:. A les 22:00 hores 



Planta Falla 
Dirnecres 15 <le Mar~. A les 24:00 hores 

===~ 



Ornat de Carrer 
Dirnecres 15 <le Mars:. A les 24:00 hores 



Trasllat i Lliurament de Premis 
Dijous 16 de Mar~. A les 19:00 hores 

~~~~~~ ~~~~~ 



Nits de Festa al Casal 
Setmana Fallera. A les 24:00 hores 

===== c.--,.._, 



Ofrena de Flors a la Verge 
Diven<lres 17 <le Mar~. A les 18:30 hores 



Visita Falles amb Xaranga 
Dissabte 18 <le Mars:. A les 11:00 hores 

====== ~ 



Concurs de Paelles 
Dissabte 18 <le Mar~. A les 14:00 hores 

~~~~~~ ~ 



Operació I<ilo i Missa 
Diurnenge 19 <le Mar~. A les 12:00 hores 

~~~~~= ~ ~~~~~~ 



Ofrena a Sant Josep 
Diun1enge 19 de Mars:. A les 13:00 hores 



Gran Mascleta 
Diurnenge 19 <le Mar~. A les 14:00 hores 

====== ~ 



Crema de la Falla Infantil 
Diumenge 19 <le Mars:. A les 22:00 hores 



Crema de la Falla 
Diumenge 19 <le Mars:. A les 24:00 hores 

===== ~ 



Gracies per un 2016 senzillament ... 
extraordinari 



RESUM PROGRAMA DE FESTES 2016

DIA  ACTE       HORA
Diumenge	 7	Febrer		 *Presentació	Infantil	 	 	 11:00	del	matí
Dissabte	 13	Febrer	 Sopar	Homenatge	Fallers	d’Honor	 10:00	de	la	nit
Dissabte	 20	Febrer	 *Presentació	Major	 	 	 10:00	de	la	nit
Dissabte	 27	Febrer	 *Crida	 	 	 	 	 8:00	de	la	nit
Diumenge	 28	Febrer	 Cavalcada	del	Ninot	Infantil	 	 11:00	del	matí
Diumenge	 28	Febrer	 Berenar	Fallera	Major	Infantil		 			 6:00	de	la	vesprada
Divendres	 4	Març	 	 Entrega	Recompenses	Brillants	 			 8:30	de	la	nit
Dissabte	 5	Març	 	 Cavalcada	del	Ninot	 			 	 7:00	de	la	vesprada
Diumenge	 6	Març	 	 Cant	de	l’Estoreta	 	 	 11:00	del	matí
Diumenge	 6	Març	 	 Berenar	President	Infantil				 	 6:00	de	la	vesprada
Dimarts		 8	Març	 	 Presentació	de	llibrets	fallers	 	 10:00	de	la	nit
Dimecres	 9	Març	 	 Concurs	“A	Torrent	no	li	falles”	 	 10:00	de	la	nit
Dijous  10 Març  Clausura Jocs Florals Fallers  10:00 de la nit
Dissabte	 12	Març		 Sopar	Homenatge	Fallera	Major	 	 10:00	de	la	nit
Diumenge	 13	Març		 Festa	Infantil	 			 	 	 9:00	del	matí
Diumenge	 13	Març		 Gran	Arreplegà	 	 	 	 11:00	del	matí
Diumenge	 13	Març		 Berenar	Infantil	 	 	 	 6:00	de	la	vesprada
Dimarts		 15	Març		 Plantà	de	la	Falla	Infantil	 	 	 8:00	de	la	nit
Dimarts		 15	Març		 Sopar	de	la	Plantà	 	 	 10:00	de	la	nit
Dimarts		 15	Març		 Plantà	de	la	Falla	Gran	 	 	 12:00	de	la	nit
Dimarts		 15	Març		 Ornat	de	Carrer	 	 	 	 12:00	de	la	nit
Dimecres	 16	Març		 *Trasllat	i	Entrega	de	Premis	 	 7:00	de	la	vesprada
Dijous	 	 17	Març		 Visita	Falles	 	 	 	 11:00	del	matí
Dijous	 	 17	Març		 Concurs	de	Paelles	 	 	 2:00	del	migdia
Divendres	 18	Març		 *Ofrena	de	Flors	a	la	Verge	 	 6:30	de	la	vesprada
Dissabte	 19	Març		 *Operació	Kilo	i	Missa	 	 	 12:00	del	migdia
Dissabte	 19	Març		 *Ofrena	a	Sant	Josep	 	 	 1:30	del	migdia
Dissabte	 19	Març		 Gran	Mascletà	 	 	 	 2:00	del	migdia
Dissabte	 19	Març		 Cremà	de	la	Falla	Infantil		 	 10:00	de	la	nit
Dissabte	 19	Març		 Cremà	de	la	Falla	Gran	 	 	 12:00	de	la	nit

Tots	el	dies	de	la	Setmana	Fallera:
Grans	Despertades	 ………………………………….…………................	A	les	8:00	del	matí
Dinars	i	sopars	al	Casal	 ………………….......................................................	A	les	2:00	del	migdia	i	10:00	de	la	nit
Ball	al	Casal		 ……………………………….…….........................................	A	les	12:00	de	la	nit

(*)	Cal	anar	amb	el	vestit	regional	
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