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EDITORIAL
El llibret que enguany editem presenta un contingut intens i molt especial
perquè amb ell volem recordar els 50 anys de vida de la comissió de la Falla
Ramón y Cajal de Torrent que va renàixer a la primavera de l’any 1968.
Diuen que qualsevol temps passat és millor. No ho sabem. Però sí que resulta
molt emotiu i gratificant tornar a viure els 50 anys que ens han regalat un
grapat de dones i homes, fent possible que la falla de l’Ermita haja aconseguit
el prestigi que hui en dia té.
I és que estem parlant de mig segle, de cinquanta anys, de díhuit mil doscents seixanta-dos dies, de més de quatre-cents mil hores, de més de vint-i-sis
milions de minuts i de més de mil cinc-cents milions de segons. Tota una vida!
Tenim tantes coses que contar que necessitaríem molts llibrets com este i a
la fi no podríem acabar-los de llegir. Per això volem condensar tant de treball,
d’il·lusió, de festa, d’alegries i desencants en un llibret que arribe a tots i ens
convide a ullar-lo una i altra vegada.
On apareguen tots els fallers i falleres que formen en l’actualitat la falla Ramón
y Cajal i tots aquells que al llarg dels 50 anys han fet història, tan sols amb la
seua presència o ocupant els càrrecs més significatius de la nostra comissió.
Recordarem tots els Presidents i Falleres Majors que ens han representat durant
este període, tant grans com infantils i tornarem a viure junts, les extraordinàries
vivències que un any faller proporciona a tota Fallera Major i el seu President.
I no ens oblidàrem de molts fallers i falleres que sense massa soroll ni massa
protagonisme, han treballat de valent per a fer que la falla de l’Ermita siga una
referència del món faller de la nostra ciutat.
A més a més, mantindrem els nostres racons habituals com l’infantil o el
corresponent al treball d’investigació. Destacarem el present exercici 2018
amb Laura i Carla com a Falleres Majors i Toni i Salva com a Presidents. I tot
el que ha ocorregut al llarg de tot 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
En els deu anys que he tingut l’honor de presidir esta prestigiosa comissió, he
viscut vivències inoblidables, com ha sigut compartir els regnats de deu falleres
meravelloses junt amb deu xiquets i nou xiquetes, perquè una d’elles va repetir,
representant la secció infantil. Però és que a més a més, els fallers i falleres
que sempre m’han acompanyat han potenciat considerablement el grau de
satisfacció que he sentit en representar la falla de l’Ermita, amb el seu treball,
compromís i sobretot, amb una sincera amistat. I per a que no faltara de res,
la història m’ha regalat estampes difícils d’oblidar, com el canvi de segle que
a la vegada va ser canvi de mil·lenni, el 25 Aniversari dels Jocs Florals, que
amb tant d’orgull organitzem, i enguany, les celebracions del 50 Aniversari de
la nostra Falla Ramón y Cajal.
Com podeu comprendre no tinc cap motiu per a sentir-me preocupat ni temorós
pel càrrec que ocupe, encara que sí em provoca inquietud pensar que no puga
estar al nivell que una comissió com la nostra requereix. Podré haver estat
més o menys encertat, però si que puc assegurar-vos que he posat tot el meu
empeny en complir la meua missió. I per això demane perdó a totes aquelles
persones que esperaven més de mi i done les gràcies a tots, completament a
tots, fallers i falleres, pel suport que m’haveu donat sempre al llarg de la meua
etapa com a President.
Ara bé, queda molt per fer en estos tres mesos previs a la gran Setmana Fallera
i més que mai vos necessite a tots. Primer en tancar un aniversari que farà
història en la falla i segon, en aconseguir que tant Laura com Carla tinguen
junt amb Salva, el President Infantil, el regnat més grandiós que mai han pogut
somiar.
Es tracta d’un repte molt important, però podem estar tranquils i confiats, perquè
en la llarga trajectòria de la comissió hem demostrat la capacitat d’engrandir
encara més la cultura i les tradicions del nostre poble sense renunciar a
l’evolució que els temps que vivim ens aporta dia a dia. Un any més plantarem
dos falles dignes del veïnat que ens envolta al temps que seguirem escoltant
les poesies ben rimades dels nostres Jocs Florals.
Que les falles 2018 siguen inoblidables per a tots i que el 50 Aniversari ens
inculque la força suficient per a que la falla Ramón y Cajal continue sent en els
propers anys, un pilar fonamental del món faller torrentí.
							
Antonio Martínez i Albert

Fallera Major
No sé si tu eres foc que el cor m’abraça
portant la gran bondat que meravella
l’esclat d’eixa illusió com fort centella
com el viu clamor obert de la carcassa.
Tu seràs el raig de llum que fugaç passa
portant el clamor del sol i de l’espurna
que enveja la clara nit en la gran lluna
que naix l’encís de vida i mai fracassa.
L’essència entre il·lusions la festa crida
seràs dolça palmera en nit florida
que sembra als jardins de la ventura
Laura, el somni t’ha arribat com a deliri
del perfum que naix del cor del lliri
i un regnat de goig ell t’assegura.

Laura Moragón i de la Encarnación

FALLERES
Rocío Álamo i Amores
Andrea Albizuri i Vilanova
Mª Carmen Alcalde i Fenoll
Raquel Almenar i Besó
Marina Andrés i Campos
Eva Mª Andreu i Andreu
Pilar Andreu i Blasco
Irene Andreu i Carratalá
María Andreu i Carratalá
Esther Andreu i Mora
Mª Amparo Andreu i Mora
Mª Amparo Andreu i Noguera
Sofia Baixauli i Pascual
Amparo Baviera i Climent
Marta Benavent i Garcia
Mª Amparo Benavent i Roig
Mª Carmen Benavent i Roig
Susi Benlloch i Navarro
Beatriu Benlloch i Navarro
Rosa Mª Bermell i Espeleta
Mª Dolores Blanco i Verdet
Mª Luisa Blanco i Verdet
Mª Amparo Calvete i Montesa
Marina Campos i Blasco
Agustina Campos i Fernández
Isabel Carmona i Díaz
Susanna Carmona i Díaz
Loli Carrascosa i Requena
María Carratalá i Ferrandis
Irene Carratalá i Micó
Nélida Carratalá Montoro
Sandra Carrillo i Alfaro
Mª Amparo Casanova i Mora
Victoria Cervera i Pérez

Càrrec

Fallera
Major

Llorer-Brillants
Bunyol-Torre

Fulles Llorer
Bunyol-Torre

Or
Bunyol-Torre

Vocal
2005		
2017-2017
2007-2007
Vocal					
Vocal					
Vocal		
2014-2014
2004-2004
1994-1994
Vocal				
2010-2010
Vocal			
2009-2009
1999-1999
Vocal				
2013-2013
Vocal					
Vocal					
Vocal
2002		
2015-2015
2005-2005
Vocal
1998		
2009-2009
1999-1999
Play-Back					
Vocal					
Vocal					
Vocal					
Vocal
1996		
2009-2009
1999-1999
Vocal
1989
2014-2014
2004-2004
1994-1994
Vocal
1972
2001-2000
1991-1990
1981-1980
Vocal		
2010-2010
2000-2000
1990-1991
Vocal
1999		
2013-2012
2002-2002
Vocal
2008
2013-2013
2004-2004
1993-1993
Vocal		
2016-2016
2006-2006
1996-1996
Vocal			
2013-2013
2004-2004
Vocal
1988
2011-2011
2001-2001
1991-1991
Vocal			
2017-2017
2007-2007
Play-Back
1981
2003-2003
1993-1993
1983-1983
Vocal					
Vocal			
2014-2014
2004-2004
Vocal
2013			
2011-2011
Act. Diverses
1995		
2008-2008
1998-1998
Vocal
1997		2010-2018
2000-2000
Vocal
2003			
2005-2005
Vocal
1992
2011-2011
2001-2001
1991-1991
Vocal				
2013-2013

Argent
Bunyol-Torre
2004-2004
2016-2016
2016-2016
1991-1992
2008-2008
1996-1996
2010-2010

2002-2002
1996-1996

1997-1997
1991-1992
1980-1978
1987-1987
1999-1999
1990-1991
1993-1993
2001-2001
1988-1988
2004-2004
1980-1980
2017-2017
2001-2001
2008-2008
1996-1996
1998-1998
2003-2003
1988-1988
2010-2010

FALLERES
Fina Chafé i Grau
Ruth Chuliá i Sena
Ana Climent i Sapena
Inma Company i Aracil
María Company i Aracil
Gema Costa i Vicente
Amparo de la Encarnación i Barberá
Laura de la Encarnación i Barberá
Lola Espeleta i Paredes
Katy Esteva i Ibáñez
Amanda Faya i Ruiz
Sandra Felguera i Romero
Mª Carmen Ferrandis i Puchol
Marisa Gallego i Zurro
Inma García i Barat
Pilar García i Gamero
Ana García i Gil
Paqui García i Hurtado
Mar García i Yago
Sari García i Yago
Mónica Garrido i Sáez
Manoli Gavilán i Gómez
Jasmyna Gordillo i Masegosa
Mª Luz Hernández i Puchades
Alba Ibáñez i Montes
Mª Vanessa Izquierdo i Bulgarelli
Laura Izquierdo i Mullor
Mª Ángeles Lapeña i Martínez
Beatriz Leal i Benlloch
Susi Llópez i Mora
Mª José Llopis i Cantero
María López i Hernández
Patricia López i Martín
Tamara López i Peris

Càrrec

Fallera
Major

Llorer-Brillants
Bunyol-Torre

Fulles Llorer
Bunyol-Torre

Or
Bunyol-Torre

Argent
Bunyol-Torre

Cavalcada Infantil			
2016-2016
2006-2006
2003-2003
Vocal			
2009-2009
1999-1999
1996-1996
Vocal					
Vocal			
2013-2013
2004-2004
1999-1999
Vocal			
2014-2014
2004-2004
2002-2002
Vocal				
2013-2013
2010-2010
Vocal			
2005-2005
1995-1995
1992-1992
Vocal						
Vocal
1973
2003-2003
1993-1993
1984-1984
1983-1983
Vocal
1993		
2009-2009
1999-1999
1996-1996
Vocal
2017			2015-2015
2012-2012
Vocal			
2009-2009
1999-1999
1996-1996
Vocal		
2017-2017
2007-2007
1997-1997
1994-1994
Vocal				
2007-2007
2004-2004
Act. Diverses
2011			
2015-2015
2012-2012
Vocal			
2009-2009
1999-1999
1996-1996
Vocal		
2017-2017
2008-2007
1997-1997
1994-1994
Secretària
2000
2018-2018
2009-2009
2001-2001
1999-1999
Vocal			
2016-2016
2006-2006
2003-2003
Vocal			
2013-2013
2003-2003
2001-2001
Vocal				
2010-2010
2007-2007
Play-Back			
2010-2010
2000-2000
1997-1997
Vocal
2010			
2011-2011
2010-2010
Vocal					
Vocal					
2018-2018
Vocal					
Vocal			
2013-2013
2003-2003
2001-2001
Vocal			
2018-2018
2003-2003
2000-2000
Vocal					
Vocal				
2017-2017
2014-2014
Vocal			
2011-2011
2001-2001
1998-1998
Vocal					
Vocal					
Vocal					

FALLERES
Ana Marín i Mantas
Sonia Márquez i Carrión
María Belén Martínez i López
Paula Martínez i López
Carmen Marzo i Romero
María Miquel i Almenar
Lola Miquel i Campos
Tamara Miquel i de la Encarnación
Mª Carmen Montesa i Andrés
Mª Carmen Mora i Besó
Susi Mora i Chuliá
Laura Moragón i de la Encarnación
Dolores Moreno i Martinez
Raquel Muñoz i García
Mª Carmen Muñoz i González
Ana Nájera i Benavente
Sara Olmos i Vázquez
Mª Victoria Oria de Rueda i Puche
Cristina Ortí i Botifora
Zaira Pacheco i Mayordomo
Jéssica Paes i Bartual
Mª Carmen Palacios i Vento
María Pérez i Machancoses
María Piles i Gavilán
Sheila Piles i Gavilán
Pepica Piles i Mora
Fina Prats i Montesinos
Marian Prieto i Rodrigo
Conchin Puche i Soriano
Silvia Puerto i Fernández
Magdalena Puig i López
Yolanda Puig i López
Andrea Puig i Serrano
Sonia Punzano i Rodríguez

Càrrec

Fallera
Major

Llorer-Brillants
Bunyol-Torre

Fulles Llorer
Bunyol-Torre

Or
Bunyol-Torre

Vocal					
Vocal
1994		
2009-2009
1999-1999
Vocal
2006		
2017-2017
2007-2007
Vocal					
Vocal				
2017-2017
Vocal				
2013-2013
Secretària		
2009-2009
1999-1999
1989-1989
Vocal					
Vocal		
2001-2000
1991-1990
1981-1980
Vocal		
2014-2014
2004-2004
1994-1994
Vocal
1982
2004-2005
1994-1995
1984-1987
Vocal
2018			
2012-2012
Vocal					
Vocal			
2015-2015
2005-2005
Cavalcada Infantil		
2011-2011
2001-2001
1991-1991
Vocal					
Vocal					
Vocal
2016			
2013-2013
Vocal					
Vocal					
Vocal					
Vocal				
2015-2015
Vocal					
Vocal				
2009-2009
Play-Back Infantil				
2017-2017
Vocal				
2015-2015
Vocal		
2011
2001
Vocal
2007			
2011-2012
Cavalcada Infantil					
Vocal					
Delegació Infantil		
2016-2016
2006-2006
1996-1996
Vocal			
2010-2010
2000-2000
Vocal					
Vocal
2009			
2013-2013

Argent
Bunyol-Torre

1997-1997
2004-2004
2014-2014
2010-2010
1987-1987
1978-1978
1991-1991
1981-1982
2009-2009
2002-2002
1988-1988

2010-2010

2016-2016
2012-2012
2006-2006
2014-2014
2012-2012
1998
2007-2007

1993-1993
1998-1998
2010-2010

FALLERES

Càrrec

Fallera
Major

Llorer-Brillants
Bunyol-Torre

Fulles Llorer
Bunyol-Torre

Or
Bunyol-Torre

Argent
Bunyol-Torre

Maria Ramos i Casanova
Lorena Reina i Serralle
Maria Requena i Aguilar
Flori Requena i Romero
Silvia Mariani Resquín i Duarte
Mar Ricart i Benlloch
Zaira Romero i Luna
Flori Romero i Tudela
Patricia Romero i Tudela
Clara Ros i Ferrer

Vocal						
Vocal				2016-2016
2013-2013
Vocal					
Vocal
2014			2013-2013
2010-2010
Vocal					
Vocal					
Vocal				2016-2016
2013-2013
Cavalcada Infantil		 2003-2003
1993-1993
1983-1983
1981-1980
Delegada Infantils
2001
2014-2014
2004-2004
1994-1994
1991-1991
Vocal					
2015-2015

Violeta Ros i Ferrer
Lourdes Ros i González
Consuelo Ros i Mora
Montse Ros i Tormo
Cristina Sánchez i Yago
Mª Dolores Sánchez i Yago
Nuria Segura i Romero
Patricia Segura i Romero
Sara Serrano i Martí
Cristina Toledo i Boscá
Miryam Tormo i Pardo
Montse Tormo i Pardo
Alejandra Torres i Blasco
Gracia Tortosa i Colomer
Mª Elena Tortosa i Colomer
Encarnita Verdet i Cava
Maite Verdet i Olcina
Silvia Verdet i Olcina
Isabel Vilanova i Aracil
Marta Belén Vilanova i Martínez
Esther Vilanova i Soler
Sara Villalón i Miquel
Marta Zanón i Rubio

Vocal				2014-2013
2011-2010
Vocal			2016-2016
2006-2006
2003-2003
Vocal					
Vocal					
Vocal			2013-2013
2003-2003
2001-2001
Vocal			2011-2011
2001-2001
1999-1999
Vocal					
2017-2017
Vocal				2017-2017
2014-2014
Vocal			
2017
2004-2004
2001-2001
Vocal					
Vocal					
Vocal					
Vocal					
Vocal				2016-2016
2014-2013
Vocal			2009-2009
1999-1999
1996-1996
Vocal
2004
2008-2008
1998-1998
1989-1989
1986-1986
Vocal		 2016-2016
2007-2007
1997-1997
1994-1994
Vocal			2017-2017
2008-2008
2005-2005
Vocal			2016-2016
2007-2007
2006-2006
Act. Diverses					
2016-2016
Vocal				2012-2012
2009-2009
Vocal				2016-2016
2013-2013
Vocal					

FALLERS

Càrrec

Llorer-Brillants
Bunyol-Torre

Fulles Llorer
Bunyol-Torre

Or
Bunyol-Torre

Argent
Bunyol-Torre

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				

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

Daniel Asín i Santamaría

Vocal				

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		

2004-2004

2001-2001

José Vicente Botella i Barreda

Carrossa				

2018-2018

Gonzalo Bueno i Fernández

Vocal		

2018-2018

2008-2008

2005-2005

Francisco Enrique Cabrelles i Verdet

Vocal			

2011-2011

2008-2008

José Vicente Calvete i Montesa

Vocal		

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

Raúl Campillo i Ruiz

Vocal			

2006-2006

2003-2003

Salvador Carratalá i Baixauli

Vocal				

José Antonio i Blasco

Vocal		

2017-2017

2006-2006

2003-2003

José Antonio Carratalá i Micó

Vocal		

2017-2017

2004-2004

2001-2001

Miguel Carratalá i Montoro

Vocal				

2002-2002

José Antonio Carratalá i Pardo

Carrossa

1991-1991

2010-2011

2014-2014

2017-2017

2001-2001

1994-1993

FALLERS

Càrrec

Llorer-Brillants
Bunyol-Torre

Fulles Llorer
Bunyol-Torre

Or
Bunyol-Torre

Argent
Bunyol-Torre

Eric Cebrián i Carmona

Vocal				

Héctor Cebrián i Carmona

Vocal				

Marcos Císcar i Felguera

Vocal				

Salvador Císcar i Juan

Vicepresident

2010-2008

1999-1999

1996-1996

Manuel Climent i Moral

Vocal			

2015-2015

2014-2014

José Company i Aracil

Vocal		

2017-2017

2004-2004

2001-2001

Andrés de la Flor i Llamas

Vocal

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

1995-1993

1986-1983

1980-1980

Gari Gabarri i Magro

Vocal				

Carlos Gallego i Andreu

Vocal				

Javier Gallego i Puig

Presentacions		

2014-2014

2004-2004

2001-2001

Francisco García i Andreu

Vocal		

2017-2017

2010-2007

2004-2004

Nacho García i Esteve

Casalet			

2005-2005

2002-2002

Manuel García i Funes

Carrossa		

2002-2002

2001-2001

Marcos García i Jiménez

Vocal				

Sergio Giménez i López

Vicepresident

Manuel González i Benavent

Vocal				

Manuel González i García

Presentacions		

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				

2018-2018

José Antonio Ibáñez i Gil

Vocal

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

2016-2016

2017-2017

2006-2006

2018-2018

2004-2004

2015-2012
2010-2009

1994-1994

2001-2001

1984-1984

2017-2017

1998-1998

Llorer-Brillants
Bunyol-Torre

Fulles Llorer
Bunyol-Torre

Or
Bunyol-Torre

Argent
Bunyol-Torre

Andrés Llopis i Cantero

Vocal		

2015-2015

2005-2005

2002-2002

Andrés Llopis i Veguer

Llibret

1990-1989

1982-1981

1980-1980

Domingo López i Herráiz

Vocal			

2005-2005

2002-2002

Nicolás Manzano i Sendra

Presentacions			

2012-2012

2009-2009

Jaime Martín i Andreu

Vocal				

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 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

Borja Muñoz i Puig

Vocal				

José Manuel Navarro i Beses

Vocal				

Salvador Navarro i Soler

Vocal			

Pau Navarro i Verdet

Vocal				

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

2007-2007

1997-1997

1995-1995

Javier Palao Bielsa

Vocal				

Julio Manuel Palop i Andreu

Vocal		

FALLERS

Càrrec

2000-1999

2013-2013

2017-2017

2014-2014

2004-2004

2011-2011

2001-2001

FALLERS

Càrrec

Llorer-Brillants
Bunyol-Torre

Fulles Llorer
Bunyol-Torre

Or
Bunyol-Torre

Argent
Bunyol-Torre
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La Comèdia de l’Art!
La Comèdia de l’Art és el lema de la falla d’enguany, que ens ha remès Vicent
Martínez, el nostre artista faller, del monument gran. I la veritat és que ens hem
quedat tots una miqueta sorpresos. Què collons busca Vicent amb este lema?
No podia haver buscat un altre més concret que arribara fàcilment a la gent?
No! Ha de ser la Comèdia de l’Art! El cas és que les dos paraules principals
són perfectament conegudes. Per una banda, tot el món té clar el que vol dir
“comèdia” i res dic de la paraula “art”. Les dos procedeixen del llatí i tots
estem familiaritzats amb elles, però en ajuntar-les trobem una expressió que et
deixa un miqueta tocat perquè has d’imaginar el seu significat o has d’estudiar
Història per a saber que es tracta d’una manifestació cultural, de segur molt
antiga.
Efectivament, vam tirar mà de qui ho sap tot i tot ho coneix. Eixa enciclopèdia
digital que tenim molta gent a casa, o fins i tot, fora d’ella I és que en alguns
casos es pot dur en una simple butxaca del pantaló, de l’abric o en la bossa
que habitualment porten les dones. És clar! Estem referint-nos al famós
INTERNET. Quin invent! Quina meravella! Qualsevol cosa que no sàpigues li
ho preguntes i de seguit tens la resposta correcta. I si la pregunta que fas no és
fàcil de comprendre, perquè l’expressió no és l’adequada, et diu quina pot ser
la pregunta i gustosament la contesta.
Així que de colp i volta ens trobàrem, un davant de l’ordinador i altres dos
furgant l’inseparable mòbil. Tots a la vegada! Posàrem “La Comèdia de l’Art”
i hala! Van eixir un grapat de possibles respostes! Quina cara d’ignorant se’m
va quedar! Serà possible? I per a que no vos passe el mateix, encara que molts
podreu dir-me que ja ho sabíeu, volem fer una explicació senzilla d’allò que
hem trobat en el fascinant INTERNET sobre la Comèdia de l’Art.
La Comèdia de l’Art és la traducció al valencià de l’expressió italiana de la
Commèdia dell’arte, la qual va ser el nom que va rebre un tipus d’espectacle
improvisat de carrer que va ser especialment popular al renaixement italià i que
tenia uns personatges característics, com la Colombina, l’Arlequí, el Pedrolino,
que esdevindria el Pierrot francès i el Pantalone. Cal dir que dramaturgs de la

talla de Shakespeare i Molière es van basar en ells per a escriure les seues obres
i es consideren els orígens dels pallassos, d’històries tradicionals de titelles, i
de les òperes còmica i burlesca.
La definició de Comèdia de l’art distingia el teatre d’actors professionals d’aquell
que es feia a les corts per part de literats i cortesans o dels espectacles sagrats
de l’església. Les companyies professionals estaven compostes per artistes i
acròbates ambulants. No interpretaven textos d’autor sinó que, a partir d’un
argument, representaven esdeveniments inspirats en la realitat quotidiana,
enriquits amb números acrobàtics, dansa, música i cant.
A la comèdia de l’art hi ha una sèrie de personatges tipificats i arquetípics, la
majoria amb la seua màscara pròpia, que els actors coneixen bé. La trama i el
tema, són motius i esbossos, etapes del procés creatiu. Els actors improvisen
a escena amb este material, i l’obra teatral naix davant del públic en el mateix
moment en què es representa. Cada peça és diferent i els autors de l’obra en
són els mateixos executors.
Després de llegir tot açò, començàrem a entendre les pretensions del nostre
artista amb el curiós lema, però encara teníem dubtes de com contar-li al
nostre estimat Andrés de què anava el monument d’enguany per a que, com
sempre, s’encarregara de confeccionar la crítica de la falla, part fonamental
del tradicional llibret faller. Després de parlar amb el nostre poeta i autor
de moltes obres de teatre, la cara que posava no deixava entreveure que ho
tinguera massa clar. Però desprès d’uns moments dubitatius, va començar a
somriure, símptoma evident que estava trobant la inspiració, i va comentar: Va
de màscares, no? Sí, clar... No sabíem què respondre, però és que és veritat, la
falla va de màscares. Ja ho tinc clar! Tranquils que ja sé de qui i de què parlar.
La resposta ens va agradar com no, però al mateix temps ens van entrar uns
tremolors que ens obligaren a dir-li: Andrés, el que ha d’estar tranquil i moderat
has de ser tu.
Seguint amb la conversa, i desprès de l’avís que li havíem donat, Andrés ens
va demanar que li contàrem alguna cosa més de la Comèdia de l’Art i clar,
de nou haguérem d’enganxar-nos a INTERNET. Què faríem sense ell? Si tots

els historiadors o inventors d’èpoques passades n’hagueren pogut disposar,
haurien tingut poca faena o s’hagueren dedicat a una altra cosa. El cas és que
la informació sobre la Comèdia de l’Art no tenia final i no sabíem com resumirli-ho.
L’origen plàstic de la comèdia de l’art es troba als antics rituals carnavalescos,
mentre que els personatges van començar com una evolució dels de la comèdia
clàssica grega d’Aristòfanes i Menandre, i llatina d’autors com Plaute o Terenci.
La mimesi reiterada d’allò típic va acabar transformant-se en arquetípica,
possiblement també per la necessitat social permanent de la caricatura, la
farsa i la broma. La comèdia de l’art va significar una inflexió en l’evolució de
la comèdia des de l’antiga Grècia, cosa que no va poder ser evitada pels poders
moralitzants medievals a qui no agradava veure la comèdia com una ganyota
grotesca. A l’edat mitjana actuaven al carrer i a places, en escenaris funcionals
i desmuntables.
La comèdia de l’art va recuperar dels grecs la màscara, no només com a
objecte sinó en el sentit conceptual, els personatges estan estructurats
dins d’una psicologia donada. La màscara personalitzada identifica física,
psicològicament i fins i tot lingüísticament els personatges, i permet ridiculitzar
la realitat quotidiana, les autoritats i els estaments sacerdotals.
Crec que no falta que em conteu més coses! Ja he escolta prou. Així ens
va tallar la lectura de la rica informació que estàvem llegint. Farsa, broma,
caricatura i sobretot, màscares i vinga màscares. D’això vaig a parlar! La veritat
és que no podia ser més clar.
Vaig a llevar-li a més d’un la màscara que porta i el vaig a posar a caldo.
La resposta ja no provocava tremolors, sinó por, perquè coneixent a Andrés,
podíem esperar qualsevol cosa. Per este motiu vam continuar llegint a fi de
posar-lo en avís.
Atén Andrés que açò va per tu. La comèdia de l’art va desenvolupar-se primer a
Itàlia i es va difondre per tota Europa. La seua popularitat va ser extraordinària.
Les funcions van estendre’s a salons i corts. L’escenari es va anar tornant cada

vegada més complex, estàtic, amb tres dimensions, mentre que l’escenografia
romania encara dominada pels colors del vestuari i les màscares.
De nou ens va tallar i amb ganes d’acabar va soltar de nou l’expressió habitual
en ell: Deixeu-me estar que ja sé el que tinc que contar. Espera Andrés que el
que volíem que escoltares ve ara a continuació. Val..., va respondre no massa
convençut.
En el segle XVII, la comèdia de l’art es va tornar hiperbòlica per influència del
barroc, disfressava parcialment els personatges, i afegia efectes especials i
elements mecànics. En esta època els governs d’Espanya i França van intentar
censurar i reglamentar esta forma teatral que, no obstant això, va ser font
d’inspiració per a grans autors de teatre com Lope de Vega, Cervantes, Corneille,
Molière i Marivaux.
Has escoltat bé? Que ja hi havia censura! I encara que en l’actualitat no en
tenim, la societat està molt sensibilitzada per culpa del wassap o del facebook,
on sembla que tot val i tu ens has ensenyat a ser respectuosos amb tot el món.
Que no! Que no! Que no vos preocupeu que no anirem a la presó! Farem una
crítica constructiva i com sempre, buscarem un somriure espontani quan la
gent es pose a llegir-la, encara que si és una rialla forta ens complaurà molt
més. Açò són les falles i per si algú no ho sap, són Patrimoni de la Humanitat.
Un fort aplaudiment dedicat al llegendari Andrés va tancar la reunió dels que
hem fet possible este llibret. A més a més d’INTERNET en la falla Ramón y
Cajal tenim altres fonts d’informació en estimats i savis falleres i falleres, que
ens permet saber una miqueta més i sobretot, ens convida a ser persones
compromeses amb la societat i amb l’embruixador món de les falles.

LA CRÍTICA, COMÈDIA DE L’ART,
SERÀ UN LLIBRE BEN CONTAT

Esta és la Comèdia de l’Art
i comença la primera part
Comencem per la introducció
que vos pot semblar seriosa
però és la que marca el guió
i amb seny a tots ens proposa
com serà la explicació.

Resaré per escriure el llibret
perquè això ho tinc debades,
buscant que aparega el follet
que sense demanar-me un gallet
em deixe les idees clares.

Perquè l’explicació de la falla
enguany em deixa confús,
però intentaré donar la talla
i d’esta garbeta de palla
traure cacau i tramús.

Serà una obra artesanal
sempre que vulga el follet,
i com l’any és molt especial
buscaré el màxim regal
en forma de premi i palet.

Veureu que el tema és tangible,
genèric i molt recurrent,
però faré tot el possible
per a fer-ho comprensible
i traure un somriure a la gent.

L’amic follet ja ha arribat
portant-me la inspiració
i abans que em deixe tirat,
començaré l’explicació
de la Comèdia de l’Art.

Per a començar l’escriptura
molts animals en pintura
Cal començar recordant
que el lema és un funció
on actrius i actors italians
amb sàtira acaben contant
històries d’amor i passió
entre joves i donzelles
i homes rics molt afamats,
o be innocents parelles
que com fugitius amagats
es besen baix les estrelles.
I l’artista amb molt bon criteri
ha recreat este ambient
d’enganys, banyes i misteris,
falsos volers i adulteris
amb animalets innocents
que sense cap coneixement
canvien sovint de parella
oblidant els sentiments
buscant el mascle o la femella
el plaer més imminent.

I així trobem decorats
tots els baixos de la falla
amb ànecs, coloms o gats
o sementals enamorats
dels que donen molt be la talla,
fent-nos amics que pensar
que en els temes passionals
cada vegada és més clar
que no deixem d’actuar
com si fórem animals.

Obrim pas a la funció
que ens parla d’alimentació!!!
A la llar d’un vell llaurador
tenien la gràcia en l’andana
on els fruits de l’esforç i suor
guardàvem com Déu mana
com el millor dels tresors,
perquè el camp és agraït
i després de molt de lluitar
l’home havia aconseguit
el botí més exquisit
que ara es podia menjar.
Deixa a banda els vegetals
i ara és el torn dels animals
als que cuida amb molt afecte
i alimenta com a generals,
perquè sap que si ix perfecte
prompte farà la matança
obtenint el millor dels pernils
i un xoriço de criança
que es deixa penjant a uns fils
de l’andana de la bonança.

I arriba el punt culminant
d’esta alimentària funció,
en veure al llaurador dinant
i fer la comparació
en el que s’està menjant
el jove de la ciutat,
corrent i sense seure,
pel temps sempre estressat
sense arribar a veure
on està la felicitat.

L’Art de menjar segueix de moda,
però cal tindre cura amb la gola.
Donant compte d’un bon bistec
amb creïlles i ou ben fet
ens trobem un “gran” matrimoni,
i al minut el plat està net
sent el millor testimoni
del plaer del bon menjar,
que sí, que és fabulós,
però que també cal controlar
perquè pot ser perillós
fins arribar a matar.
Ella diu que està molt forta
i l’home no entra per la porta,
i de bon matí ja estan pensant
quin dels aliments de l’horta
seran els acompanyants
de la truita amb embotit
que només alçar-se del llit
els dos es van a menjar
perquè a ells sempre els han dit
que cal molt be desdejunar!!!

Però al mirar-se una dia a l’espill
cap dels dos es reconeix
adonant-se del perill
que pot suposar el greix,
i pensen que el més senzill
es menjar amb coneixement,
desfer tanta curvatura
amb un regim conseqüent
on la fruita i la verdura
siga el principal ingredient.

L’Art del plaer és un perill
si t’enganyes de conill!!
El calor d’una nit de ponent
trenca la son d’un jove xic
despertant-se suant i calent
amb molèsties davall del melic
que el fan alçar-se valent
per eixir a buscar cacera,
i per a trobar l’amor
porta plena la cartera
perquè sap que la calentor
sols s’apaga si és amb ella.

L’espera ha valgut la pena
ja que una “xica” imponent
d’una daurada melena
s’apropa condescendent
per començar la faena,
ell es troba entusiasmat
palpant l’exultant bellesa
fins que desperta esglaiat
en veure que porta sorpresa
i és un conill disfressat!!!

L’olor dels seus diners
creen un efecte invers
i molts el miren de reüll
per posar-lo del revés
amb la bandera de l‘orgull,
i ell que no vol problemes
ni escoltar parlar d’estos temes
corre fugint d’estos vicis
i amagant-se entre els demes
ix en busca d’altres servicis.

Per segona vegada
ell ix corrent al carrer
donant per finalitzada
l’aventura del plaer,
i torna a la seua morada
aprenent bé la lliçó,
perquè la millor solució
per una bona calentor
és una dutxa a pressió
d’efecte alliberador!!!

El ponent segueix bufant
i com no baixa la calentor
el xic acaba entrant
en una antre acollidor
on sembla l’estan esperant.
Glamur i ambient luxuriós
on a la fi es troba tranquil
content, relaxat i animós,
esperant la model que amb estil
li apague el foc fantasiós.

L’Art d’una dona comença a lluir
quan un bon treball vol obtenir!!
La dona cansada de no produir
ix al carrer per aconseguir
un bon treball on demostrar
que apart de guapa i saber lluir
té qualitats per a regalar
sent productiva i eficient,
resolutiva, intelligent,
i esperant l’oportunitat
el temps passa impenitent
sense trobar resultat.
Per revertir la situació
decideix passar a l’acció
entrant tot el poder
de fe, força i seducció
que les armes d’una muller
tenen per l’ocasió,
i quasi sense voler
en cridar tant l’atenció
passa el filtre primer
d’un procés de selecció.

I arriba a la fi l’entrevista
davant del major accionista
d’una firma internacional
vestida com una artista
amb un tipàs descomunal,
i quan anava a explicar
tota la seua vàlua
no la deixen ni parlar
perquè el xic que l’avalua
l’acaba de contractar.

L’Art amb que ens cobra Hisenda
és reial, i no llegenda!!
Montoro és l’actor principal
d’esta peça teatral,
de drama, o millor terror,
on de forma patriarcal
ens conta sense pudor
que més tenim que pagar,
que és just i necessari
per ajudar a sufragar
el forat que té l’erari
després de tant de furtar.
Ens diu tranquil i assossegat,
que la mesura que ha pensat
és revisar el cadastre
que està desactualitzat
i és autèntic desastre
el que s’està arreplegant,
que necessita la nació
un esforç insignificant
que augmente la recaptació
per poder anar tirant.

Que son uns euros de res,
i fa la inútil promesa
que segur que no toca més
la butxaca dels demés,
i afirmant amb subtilesa
que prompte els veurem baixar,
que venen temps de bonança
i vos ho anem a tornar,
enganyant amb l’esperança
d’un fet que no va a passar.

La conveniència és tot un Art
si del govern tu formes part.
Van nàixer en un jardí,
i algú que no era endeví,
va pensar que era flor d’un dia,
però han arribat fins a hui
amb mà esquerra i cortesia,
estem parlant del gran pacte
de govern i conveniència,
un tripartit per contracte
que sembla unit i compacte
i exemple de convivència.
Una gran representació,
que cuida tot els detalls,
sense cap improvisació
ni per suposat, guirigall,
i és que la direcció
de Mònica és exemplar,
tenint-ho tot controlat
per mantindre i fer durar
el plaer de governar
des de la Generalitat.

Ximo, és l’actor principal,
d’esta funció teatral,
seriós i molt obedient
el complement ideal
per torejar a la gent,
i amb un caràcter cordial
fugir de la discussió,
sent l’element ideal
per arribar a fer immortal
la conveniència d’esta unió!!

És un Art gestionar mal
l’arribada d’un temporal.
Som un país envejable
pel seu clima privilegiat,
on es més que probable
que el dia siga assolejat,
però és un fet demostrable
que si un dia, com a excepció,
al temps se li ocorre canviar
comença una nova funció
basada en la improvisació
que dona ganes de plorar.
La neu entra en escena
i l’espectacle dona pena,
centenars de cotxes parats
situació que desencadena
en un caos desmesurat
en la principal autopista
de pagament obligat,
tenint a l’automobilista
a punt de morir congelat
en un país tercermundista.

Mentre els pobres patidors
esperen la solució,
comencen els locutors
a contar la discussió
dels més il·lustres rectors,
i cap d’ells és responsable
ni el ministre ni el director,
perquè els veritables culpables
d’estos fets injustificables
son els insensats conductors.

Després de la sessió del Congrés
es refugien en l’Art del mindfulness.
Després d’una sessió de control,
dura i d’enfrontament,
Mariano trenca el protocol
i a tots explica que vol
un millor enteniment
entre tots els portaveus,
i pensa, o al menys creu,
que anar-se’n tots d’excursió
i gaudir d’un bon museu
pot ser la solució.
A Albert li agrada el tema,
al menys no veu problema,
Pere està entusiasmat
i a Pablo li entra el dilema
estant un poc descol·locat,
al final se’n van els dubtes
i ell proposa com opció
per fugir de tant d’estrés
gaudir junts d’una sessió
de relax i de mindfulness.

Al ritme de la cançó
“Juntets els tenim els quatre”
busquen la inspiració
per poder entrar en raó
deixant de fer teatre
en cada intervenció,
oferint seny i trellat
canviant la discussió
per un diàleg d’il·lusió
al Congrés dels Diputats.

Que be s’ho passen als jutjats
amb l’Art d’uns lladres deshonrats.
En estos passats Nadals
un dels circs més visitats,
ocurrents i divertits
estava dins dels Jutjats,
on mentides i acudits
divertien a la gent
que perplexa observava
l’Art immoral i indecent
en declarar-se innocent
un dels que abans més furtava.
Un circ replet de famosos,
que diuen estar orgullosos
del legat que ens han deixat,
que eren honestos i curosos
i varen ser enganyats
per amics de confiança,
algun que altre bigotut,
i fugint de la fiança
ara reclamen venjança
sense cap tipus d’acritud.

Acusacions entrecreuades
i dolentes punyalades
inunden estos jutjats
gastant les últimes bales
per quedar en llibertat
i no entrar en la presó,
encara que la decisió
que vol el poble honrat
és que tornen sense dilació
tot els que ell han furtat!!

Un Art estrambòtic i irreverent
flueix des de dins del Parlament.
Voldria ser original
però no he pogut resistir,
i arribant quasi al final
anem a intentar aclarir
la funció més actual,
molts mesos en cartellera
però sense poder avançar,
veient com Espanya sencera
es comença a cansar
d’un sainet que desespera.
Fuig de Mont està a Bruseles
i els companys a la presó,
ell viu com les estreles
amb tot tipus d’atenció,
entrevistes a les teles
i als mitjans de comunicació,
en un món imaginari
que sembla de ciència ficció
on vol ser beneficiari
obviant la legislació.

I de rebot a València
s’estem beneficiant
de l’absurda independència
que ells estan proclamant
amb la nombrosa presència
d’empresaris coherents
que fugint de l’autarquia
i la crispació de l’ambient
busquen l’autonomia
a una terra diferent.

L’Art de la Regina del Carnaval
presideix el remat del cadafal.
Si fins ací haveu arribat
és un bon senyal
que un poc vos ha agradat,
i sols ens queda el remat
del llibret i del cadafal,
i anem a aprofitar
per alçar i reivindicar
la figura de la dona
que enguany ens va acompanyar
i que a tots ens il·lusiona.

Sempre amb la seua careta
com en l’Art de la comèdia
amagant subtil i discreta
si viu sainet o tragèdia,
si està feliç o desfeta,
perquè si té patiment
és únic i silenciós,
i amb un somriure indulgent
aparta el gest dolorós
oferint-se complaent.

Amb este humil homenatge
baixem enguany el teló,
comencem el desmuntatge
de la darrera funció
emprenent un nou viatge
no sé cap a quin lloc,
on poder tornar a actuar
amb algun que altre retoc,
deixant-vos tranquils cremar
la nostra obra en el foc.

Altiva i condescendent
presideix el monument
amb un somriure sincer
que captiva a la gent
il·luminant nostre carrer,
transmetent-nos l’energia
que es necessita hui en dia
per comprendre este món
i viure en harmonia
com els germans que tots som.

I el millor que li ha passat
a este món necessitat
és la seua incorporació
a la vida en societat,
empresària amb convicció,
política intel·ligent
amb extraordinària visió,
comprensiva i benvolent
sempre atenta i pendent
de la seua població.

El discurs d’acomiadament
el fa el senyor Director,
paraules d’agraïment,
sobre tot per al lector
que tolerant i pacient
ha arribat fins al final,
i esperem que satisfet
perquè és el millor aval
per continuar fent real
el somni del nostre llibret.

Es peça fonamental
de la unió a les famílies,
consol quan arriba el mal,
motor de les alegries
en els dies més especials.
Cabal, equilibrada,
sabent molt be el que dir
amb la paraula adequada,
presta i disposada
al més fluix afavorir.

Es l’actriu principal
de la comèdia de la vida,
eixa funció teatral,
quotidiana i habitual
que de forma decidida
interpretem cada dia,
plorant, rient o patint,
amb tristor o alegria,
i poc a poc construint
la nostra biografia.

Més Fallers Brillants

Manrique Izquierdo i Alepuz
Sergio Giménez i López
Daniel Ignacio Requena i Piles
Antonio Segura i Rodríguez
Paqui García i Hurtado

Com una representació pròpia de la Comèdia de l’Art vos presentem quatre
fallers i una fallera de la comissió de la falla Ramón y Cajal de Torrent, que van
a rebre les màximes recompenses que atorguen la Junta Local de Torrent i Junta
Central Fallera de València, de manera que a partir d’ara sempre els podrem
considerar uns fallers Brillants.
Però aneu a comprovar com
canvia la cosa i amb màscara
o no, els podem veure de
moltes maneres. Si comencem
dient: Es busquen! De seguit
pensem: Qui ho diria? Amb
la cara de bons xics que fan..
Veges tu, què hauran fet...
No! No! Volem dir que es
busquen per a lliurar-los de la
Torre i Bunyol d’Or amb Fulles de
Llorer
i Brillants,

perquè són cinc fallers extraordinaris, més brillants que les recompenses que
van a rebre. En eixe moment la nostra percepció sobre ells canvia radicalment
i pensem: Què templats que són...! I és que es veu que han de ser molt vàlids i
treballadors...
Què coses! Amb quina versió ens quedem? Deixem que actuen ells i
coneguem la verdadera imatge dels cinc artistes d’esta particular comèdia de
l’art. I per això fem una sola pregunta: Penseu que sou mereixedors d’estes
recompenses? Evidentment escoltarem dir tots a la vegada: Clar que sí!
Després de 30 anys com a fallers, crec que mereixem estes recompenses...
I a més a més, jo he sigut dos anys president. Això sí, em van resultar
inoblidables.
I jo què, Manrique...? Jo he sigut quatre anys president! I l’últim vaig acompanyat
de la meua dona com a Fallera Major. Què vos puc contar d’esta experiència
meravellosa?
Bé, Sergio. Jo no he sigut president de major però sí ho sigut com
a infantil, fa més de trenta anys. I ara sempre he estat disposat
a col·laborar. Això sí, mai en coses rellevants. El
meu ofici fa que em reclamen en cas d’emergència
i sempre amb situacions no massa agradables.
Jo estic en la mateixa situació que Dani. No hem
ocupat càrrecs de responsabilitat però sempre
hem ajudat en tot allò que hem pogut. Ara bé,
el meu va més per la conducció i el transport
de vehicles prestats o llogats i també per
atendre la barra en casos extraordinaris.
El meu cas és diferent Toni, perquè des del
primer dia que em vaig apuntar a la falla
he desenvolupat el càrrec de secretària.
He sigut la secretària de tots i fins tot, vaig
ocupar este càrrec de forma oficial durant
uns anys, però el més important que he
viscut com a fallera ha sigut ser Fallera
Major de l’any 2000. Un somni fet realitat.

I després d’escoltar a Paqui em ve al cap que tots els que estem ací tenim una
cosa en comú i molt important per a la falla. Jo sóc un Izquierdo com altres
molts que té la falla, els meus fills Jorman i Laura i les meues nétes.
Si senyor Manrique. Estic d’acord. El meu Giménez diu poc per si afegim
Blanco, ja comencem a tindre un cabàs i molt orgullós em sent de que així siga.
Si tu estàs orgullós jo no sé que he de dir, perquè amb més de trenta Requenes
una falla pot anar endavant i només a ma casa ja en tenim quatre.
Jo complemente a Dani, perquè ja apareixen molts Segures a la falla i també
en som quatre a casa, però com estic casat amb un Romero, i una d’elles és
Requena ja no dic res perquè de segur que guanye sempre.
Para, para una miqueta que sóc la dona d’un Requena i com diu el meu cunyat
Dani ne som molts a la falla, però el més important és que amb 50 anys d’història
ja estem per la quarta generació i mantenir-los a tots és el que fa gran a la
nostra comissió.
Com s’ha comprovat sobren arguments per a justificar la concessió de les
recompenses de Brillants a estos cinc fallers i tots els que formem la falla de
l’Ermita estem molt orgullosos de tindre’ls entre nosaltres. Enhorabona!

Seguix-nos en

ARTS GRÀFIQUES

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 acabats 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...
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IMPRESSIONS A
LA TEUA MESURA

Isabel
Carmona i Díaz

La comèdia de l’art és el lema que porta la falla del present exercici i com és
costum en esta comissió, l’aprofitem per a que siga la referència del contingut del
llibret. Des d’uns anys arrere, destinem unes pàgines a homenatjar algun faller
o fallera per la seua trajectòria en la comissió junt amb altres circumstàncies
que revaloren la seua aportació a la falla. I en esta ocasió no hem pogut triar
millor.
I és que si ens haguera tocat viure en el segle XVI, on la comèdia de l’art
aconsegueix el màxim esplendor, junt al gran nombre de personatges que ens
brinda esta manifestació cultural hauria que afegir un més, que sense cap
dubte superaria a tots els altres.
El seu nom és Isabel i tenim l’orgull de tindre-la entre nosaltres, pràcticament
els 50 anys de vida de la comissió. A més a més d’haver sigut Fallera Major, és
una artista incommensurable. Interpreta, balla, canta, fa riure, fa plorar, decora,
dissenya, gran pintora, però sobretot, és una gra persona. Si assignàrem a cada
faller o fallera les hores de la seua vida que ha destinat a estar al casal, per
suposat que per golejada guanya la nostra Isabel. Convençuts de que no es
tracta d’una foto, quan entrem a qualsevol hora, al fons i arrere de una, dos
o tres taules, ahi es troba Isabel, cosint, retallant, donant-li forma a tot tipus
de elements de decoració, amb pegament o pistola de silicona. Però no acaba
la cosa quan se’n va a casa, perquè s’endú borses plenes a fi de continuar
treballant i l’endemà torna amb les mateixes borses i pots comprovar per la
seua cara que li ha condit o pel contrari, no ha pogut avançar gens.
Quan anàrem a sa casa a comunicar-li la decisió de que enguany ella era
l’elegida, tots els presents van viure una experiència meravellosa, perquè la
reacció d’Isabel després de donar-li la notícia, ens va posar la carn de gallina.
Primer no podia parlar, els nervis i l’emoció no la deixaven reaccionar. Després
es posà a plorar i va contagiar a tots que també ens emocionaren en comprovar
que estàvem davant una gran fallera que sent la falla Ramón y Cajal com una
part important de la seua vida.
El cas és que quan pensàvem que ho sabíem tot d’Isabel, la visita ens va mostrar
altres aspectes de la seua vida que desconeixíem. Primer, com a conseqüència

de complir amb la tradició de mirar-ho tot, ens fixàrem en uns quadres penjats
a la paret i pintats a l’oli que ens impressionaren. Buscant el nom de l’artista,
resulta que posava Isabel Carmona. La conversa semblava un interrogatori
perquè de segur que Isabel ens anava a sorprendre encara més.
Però com es sol dir, que una imatge val més que mil paraules, començàrem
a revisar els àlbums de fotos que gustosament ens va mostrar. Efectivament
coneixíem la seua experiència fent teatre en la falla, però resulta que també
ha interpretat sarsueles. Ha participat en tot tipus de musicals i les fotos
mostraren que és capaç de posar en escena qualsevol paper. Des de una tetera,
passant per una bruixa, emulant la mateixa Àgata o convertir-se en la vedet
més espectacular que es pot vore dalt d’un escenari.
No sol de l’espectacle viu la nostra Isabel. Resulta que forma part del grup Way
Tan Kong de Torrent, i com no, ella és una de les professores titulades. Com
és natural, es mostra molt orgullosa d’esta experiència que no ens deixa de
sorprendre pels problemes de salut que es donen en la seua persona. La qual
cosa demostra la capacitat de lluita i superació que té la nostra protagonista.
Podríem estar parlant d’Isabel molt de temps i gastar molts fulls, però ens
quedem en dos paraules només, gràcies i enhorabona. Gràcies i enhorabona
per ser tan especial, per la teua capacitat de superació, pel teu somriure que
ens regales cada dia, per tot el temps i treball que has dedicat i de segur que
seguiràs dedicant a la falla, i sobretot, per ser una referència de la comissió en
bondat i compromís.

La falla Ramón y Cajal de Torrent compleix enguany 50 anys de vida després
de més de deu de silenci obligat, a conseqüència de la tombà de les falles en
1957. En el meu cas, en porte 46 formant part d’esta comissió i he de confessar que al principi les falles no em dient res ni tampoc em resultaven atractives. Tan sols els monuments em cridaven l’atenció com a tot el món que ve
a visitar-nos i mostra la seua satisfacció en veure les obres d’art fetes de fusta
i cartró o ara també amb suro. La meua època d’estudiant m’absorbia les 24
hores del dia i no em deixava descobrir l’essència de la festa fallera, Tas sols, la
tradició familiar em va permetre durant molts anys formar part de la Setmana
Santa torrentina.

La raó
de ser
faller
Joaquín Requena i Piles

A l’estiu de 1972, el carrer Sant Pere, un carrer tranquil i amb un veïnat molt
estable, va experimentar una revolució tan significativa, que ha marcat un
abans i un després en la seua vida. Al baix del número 9, precisament davant
de la que sempre ha sigut ma casa, començaren a fer obres. Camions de grava,
muntons d’arena, sacs de pòrtland, rajoles, taulells... ocupaven tot el carrer,
i com un crit potent que no sabem d’on venia, molts dels veïns començaren
a col·laborar per a entrar tot el material de construcció dins del casal amb
cabeços, amb alguna carretilla que altra, amb les mateixes mans, tenia igual
com fóra. Però el cas era que en uns moments el carrer quedava net. Era un
verdader espectacle, veure homes i xiquets, compartint una tasca nova per a
molts d’ells però que els omplia de molta satisfacció.
Puix bé, les obres que havien començat tenien com a objectiu, fer d’un anterior
taller de pedra artificial, un casal per a la falla de l’Ermita. I esta experiència és
la que despertar en mi i en altres molts veïns del carrer, la passió per les falles.
Al meu interior no contemplava res de monuments, res de festa, res de vestirse de faller o fallera. En la meua ment només va quedar gravada la imatge de
la gent fallera, que després de tot el dia treballant i alguns d’ells amb oficis
d’esforç i de molt de cansament, es dirigien de seguit al meu carrer per a tirar
una maneta i aconseguir en poc de sis mesos tindre el millor casal de Torrent.
Si açò són les falles, jo m’apunte de faller!

La primera reunió a la que vaig fer acte de presència no l’oblidaré mai. Es feu
en el bar Marchena del carrer Santa Llúcia, encara que donava també al carrer
Sant Onofre i també fou un altre espectacle. Ara bé, un espectacle més prop
d’una pel·lícula d’indis i vaquers. Tots parlaven a la vegada, millor dit, tots
cridaven sense control. No entenia com podien aclarir-se, però sí que ho feien,
perquè després de l’experiència de eixa primera reunió, em vaig adonar que
tots els fallers discutien, no per qüestions personals, d’això res, sinó per temes
exclusivament fallers que sempre desperten punts de vista confrontats. Quan
dies després comprovava com els mateixos que s’havien tirat els trastos al
cap, continuaven sent amics, sense cap de rancor ni quimera, vaig pensar que
em trobava amb una colla d’homes, units per la condició de ser fallers, però
sobretot, units perquè entre ells hi havia una amistat tan sincera i permanent,
que jo volia per a mi.
Han passat 46 anys i continue de faller. Sí, continue de faller i secretari i encara tinc la satisfacció de compartir l’amistat amb molts dels fallers del meu
primer any i no dic de tots, perquè desgraciadament, alguns d’ells ja no es
troben entre nosaltres. I enguany que estem celebrant el 50 Aniversari, em
vénen els records de tot ells. Evidentment, les Falleres Majors i Presidents són
sense cap dubte els protagonistes principals de qualsevol comissió fallera i és
de justícia que en les celebracions que s`han organitzat per a ressaltar els 50
anys d’història, siguen ells els que ocupen totes les portades, però, cal reflexionar amb profunditat i no caure en el greu error d’oblidar als fallers i falleres,
que no havent tingut la sort de ser President o Fallera Major, han deixat escrit
en pàgines d’or la seua labor o simplement la seua presència, envoltada d’una
estima i una bondat extraordinàries.
És clar que quan començàrem a recopilar tota la informació que ens aportava
els 50 anys de vida de la falla Ramón y Cajal, de seguida en la nostra ment
vislumbràrem les imatges de Paco Pinazo amb el seu bigot tan senyorial, o al
Tio Enrique, amb la immensa bondat que el feia més gran encara del que era, o
Juan Botifora, un home valent que es feia de voler per la senzillesa que irradia-

va o Aurora Luna, l’alegria de l’Ermita en forma d’una dona volguda i admirada
per tots. I per què? Senzillament, perquè tots ells han sigut Presidents o en el
cas d’Aurora, Fallera Major.
La meua reflexió va encaminada a no oblidar mai aquells altres fallers i falleres
que han compartit la seua vida i la de tota la família amb la seua falla, deixantnos un record que també per justícia hem de perpetuar en el temps, perquè
gràcies a ells, la nostra comissió ha aconseguit el nivell del que presumim tots
els que estem celebrant el 50 aniversari.
Resulta perillós donar noms perquè de segur que ens deixarem més d’un, però
val la pena córrer el risc, perquè del contrari la història que volem recopilar no
estaria completa. Som conscients que demanar perdó per algun malèfic oblit
que puguem tindre no és prou, però ho fem ja i ho farem sempre, acceptant
des d’un principi que el protagonisme i l’empatia mai serà igual per a tots.
Parlar de la falla Ramón y Cajal és parlar de Burguera, un referent de l’Ermita
en els seus primers anys d’existència, de Baixauli, amb els seus miracles
econòmics, de Vicent, el Sastre, un altre valedor de l’activitat econòmica de la
falla, de Rafa, xicotet però immens, de Manolo Climent, el del Corte Inglés, el
guardià de la nit, de la seua dona Dorita, valenta i simpàtica com la que més,
del Tio Maruco, un home de la guerra i tot un sentiment d’estima i de pau,
de Toni, el de la Paraeta, símbol de la nostra comissió i també de l’amistat
més sincera, de Pepe Enguídanos, el traquer de la falla, d’Andrés Hernández,
artista polivalent i projecció permanent d’alegria i germanor, de Soriano, component de l’Equip “A” i un dels artífexs més significatius de carrosses i presentacions, del Tio Calvete, la senzillesa personificada, del senyor Requena, com
el cridaven, sobretot la gent jove, un enamorat de les falles que arribà a ser
vicepresident executiu de Junta Local Fallera, d’Alberto, únic i insubstituïble,
el casal i tots els fallers i falleres el tiren molt a faltar, de Pascual, una bona
persona que com a cap de la família Peris, l’hem d’estar molt agraït, de Paco
García, tot un exemple de respecte i tolerància, molt estimat per tots, del tio

Súñer, tota una llegenda de la falla de l’Ermita, impossible d’oblidar, del seu
fill José Manuel, de Baptiste i del seu fill Javi, dos grans artistes que iniciaren
el camí dels ornats de carrer amb una tècnica molt particular, del tio Montesa,
de geni una miqueta curt però molt bona persona, de Carmen i Rosa, la de Mil
i Espeleta, dos dones enormes en responsabilitat i generositat, de Rogelio, de
Manolo Climent, el veí de dalt del casal, d’Andreu, el sabater, de Gozalvo, de
Camps, del Sabio, i de molts més que, per no tindre contacte últimament, no
sabem res d’ells.
Gràcies fallers i falleres en nom de tota la comissió per haver-nos permès
compartir molts anys de la nostra vida amb vosaltres, potenciant una amistat
sincera, respectuosa i tolerant, que en els temps actuals no prolifera massa.
Gràcies per ensenyar-nos a continuar fent falla i gràcies per haver-nos regalat
la sedimentació necessària per alçar una de les falles més grans de la nostra
ciutat, la que sempre serà la vostra, la falla Ramón y Cajal de Torrent.

TREBALL
D’INVESTIGACIÓ
“50 ANYS
D’HISTÒRIA

La Falla Ramón y Cajal porta des de l’any 2005 ha enriquit el seu llibret amb un
contingut destinat a recopilar i divulgar estampes de Torrent i València que serviren
per a conèixer millor el nostre poble, presentar homes i dones que han exaltat el
seu nom amb el quefer diari o aprofundir en el món de les falles a través de la seua
història.
I enguany quan estem celebrant el 50 aniversari de la comissió volem continuar amb
esta gratificant tasca que tanta satisfacció ens ha donat en forma de reconeixements
personals i sobretot en forma de premis, fent del nostre llibret un reclam multitudinari
per a adquirir-lo i gaudir de la seua lectura.
Però allò que més ens ompli d’orgull és que, com a conseqüència de la publicació de
estos treballs d’investigació, la Junta Local Fallera va instaurar un premi complementari
al del llibret que va denominar Treball d’Investigació: Pasqual Romero, i és evident
que a partir d’eixe moment, el nivell dels llibrets de les falles de Torrent ha aconseguit
cotes molt altes, com ho referenden els èxits aconseguits en el concurs que convoca
la Generalitat Valenciana mitjançant la Conselleria de Cultura.
Precisament per complir els 50 anys de vida, volem recordar tots els treballs que el
nostre faller Salvador Císcar i Juan ens ha reglat al llarg dels últims 13 anys. Alguns
d’ells, certament extraordinaris i realment captivadors:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filatèlia valenciana (2005)
Retaules ceràmics devocionals de Torrent (2006)
Els carrers de Torrent (2007)
La tombà de les falles de 1957 a Torrent (2007)
Història de la tauromàquia a Torrent (2008)
Història de la pirotècnia a Torrent (2009)
L’enigma Pallardó. Biografia de Vicente Pallardó Latorre (2010)
La importància del vi en la economia torrentina i la seua industrialització (2011)
Història de l’aigua potable y los aiguaders a Torrent. (2012)
1931-1939 Història de la guerra civil a Torrent (2013)
Història de la censura en las falles (2014)
Torrent en la Exposició Regional de 1909 (2015)
El Sanatori del Vedat de Torrent (2016)
Torrent en l’obra de Cervantes (2017)

En cada exercici faller Boro ens sorprenia per l’originalitat i transcendència que tenia
el projecte a presentar, per en este 2018, era clar que el treball d’investigació no
anava a eixir de la mateixa comissió, perquè un aniversari com el que estem celebrant enguany requeria tota l’atenció i esforç en deixar escrit per a la història, els 50
anys de vida de la Falla Ramón y Cajal de Torrent.
En un principi pensàvem que ho tindríem fàcil, però cal dir que estàvem molt
equivocats. Amb quina facilitat es perden els records, les anècdotes i les mateixes
persones, i quan costa recuperar-les per a reviure els moments més importants que
ha viscut la comissió en estos 50 anys.
No obstant això demanàrem ajuda i com la majoria dels protagonistes sí que volien
sentir la satisfacció de compartir un aniversari amb tots els fallers i fallers de l’Ermita,
ens posàrem en marxa. I ací presentem el resultat del treball realitzat, distribuït en
quatre grans blocs, el dels monuments amb els artistes fallers que els feren possible,
el dels Presidents, que tanta responsabilitat assumiren durant els anys que van liderar
la nostra comissió, el de les Falleres Majors, tant grans com infantils, sense oblidar
els Presidents menuts, i el dels casals, que en el nostre cas, es redueix pràcticament
a un, perquè estem 46 anys fent vida en el casal “El Masclet” del carrer Sant Pere.
Tant de bo seria que el resultat siga satisfactori per a tots, perquè compensaria l’esforç
realitzat per a aconseguir-lo i perquè seria el punt de partida d’una nova etapa que
permetra continuar la història de la falla de l’Ermita durant molts anys més.

MONUMENTS
1969 - 2018

La Falla Ramón y Cajal va reprendre la seua activitat fallera a l’any 1968
quan un grup de joves la van posar en marxa després d’onze anys de parada
a conseqüència de la tombà dels monuments a l’any 1957. Cal dir que en tot
moment la comissió del barri de l’Ermita ha marcat com un objectiu prioritari el
que fa referència als monuments fallers. Sempre hem concursant en la màxima
categoria, quan esta era única i quant es varen establir les diferents categories.
Per això quan parlem de premis sempre expressem la satisfacció que significa
haver-los aconseguit de forma absoluta i per damunt dels premis de les altres
categories.
Amb motiu del 50 aniversari volem destacar este apartat dels monuments per
a recordar els seus artistes i com no, per a presumir dels premis i consolar-nos
de les decepcions. Al llarg d’esta llarga etapa, hem tingut 24 artistes que ens
han plantat les falles grans i 28 les infantils. D’entre els primers, la meitat han
plantat més d’una vegada i liderant este rànquing trobem a Vicent Martínez
Aparici que ho ha fet en 7 ocasions seguit de molt prop de Roberto Andrés amb
6. I entre els 28 infantils, tan sols 9 han plantat més d’una vegada, i és Paco
Roca, l’artista de Xàtiva, el que s’emporta el rècord amb 10 ocasions, seguit ja
de lluny per Alberto J. Ribera amb 5.
Dels 49 anys de falles perquè enguany no se sap, la falla Ramón y Cajal ha
obtingut el 1r Premi en 14 ocasions, el 2n Premi, en 8 anys i el 3r Premi,
16 vegades. És a dir, que en 38 anys hem aconseguit apujar al pòdium dels
monuments fallers majors. No obstant això, el 1r Premi es feu d’esperar, perquè
no va arribar fins l’any 1982. En el cas dels infantils, el 1r Premi ha caigut
12 vegades, el 2n ho ha fet en 16 ocasions, el 3r, en 8 anys i tenim un 4t
en l’any 1979. Vol dir açò que 37 vegades hem rebut el banderí que acredita
la consecució d’un dels premis dels monuments infantils. El 1r Premi de falla
infantil no va haver d’esperar esperar massa perquè va caure en 1972, és a dir
al segon any, perquè en els dos primers no es va plantar cap monument infantil.
Una notació més que ens ompli de molta satisfacció és que en 4 ocasions
hem aconseguit doblet, és a dir, hem aconseguit el 1r Premi de les dos falles,
en 1984, 1990, 1996 i en el 2010, la qual cosa volia dir que teníem les
dos millors falles de Torrent. I per a completar més la informació referida

als monuments, al llarga dels 49 anys ens han indultat 9 Ninots majors i 6
infantils, mentre que les falles grans han obtingut el premi d’Ingeni i Gràcia 9
vegades, mentre que les infantils ho ha fet en 14 ocasions.
Després d’esta exposició numèrica i d’alguna forma gelada. volem recordar
any per any la història dels monuments que els 50 anys ens ha regalat i
com hem pogut comprovar en la prèvia anterior, cal dir que en general ens
sentim satisfets per l’esforç que hem fet com a fallers i falleres d’una comissió
ambiciosa i treballadora i per la capacitat artística i professional de la majoria
dels artistes que han compartit amb nosaltres esta meravellosa història.
La falla que es va plantar a març de 1969, representava un tambor rematat
per una rata penada i cal dir que no tenim constància de l’artista faller que la
va dissenyar. L’única cosa que ens queda d’esta falla és la seua imatge, que per
ser la primera que es va plantar en els 50 anys que estem celebrant, sempre
serà una referència per a la nostra història.
No obstant això, el segon monument que es va plantar davant de l’Ermita, per
altres circumstàncies, ens aporta més nostàlgia i està plena de records molt
emotius, perquè el seu artista, millor dit, els seus artistes van ser els nous
membres de la comissió, que tingueren la valentia d’afrontar les dificultats
econòmiques que van generar la mala gestió de l’any anterior. Durant tot l’any
llevant-li hores a la nit els fallers foren capaços de plantar un falla que ens va
omplir d’orgull i satisfacció, encara que un dels seus ninots no parava de viatjar
d’un lloc a altre, perquè dient que representava un veí del barri i la censura
seguia sent una ferma enemiga del món de les falles.
A l’any 1971, una vegada recuperats de la mala situació econòmica de l’any
anterior, vam firmar amb l’artista Francisco Ribes Calvet, que ens va preparar
una falla molt bonica amb el lema “Si jo tinguera una granera”. L’única objecció
que podem posar-li és que semblava la falla infantil, la qual cosa va provocar
un gran disgust entre els membres de la comissió, perquè no quadraven
els comptes i és que este any es va plantar per primera vegada una falla
infantil, obra també de Ribes, amb el lema “Fantasia” i el cost global dels dos
monuments no es corresponia amb el que s’havia plantat.

Total, que a l’any 1972, vam tindre un nou artista, Manuel Ferrer, que va
dissenyar una falla molt valenciana amb un parell de fallers dalt d’un cavall,
reclamant el turisme per a València, tal com ho indicava el seu lema: “Turisme
i València” . No obtinguérem cap premi però la gent estava prou contenta amb
la falla plantada. I més encara amb la falleta infantil del mateix Ferrer, que amb
el lema “TV Infantil” va obtindré un 1r Premi que ens va omplir d’una alegria
molt especial perquè era la primera vegada que aconseguíem el màxim guardó
en un monument faller.
Però el repte continuava sent el monument gran i a l’any 1973 firmàrem amb
F. Páez, que també ens va fer les dos falles. La gran amb el lema “Tot el
que contamina” i res de res, tornàrem a quedar-nos amb l’habitual cara de
circumstàncies. I de nou, la falla infantil ens tornava a donar la satisfacció d’un
1r Premi, al que perillosament ens estàvem acostumant. En este cas, el lema
era “El Viatge” i com en anys anteriors era obra del mateix artista que ens feia
la falla gran.
Seguíem sense valorar el premi infantil i buscàvem amb ansietat el de la major
i per este motiu anàrem a buscar un artista de renom com era José Barea. I
efectivament, amb la falla de lema ”Virus Hippie” vam aconseguir per primera
vegada premi, i no obstant això, tornàrem a quedar disgustats perquè el 3r
Premi no el consideràvem massa just. Amb la falla infantil no tinguérem cap
sort. Barea no es va lluir molt i en esta ocasió no guanyàrem res i ni el “Bosc
Encantat” com deia el lema, ho va fer possible.
El 3r Premi de l’any anterior ens va animar a tornar a contractar a Barea per
a l’any 1975, i a quina mala hora ho férem. La falla que ens va plantar no
tenia nom! Bo, sí tenia lema: “Tothom pels núvols” Menuda nuvolada ens va
regalar! Ni el 3r Premi de la falla infantil del mateix artista, que portava per
lema “Festa” va poder compensar la tristor que provocava el monument gran,
el qual el cridem així per a diferenciar-lo del menut, no per altra cosa.
“Cadascú pesca el que pot” era el lema de la falla de l’any 1976 de l’artista
José Muñoz, que també va fer la falla infantil que portava per lema “Jardí de
Flors”. Evidentment buscàrem un canvi d’artista, perquè per a la Falla Ramón

y Cajal, els monuments són els reflexos de la comissió i l’objectiu primer que
ens marquem és destinar una part important del pressupost a costejar les
dos falles. Els dos 3r Premis aconseguits en este any, ja és un reconeixement
important però tampoc ens va acontentar prou i a l’any següent tornàrem a
canviar d’artista.
Efectivament, a l’any 1977 seria Ramón Iranzo qui s’encarregaria de plantarnos les dos falles i així ho faria durant dos anys més. En esta ocasió el lema del
monument gran era “Infraccions” amb el municipal de remat, el qual va agradar
molt encara que de nou el 3r Premi ens deixava una miqueta despagats. Igual
va passar amb la falla infantil que amb el lema “Faules” no va aconseguir cap
premi.
No obstant això, seguíem confiant amb Iranzo, sobretot, l’equip directiu de
la comissió que segui veient en ell possibilitats d’aconseguir el desitjat 1r
Premi de falla. I per a l’any 1978, plantàrem el monument de lema “Pardals
i Pardales” i pràcticament es va repetir la història de l’any anterior. De nou un
3r Premi que començava a resultar malèfic, ens feia pensar en coses lletges i
només la prudència i la serenitat dels fallers i falleres va evitar comportament
inacceptables que sempre ens deixa malparats. El que la falla infantil de lema
“El Circ”, no tinguera premi no feia altra cosa que augmentar el mal humor de
la comissió.
Com hem dit abans, la confiança amb Iranzo va continuar un any més i a l’any
1979, tornà a plantar les dos falles que portaven per lema “En l’estiu tot el
món riu” i “El Món Infantil” respectivament. Tornàrem a quedar-se en les ganes
perquè, com no, la falla gran va continuar emportant-se el 3r Premi, mentre
que la infantil va endur-se per primera i única vegada un 4t Premi que va
establir Junta Local Fallera, però que duraria poc, ja que prompte s’establirien
les categories que encara perduren amb els tres premis en cadascuna d’elles.
Convençuts que amb Iranzo no acabàvem d’aconseguir els resultats desitjats
per tota la comissió, a l’any 1980 fitxàrem a l’artista de moda, al menys a
Torrent, com era Monleón, i amb un esforç considerable firmàrem una falla
d’un gran nivell, amb el lema “El ciri és curt i la processó llarga”, i encara que

va ser molt valorada per tos, el Jurat tan sols ens va concedir un important 2n
Premi. El consideràrem important perquè va trencar el malefici del 3r Premi i
era la primera vegada que ens quedàvem a un pas de tindre la millor falla de
Torrent. La qual cosa sí va passar amb la falleta infantil, obra de Paco Roca,
l’artista de Xàtiva, que va coincidir fent la mili el nostre Secretari i el va fitxar
per a molt de temps. Amb el lema “Homenatge a Walt Disney”, Paco va
plantar una falla que marcà un abans i un després en els monuments infantils
a la nostra ciutat.
Amb l’èxit de la any anterior, en 1981 vam repetir amb els artistes i tornàrem
a apostar fort de nou. Monleón preparà la famosa falla del polp que portava
per lema “No tot és culpa dels moros” i de nou ens quedàrem a la porta del 1r
Premi, aconseguint un 2n Prem que no va acontentar gens a la comissió i va
suposar la ruptura de les relacions amb qui consideràvem un gran artista però
que no havia sigut capaç de donar l’alegria de ser els guanyadors. Per altra
banda, Paco Roca ens regalà de nou una falleta preciosa amb el lema “Música
i Amor” que va obtindré el guardó de ser la millor falla infantil de Torrent.
L’any 1982 va fer història en la nostra comissió perquè primera vegada, la falla
Ramón y Cajal aconseguia el 1r Premi de la màxima categoria de monuments,
categoria a la qual no hem deixat de pertànyer mai. Un artista de Carcaixent,
d’ofici pintor però un gran artista faller de devoció, ens va sorprendre plantantnos una falla que mai oblidarem. Amb el lema “Quin bullit!”, Roberto Andrés
va acabar amb tots els maleficis que envoltaven els nostres monuments i per fi
podíem cantar victòria perquè la falla de l’Ermita tenia la millor falla de Torrent.
L’alegria no va ser total perquè Paco Roca no va poder aconseguir un altre 1r
Premi amb la falleta de lema “Fantasia Festera” i la culpa era tota d’ell perquè
en els tres anys que havia plantat a Torrent, provocà una revolució en totes les
falles germanes que entenien que el monument infantil podia tindre la mateixa
categoria que el gran.
Què podem dir de l’any 1983 si aconseguírem els mateixos resultats que l’any
anterior i amb els mateixos artistes? Amb el lema “Este és el món tan perdut que
les parelles han dut”, Roberto ens va obsequiar amb la millor falla que s’havia
plantat a Torrent fins ara. Nosaltres la recordem com la falla de la Pantanà.

La famosa pantanà de 1982 va afectar molt al poble de Carcaixent i va caure
tanta aigua que el monument anava de part a part de la nau sense control i
només les parets que suportaren amb fermesa la riuada va salvar d’haver de
pescar-lo a la mar. Amb una lliçó magistral de voluntat i compromís Roberto
ens assegurà que tindríem la millor falla de Torrent i així va ser. I per a ratificar
la seua professionalitat obtenia també el premi d’Ingeni i Gràcia. Inoblidable!
Paco Roca tornava a fer la falla infantil amb el lema “Colorit Valencià” i repetia
amb el 2n Premi de l’any anterior.
Com se sol dir no hi ha dos sense tres i la Falla Ramón i Cajal feia més història
guanyant a l’any 1984 el 1r Premi per tercer any consecutiu amb la falla de
lema “Animals..., Animalades” com no, obra de Roberto Andrés, que a més a
més va aconseguir el primer Ninot Indultat de la nostra comissió. Però encara
hi ha més, perquè Paco Roca recuperava el guardó de 1r Premi en la seua falla
infantil amb el lema “El Món dels Xiquets”. És a dir, que l’any 1984 fon un any
per a emmarcar perquè els fallers i falleres de l’Ermita aconseguírem el difícil
doblet de tindre les dos millors falles de Torrent.
Tots els fallers de l’Ermita érem conscients que el que havíem aconseguit en
l’any anterior, seria molt difícil de repetir-ho, però quan a l’any 1985 vam
obtindré un 3r i un 2n Premis quedàrem un miqueta despagats. Confiàvem
tant en Roberto i Paco, que sempre esperàvem el màxim. Una vegada amb els
peus en terra, ens adonem que els premis aconseguits tenien molt de mèrit i
calia estar molt contents. Roberto ens feu la falla del guerrer que portava per
lema “Guerres” i Paco continuava il·lusionant-nos amb una nova falleta que
ressaltava l’espectacle de les “Olimpíades” que donava nom al lema.
Poc ens va durar la tristor perquè a l’any següent, en 1986, Roberto amb
la falla de lema “Pallassades” ens regalà de nou un 1r Premi molt celebrat
perquè el monument del pallasso va impactar a tot el món i aconseguir el
màxim guardó en el concurs de monuments ha sigut i serà sempre la màxima
aspiració de la comissió. El 2n Premi de la falleta de Paco Roca, que portava
per lema “Tradicions” feu augmentar encara més el grau de satisfacció de tots
els fallers i falleres de l’Ermita.

En 1987 vam seguir amb els mateixos artistes fallers, Roberto i Paco, encara
que en esta ocasió els resultats no van ser massa satisfactoris, i és que
començàvem a estar mal acostumats. El 2n Premi infantil i el 3r del monument
gran estava molt lluny d l’èxit dels últims anys, però estàvem tan agraïts als dos
artistes que seguíem tan contents com sempre i no hi havia dubte que ells dos
eren els millors. “La gran borratxera” era el lema de la falla gran mentre que
“Racó de Jardí” ho era de la infantil.
L’any 1988 va començar amb el desencant que va provocar la notícia de
que Roberto ja no feia més falles perquè a més a més del seu ofici de pintor,
s’havia introduït en el món de la política i en concret dins de l’ajuntament del
seu poble de Carcaixent. I Paco continuava de miracle perquè ja feia anys que
s’havia convertit en un artista de renom i havia optat per fer falles grans. Esta
circumstància i que vam seguir amb el mateix pressupost d’anys arrere no
va ser obstacle per aconseguir el 2n Premi de la falleta de lema “Cuidem la
Natura” a més a més del Ninot Indultat. El fitxatge de José Luis Pérez amb la
falla “L’era de les burrades” va ser difícil d’oblidar, encara que guanyaríem més
si fem precisament el contrari.
Efectivament, en 1989 la comissió va decidir canviar d’artista i contractàrem
a Juan Carlos García que amb el monument que portava per lema “Pirateries”
va obtindré el 3r Premi. I respecte al monument infantil, cal dir que fou l’últim
any de Paco Roca, després de 10 anys viatjant a Xàtiva. El fet d’obtindre el 3r
premi, i el desig de dedicar-se quasi exclusivament a les falles grans propiciaren
esta situació. I és que, independentment del resultat, la falleta d’este any, de
lema “Circo-laciø”, no tenia massa a vore amb les meravelles que ens havia
plantat amb anterioritat.
El sentiment de tristor que va provocar la desconnexió amb Paco Roca es va
dissipar de forma fulminant quan trobàrem a Javi Andreu. L’artista de Torrent!
Encara que molts arribaren a pensar que era d’una altra galàxia, perquè la falleta
que ens feu en 1990 era per a emmarcar. Una obra d’art en forma de falla! La
gent es quedava sense paraules quan la veia. Sense comentaris. Evidentment
ho va guanyar tot, 1r Premi, Ninot Indultat i el premi d’Ingeni i Gràcia. “Coses
i Tradicions Valencianes” era el seu lema. Fins i tot, Javi fou el culpable que
el 1r Premi de la falla gran, de lema “Ballarem al so que toquen” de Francisco

Tomás passara quasi desapercebut. Ara bé, el nou doblet aconseguit sempre
es considerarà com un dels majors èxits de la falla de l’Ermita.
Com no, a l’any següent, 1991, vam continuar amb els mateixos artistes i
encara que no vam repetir els magnífics resultats de 1990, Javi va confirmar
la serà vàlua com artista i tornà a plantar-nos una altra obra magistral amb el
lema “Els Jocs d’ahir i hui” mereixedor de tots els premis, com el falla, el del
Ninot Indultat i el d’Ingeni i Gràcia. I Francisco Tomás ens va oferir una falla de
lema “El conte de mai acabar” i també va endur-se premi, encara que en esta
ocasió va ser el tercer.
L’exercici 1991/92 va començar amb un disgust molt gran quan Javi ens va
comunicar que es deixava el món de les falles, així que ens trobàrem en un
embolic que intentàrem solucionar firmant amb un gran artista com era José
Blas Soro Capella, el qual ens faria les dos falles. El resultat fou molt dispar,
perquè amb el monument gran de lema “Tràfic d’Influències” tornàrem a pujar
al més alt del pòdium, aconseguint de nou el desitjat 1r Premi i el d’Ingeni i
Gràcia, mentre que amb l’infantil no guanyàrem res.
I arribem al 1993, en el que celebràrem el 25 Aniversari de la renaixença de
la falla Ramón y Cajal i tornàrem a confiar amb Soro per al monument gran,
però no per a l’infantil, després de la mala experiència de l’any anterior. Així
que buscàrem un alternativa amb l’artista Joan M. Castellblanque Pérez, que
amb el lema “Una de sirenetes” va obtindré un meritori 2n Premi i va endur-se
dur el premi d’Ingeni i Gràcia. En este cas, el desencant el vam tindre en el
monument gran de lema “Caceres”, que encara que va aconseguir el premi del
Ninot Indultat, no va obtindré cap premi de la falla.
Després de celebrar amb molta intensitat el 25 Aniversari, la falla de l’Ermita
va continuar amb els seus objectius i sense cap tipus de relaxació. Lògicament,
tornàrem a renovar amb Castellblanque que ens donaria l’alegria de recuperar
el màxim guardó dels monuments infantils amb un 1r Premi molt especial. El
lema era “Coxinaetes” i la pena era que no anava a continuar amb nosaltres
el proper any. Respecte al monument major, firmàrem amb Jesús Obejero i la
cosa no va millorar gens, perquè la falla de lema “Bruixeries” no ens va donar
cap alegria.

L’any 1995 ens presenta una renovació total dels artistes fallers. Albert Ribera
s’encarregaria de fer-nos les dos falles, la gran amb el lema “Seguim estant a
la lluna de València” amb la que tornàrem a recuperar l’alegria que representa
l’obtenció d’un 2n Premi, i la infantil, que amb el lema “Època i Tradició”
també va aconseguir trofeu, encara que es va quedar en un consolador 3r
Premi. Això sí, va obtindré també el premi d’Ingeni i Gràcia.
A l’any següent, 1996, no seguírem amb Alberto, però seria el seu fill, Albeto
Ribera Fernández qui ens regalaria un falleta preciosa que va ser meritòria
d’un nou 1r Premi que de nou ens va entusiasmar. Amb el lema “La Música”,
el seu monument que també es va endur el premi d’Ingeni i Gràcia, ens feia
pensar que havíem trobat un prometedor artista faller infantil. Però la sorpresa
agradable ens la va donar José Martínez, l’artista de la falla gran, que amb el
lema “Contes xinesos” va significar la consecució d’un altre doblet, perquè la
falla va obtindré el 1r Premi junt amb el d’Ingeni i Gràcia i l’admiració de tots
els que la visitaven. Això sí, Pepe ens feu patir el que no està escrit, perquè va
aconseguir rematar-la quan ja era de dia i gràcies al cafè.
Total, que per a l’any 1997 ho teníem molt fàcil. Pepe i Alberto havien de
continuar fent-nos les dos falles i encara que el resultat no fou el mateix, cal dir
que també el consideràrem extraordinari. El monument gran portava per lema
“Els Perfils de la Història” i l’infantil “El Cine” i s’endugueren el 2n i 1r Premi
respectivament i lògicament la satisfacció de la comissió no es podia ocultar.
No obstant això, Pepe Martínez tornà a fer-nos patir molt i encara que va doldre
molt no renovàrem amb ella en el proper exercici.
Si Alberto ens havia donat dos primers premis en el monument infantil, estava
clar que seguiria intentant-ho un any més. Però ens va sorgir una possibilitat
amb la que no havíem pensat. Alberto podia fer també la falla gran, i sense
pensar-ho més, li proposàrem que ens fera les dos falles. I així fou! I no podia
haver eixit millor, perquè el monument gran amb el lema “Pólvores màgics”,
va aconseguir l’anhelat 1r Premi i la consegüent alegria de tots els falleres i
falleres de l’Ermita. El 2n Premi de la falla infantil de lema “Una d’Indis” no va
minvar gens l’ambient festiu de la comissió perquè el premi d’Ingeni i Gràcia
donava a entendre que estàvem davant una falleta simpàtica i molt atractiva.

A l’any 1999 continuaria Alberto fent-nos les dos falles, encara que en esta
ocasió no va estar massa afortunat, perquè el monument gran amb el lema
“Caceres” no va agradar massa ni en quant al disseny ni tampoc en l’acabament.
I pel respecta a la falla infantil de lema “Jugant amb l’espai” mantenia la línia
d’anys anteriors però tampoc reflectir en ella la capacitat que tenia com artista
faller. No havia que esperar el veredicte del Jurat per a saber que no anàvem
a aconseguir cap de premi.
I de nou es repeteix la història d’altres anys, I lluny del conformisme la falla
Ramón y Cajal, tornà a buscar artistes de confiança que seguiren donant-nos
alegries, i trobàrem a Bernat Román, el qual ens va plantar una falla molt
original, que portava per lema “El dolor de l’aigua”. Les cares dels fallers i
falleres ho deien tot, però sempre recordarem la falla dels peixos, que a més
a més, es va endur el 3r Premi. I en quant a la infantil seria Fet d’Encàrrec
(versió 3.00), l’empresa encarregada de dissenyar-la i amb el lema “El Tren
de la Bruixa” va aconseguir el 2n Premi junt amb el meritori premi d’Ingeni i
Gràcia.
A l’any 2001 tornàrem a provar sort a Xàtiva en busca d’un pare i del seu fill.
Manuel Blanco Sancho i Manuel Blanco Climent, que farien respectivament la
falla gran i la infantil, i cal dir que la trobàrem, perquè el pare ens feu una falla
preciosa que portava per lema “Qui té la culpa? i va guanyar tots els premis
possibles: millor falla, premi d’Ingeni i Gràcia i també el Ninot Indultat. No és
podia demanar més. I el fill no es quedà massa arrere, perquè el 2n Premi i la
falleta en general amb el lema “Il·lusions Infantils “ deia molt a favor seu.
La pena del 2002 és que no vam poder continuar amb els Manolos de Xàtiva,
i es va notar perquè l’artista elegit, Alberto Rajadell, no va controlar massa
bé el temps per acabar la faena i vam que fer alguna correguda que altra per
a que la falla es semblara a la que s’havia dissenyat. Portava per lema “La
Música” i segur que vam ballar al ritme d’ella. Ara bé, era molt moguda. El 3r
Premi aconseguit no ens feia ocultar el mal humor de tots els fallers i falleres,
Per altra banda, Salvador Dolz ens faria la falla infantil de lema “Els dibuixos
animats” i cal dir que el 2n premi i el d’Ingeni i Gràcia va posar una bona dosi
d’alegria a la setmana fallera d’este any.

Arriba l’any 2003 i tornem a anar a Xàtiva en busca de Manuel Sancho, qui
ens va fer una falla de lema “Les animalades de l’home”, ben bonica, però que
vam tindre que conformar-se amb un 3r Premi. La falla infantil amb el lema
“Somni de la fallera”, va ser obra de José López Ibáñez i no tinguérem massa
sort, no pel que respecta al monument sinó que no tinguérem molta sort elegint
a l’artista. El cas és que ens quedàrem sense premi i una decepció més. Ni el
premi d’Ingeni i Gràcia va poder consolar-nos.
A l’any següent seguírem confiant amb l’artista de Xàtiva, Manuel Sancho, que
ens tornà a fer una falla del seu estil i de nou ens vam tindre que conformar
amb el premi de consolació. Efectivament, la falla que portava per lema “Tot
no és com ens ho pinten”, va repetir el 3r Premi de l’any anterior. Sobre el
monument infantil, cal dir que els dubtes ens portaren de nou a un artista
ben conegut per la comissió, com era Alberto Ribera, el qual ens preparà una
falla de lema “Faules” i encara que va aconseguir també el 3r Premi no va
transmetre massa sensacions positives,
Els resultats del passat exercici ens convidaren en el 2005 a seguir buscant
artistes que ens il·lusionaren i saberen aportar als monuments les innovacions
que el pas del temps requereix. En este cas viatjàrem a Moncada i firmàrem
amb una parella d’artistes molt originals, Francisco Olivares i Juan Valencia,
els quals dissenyaren una falla molt simpàtica amb el lema “Els Perfums”
que va ser mereixedora del premi d’Ingeni i Gràcia, però de nou el 3r Premi
ens deixà una miqueta desencantats. Per a la falla infantil, com no acabàvem
de trobar un Paco Roca o un Xavi Andreu, provàrem sort amb Enric Gisbert
que amb el lema “Imaginació” va estar a punt de donar la sorpresa i ens vam
quedar amb un gratificant 2n Premi.
Al 2006, vam seguir amb la parella de Moncada, Olivares i València, i la veritat
és que encertàrem de ple perquè ens van superar respecte l’any anterior i ens
brindaren una falla monumental de lema “El Carnaval de la Vida” i el premi del
Ninot Indultat va ser el preàmbul del 1r Premi que aconseguiria desprès. No
obstant això, sempre recordarem la imatge de Juan Valencia, dalt de l’escala
i a més de 10 metres d’altura rematant el monument. Tot un espectacle que
molta gent va tindre la sort de contemplar. Respecte a la falla infantil, més
canvis. En esta ocasió l’artista elegit fou Carlos Berlanga, el qual ens plantà

el monument que portava per lema “Vine a divertir-te” i el 3r Premi va ser la
recompensa que no minvà gens l’alegria del 1r Premi de la falla gran.
Lògicament, a l’any següent, Francisco i Juan tornarien a fer la falla de l’Ermita
que portava per lema “Tot allò que ens envaeix” i encara que vam aconseguir
de nou el premi del Ninot Indultat no vam poder repetir l’èxit anterior i ens
haguèrem que conformar amb el 3r Premi. Per altra banda, Alfonso Díaz seria
l’artista que ens va plantar la falla infantil amb el lema “Sàvia Herència” i el cas
és que el 3r Premi ens va reconfortar una miqueta per a seguir confiant en ell.
A l’any 2008 es canvien els papers i l’artista que repeteix és Alfonso per a
seguir fent-nos la falla infantil, que portava per lema “Viatge per la Natura” i de
nou li indultaren el Ninot i va obtindré el 2n Premi del monument. Francisco i
Juan amb la noblesa que mostraren en tot moment consideraren que no podien
millorar el nivell d’anys anteriors i vam haver de buscar un artista. I cal dir que
trobàrem un gran artista en la persona de Vicente Llácer, amb qui tindríem la
sort de compartir el seu treball durant quatre anys. “Amor per les falles” fou
el lema de la primera falla, una de les més boniques que hem tingut, i només
perquè no era massa gran, va aconseguir el 2n Premi a més a més del Ninot
Indultat.
Al 2009, la falla Ramón y Cajal seguia presumint de tindre com artista a
Vicente Llácer, encara que el 3r Premi de la falla que portava per lema “I
tu, com eres”, va ser un colp molt dur que no va trobar consol amb el premi
del Ninot Indultat. De la falla infantil, cal dir que seguírem amb Díaz, però
no era Alfonso, sinó Fernando, i tornàrem a tindre una falleta encantadora
mereixedora del Ninot Indultat i del premi d’Ingeni i Gràcia, però que es va
tindre que conformar amb un estrany 2n Premi.
I en el 2010 tornàrem a tocar el cel, perquè la Falla Ramón i Cajal tornà a
plantar les millors falles de Torrent. Vicente Llácer va obtindré el que havia
perseguit els dos anteriors i per fi el 1r Premi del monument gran, de lema “Un
mar de mares” tenia la seua firma, junt amb el Ninot Indultat i el premi d’Ingeni
i Gràcia. I la festa fou completa amb el 1r Premi de la falla infantil amb el lema
“La Dolçor dels Menuts”, obra de Fernando, que no era Díaz, sinó López, un

artista que ens va regalar una de les falletes més simpàtiques que s’ha plantat
al carrer de l’Ermita, com ho referenda el premi d’Ingeni i Gràcia que també
vam rebre.
Passem d’any i ens trobem en el 2011. Vicente Llácer va continuar fent-nos la
falla gran que en esta ocasió portava per lema “Estaria el món tan fotut en mans
dels nostres menuts?” que va aconseguir de nou el premi d’Ingeni i Gràcia,
encara que haver de conformar-nos amb el 2n Premi. Com no hi havia manera
de continuar amb el mateix artista infantil, buscàrem un altre que ens donara
estabilitat i contactàrem amb Òskar Serrano que efectivament va estar tres
anys amb nosaltres, sent el primer amb la falleta de lema “M’acompanyes?”
quan va aconseguir els millors resultats, amb el premi d’Ingeni i Gràcia i el 2n
Premi de monument.
Al 2012 es va acabar l’etapa de Llácer i iniciàrem una altra que encara continua
amb Vicent Martínez Aparici i que sense dubte ha sigut una de les més gratificants
que ha viscut la falla Ramón y Cajal. I cal dir que Vicent va començar pegant
fort perquè amb el monument de lema “In...volució” ens regalà la millor falla
de Torrent, quan abans ja havia aconseguit el Ninot Indultat. No va tindre la
mateixa sort la falla infantil que ens feu Óskar, que amb el lema “Dos i dos són
quatre, quatre i dos són sis...” no va poder aconseguir cap premi.
Ja feia temps que no continuàvem amb els mateixos artistes, i a l’any 2013,
truncàrem la rutina dels últims anys i seguírem amb Vicent Martínez i Òskar
Serrano, amb sorts dispars perquè en el monument major aconseguírem el 2n
Premi amb el lema “Tinguem la guerra en pau”, mentre que la falleta infantil
no va obtindré cap premi.
Arribem al 2014 i Vicent va esclatar de forma magistral plantant una falla
amb el lema “Pur Teatre” que va aconseguir de nou el guardó de millor falla
de Torrent amb un 1r Premi, que junt al d’Ingeni i Gràcia, evidenciaven el gran
monument d’este any. Amb la infantil provàrem sort amb Mario Pérez però no
la trobàrem perquè la seua falleta amb el lema “Lluna, llunera” no va a optar a
cap dels premis que estableix el concurs de monuments.

A l’any 2015, es canviaren els papers i Vicent, amb la falla de lema “Benvinguts
a Politicany” tant sols va aconseguir un 3r Premi, però cal dir que mantenia
el nivell que d’ell sempre esperem. I per altra banda, després d’alguns anys
sense tindre la satisfacció d’obtindre l’anhelat primer premi en el monument
infantil, com ja no volíem fallar més, anàrem a per David Moreno i la veritat és
que no va decebre perquè a més a més d’aconseguir el 1r Premi, i el d’Ingeni
i Gràcia, podem afirmar amb rotunditat, pel que fa a altres, que la falleta de
David és una de les millors falles que s’han plantat al nostre poble, però sense
cap discussió mantenim, que ha sigut la falleta més original i espectacular que
s’ha pogut vore a Torrent en tota la seua història.
Tots sabíem que David no és un artista de molts anys en una mateixa comissió,
però que ja no continuara a l’any següent fou una sorpresa i un desencant,
així que ens afanyàrem en buscar un relleu que no marcara massa diferència,
encara que per això haguérem d’anar fins a Benicarló. Grego Acebedo fou
l’elegit, un xic jove però amb una gran projecció que ens dissenyà la falleta
que portava per lema “La primera vegada”. Una falla preciosa amb la que el
3r Premi no feu justícia. I per a que tot quedarà en l’intent, Vicent tampoc
va tindre sort amb el seu monument de lema “Històries a tinta”, el qual no
va aaconseguir cap premi davant la decepció de tota la comissió, i això que
s’havia emportat el Ninot Indultat.
El primer que no va entendre la decisió del Jurat de l’any anterior fou el mateix
artista, i per això que Vicent va demanar la confiança de la comissió per a
continuar amb un nou projecte que portava per lema “Meravelles”. I ens va
convèncer, perquè en el 2017 tornàrem a repetir els premis que tant ens
entusiasmen com són el 1r Premi de falla i el premi d’Ingeni i Gràcia. Al mateix
temps, Grego ens feu de nou la falla infantil amb el lema “Tribus Urbanes” i la
consecució del 2n Premi va confirmar que no anàvem equivocats en catalogar
a Grego com un futur gran artista faller.
I entrem en l’any 2018, l’any del 50 aniversari i era evident que Vicent tornaria
a fer-nos la falla per setena vegada. “La Comèdia de l’Art” és el lema del
monument dissenyat i amb la il·lusió que ens caracteritza esperem que ens
òmpliga d’alegria en este any tan especial. Grego ens va deixar davant projectes
més ambiciosos, però la proposta de Xavi Gámez amb el lema “Voodoo”, no ha
minvat gens l’esperança de poder tindre de nou la falleta que la Falla Ramón y
Cajal mereix per la seua història i per l’amor als monuments fallers.
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ARTISTA
No consta
La Comissió
Francisco Ribes Calvet
Manuel Ferrer Gadea
F. Páez
José Barea Rocafull
José Barea Rocafull
José Muñoz
Ramón Iranzo
Ramón Iranzo
Ramón Iranzo
Joan Monleón Briones
Joan Monleón Briones
Roberto Andrés Palop
Roberto Andrés Palop
Roberto Andrés Palop
Roberto Andrés Palop
Roberto Andrés Palop
Roberto Andrés Palop
José Luis Pérez
Juan Carlos García
Francisco Tomás Grau
Francisco Tomás Grau
José Blas Soro Capella
José Blas Soro Capella
Jesús Obejero
Alberto Ribera
José Martínez Moreno
José Martínez Moreno
Alberto J. Ribera Fernández
Alberto J. Ribera Fernández
Bernat Román
Manuel Blanco Sancho
Alberto Rajadell
Manuel Blanco Sancho
Manuel Blanco Sancho
Fco. Olivares-Juan Valencia
Fco. Olivares-Juan Valencia
Fco. Olivares-Juan Valencia
Vicente Llácer Rodrigo
Vicente Llácer Rodrigo
Vicente Llácer Rodrigo
Vicente Llácer Rodrigo
Vicente Martínez Aparici
Vicente Martínez Aparici
Vicente Martínez Aparici
Vicente Martínez Aparici
Vicente Martínez Aparici
Vicente Martínez Aparici
Vicente Martínez Aparici

LEMA
Coses de Torrent
Si jo tinguera una granera
Turisme i València
Tot el que contamina
Virus Hippie
Tothom pels núvols
Cadascú pesca el que pot
Infraccions
Pardals i Pardales
En l’estiu tot el món riu
El ciri és curt i la processó llarga
No tot és culpa dels moros
Xe, quin bullit!
Este és el món tant perdut que les parelles han dut
Animals..., Animalades
Guerres
Pallassades
La gran borratxera
L’Era de les burrades
Pirateries
Ballarem al so que toquen
El conte de mai acabar
Tràfic d’influències
Caceres
Bruixeries
Seguim estant a la lluna de València
Contes xinesos
Els Perfils de la Història
Pólvores màgics
La cacera
El Dolor de l’aigua
Qui té la culpa?
La Música
Les animalades de l’Home
Tot no és com ens ho pinten
Els perfums
El Carnaval de la Vida
Tot allò que ens envaeix
Amor per les falles
I tu, com eres?
Un mar de mares
Estaria el món tan fotut en mans dels nostres menuts?
In...volució
Tinguem la guerra en pau
Pur Teatre
Benvinguts a Politicany
Històries a tinta
Meravelles
La Comèdia de l’Art
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FALLA INFANTIL
ARTISTA
LEMA
No hi havia falleta
No hi havia falleta
Francisco Ribes Calvet
Fantasia
Manuel Ferrer Gadea
TV Infantil
F. Páez
El Viatge
José Barea Rocafull
El Bosc Encantat
José Barea Rocafull
Festa
José Muñoz
Jardí de Flors
Ramón Iranzo
Faules
Ramón Iranzo
El Circ
Ramón Iranzo
El Món Infantil
Paco Roca Chorques
Homenatge a Walt Disney
Paco Roca Chorques
Música i Amor
Paco Roca Chorques
Fantasia Festera
Paco Roca Chorques
Colorit Valencià
Paco Roca Chorques
El Món dels Xiquets
Paco Roca Chorques
Olimpiades
Paco Roca Chorques
Tradicions
Paco Roca Chorques
Racó de Jardí
Paco Roca Chorques
Cuidem la Natura
Paco Roca Chorques
Circo-laciф
Francisco Javier Andreu García
Coses i Tradicions Valencianes
Francisco Javier Andreu García
Els Jocs d’ahir i hui
José Blas Soro Capella
Tradicions
Joan M. Castellblanque Pérez
Una de Sirenetes
Joan M. Castellblanque Pérez
Coxinaetes
Albert Ribera
Època i Tradició
Alberto J. Ribera Fernández
La Música
Alberto J. Ribera Fernández
El Cine
Alberto J. Ribera Fernández
Una d’Indis
Alberto J. Ribera Fernández
Jugant amb l’Espai
Fet d’Encàrrec (versió 3.00)
El Tren de la Bruixa
Manuel Blanco Climent
Il·lusions Infantils
Salvador Dolz
Els Dibuixos Animats
José López Ibáñez
Somni de la Fallera
Alberto J. Ribera Fernández
Faules
Enric Gisbert Mir
Imaginació
Carlos Berlanga
Vine a divertir-te
Alfonso Díaz
Sàvia Herència
Alfonso Díaz
Viatge per la Natura
Fernando Díaz
Fauna Fallera
Fernando López Caballero
La Dolçor dels Menuts
Òskar Serrano
M’acompanyes?
Òskar Serrano
Dos i dos són quatre, quatre i dos són sis...
Òskar Serrano
Què seré, seré...
Mario Pérez
Lluna, Llunera
David Moreno Terrón
El Minut Blau... com sona la Natura
Gergo Acebedo
La Primera Vegada
Grego Acebedo
Tribus Urbanes
Xavi Gàmez
Voodoo
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PRESIDENTS
1969 - 2018

Al llarg dels 50 anys, la falla Ramón y Cajal ha tingut 13 Presidents, dos d’ells
en dos etapes diferents, com són Toni i Lucas, i precisament també són ells
els que encapçalen el rànking d’anys, amb 10 i 8 respectivament. Després
trobem a Andrés, el marbrista amb 7 anys i el tio Enrique, Caberot, amb 6.
A continuació, Sergio i Jose Gómez presidiren la comissió durant els 4 anys
que estableixen els estatuts i finalment, Pinazo, Andrés, el de la Impremta,
Manrique i Jose Requena, 2 anys cadascú i Vicent Romero, Roque i Botifora,
tan sols un any. Total, 50 anys de presidents.
Desgraciadament, tres d’ells ja no els tenim entre nosaltres, Pinazo, el tio
Enrique i Juan Botifora, però la història i els records que ens deixaren, fa
possible que sempre estiguen presents en el cor de tots els fallers i falleres de
la comissió.
Dels altres deu llevat Romero i Roque, els dos primers presidents que hem
tingut i lògicament, els més avançats en edat, junt amb Lucas i José Gómez, la
resta continuen treballant i aportant la seua experiència a la falla. És veritat que
el càrrec desgasta i a uns més que altres, perquè quan s’ajunten i t’agafen entre
ells, és clar que en arribar a casa has de prendre’t alguna cosa per a recuperar
l’equilibri físic i mental. Però, val la pena tindre’ls prop perquè en realitat
són un llibre que no cal llegir, sinó tan sols escoltar, i la riquesa d’informació,
d’anècdotes i vivències que transfereixen és d’un valor incalculable. Ara bé, la
cosa que més impacta de tots ells quan els sents parlar, és l’estima que li tenen
a la falla. No es pot descriure la passió i el sentiment amb els que relaten les
seues històries i el que va contra la falla va contra ells, perquè la consideren
seua. Millor dit, ells són la falla.

1968/1969
Vicente Romero Andreu

1969/1970
Francisco Navarro Almerich

El primer president de la comissió que va fundar la falla de l’Ermita és Vicent
Romero Andreu, una persona encantadora que s’ha deixat conèixer pels fallers
i falleres actuals, gràcies al 50 aniversari i tots estem mot satisfets de que haja
sigut així. La veritat és que resulta molt callat, però no sabem si és així o és
que no vol contar res del seu any de president.
Del poquet que ens diu, hem tret la conclusió que els fallers del primer any eren
un grup d’amics, joves tot ells, molt enamorats de la vida, la qual vivien amb
molta intensitat. No es perdien res, viatjaven molt, qualsevol reunió era una
festa i fins i tot feien intercanvis culturals, encara que el més fort era menjar
1970/1972
Francisco Pinazo Martín

i beure. Això sí, tot de primera qualitat. Sense ànim de fer publicitat, podem
dir que eren els líders en beure Coca Cola de tota Espanya, com va assegurar
el distribuïdor que la proporcionava. Sí, si, sabem el que esteu pensant. No la
bevien soles. A quin sant! Però eren els més feliços del món.

1972/1978
Enrique Espeleta Piles

1978/1979
Juan Botifora Vilata

Davant la pregunta de per què va ser ell el president, es limità a dir que li tocà
i res més i sobre el deute que van deixar, se somriu i afirma que els agradava
molt beure. Finalment, un detall de la seua presidència que el va marcar molt
fou la persecució de l’artista que els feu el monument per a cobrar els mil duros
que li restaven pagar i ho hagué que abonar de la seua butxaca per a que el
deixara en pau.
Les conseqüències del primer any els van patir els que entraren a formar part
de la comissió, perquè la majoria dels fundadors, més prompte o més tard,
desaparegueren.
I seria Francisco Navarro Almerich, Roque, qui ocuparia la presidència i gràcies
a que es va envoltar de gent molt compromesa, aconseguiren traure la falla
endavant. El monument que van plantar va ser obra dels mateixos fallers,
perquè no podien afrontar el cost d’un artista de renom. Quan van traure este
tema, Roque i altres presidents es posaren a riure, i clar, preguntàrem el motiu
i va eixir la història d’un ninot que semblava o el feren assemblar a un regidor
de l’Ajuntament que venia ous, el qual es va enfrontar a la comissió perquè
feien festa davall del pis on vivia. Total que va intervindré la censura i el ninot
dalt la baca del cotxe de Roque, un famós 4L, anava passejant per tot Torrent,
fins portar-lo al mateix ajuntament.
Quasi sense acabar d’explicar el tema del ninot, s’enganxaren amb un altre
molt particular. Com no hi havia possibilitat de pagar una banda de música,
ens contava Roque que s’aprofitaren d’un programa de ràdio i aconseguiren
contactar amb una banda de tambors i cornetes de Pamplona que venien
totalment debades. Tan sols calia buscar-los on dormir i menjar. Efectivament,
la cosa pintava bé, però al llarg de la primera nit, la Guàrdia Civil es personà al
Parador perquè tots els xavals estaven al carrer, ja que l’amo de l’establiment
on estaven allotjats els havia tirat per les destrosses que havien ocasionats.
En resum, que amb el que va costar dur els pamploniques, es podia haver
contractat, no una banda de música sinó dos.

1979/1981
Andrés Llopis Veguer

L’any següent fou de continuïtat però Roque va deixar la presidència en les
mans de Francisco Pinazo Martín, que des del primer dia que es va apuntar a
la falla, es va entusiasmar per ocupar el càrrec i la veritat és que ho va passar
molt bé durant els dos que va estar liderant la falla de l’Ermita. Com ja no el
tenim entre nosaltres no hem pogut recopilar res de la seua etapa digne de
destacar. Els seus col·legues contaren el que li va passar una nit al parador,
quan en agafar el micròfon van anar per l’aire i com no li va passar res, ho
conten amb certa ironia.
I dóna la casualitat que el seu successor, Enrique Espeleta Piles, tampoc està,
encara que cada vegada que entres al casal te’l trobes en el quadre on consta
que és l’únic President perpetu que té la comissió. El tio Enrique, més conegut
com a Caberot, no era normal. I no ho diem per com era de gran. Havia de
ser-ho perquè del contrari, el seu cor no li cabria en el cos. És una de les
persones més bones que ha tingut la falla Ramón y Cajal, la qual l’ha presidit
durant sis anys i sempre deia que ell era el president però que els fallers que
l’acompanyaven eren els que valien i ho feien tot. La pobra Rosa, la seua dona,
estava a l’ordre del dia. L’oferia en qualsevol moment sempre que es beneficiara
la falla. Li donava les claus de sa casa a qualsevol i fins i tot, les vaques que
cuidava estaven a disposició de tots. Jugava al truc millor que ningú i la Junta
Local Fallera no va dubtar en cap moment en posar el seu nom al Campionat
de Truc Faller de Torrent. La sua precipitada pèrdua ha significat sense cap
dubte, una de les pàgines més tristes de la història de la falla de l’Ermita.
I el que són les coses, en l’exercici 1978/1979, la comissió va estar presidida
pel molt volgut Juan Botifora Vilata, que també ens ha deixat ja fa molts anys.
Botifora era també una bona persona, però com era més xicotet que el tio
Enrique, tenia més geni. Es va envoltar dels fallers de sempre i va seguir una
línia continuista. Li tocà viure una etapa d’embolics en relació al casal, que
precisament havia sigut la seu del negoci de pedra artificial que regentava anys
arrere. La seua pèrdua també va impactar en tots els que l’havíem conegut,
que per cert n’érem molts.

1981/1988
Andrés Andreu Alabajos

1988/1989
Lucas Sánchez Cabrera

En els anys 1980 i 1981, un jove faller i quasi l´únic dels fundadors que
quedava, va carregar amb el compromís de presidir la comissió i la veritat és
que la seua etapa va significar la confirmació de la trajectòria exitosa de la falla
que encara continua hui en dia, com es comprova amb la relació de premis i
1989/1991
Manrique Izquierdo Alepuz

reconeixements que hem rebut un any rere any. No obstant això, va haver de
visitar els jutjats en nom de la falla pel tema del casal que semblava la història
interminable i que tan sols un paper que tenia guardat l’altre Andrés va ser
el detonant que guanyàrem el plet. Andrés recorda els dos anys amb molta
satisfacció però no volia deixar de nomenar al Sr. Requena, com la persona que
més el va reforçar en la seua etapa de president.

1991/1998
Lucas Sánchez Cabrera

1998/2004
Antonio Martínez Albert

Els següents set anys la falla Ramón y Cajal van estar presidida per Andrés
Andreu Alabajos, un dels estendards que ha tingut la comissió al llarg dels 50
anys. Omnipresent en totes les històries de la falla, calia que Andrés donarà
el pas de ser el màxim representant de tots nosaltres i no va decebre gens
perquè seguirem augmentant en prestigi quan vam obtindré durant tres anys
consecutius el 1r Premi de falla i en una ocasió férem doblet, en aconseguir
també el 1r Premi Infantil. Fins i tot, en l’any que va haver de traslladarse a Aràbia per qüestions de treball la seua influència era tan gran que no
baixàrem gens el nivell i seguírem aconseguint premis i més premis. Com un
gran enamorat del teatre va representar molts papers en l’activitat teatral de la
falla. Ha escrit i dirigit algunes obres i ha participat amb molt d’èxit en els Jocs
Florals Fallers que tenim l’orgull d’organitzar.
Set anys eren molts i Andrés volia descansar i trobàrem a Lucas Sánchez
Cabrera d’origen falangista, però no políticament parlant sinó que provenia
de la falla Falangista Antonio Pardo. En esta ocasió tan sols va estar un any
ocupant el càrrec, ja que per motius de trasllat del domicili familiar, pensava
que no podia complir amb la seua missió amb la intensitat que sempre ha
volgut. Ara bé, dos anys després tornaria amb més força encara, per a ser
el nostre president set anys i, com ell diu, un poc més, perquè fou el relleu
d’Andrés quan se’n va anar als moros.
La dècada dels 80 i el començament dels 90, vam tindre com a president a
un novell dins de la comissió, però amb molta experiència pel seu pas per una
falla de Mislata, on també va ser president. Com ell assenyala van ser dos anys
inoblidables, plens d’èxits i satisfaccions, sobretot quan les seues dos Falleres
Majors del primer any, Vicenta Aurora i Maria, també ho serien del poble a
l’any següent. No obstant això, el record que millor guarda amb molta estima,
és el moment en què va entrar per primera vegada al casal, dos anys abans, i
en eixe moment, estant la Junta reunida va escoltar: “Fallera Major Infantil de

2004/2008
Sergio Giménez López

la Falla Ramón i Cajal 1988, la xiqueta Laura Izquierdo Mullor”. Es tractava
de la seua filla i es va quedar sense paraules perquè va sentir una emoció que
no es pot descriure de cap manera.
Com havíem apuntat abans, des de 1991/1992 fins a l’exercici 1997/1998,
tornà Lucas a la presidència i fou l’etapa on ell va explotar com a faller
compromès i sobretot, com a president entregat en cos i ànima pel bé de la
seua comissió. Recorda amb molta satisfacció totes les innovacions que va
introduir, i com no, les celebracions del 25 Aniversari, molt difícils d’oblidar.
Des del primer moment va voler despersonalitzar la falla, per a que tots ens
consideràrem importants i necessaris i que no fóra cosa d’uns pocs fallers i
falleres. En esta segona etapa es va informatitzar tot el sistema administratiu de
la falla, a càrrec de Vicente Requena, que en poc de temps, ens el demanarien
moltes de les comissions de Torrent. Per cert, després de més de trenta anys
encara continuem treballant amb el mateix programa. Se sent molt orgullós
de ser l’autor del disseny de la tapa del llibret que va substituir a la típica
tapa amb l’esbós del monument de cada any, al temps que ha participat en
la seua confecció amb escrits molt originals. I finalment recorda les vivències
relacionades amb l’elecció de les Falleres, quan no hi havia o en cas contrari
hi havia més d’una, i encara que eren moments de molta inquietud, ara se
sent molt satisfet per haver-se solucionat en tots el casos amb molt de trellat i
acceptació. De sobte, ens soltà cridant: El bou, el bou! Ens quedàrem parats,
però de seguida a tots ens vingué a la memòria el sopar de la Plantà de l’any
d’Irene. Una imatge que sempre perdurarà en la història de la falla de l’Ermita.
El que no diu ell però és de justícia dir-ho, és que es tracta d’un gran artista,
escrivint, pintat i interpretant. Qui no recorda l’obra “Los hermanos Mineta”,
amb Lucas i Pepe? I moltes més. Qui no recorda la imatge de Lucas rematant
falles, pintant ornats de carrer o retolant cartells? Tots!

2008/2010
José Francisco Requena Piles

2010/2014
José Gómez Díaz

Estàvem a punt de tancar un segle i de començar un mil·lenni, quan en abril
de 1998, elegim president a Antonio Martínez Albert, que estaria sis anys
de forma ininterrompuda al front de la nostra comissió, encara que després
tornaria a ocupar el càrrec quatre anys més.
En esta primera etapa, va tindre l’honor de celebrar el XXV Aniversari dels
Jocs Florals que organitzem des de l’any 1977 i va ser artífex de la millora
2014/2018
Antonio Martínez Albert

dels llibrets fallers i del reconeixement que hem començat a tindre ja no sols a
Torrent sinó al llarg de la Comunitat Valenciana amb els importants premis que
concedeix la Generalitat.
Sergio Giménez López, conegut entre els amics pel Ministre, va ser el relleu
de Toni i durant quatre anys ha sigut el president de l’Ermita. Enamorat dels
monuments, Sergio ens ha donat la possibilitat de compartir la nostra activitat
fallera amb els artistes més prestigiosos del moment. Presumeix d’haver sigut
president de l’any en una ocasió i d’haver compartit la presidència amb quatre
Falleres Majors que no oblidarà mai, però evidentment, i amb el permís de les
tres primeres, Rocio, Maria i Marian, l’emoció i l’orgull de ser president amb la
seua dona Loli com a Fallera Major, no es pot descriure, perquè ha sigut sense
cap dubte una de les estampes més gratificants de la seua vida.
En acabar Sergio l’etapa dels quatre de president, seria José Francisco Requena
Piles el que durant dos anys ocuparia el càrrec de màxima responsabilitat de la
comissió. I la veritat és que Jose que ja era omnipresent en totes les activitats
abans, de president va incrementar-ne la presència de forma meteòrica i va fer
possible que els seus anys foren senzillament extraordinaris. Com no presumeix
de les dos Falleres Majors que va tindre, Sonia i Jasmyna, i dels representants
infantils, Amparo i Alejandro, i Ruth i Manuel.
En el 2011 entra com a president un xic jove de la falla, José Gómez Díaz,
que havia destacat en l’organització i divulgació del playback, aconseguint
importants reconeixements, la qual cosa va continuar i fins i tot millorar en la
seua etapa de quatre anys de president. Se sent orgullós d’haver sigut President
de l’any i conta que l’elecció d’Inma i Irene com a Falleres Majors de Torrent
li va causar una gran satisfacció. Com anècdota que el va inquietar prou fou la
visita de l’inspector d’Hisenda en el mateix dia de la Plantà que afortunadament
no va transcendir en res.
I en el 2015 torna a ocupar la presidència de nou Antonio Martínez Albert i
li toca viure l’experiència d’una reforma profunda del casal per a adaptar-lo
a la normativa vigent i aconseguir l’anhelada lletra “C”. Però com vam eixir
airosos de tot l’embolic que comporta qualsevol reforma, no podia ocultar la
seua satisfacció el dia de la inauguració. Però, evidentment l’any que més li
està impactant és el que estem vivint en estos moments quan celebrem el 50
aniversari de la comissió.

FALLERES MAJORS
1969 - 2018

1969

María Isabel
Aracil i Moncholí

La primera Fallera Major que va tindre la comissió en la nova etapa de la renaixença que comença
amb les falles de 1969, desprès d’onze anys de silenci, fou Isabel Aracil i Moncholí. Encara
que es va tractar d’un any on els protagonistes eren els fallers, cal dir que Isabel va estar ben
arropada per la comissió, i de forma especial pel President, Vicente Romero Andreu, i se sent
molt orgullosa d’esta experiència que no oblidarà mai. Hui en dia els seus fills continuen la seua
llegenda i nosaltres no podem ocultar la satisfacció que sentim de que així siga.

1970

María Dolores
Martí i Ferrandis

A l’any següent, en 1970, seria Mª Dolores Martí i Ferrandis la qual tindria l’honor de ser la Fallera
Major de la falla Ramón y Cajal. Un any molt especial per a ella i per a tota la comissió. Però on
està demostrant que es tracta d’una gran fallera, i a més, compromesa amb la que considera la
seua falla de sempre, és que vivint a les Illes Balears i assabentada de les celebracions del 50
Aniversari, no vol perdre’s res i ens ha confirmat que estarà present en tots els actes que hem
organitzat. El seu President va ser Francisco Navarro Almerich, l’amic Roque i junts visqueren un
any ple de sobresalts i de molta emoció.

1970

María Rosa
Navarro i Mora

Quan es parla de la nova constitució de la falla Ramón y Cajal a l’any 1968, es conten moltes
coses però no es nomena per a res de la secció infantil i tampoc de la seua Fallera Major que va
ser Mª Dolores Marsilla i Biot, la qual no tenia president que l’acompanyara i ni una falla infantil
de la que presumir però no podem oblidar-nos del primer any d’història de la nostra comissió
quan celebrem el 50 aniversari. En l’inici dels anys setanta, el panorama infantil de la falla no
canvia massa, és a dir continuem sense tindre monument i la Fallera Major no té un president
oficial. No obstant això, que el President major fóra Roque i la Fallera Major Infantil, la seua filla
Mª Rosa Navarro Mora, va ser un revulsiu important per a normalitzar la situació, i a més a més,
ja trobem una relació de xiquets en el llibret.

1971

María Dolores
Sellés i Montoro

La Fallera Major de 1971 fou Mª Dolores Sellés i Montoro, i com es dóna el cas de que viu lluny
de Torrent, no hem pogut aprofundir els contactes per a conèixer en primera persona les seues
experiències. Sabem que va viure un any en el que la falla es normalitzava poc a poc després del
terratrèmol del primer any. Va tindre una falla bonica encara que xicoteta i va estar ben escoltada
pel President, Francisco Pinazo Martín, a qui recordem amb tristor perquè ja no es troba entre
nosaltres i no podem compartir amb ell l’aniversari que celebrem.

1971

María Cruz
Moncholí i Torres

En l’any 1971, la Fallera Major Infantil seria Mª Cruz Moncholí i Torres, i cal dir que no tenim
massa informació sobre el seu regnat, en el que els infantils continuaven sense ser grans
protagonistes de la festa, i encara que ja es va plantar un monument infantil, els xiquets tornaren
a desaparèixer novament del llibret, i això que el número d’infantils censats anava augmentant
de forma considerable.

1972

Asunción
Benlloch i Navarro

De diferent manera es presenta l’any 1972 pel que fa a la Fallera Major, perquè en esta ocasió
seria Susi Benlloch i Navarro, l’elegida i perquè dóna molta satisfacció que després de quasi 50
anys encara forma part de la comissió. De Susi podem dir que casada amb Manolo, faller molts
anys, ha fet factible que els seus fills Susana i Manolo foren Fallera Major Infantil i President,
i encara que no ha estat sempre totalment integrada en les activitats de tot l’any, quan l’hem
necessitat no ha dubtat un sol instant en col·laborar pel be de la falla. Recorda molt gratament
el seu any i en especial al seu President, Francisco Pinazo.

1972

María José Piles i Mestre
José Francisco Requena i Piles

L’any 1972 va significar un pas important de la presència infantil en la falla de l’Ermita, perquè
la Fallera Major fou Mª José Piles i Mestre, la qual va estar acompanyada en tots els actes per
José Francisco Requena i Piles, que va exercir de president sense ser-ho de forma oficial. Però
el més important d’este any és que per fi, a més de tindre monument infantil, ens vam dur el 1r
Premi, tot un esdeveniment que no havíem viscut mai.

1973

María Dolores
Espeleta i Paredes

En l’any 1973 comença l’era d’Enrique Espeleta, el tio Enrique, que durant sis anys seria el nostre
President, i què millor que fer-ho amb la seua filla com a Fallera Major. Efectivament, Mª Dolores
Espeleta i Paredes, la polivalent Lola, és un altre motiu d’orgull de la comissió, perquè sempre
ha estat entre nosaltres i col·laborant en tot allò que la necessitaven. No podem oblidar la seua
etapa com a component de la Junta Local Fallera, ni tampoc la difícil papereta d’organitzar la
cavalcada del ninot, però és que jugant al truc, com és filla de son pare, ens ha representat en
tots els campionats dels últims anys.

1973

Rosa Mari Torrent i Ros
Vicente Requena i Piles

Un any després, en 1973, en acabar les obres del casal i com a recompensa del seus treball,
fou elegit com a primer president infantil de la falla, el xiquet Vicente Requena i Piles, el qual
tindria l’honor d’acompanyar a Rosa Mari Torrent i Ros com a Fallera Major Infantil. Un any molt
important perquè tornàrem a aconseguir el 1r Premi del monument infantil i els xiquets ja eren
reconeguts com una part fonamental de la comissió.

1974

María Dolores
Requena i Piles

L’any 1974 la falla Ramón y Cajal presenta com a Fallera Major a una de les seues fundadores, com
era Mª Dolores Requena i Piles. Sí, no hi ha cap dubte, es tracta de la filla del senyor Requena,
una dona que irradiava joventut per tot arreu al temps que mostrava una sòlida maduresa que
havia adquirit en viure amb els cinc germans que sa mare li havia regalat. Fou un any molt
especial per a ella i tota la seua família, que amb el pas del temps s’ha engrandit amb la seua
filla Loli i els seus néts, sense oblidar que el seu Natxo fou President Infantil.

1974

Beatriu Benlloch i Navarro
Vicente Requena i Piles

En 1974, la comissió seguia creixent en gran manera, sobretot, la secció infantil i açò obliga a
organitzar per primera vegada dos presentacions, i diumenge dia 10 de febrer, seria exaltada
com a Fallera Major Infantil Beatriu Benlloch i Navarro acompanyada del President, Vicente
Requena i Piles, que és l´únic xiquet que ha repetit càrrec en la història de la falla. Per cert, la
presentació es feu per primera volta al Teatre “Llar Antonià” de la nostra ciutat.

1975

Mari Carmen
Calvete i Silla

Continuem amb les pàgines d’or escrites per les nostres Falleres Majors i en l’any 1975, trobem
a Mª Carmen Calvete i Silla. Una fallera que ha de tindre alguna cosa especial, perquè encara
que porta molts anys desconnectada de la comissió, tots els seus membre que l’han conegut
l’enyoren contínuament i no desaprofiten ocasió alguna per a convidar-la a vindre a la falla, i
més quan el seu home Alfred continua sent faller. I és que era molt emprenedora i participativa,
destacant de forma especial en el món del teatre, on ha interpretat tot tipus de personatges.

1975

Ana María Tellez i Miquel
Antonio Vadillo i Montesa

L’any 1975, passarà a la història perquè el número de falleretes va passar el centenar i seria Ana
Maria Tellez i Miquel la que ocuparia el càrrec de Fallera Major Infantil, sent el seu president,
el xiquet Antonio Vadillo i Montesa. Poc a poc els xiquets anaven prenent protagonisme i ja
comptem amb festivals infantils, tant dins com fora del casal.

1976

Aurora
Luna i Cachinero

L’any 1976 sempre resultarà el més difícil d’oblidar, perquè la seua Fallera Major va ser Aurora
Luna i Cachinero, tota una xiqueta amb cosa de dona que va embruixar a tota la comissió per
la seua simpatia i l’esperit encisador que l’acompanyava en tot moment. Si haguera nascut en
forma de traca, evidentment seria un coet, però ara bé, esclataria en forma de flors i somriures
permanents. Si estem tristos perquè no la tenim entre nosaltres, per damunt de tot li estem molt
agraïts, perquè quan entren les seues filles al casal, estem mirant Aurora i amb Zaira com a
fallera no necessitem cap foto seua perquè la tenim sempre present.

1976

Rosa Mari Burguera i Medina
José Francisco Mora i Forment

Per a l’any 1976, la falla Ramón y Cajal va tindre com a màxims representants infantils, una
xiqueta i un xiquet amb cognoms molt coneguts per ser els seus pares dos pilars fonamentals de
la comissió. Rosa Mari Burguera i Medina i José Francisco Mora i Forment, van ser la Fallers Major
i el President Infantil d’un exercici en el que la falla anava evolucionant a passos agegantats i es
convertia en una referència dins del món faller torrentí.

1977

Rosa María
Navarro i Mora

En l’any 1977 continua el tio Enrique com a President i en esta ocasió seria la Fallera Major, la
primera dona que havent sigut la Reina Infantil en 1970, tornava a ser la màxima representant
de la secció major. Ens referim a Mº Rosa Navarro i Mora, la qual va tindre l’honor de presidir els
actes dels I Jocs Florals que des de fa 42 anys organitza la nostra comissió. Precisament l’acte
de Clausura i Lliurament de Premis va tindre lloc en un casal ampliat i adequadament reformat
per a donar cabuda a tots els fallers i falleres que ja n’érem molts.

1977

María Dolores Baixauli i Díaz
Francisco García i Yago

Si en l’any anterior la Fallera Major i President Infantil presumien de cognoms reconeguts, l’any
1977 ens presenta dos protagonistes que no es queden enrere, perquè serien la filla de Baixauli
i el fill de Paco García, els màxims representants infantils. Efectivament, el dia 13 de febrer,
serien exaltats com a Fallera Major Infantil, Mª Dolores Baixauli i Díaz i com a President, Francisco
García i Yago.

1978

María del Carmen
Casanova i Mora

L’any 1978 va tindre a Fallera Major, a la filla major dels Casanova. Efectivament, Mª Carmen
Casanova i Mora seria la gran protagonista d’un exercici amb el que complíem deu anys de vida,
i cal dir que ho celebràrem com si fóra un centenari, amb medalles i reconeixements, i en tot
moment, Mª Carmen va estar arropada per la seua família i tota la comissió, que des de sempre
han sentit una especial admiració pels seus pares, la tia Carmen i el tio José, que encara hui
continua. Seria l’últim any del tio Enrique com a president, després de sis anys.

1978

María del Carmen Benavent i Roig
Arturo Mil i Contreras

Després d’uns primers anys en els que les Falleres Majors Infantils procedien de famílies poc
relacionades amb la comissió, en 1978 continuem presentant de nou una fallera que ha fet
molta història en els 50 anys de vida de la falla. Mª Carmen Benavent i Roig va ser la Fallera
Major Infantil, mentre que un bon amic d’ella, Arturo Mil i Contreras seria el President. Una
parella d’altura de la que hui en dia encara presumim tots els fallers i falleres de l’Ermita.

1979

María José
Fenoll i Puig

En l’any 1979, canviem de President en la persona de Juan Botifora Vilata i seria Mª José Fenoll
i Puig la nostra Fallera Major. Es tractava d’un canvi important, però cal dir que vam estar molt
ben representats. La comissió seguia creixent i el nom de la falla ja no eixia a relluir tant sols
pel casal que teníem, sinó perquè ens havíem compromès en potenciar cada vegada més les
activitats culturals i Mª José era la més feliç arreplegant els premis que aconseguíem a través
del teatre, els Jocs Florals o el Llibret.

1979

Dorita Climent i Climent
Manolo Climent i Moral

En l’any 1979 es repeteix la història i Dorita Climent Climent seria la Fallera Major Infantil. Una
xiqueta fruit de l’amor de Manolo i Dorita que com a pares i fallers no podem ocultar l’admiració
que sentim tots per ells. I junt amb Dori, el President seria Manolo Climent i Moral, de família
fallera i important valedor de la falla en l’actualitat. Els dos protagonitzaren un any ple de bells
records i alegria.

1980

María Dolores
Peris i Pérez

Si els canvis de l’any anterior foren rellevants, no eren res comparats amb els del 1980, quan,
pràcticament un xaval, Andrés Llopis Veguer, es va deixar convèncer per a ser el nostre President.
La sort que va tindre és que anava a compartir el seu any amb una gran Fallera Major, amiga, veïna
i tan fallera com ell: Mª Dolores Peris i Pérez. Els dos conten meravelles de la seua experiència
representant a la seua comissió amb orgull i satisfacció, la qual no cessava de créixer en número
de fallers i falleres i en prestigi tant dins com fora de Torrent.

1980

Almudena del Río i Gisbert
Jesús Navarro Mora

L’any 1980 presenta com a Fallera Major Infantil, la neboda del llegendari Toni, el de la Paraeta,
Almudena del Rio i Gisbert, la qual ens va omplir de molta alegria quan ens va regalar la preciosa
Senyera que encara ens acompanya en tots els actes oficials. El seu President seria Jesús Navarro
i Mora, el fill de Roque, i els dos recordaran la falleta que l’artista Paco Roca ens plantà i que va
ser mereixedora d’un reconegut 1r Premi.

1981

Isabel
Carmona i Díaz

L’any següent 1981, la protagonista va ser Isabel Carmona i Díaz, tota una llegenda de la falla de
l’Ermita, perquè a més a més de ser Fallera Major, sempre ha sigut un exemple de constància i
compromís. I és que amb el pas del temps s’ha guanyat l’estima de tots i encara que el seu regnat
queda lluny, ella s’ha encarregat de fer-lo perpetu, no pel que fa a representació o protagonisme,
sinó en presència continua al casal col·laborant en totes les activitats que es programen.

1981

Susana Luna i Jiménez
Andrés Hernández i Martínez

Susana Luna i Jiménez va ser la Fallera Major Infantil de l’any 1981, i no podem ocultar el
sentiment de gratitud que ens sorgeix fins per son pare Pepe per tot el que ha aportat a la falla.
A l’any següent, Susana seria elegida Fallera Major Infantil de Torrent per a orgull de tota la
comissió. Un cas semblant el tenim amb Andrés Hernández i Martínez, el President Infantil,
encara que en este cas a son pare el tirem molt a faltar.

1982

Asunción
Mora i Chuliá

L’any 1982 no es queda enrere respecte l’anterior, perquè com a Fallera Major vam tindre una
artista, una gran artista que ha fet possible junt amb altres fallers i falleres que el teatre de
la falla Ramón y Cajal haja aconseguit cotes moltes importants. Però si deiem que Susi Mora i
Chuliá és una artista interpretant encara ho és més com a fallera i sobretot com a persona. El seu
regnat el va compartir amb Andrés Andreu, que debutava com a President i clar, coneixent-los
als dos, és evident que les falles de 1982 van ser inoblidables.

1982

Vicenta Aurora Piles i Mestre
Javier Andreu i Andreu

En 1982, seria Vicenta Aurora Piles i Mestre, junt amb Javier Andreu i Andreu, els nostres
màxims representants de la secció infantil. Un any en el que l’expansió de la falla era una realitat
perquè els xiquets i les xiquetes es comptaven per centenars i a més a més, es va comprar el
casal i després d’una nova reforma, tornà a ser la seu d’una comissió orgullosa que ja veia en els
menuts la garantia d’un futur prometedor.

1983

Gema
Peris i Pérez

En 1983, la comissió mantenia el seu nivell d’activitats i continuava comptant amb Falleres
Majors que seguien enriquint la història de la falla. Gema Peris i Pérez va ser l’elegida, la qual
cosa no fou cap sorpresa perquè després de la seua germana Mª Dolores i coneixent l’esperit
faller de la família, sobretot del seu pare, l’inoblidable Pascual, Gema havia de ser un any o altre
la reina de l’Ermita i per a que el somni no acabara, a l’any següent, tindríem l’honor i l’orgull de
veure-la com la Fallera Major de Torrent.

1983

María Amparo Andreu i Mora
Òscar Requena i Piles

L’any 1983 fou l’any d’Amparo Andreu i Mora i d’Òscar Requena i Piles, que al llarg del temps
es convertirien en dos pilars més de la comissió, fent honor a les famílies de procedència i
assegurant la seua continuïtat. Els dos recorden amb molta satisfacció el seu any i la resta de
la comissió no oblidarà mai la seua aportació en totes les activitats que es podien organitzar,
sobretot les referents al teatre i la declamació.

1984

María Amparo
Carratalá i Martínez

En 1984, la família Carratalá, la d’un dels millors jugadors de truc de la falla, va demanar pas i
seria la seua filla Amparo Carratalá i Martínez la Fallera Major. Este any el recordem amb molta
festa i amb un ambient molt agradable que es va veure potenciat per la consecució del 1r premi
de la falla, que es repetia per tercer any consecutiu. Els que vam compartir amb Amparo el seu
regnat, el recordem amb molta satisfacció, perquè ella ens va embruixar amb la seua simpatia i
tots els fallers i falleres passàrem un any inoblidable.

1984

María Loreto Furió i López
Francisco Javier Anchel i Escrihuela

Continuem en la dècada dels 80 i en l’any 1984 trobem una parella més a destacar com a Fallera
Major Infantil i President. Mª Loreto Furió i López, la filla del nostre Furió, i Francisco Javier
Anchel i Escrihuela, tot un digne hereu de la família Anchel, van ser els màxims representants
del món infantil de l’Ermita. Com es pot fàcilment imaginar no va ser cap sorpresa, perquè els
dos ho volien i els seus ho desitjaven.

1985

María Dolores
Baixauli i Díaz

És evident que en els 50 anys d’història hem de destacar persones a les que cal agrair la seua
dedicació i compromís amb la falla, i una d’elles és sense cap dubte Baixauli. És tracta d’un
cognom inconfundible que ha continuat fent història amb la Fallera Major de 1985, Mª Dolores
Baixauli i Díaz, que ja ho va ser en 1977 com a infantil. Loli com l’hem cridat sempre era un
terratrèmol vestit de fallera i tots els que l’envoltàvem sentíem la satisfacció de viure la festa
amb la mateixa intensitat que ho feia ella.

1985

Rosa María Bermell i Espeleta
Ricardo Soriano i Moreno

L’any 1985 ens mostra la repetició de la mateixa història d’anys anteriors, és a dir, la confirmació
d’allò que amb anterioritat ja s’esperava. La nèta d’un gran president havia de ser més prompte
o més tard, Fallera Major Infantil, i efectivament Rosa Mari Bermell i Espeleta, va ser este any la
reina dels infantils, junt amb Ricardo Soriano i Moreno, el fill de Pepe, al que tant enyorem com
a persona i com a faller.

1986

María Amparo
Moncholí i Pascual

En 1986, la Falla Ramón y Cajal va presentar com a Fallera Major a Amparo Moncholí i Pascual,
la filla de Pepe, que donava pas així a dos anys en els que els Moncholí anaven a ser els grans
protagonistes de la falla i com era d’esperar, seguiren aportant prestigi a la nostra comissió.
Amparo va abanderar un any pletòric amb la seua personalitat, mostrant en tot moment el seu
caràcter de compromís i responsabilitat que junt al somriure permanent que ens regalava, va
aconseguir que el seu regnat estiga encara present en els records de tota la comissió.

1986

María Amparo Benavent i Roig
Jorge Mil i Contreras

En l’any 1986 comencem una nova etapa caracteritzada perquè una germana de la que ha sigut
Fallera Major Infantil també ha de ser-ho i és Mª Amparo Benavent i Roig, la que seguint els
passos de Mª Carmen, ocuparia el tro de reina d’este any. I com no, hauria de ser un altre Mil
qui l’acompanyara. En este cas, Jorge Mil i Contreras, el segon dels germans, seria el President
Infantil, fent més gran encara la llegenda de dos famílies importants de la comissió.

1987

María Amparo
Moncholí i Mora

En 1987, sembla que per error hem repetit la ressenya de l’anterior, perquè la Fallera Major
va ser Amparo Moncholí i Mora. Mai un segon cognom ha sigut tan significatiu com en este
cas, perquè aclareix que no ens hem equivocat. Efectivament, parlem de la cosina, la filla de
Salvador, a qui hem d’agrair-li tantes coses, però sobretot la fidelitat que ha mostrat sempre a la
falla de l’Ermita. Puix bé, Amparo, exemple de serenitat i saber estar, va ser en tot moment una
digna representant de la comissió, la qual no oblida ni oblidarà mai el seu regnat.

1987

Irene Carratalá i Micó
Daniel Ignacio Requena i Piles

L’any 1987 fou l’any d’Irene i Dani. Efectivament, el càrrec de Fallera Major Infantil va recaure
en la xiqueta Irene Carratalá i Micó, que procedia d’una família que en el pas del temps s’ha
convertit en una garantia de dedicació i generositat cap a la falla que no ens cansem d’agrair.
Un altre Requena, en este cas, Daniel Ignacio Requena i Piles seria el President Infantil i hui en
dia, com en molts altres casos, ens sentim orgullosos de que els dos continuen formant part de
la comissió.

1988

Marina
Campos i Blasco

La comissió de la falla Ramón y Cajal es fonamenta en la presència de famílies consolidades des
de fa molts anys, i un exemple és la que va formar un dels molts Tonis que tenim, quan es va
casar amb Marina, la qual, als pocs anys de ser fallera, es convertiria en la nostra Fallera Major
de 1988. Marina Campos i Blasco, amb molta experiència fallera, això sí, en Montserrat, ens va
aportar noves sensacions que vam agrair durant tot el seu regnat i que són difícils d’oblidar. Per
això, el 20 aniversari, que no celebràrem massa sempre serà recordat per Marina, la seua Fallera
Major.

1988

Laura Izquierdo i Mullor
Juanjo Ortí i Ortí

En l’any 1988, ens trobem en una situació molt diferent a la d’anys anteriors, quan la família
Izquierdo aterra en la falla i no sabem com i perquè, la seua filla Laura Izquierdo i Mullor és
elegida Fallera Infantil. Com es sol dir vam fer un bon fitxatge perquè dos anys després son pare
Manrique seria el nostre President. I per a acompanyar a Laura buscàrem un xic de fortes arrels
en la comissió, de forma que Juanjo Ortí i Ortí va ser el President Infantil.

1989

María del Carmen
Benavent i Roig

De l’any 1989 es poden contar tantes coses que no acabaríem mai, perquè amb el relleu en el
càrrec de president de Lucas per Andrés, la Fallera Major triada és un dels estendards que té la
comissió, a conseqüència evidentment del seu compromís amb la falla, com ho ha demostrat
en el pas dels anys, participant en totes les activitats adaptades a la seua edat, i que continua
hui en dia com una artista més del grup de teatre. Sempre és un honor i motiu de satisfacció,
recordar que la Fallera Major de 1989 va ser Mª Carmen Benavent i Roig.

1989

Susana María Martí i Benlloch
Luis Carlos Furió i López

Després de dèsset anys que sa mare fou Fallera Major, en 1989, la Fallera Major Infantil de la
falla Ramón y Cajal va ser Susana Maria Martí i Benlloch. No podia ser d’altra manera, perquè
tant Susi com Manolo, els seus pares, portaven la falla en les venes. I en quant al President
Infantil passa exactament el mateix, ja que el càrrec va recaure en Luis Carlos Furió i López, i
com era d’esperar fou un any intens i molt satisfactori.

1990

Vicenta Aurora
Piles i Mestre

L’any 1990 va ser testimoni de més canvis, tots ells molt ben rebuts, perquè sense perdre
gens a Lucas, la presència de Manrique com a President va ser molt enriquidora i més quan va
compartir el seu primer any amb Vicenta Aurora Piles i Mestre com a Fallera Major. Tot un luxe
de dona i fallera que a l’any següent tindria el gran honor de ser la Fallera Major de Torrent. És
difícil oblidar un any en el que la protagonista haja sigut Vicenta Aurora, perquè és tot un sortidor
d’alegria i simpatia que ha provocat sempre entusiasme i il·lusió entre tots els fallers i falleres
de la comissió.

1990

María Consuelo March i Cabrelles
Raúl Mil i Contreras

Els anys 90 començaren amb moltes emocions, perquè la Fallera Major Infantil va ser Mª Consuelo
March i Cabrelles, que un any després seria elegida Fallera Major de Torrent. El Mil que faltava,
Raúl Mil i Contreras, seria el seu President i el dos s’ho passaren genial, perquè la falla no
deixava d’aconseguir premis importants, destacant sobretot els dos primers dels monuments, on
Javi va esclatar com un gran artista faller infantil.

1991

María José
Soriano i Moreno

La satisfacció que dóna recordar els 50 anys d’història de la falla, és que sempre falten paraules
per a fer justícia en presentar a cadascuna de les seues Falleres Majors. I una prova més la tenim
quan parlem de la Fallera Major de 1991, Mª José Soriano i Moreno. Què podem dir de Mª José
que no coneguem? Poques coses, per cal dir-les, per a que tot el món s’assabente que vam tindre
un encant de fallera, arropada per la seua seua família i tants i tants amics que son pare Pepe
va recollir amb la seua simpatia i disponibilitat.

1991

Esther Andreu i Mora
José Antonio Carratalá i Micó

Entrem en l’any 1991, i de nou una germana d’una anterior Fallera Major, seria la reina dels
infantils de l’Ermita. Esther Andreu i Mora, seguint el passos d’Amparo, seria la Fallera Major
Infantil, ben acompanyada per José Antonio Carratalá i Micó, qui ocuparia el càrrec de President
Infantil, repetint un any més l’experiència de que dos famílies importants de la comissió ens
regalaven els màxims representants del món infantil de la falla Ramón y Cajal.

1992

María Amparo
Casanova i Mora

L’any 1992 ens presenta com a Fallera Major a la segona Casanova. En este cas Amparo Casanova
i Mora, junt amb Lucas que va a tornar ser President, van ser els nostres màxims representats.
I lògicament va continuar la festa, que compartida amb treball i molt de sacrifici, continuava
donant-nos tantes alegries, Amparo continua fent història en la falla, amb els seus fills i com no,
amb una gran capitana com és sa mare, la tia Carmen, tot un exemple de força i il·lusió que ens
entusiasma i ens ompli d’alegria.

1992

María Amparo
Furió i López

L’any 1992 és una còpia exacta de l’any anterior, perquè en este cas, Mª Amparo Furió i López,
de cognoms ben coneguts, va ser la Fallera Major Infantil, mentre que el fill de Pepe “El Gordo”,
el traquero per excel·lència de la falla, Jorge Enguídanos García seria el President Infantil, el
qual continua sent faller encara que viu a més de 8.000 quilometres de distància. No és el cas
d’Amparo, que la tenim més prop, a ella i a la seua família.

1993

Katy
Esteva i Ibáñez

I arribem a l’any 1993, amb el que complírem 25 anys de vida i cal dir que ho celebràrem de
manera molt especial, on la gran protagonista fou Katy Esteva i Ibáñez, que com a Fallera Major va
tindre l’honor de presidir tots els actes que s’organitzaren. Va ser un any molt emocionat perquè
ens vam trobar amb molts fallers i falleres que havien fet història en anys anteriors i mereixien el
nostre reconeixement. I quina casualitat, que enguany, quan celebrem el 50 aniversari, Carla, la
filla de Katy, és la Fallera Major Infantil, un motiu més per a que sa mare recorde el meravellós
any que va viure fa 25 anys.

1993

Carmen María Mil i Contreras
Andrés Llopis i Cantero

L’any 1993 va ser un any molt especial, perquè vam celebrar el 25 Aniversari de la comissió i
els afortunats que representaren la secció infantil van ser l’única xica de la família Mil, Carmen
Maria Mil i Contreras, com a Fallera Major i Andrés Llopis i Cantero, el fill d’Andrés, el de la
Impremta, com a President Infantil. Fou un exercici molt especial que ara estem recordant molt
gratament per estar celebrant el 50 Aniversari.

1993

Magdalena
Puig i López

En l’any 1993, la falla de l’Ermita va viure una experiència sense precedents, però que va
suposar un motiu d’alegria i molta satisfacció. És habitual encara que no obligatori, que cada
Fallera Major puga presentar-se a formar part de la Cort d’Honor de Torrent a l’any següent, però
en este cas la Fallera Major de l’any anterior no va voler, i presentàrem a una altra fallera de la
comissió, i com s’esperava va ser elegida Fallera Major de Torrent. Efectivament, Magdalena Puig
i López, seria la màxima representació de les falles de Torrent de l’any 1993, i en esta celebració
del 50 aniversari no podem deixar de fer-li l’homenatge que mereix per haver enriquit encara
més la història de la falla de l’Ermita.

1994

Sonia
Márquez i Carrión

Després de celebrar un 25 aniversari, sempre queda el dubte de com serà l’any següent, però en
este cas no vam notar cap canvi significatiu en este any 1994. Lucas continuava sent President i
trobàrem una gran Fallera Major en Sonia Márquez i Carrión. Gran en tots els aspectes, gran com
a fallera, gran com a persona i gran pel seu caràcter i personalitat. Sonia no deixa de recordar el
seu regnat en cap moment i hui en dia amb dos filles precioses, contínuament s’està imaginat a
les dos com a futures Falleres Majors Infantils. Tan sols falta decidir l’any i en una d’elles ja està
molt prop.

1994

María Amparo Ortiz i Carratalá
José Ramón Bermell i Espeleta

L’any 1994 ens creava dubtes de com anava a ser, quan en l’any anterior havíem celebrat un
intens 25 aniversari, però va passar tot el contrari, perquè de nou ens trobàrem amb una parella
plena d’il·lusió que ens regalaren un any encantador. Efectivament, Mª Amparo Ortiz i Carratalá i
José Ramón Bermell i Espelta, van compartir la seua alegria amb tota la comissió, sobretot, amb
l’obtenció del primer premi de la seua falleta.

1995

Irene
Carratalá i Micó

L’any 1995 en presenta com a Fallera Major a Irene Carratalá i Micó, una altra fallera que ja va
viure l’experiència de ser-ho huit anys abans com a infantil. Quan es vol presentar a 50 Falleres
Majors amb un breu comentari, evidentment ser just i poder evitar molestes comparacions és
molt difícil, però en este cas no tenim cap temor. Pel seu compromís i el de tota la seua família,
Irene és un altre estendard de la falla de l’Ermita i com en altres casos, no ens imaginem la
nostra comissió sense ella, sense el seu home i sense els seus fills, perquè de ser així, l’anècdota
del bou de la plantà que tot el món recorda, sí que s’ haguera quedat reduïda a una imaginació.

1995

Jennifer Vilanova i Martínez
José Manuel Martí Ferrandis

En el 1995 tinguérem la sort de tindre com protagonista principal dels menuts a un xiqueta
preciosa que irradiava simpatia per tot arreu, i si estava acompanyada de tot un galant en forma
de xiquet, és evident que de cap manera podíem ocultar l’enorme satisfacció que sentia tota la
comissió. I des d’ací volem homenatjar tant a Jennifer Vilanova i Martínez com a José Manuel
Martí i Ferrandis, Fallera Major i President Infantil, amb gratitud i admiració.

1996

María Amparo
Benavent i Roig

Seguim avançant en els 50 anys d’història i entrem en el 1996, i com encara quedava un
Benavent per a ser la nostra màxima representant, i com no, repetir en el càrrec, este any vam
presentar com a Fallera Major a Amparo Benavent i Roig, i si ella ja portava l’alegria i el continu
somriure per norma que va saber transmetre a tots els fallers i falleres, l’obtenció del 1r Premi
de falla amb un dels monuments més bonics que s’han plantat a Torrent, va ser la culminació
d’un exercici inoblidable. No obstant això, Amparo sembla que sempre és la Fallera Major, no ha
canviat res en ella i a més, ha continuat enriquit la comissió amb tres fills meravellosos.

1996

Laura Moragón i de la Encarnación
Raúl Campillo i Ruiz

Quan celebrem el 50 aniversari, no podem deixar de recordar que la Fallera Major d’enguany,
Laura Moragón i de la Encarnación havia sigut Fallera Major Infantil més de 20 anys arrere,
en el 1996, i clar, ens venen a la memòria les imatges d’una xiqueta molt menuda que ens va
entusiasmar. I acompanyada del seu President, Raúl Campillo i Ruiz, van tindre la satisfacció
d’arreplegar el primer premi de la seua falleta, com a colofó a un any meravellós.

1997

Nélida
Carratalá i Montoro

Quan ens apropem a la fi del segle XX, en 1997, seria elegida com a Fallera Major, Nélida
Carratalá i Montoro, una xica que va tindre el mèrit de ser molt pacient, tolerant i comprensiva
i com a premi a eixa actitud que l’enriqueix encara més com a persona, va tindre un regnat
extraordinari que va continuar a l’any següent quan lògicament va ser proclamada Fallera Major
de Torrent. De tota manera cal dir que la satisfacció més gran que ens ha donat Nélida, ha sigut
quan recentment ha tornat a la que sempre ha sigut la seua comissió que la vol i l’estima per
damunt de tot.

1997

María Carratalá i Ferrandis
Antoni Martínez i Muñoz

Passem de full i ens trobem en el 1997, i dos amics de tota la vida anaven a ser els màxims
representants dels infantils, els quals no han deixat d’escriure pàgines i més pàgines del llibre
de la falla junt amb les seues famílies. Ens referim a la Fallera Major Infantil Maria Carratalá i
Ferrandis i al seu President Antoni Martínez i Muñoz, que evidentment , propiciaren l’ambient
adequat per a que l’any 1997 fóra especial referendat per un nou primer de falla.

1998

María Amparo
Andreu i Mora

En l’any 1998, ens va donar l’oportunitat de presumir per tindre com a Fallera Major a Amparo
Andreu i Mora, i de nou ens resulta difícil expressar en poques línies presentar-la i fer justícia a
tot el que ha fet per la seua comissió. No sols s’ha conformat en ser la nostra màxima representat
com a infantil i com a major, sinó que ha participat en totes les activitats de la falla tinguera l’edat
que tinguera, i encara continua fent una tasca que no es veu però és de gran importància, però
més important ha sigut el legat que ens ha deixat amb els seus fills Carlos i Núria, que ja han sigut
President i Fallera Major Infantils.

1998

Marina Andrés i Campos
Antonio Vilanova i Merino

I seguim amb parelles que han fet història en la falla, com la que formaren en 1998, Marina Andrés
i Campos i Antonio Vilanova i Merino, com a Fallera Major i President Infantil. Fou un any molt
especial per a ells i que no va passar desapercebut per a la resta de la comissió, perquè procedien
de dos famílies històriques de la falla, que ens van sentir arropats per tots els fallers i falleres que
sempre els han manifestat la seua estima.

1999

Rosa María
Bermell i Espeleta

L’any 1999 continua donant-nos moltes alegries i satisfaccions i molta culpa la tenen l’entrada de
Toni com a President i l’elecció de la néta del tio Enrique com a Fallera Major. Efectivament, Rosa
Mari Bermell i Espeleta, que també va ser reina infantil, ara ho tornaria a ser com a major, i clar,
com no podia ser d’altra manera, va estar molt bé acompanyada per tota la comissió que la volia per
ella mateixa, però no podíem oblidar-nos en cap moment del seu iaio, història viva de la falla. De
tota manera, Rosa Mari va estar per damunt de records i enyorances i va ser sense cap dubte una
gran Fallera Major.

1999

Flori Requena i Romero
Eduardo Villalón i Chafé

En 1999, la Fallera Major Infantil va ser Flori Requena i Romero, amb molts arrels dins de la
comissió i va compartir el regnat amb Eduardo Villalón i Chafé com a President Infantil, i encara
que no es coneixien, van formar una parella molt unida i compromesa amb els càrrecs que
representaven. La qual cosa va propiciar una prolongada i forta amistat entre les seues famílies
que hui en dia són pilars fonamentals de la falla de l’Ermita.

2000

Paqui
García i Hurtado

I entrem en l’any 2000 amb una protagonista d’excepció, la persona més bona i comprensiva
que pugues trobar i una prova evident que no és necessari nàixer a València per a ser una gran
fallera i una gran Fallera Major. Paqui García i Hurtado, per una sèrie de circumstàncies i sense
esperar-ho gens es va veure proclamada Fallera Major i sempre diu que és una de les coses més
boniques que li ha passat en la vida i que no dubtaria en repetir-ho. Ara bé, cal dir que ha tingut
un bon mestre faller en la persona del seu home Jose, però també cal dir que Paqui ha après molt
ràpidament perquè hui en dia és la millor secretària del món faller torrentí.

2000

Esther Vilanova i Soler
Sergio Anchel i Fernández

Entrem en l’any 2000 presentant com a Fallera Major Infantil, una xiqueta que sempre s’ha
caracteritzat per ser callada i molt responsable. Encara que el seus pares no són fallers, la
família Vilanova de la que procedeix l’ha reforçat sempre, amb el suport de tota la comissió. En
tot el seu regnat l’ha acompanyat com a President Infantil, Sergio Anchel i Fernández, el fill de
Gaspar, el qual des de sempre ha sigut un fidel col·laborador de la falla.

2001

Patricia
Romero i Tudela

L’any 2001 ens dóna l’oportunitat de tornar a viure una estampa de l’any anterior, perquè una
altra dona casada i fallera compromesa des de molt menuda, com és Patricia Romero i Tudela,
seria la nostra Fallera Major. Patri representa com moltes altres, el prototip de fallera que desitja
tota comissió. Canta, balla, interpreta i de segur que és la delegada d’infantils que més anys
ha desenvolupat este càrrec entre totes les falles de Torrent i fora. I per a més satisfacció s’ha
projectat en les seues dos filles Patri i Nuria, que ja han sigut dos magnífiques Falleres Majors
Infantils.

2001

Flori Requena i Romero
José Arturo Marzo i Romero

Entrem en el 2001 i encara que sembla un error que tornem a presentar a Flori Requena i
Romero com a Fallera Major Infantil, no, no és un error. Efectivament, Flori és l’única xiqueta de
la falla que ha sigut Fallera Major Infantils dos vegades, esta última per acompanyar el seu cosí
José Arturo Marzo i Romero com a President Infantil, i en este cas van contradir la típica frase
que mai segones parts són bones, perquè va ocórrer precisament tot el contrari.

2002

Esther
Andreu i Mora

No sabíem quan, però era segur que Esther Andreu i Mora, la filla menuda de Pep i Amparo,
anava a ser Fallera Major de l’Ermita, per a repetir la història de la germana major. I com passa
en estos casos, i per tota l’experiència viscuda amb anterioritat, el regnat d’Esther del 2002 fou
extraordinari, perquè es tracta d’eixos anys que la comissió es sent més unida que mai i l’ambient
és l’adequat per a que la Fallera Major siga feliç, sense cap preocupació i es limite a transmetre
tots els seus sentiments d’alegria a la resta de fallers i falleres com ho va fer Esther i continua
fent-ho a través de les seues filles, Eva, que ja ha sigut Fallera Major Infantil i Elena que de segur,
ho serà molt prompte.

2002

María Victoria Oria de Rueda i Puche
Aitor Martínez i Muñoz

En el 2002, l’altre fill de Toni va ser el President Infantil, compartint els dos el càrrec, que tanta
felicitat li va proporcionar a son pare. Estem parlant d’Aitor Martínez i Muñoz que va ser el fidel
acompanyant de Maria Victoria Oria de Rueda i Puche, la Fallera Major Infantil, que anys després
repetiria com a major. Els dos compliren amb responsabilitat la seua missió, perquè no podia ser
d’altra manera, tenint en compte les famílies que els emparaven.

2003

Sandra
Carrillo i Alfaro

Passem al 2003 i tenim una altra història que contar, una miqueta diferent però no exempta de
satisfacció, perquè la Fallera Major va ser Sandra Carrillo i Alfaro i encara que la seua família no
era fallera, prompte s’integraren en la comissió i de nou va resultar un any gratificant, en la que
la protagonista Sandra va destacar per damunt de tot per les seues qualitats personals i per una
elegància innata que la feia ressaltar encara més. Com en algun altre cas, per circumstàncies
familiars ens va deixar durant alguns anys, i lògicament, la seua tornada a la comissió ens va
omplir de molta alegria.

2003

Sara Villalón i Miquel
Xisco Vilanova i Merino

I passem a l’any 2003 amb la mateixa estampa d’anys anteriors, és a dir, els fills d’il·lustres
famílies de la falla es converteixen en els màxims representants dels infantils, garantint tot un
any de festa i alegria. I en esta ocasió, la Fallera Major Infantil va ser Sara Villalón i Miquel, la
fila de Lola i Ángel, i per a que l’any 2003 fóra ben notori, el càrrec de President Infantil recauria
en un altre Vilanova, el menut, Xisco Vilanova i Merino.

2004

Encarnita
Verdet i Cava

L’any 2004 és conegut senzillament per l’any d’Encarnita, perquè en esta ocasió la Fallera Major
que ens representaria d’una forma espectacular seria Encarnita Verdet i Cava. I és que ella
pensava que el seu temps se li havia passat ja, per això el millor record que guarda del seu regnat
és quan el seu home José Ramón, la va presentar com a Fallera Major, amb el lema “El que faça
falta”. No recordem una falllera que haja viscut el seu any amb tanta felicitat com el va viure
Encarnita. No es va perdre res, cap acte, siga de la falla o de qualsevol altra i hui en dia no para
de repetir que estaria encantada de tornar a ser Fallera Major.

2004

Ludmila Mil i Garrido
Luis García i Lapeña

L’any 2004 sempre el recordarem perquè no férem el nomenament de Fallera Major Infantil fins
que arribara a Torrent la nostra protagonista Ludmila Mil i Garrido, qui va pronunciar amb un
accent molt particular que ella era la Fallera Major de la millor falla de Torrent, provocant en els
seus pares Arturo i Mónica, i en tota la comissió un bona dosi de satisfacció. El seu acompanyant
com a President Infantil seria Luis García i Lapeña.

2005

Rocío
Álamo i Amores

En l’any 2005, Toni acaba la seua primera etapa de president i troba el relleu en Sergio, el
nostre Ministre, que va tindre com a primera Fallera Major Rocío Álamo i Amores, la qual caldria
qualificar-la en primer lloc com una dona valenta, i ben valenta, i a continuació, caldria dir d’ella,
que és una fallera somiadora i que lluita amb totes les armes possibles per aconseguir que molts
dels seus somnis es facen realitat. Ella volia ser Fallera Major i ho ha sigut, i tota la comissió es
va bolcar amb ella per a que el seu any fóra inoblidable com pensem que ho ha sigut.

2005

Patricia Segura i Romero
Fernando Carbó i Martínez

Els anys passen tan de pressa com els fulls del llibret i ja ens trobem en el 2005, on la gran
protagonista fon sense cap dubte la Fallera Major Infantil Patricia Segura i Romero, ben
acompanyada pel seu President Fernando Carbó i Martínez, però la força fallera que irradia Patri
la fa estar per damunt de tots els que estan al seu costat, No pot negar de qui ve la intensitat i
la passió amb que viu la festa de les falles.

2006

María Belén
Martínez i López

L’any 2006 ens regala una nova Fallera Major en la persona de Maria Belén Martínez i López, que
es va casar amb José Ramón, un altre nét del tio Enrique, i seguint la tradició, María havia de ser
Fallera Major. Va ser un altre any memorable per a ella i tota la seua família que es va entregar
amb fermesa per a que tinguera un regnat molt feliç. El 1r Premi de falla, junt als de la carrossa
i presentació que tota Fallera Major desitja, fou el remat més bonic que podia somiar Maria per
a que el seu any fóra inoblidable.

2006

Carmen Marzo i Romero
Roman Mil i Garrido

De cosina a cosina, això va passar en l’any 2006, perquè seria Carmen Marzo i Romero, la
Fallera Major Infantil, la més sorollosa i presumida de tota la comissió. Va compartir regnat amb
una benedicció de Déu, com va ser i com encara ho és més, el seu President Infantil Roman
Mil i Garrido, tot un exemple de maduresa i responsabilitat, i com és fàcil suposar, la història
de la falla els presenta com una de les parelles de representants més originals que ha tingut la
comissió.

2007

Marian
Prieto i Rodrigo

L’any 2007, la dona de Ramón, Marian Prieto i Rodrigo, que acabava d’apuntar-se a la nostra
falla, no va deixar passar l’oportunitat i va ser elegida Fallera Major. Va ser un any de molta festa
perquè els quatre màxims representants tingueren la capacitat d’envoltar-se de la major part
de la comissió. No obstant això, Marian es bastava per a guanyar-se la gent, pel seu talant tan
obert i la seu alegria que contínuament transmetia. És per això que podem afirmar que fou un
inoblidable per a Marian i tota la seua família.

2007

Nuria Segura i Romero
Nacho Carrascosa i Requena

Ja estem en el 2007 i passa el contrari de l’any anterior encara que es repeteix la frase de cosina
a cosina. Efectivament, la Fallera Major Infantil va ser Nuria Segura i Romero i el President
Infantil, Nacho Carrascosa i Requena, dos xiquets encantadors i molt semblants, perquè els
dos són uns grans artistes tan dins com fóra dels escenaris i estar-ne al costat és una garantia
d’alegria i felicitat que transfereixen per igual.

2008

María Dolores
Blanco i Verdet

L’any 2008 seria un any molt especial per a Sergio en el seu últim any com a president, perquè
va coincidir amb la seua dona Loli com a Fallera Major, la qual cosa és el més gratificant que
li puga passar a un president. Efectivament, Mª Dolores Blanco i Verdet va ser la nostra Fallera
Major i sobren paraules per a descriure un any tan emotiu que va viure amb el seu home. El cas
és que la resta de la comissió es vam contagiar dels sentiments dels dos, i per a tots van resultar
unes falles que recordarem amb el pas del temps.

2008

Jéssica Paes i Bartual
Borja Martínez i Carmona

Una altra parella molt particular ens presenta l’any 2008, perquè tant Jessica Paes i Bartual,
ocupant el càrrec de Fallera Major Infantil, com Borja Martínez i Carmona que seria el seu
President, protagonitzaren un any carregat de molt de sentiment i emoció compartit amb els dos
representants majors. Però serien Jessy i Borja els que aportarien l’alegria i la festa a este any
inoblidable per a ells, amb el suport, és clar, de les famílies respectives.

2009

Sonia
Punzano i Rodríguez

Tots els anys presenten similituds, però cap d’ells resulten ser iguals. En el 2009, Jose Requena
es fa càrrec de la presidència i ens donà el cas que no trobàvem Fallera Major. La situació
era inacceptable per part de la comissió i clar que vam tindre Fallera Major. I a més a més, el
desenllaç va propiciar un ambient extraordinari que venia referendat per l’alegria de la nostra
Sonia Punzano i Rodríguez, per ser la sobirana de l’Ermita, i que es va traduir en un any de molt
d’èxit en totes les activitats en les que participàvem.

2009

Amparo Baviera i Climent
Alejandro Baviera i Climent

Dos germans representaren el món infantil del barri de l’Ermita en l’any 2009. Dos germans
encantadors que es convertirien en tota una sensació tan dins com fora de la comissió. Ens
referim a Amparo Baviera i Climent, com a Fallera Major Infantil, i a Alejandro Baviera i Climent
com a President Infantil, que nou anys després segueixen formant part de la secció major i
representen pel seu compromís i disponibilitat el prometedor futur de la falla de l’Ermita.

2010

Jasmyna
Gordillo i Masegosa

A l’any següent, el 2010, continua Jose en el càrrec i amb Jasmyna Gordillo i Masegosa, com a
Fallera Major i podem dir que fou un dels anys de més esplendor de la falla, pels reconeixements
que vam tindre, sobretot el de la millor falla de Torrent. Jasmyna va viure el seu regnat amb molta
intensitat amb el suport constant del seu home Toni i el de tota la comissió, la qual era conscient
que Jasmyna estava fent realitat un somni que ha tingut sempre des de molt menuda.

2010

Ruth María Puche i Suay
Manuel Climent i Sapena

El 2010, seria la Fallera Major Infantil de la falla Ramón y Cajal, una xiqueta que va aterrar amb
molta força en la comissió i en pocs anys seria l’elegida per a representar a tots els menuts.
Estem parlant de Ruth Maria Puche i Suay, que va compartir regnat amb el President, Manuel
Climent i Sapena, fill de Manolo, que, precisament va ser també President Infantil més de trenta
anys abans, la qual cosa marca un fet històric dins de la comissió.

2011

Inma
García i Barat

En l’any 2011 comença l’etapa de José Gómez com a president, un any que va quedar marcat per
l’auge del grup de playback, per haver tingut una de les carrosses més espectaculars que s’han vist
a Torrent, perquè el llibret tornava a ser una verdadera obra literària i treball d’investigació, però
sobretot, perquè tinguérem una gran Fallera Major en Inma García i Barat, una dona espectacular
que va despertar en tots els fallers i falleres un major entusiasme si cap per la festa de les falles
i no podia ser d’altra manera que a l’any següent fóra proclamada Fallera Major de Torrent.

2011

Irene Andreu i Carratalá
Carlos Gallego i Andreu

En l’any 2011 comença a prendre protagonisme la tercera generació de la família Andreu, i
seria la major, Irene Andreu i Carratalá la Fallera Major Infantil, amb la gran satisfacció que va
suposar a l’any següent la seua elecció com a Fallera Major de Torrent. No ens cansaríem de
parlar d’Irene, pel que ha representat i representa dins de la comissió i seria el seu cosí Carlos
Gallego i Andreu qui l’acompanyaria en tot moment com a President Infantil, formant una de les
parelles més entranyables de la falla de l’Ermita.

2012

Jessica
Martínez i Carmona

En el 2012, José Gómez segueix com a President i va tindre com a Fallera Major una de les
persones que més estima i admira, com és Jessy Martínez i Carmona, encara que es dóna a
conèixer per molts altres noms com la Bella, Mary Poppins, Fiona, Nala, perquè a tots estos
personatges ha interpretat com a primera protagonista en els grans musicals que exhibíem per
tot arreu. La culminació del feliç regnat de Jessy fou la consecució del primer premi de falla que
vam obtindre de la mà de Vicent, que s’estrenava com artista faller en la nostra comissió.

2012

Marta Benavent i García
Manuel González i Benavent

En l’any 2102 es repeteix la història de l’any anterior, però en este cas seria la família Benavent
la que aportaria la seua tercera generació per a ocupar els càrrecs de màxima representació de
la falla. I la primera seria Marta Benavent i García, que com a Fallera Major Infantil, tindria com
a President, també un cosí seu, Manuel González i Benavent i encara que ens repetim una i una
altra vegada, la Falla Ramón y Cajal es va sentir molt orgullosa de Marta i Manuel, pel que han
sigut, són i seran en un futur.

2013

María
Carratalá i Ferrandis

L’any 2013 ens presenta de nou una estampa molt repetida en la nostra comissió, com és que
la Fallera Major d’enguany, Maria Carratalá i Ferrandis, ja ho havia sigut representant el món
infantil de la falla. Evidentment es tracta d’un manifest públic de l’amor que sent la fallera per
la festa de les falles, que en el cas de Maria no hi ha cap dubte i per tant sobren paraules per a
expressar l’entusiasme i la passió amb que va viure este any 2013, ben arropada per Alejandro
i tota la seua família. No oblidarem mai les paraules que li va dirigir a la Verge quan tinguérem
l’honor de rebre-la al casal.

2013

María Andreu i Carratalá
Manel Gómez i Soriano

Quan les famílies rellevants de la comissió tenen més d’un fill o una filla, es sòl repetir la
història d’anys anteriors, com passa amb Maria Andreu i Carratalá, qui dos anys després de la
seua germana, en el 2013, seria ella la Fallera Major Infantil. I evidentment hem de repetir les
mateixes paraules que vam dirigir a Irene, també per a Maria, la qual formant una parella molt
altura, va tindre com a President a Manel Gómez i Soriano, fidel estampa del seua iaio Pepe, que
tant recordem.

2014

Flori
Requena i Romero

L’últim any de Jose com a president el va compartir amb una altra Fallera Major que també ho
havia sigut com a infantil, però en este cas, no una vegada, sinó dos. Efectivament, Flori Requena
i Romero va ser la Fallera Major del 2014. Tot un any extraordinari en el que triomfàrem en tots
els fronts com ho reflexa l’obtenció del premi a la millor falla de Torrent, però Flori no oblidarà
mai el moment en que son pare va aconseguir el premi al millor escrit de un llibret de falla,
llibret el seu, que ha sigut considerat com una de les millors publicacions que ens ha regalat el
món de les falles.

2014

Nuria Gallego i Andreu
Javier Toledo i Pardo

En el 2014, tinguérem la sort de descobrir una gran Fallera Major Infantil en la xiqueta Nuria
Gallego i Andreu, perquè sa mare tenia dubtes en considerar-la massa menuda per a ocupar un
càrrec de tanta responsabilitat. Què equivocada estava! I és que a més a més, també fou una
sorpresa molt agradable el president Infantil, Javier Toledo i Pardo, la simpatia personificada en
un xiquet encantador. Sempre recordarem que la família Gallego-Andreu va fer possible que en
el dia de les paelles passàrem un matí inoblidable amb la primera xaranga de la falla.

2015

Sheila
Fernández i Álvarez

En l’any 2015, torna a la presidència Antonio Martínez i Albert, que es va trobar amb un regal
majúscul que sempre recordarà molt intensament, perquè destrossàrem el casal completament.
Sí, no es pot dir d’una altra manera, però ara tenim un casal preciós que compleix amb totes
les normatives vigents. I la Fallera Major d’este any Sheila Fernández i Álvarez, va tindre l’honor
de fer la inauguració oficial en un acte tan solemne com emotiu, però el que no oblidarà mai
Sheila és l’acompanyament dels seus amics que junt amb la resta de la comissió li va oferir una
extraordinària presentació.

2015

Eva García i Andreu
Joan Andreu i Chuliá

El 2015 ens presenta més Andreus, tant en la Fallera Major Infantil com en el President, encara
que en este cas canviem de família. La xiqueta Eva García i Andreu, la filla d’Esther i Joan
Andreu i Chuliá, el nét d’Andrés, serien els màxims representants dels nostres infantils i com
sempre, perquè els xiquets no fallen mai, van estar al nivell que esperàvem o fins i tot, més alt si
cap. I a més a més poden presumir d’haver tingut una de les falletes més boniques que s’hagen
plantat a Torrent.

2016

María Victoria
Oria de Rueda i Puche

En el 2016, Toni va sentir la satisfacció de compartir la presidència amb una xica que estima
molt, per ella mateixa i sobretot, per la seua família. Maria Victoria Oria de Rueda i Puche va ser
la Fallera Major d’un any que recordarem sempre perquè ella va ser en tot moment la referència
i la protagonista de tot l’exercici faller. I prova d’açò, que no oblidarem mai, és la petició de
mà que li va fer el seu home David en l’acte de la seua presentació. No obstant això, no podem
deixar de destacar el suport que va tindre Maria en la seua família, sobretot, en els pares Ramón
i Conchín.

2016

Mireya Benavent i García
Daniel Martín i Andreu

En el 2016 seguim amb una imatge semblant a la d’anys anteriors, encara que en este cas,
les famílies es barregen, perquè la Fallera Major Infantil seria Mireya Benavent i García i el
President, Daniel Martín i Andreu, la qual cosa va provocar un major reforçament en l’expansió
de la festa. Cal dir que són dos artistes extraordinaris, que lògicament, hauran heretat de son
pare en el cas de Mireya i del seu iaio, en el cas de Dani i encara que continuen sent infantils,
presenten ja els credencials per a garantir el futur de la falla.

2017

Amanda
Faya i Ruiz

El 2017 ens va regalar una de les sorpreses més gratificant que hem tingut al llarg dels 50 anys,
pel que fa a les Falleres Majors. Quan es va presentar Amanda per a ser la reina de l’Ermita de
l’any 2017, encara que ja portava molts anys com a fallera, no la coneixíem massa i en este cas
sempre sorgeixen dubtes sobre la seua resposta com a màxima representant de la comissió. Però
els dubtes es dissiparen de seguida perquè ens trobàrem amb una Fallera Major que no va deixar
indiferent a ningú, donant-nos una lliçó magistral de tolerància i comprensió al temps que ens
transmetia el seu continu sentiment de festa i alegria.

2017

Victoria Izquierdo i García
Marc Navarro i Verdet

En el 2017, observem un canvi radical en els representants infantils, perquè recuperem la
nissaga Izquierdo, ja que la néta de Manrique, Victoria Izquierdo iGarcía, seria la Fallera Major
Infantil, i el seu President seria Marc Navarro i Verdet que faria debutar a la seua família en estos
esdeveniments. Senzillament impressionants! Pensem que és la millor expressió que defineix
l’any d’estos dos artistes i no de teatre precisament, sinó de saber estar sense perdre l’encant de
ser xiquets.

2018

Laura
Moragón i de la Encarnación

I arribem al 2018, el any del 50 aniversari i encara que no l’hem acabat quan estem escrivint el
llibret, cal dir que estem vivint-lo amb un entusiasme sense precedents, sobretot, Toni i la nostra
Fallera Major, Laura Moragón i de la Encarnación. Una altra fallera que també ha sigut la màxima
representant dels infantils anys arrere, però que no té res a veure amb les vivències d’enguany.
Encara que els seus pares representen el seu principal suport, és ella la gran protagonista d’este
any tan especial, que no deixa de compartir amb el seu home i sobretot, amb el seu Vicent, fent
del 2018 un dels millors de la seua vida, com a persona i com a fallera.

2018

Carla Carratalá i Esteva
Salva Ros i Tormo

I acabem amb l’any 2018, quan estem celebrant el 50 aniversari, i els afortunats de representar
als nostres menuts són la Fallera Major Infantil, Carla Carratalá i Esteva, la filla de Katy, que dóna
la casualitat que ella també va presidir les celebracions del 25 aniversari sent la Fallera Major, i
Salva Ros i Tormo, un altre descobriment de l’activitat teatral, que tant ens ha sorprès i que l’han
fet mereixedor a ocupar el càrrec de President Infantil de la falla Ramón y Cajal de Torrent

casal [kazál]
1.m. Casa gran, especialment d’una família nombrosa o d’un llinatge.
2.m. Sèrie de generacions d’un mateix llinatge, dinastia.
3.m. Entitat de caràcter popular, amb finalitats culturals, recreatives, religioses
o polítiques.
4.m. Seu d’una associació, generalment festiva, on es realitzen diverses
activitats. Casal faller.

La falla Ramón y Cajal té en el número 9 del carrer Sant Pere Màrtir el casal
“El Masclet” que és així com es coneix des de la seua primera inauguració a
finals de 1972. Però si analitzem que fou en l’any 1968 la seua renaixença
després d’alguns anys de forçada desaparició, ens adonem que durant quatre
anys la falla de l’Ermita no ha tingut una seu pròpia on poder conviure tots els
seus fallers i falleres.
Efectivament, les reunions i qualsevol activitat social que celebrava la comissió
es feia, o en domicilis particulars o en algun bar de l’entorn. Tan sols en el
període de la setmana fallera algun particular ens cedia un baix de la seua
propietat per a muntar el que es coneixia com el tradicional parador, que era
sinònim de festa i ball.
En cap dels quatre anys s’ha eixit del carrer de l’Ermita. Durant el primer any,
i recentment constituïda la comissió, es va aprofitar un solar al cantó amb el
carrer Moralets, per a organitzar en el període de Pasqua balls que aportaren
els primers recursos econòmics de l’exercici. Amb posterioritat, en este solar
s’alçaria una finca, i a la planta baixa s’ubicaria, “Mobles Zarzo”. No obstant
això el primer parador es va muntar en els baixos de la finca de Forment,
amb una decoració basada en paper retallable i molt de colorit. Al llarg d’este
primer any la comissió se reunia en una casa contigua a la farmàcia que era
propietat de Enrique Puig Martí, conegut per Quique. Al segon any el parador
es va situar també al carrer de l’Ermita, en este cas, al baix que feia cantó
amb el carrer San Agustín, per a tornar a l’any següent al local de Forment,
on anys després va estar molt de temps la coneguda Boutique del Disco. I ja
en l’any 1972, el parador anà a parar al principi del carrer Canonge Gisbert,
davant del mateix campanar de la parròquia Sant Lluis Bertran i en un baix
que actualment és emprat per la Impremta Rianjo. En tots els casos, eren naus
de recent construcció on dalt s’havien edificats noves vivendes. Evidentment,
requeria una bona neteja i posterior decoració, encara que tot s’arreglava amb
teles a granel i molt de paper. Això sí, molt de paper, que junt amb poqueta
llum, donava la sensació d’estar en una moderna discoteca.
Com no hi havia cap legislació d’horaris ni de seguretat, la festa es prolongava
fins la despertà i crida l’atenció que l’entrada al parador era molt restringida i

només podien accedir-hi els fallers i falleres i els seus amics o familiars. Com
esta norma es donava per igual en tots els paradors de Torrent, la festa en tots
ells la feien els propis membres de la comissió. En què se traduïa tot açò? És
clar, en poc de temps els fallers es comptaven per parelles, que amb el pas
del temps es convertirien en les famílies que regentarien el món faller torrentí.
Quan la falla es cremava la vida del parador es dissipava junt al fum de les
cendres i es produïa un sentiment de nostàlgia i tristor que resultava difícil de
superar. Així que en tant sols quatre any la falla Ramón y Cajal va prendre la
decisió de llogar una casa del carrer Sant Pere, propietat del Senyor Isidre,
que el nostre recordat Juan Botifora havia convertit en el seu taller de pedra
artificial.
Quan vam entrar per primera vegada les cares de tots eren un poema que a
més a més rimava i tot, perquè el pensament dels presents era el mateix. Què
collons, podem fer ací? Açò ens va costar un dineral. Per què no mirem altres
llocs? Que no! Que este local ha de ser el casal de l’Ermita! I així va ser. Com
han canviat els temps? Tots els fallers i falleres, bé, millor dit, alguns fallers
i falleres s’arromangaren, com es sol dir i ens posàrem mans en l’obra. Esta
etapa de sis o set meses és la pàgina més gratificant del llibre de la història
de la falla Ramón y Cajal. Era tot un espectacle, quan a mitja vesprada, una
vegada la majoria dels fallers acabava de treballar i amb un entusiasme difícil
de descriure, canviaven d’ofici i es convertien en obrers professionals, igual
peons que oficials i tots a una feren d’un corral inhabitable un casal que en
aquella època era referència, i, en molts casos la sana enveja de moltes falles
de Torrent i fins i tot, de València.
I va arribar el dia 16 de desembre de 1972, dia de la inauguració, que gràcies
a Déu era per la vesprada, perquè sempre trobem l’habitual anècdota en tots
estos esdeveniments. Com el pressupost no arribava a posar taulell, el sòl
era de formigó i la mateixa vespra, Pepe Luna va pensar que es podia pintar
per a dissimular-lo. Com Manolo Climent començava a treballar més tard, es
va quedar tota la nit i va pintar tot el sòl del casal, el qual quedava la mar
de bé. L’endemà pel matí, quan entràrem a preparar els últims detalls de la
inauguració, no ho poguérem fer perquè ens quedàrem amb els peus pegats
en terra. La pintura no s’havia assecat i actuava de pegament. Les cares eren

les mateixes del dia que van vore el local la primera volta. Què fem? Què hem
de fer? Llevar la pintura! Efectivament, llevàrem la pintura, encara que no tota,
i clar, quedava un combinat de colors molt original però si n’aixafaves restes,
caminar també resultava molt original.
Com no podia ser d’altra manera, el 16 de desembre es va inaugurar el casal
amb un protocol que va començar amb un processó abans d’entrar i tallar
la cinta i fer la benedicció el retor D. Rafael Forment Prósper. L’acte va estar
presidit pel President Enrique Espeleta Piles i la Fallera Major, Susi Benlloch
Navarro, acompanyats com no, per l’Alcalde de la ciutat D. Vicent Beguer
Esteve, el President de Junta Central Fallera de València, D. Francisco Alarcó
Alarcó i els representants de Junta Local, D. Vicente Miquel Ferrandis i D.
Arturo Boix Miquel.
En tots els parlaments es va destacar l’esforç que havia fet la comissió per
aconseguir el casal que estàvem inaugurant, al temps que es lliuraren les
primeres insígnies d’or de la falla. No sabem si ho requeria el protocol o és
que volíem demostrar el poder econòmic de la comissió. El cas és que com
va publicar la premsa l’endemà, podem presumir, més de 45 anys després de
la solemne inauguració del casal “El Masclet” de la Falla Ramón y Cajal de
Torrent.
Hui en dia continua sent la nostra casa, encara que ens ha tocat viure episodis
veritablement preocupants, quan després de molts anys de lloguer, vam tindre
l’oportunitat de comprar-lo a fi de complir amb el somni de tindre un casal en
propietat. Puix bé, el compràrem. I quina fou la sorpresa quan ens assabentem
que el local estava hipotecat. I altra vegada les mateixes cares i les mateixes
expressions del principi. Què fem? Què més ens pot passar? Res, anem a
solucionar-lo! I així va ser, perquè afortunadament, no vam tindre competència
i vam alçar la hipoteca amb el conseqüent respir de tota la comissió.
És evident pensar que amb el pas del temps i amb l’aparició de noves
legislacions, el casal ha experimentat molts canvis, com el que va ocórrer en
l’any 1996 amb motiu de l’ampliació que vam fer per la compra d’un tros
de vivenda contigua. Després de vint-i-quatre anys el casal necessitava algun

retoc i es va aprofitar l’obra de l’ampliació per a reformar-lo i millorar en alguns
aspectes com llevar la uralita de la part no coberta i posar un sostre que es
poguera xafar, i així tindre una terrassa d’usos múltiples.
La reobertura del casal no va tindre el rebombori de la primera vegada. Es va
limitar a un sopar multitudinari i com a constància del fet tenim a l’entrada
del casal un pergamí donat per Raúl Campillo i Antoni Martínez, Presidents
Infantils que van viure la reforma, junt amb Amparo Benavent i Laura Moragón
com a Falleres Majors i el President Lucas Sánchez, i com no amb la resta de
la comissió.
I després de molts anys de tranquil·litat pel que respecta al casal, no exempt
de canvis i xicotetes reformes, començaren a eixir noves normatives que ens
obligaven a donar els passos pertinents per aconseguir la famosa lletra “C”.
Cal dir que ens costà una miqueta arrancar però durant l’any 2015, donàrem
el pas definitiu i envoltats amb préstecs i més préstecs, enderrocàrem tot el
casal i després de quatre mesos, l’11 de desembre del mateix any tornàvem a
tindre una nova inauguració, que en esta ocasió tornà a ser solemne, això sí,
sense insígnies.
Després de tallar la cinta de l’entrada, tots els presents passàrem dins del casal,
on va tindre lloc la benedicció, en este cas a càrrec del retor D. Salvador Torrent
Cerdá. A continuació, va prendre la paraula el secretari Joaquín Requena
Piles qui va agrair la presència de tots i en particular als màxims representants
de l’Ajuntament, en la seua alcaldessa Amparo Folgado Tonda, el Regidor de
falles Modesto Muñoz Puchol i altres membres de la Corporació Municipal, a
les Falleres Majors de Torrent Ester Veguer Montoro i Maria Bartual Fernández
amb les seues Corts d’Honor i com no, als màxims representants de la falla
Ramón i Cajal, Sheila Fernández Álvarez i Eva García Andreu, com a Falleres
Majors i Antonio Martínez Albert i Joan Andreu Chuliá, com a Presidents.
El nostre President Toni va prendre la paraula i amb unes paraules molt emotives
va agrair a tots la seua col·laboració per a fer possible la realitat d’un casal que
havia superat totes les expectatives, a fi de aconseguir l’anhelada lletra “C”
que indicava el compliment de la legislació vigent en tots els seus apartats.

Va tancar l’acte Amparo Folgado, que mostrant una gran satisfacció per l’acte,
va ressaltar l’obra feta, assenyalant que el casal semblava fins i tot més gran i
acabà amb unes paraules que han quedat gravades en tots els fallers i falleres
de la comissió: “Teniu un casal com Déu mana”.
Com és habitual, en acabar l’acte protocol·lari, es va servir un vi d’honor al
temps que la gent seguia comentant l’esforç que havia fet la comissió però que
havia valgut la pena perquè teníem un casal, que a més a més d’estar dins del
marc legal segons estableixen les noves normes de seguretat, comptava amb
una magnífica presència.
Si el casal poguera parlar i contar-nos tot el que ha vist durant estos quasi
cinquanta anys, necessitaríem un grapat de fulls més per a complimentar el
llibret. Ha sigut testimoni d’alegries, de tristor, d’abraçades, de discussions, de
rialles, de plors, de treball, de son, de cansament, de festa, de beure, de fartar,
de nostàlgies, de xafardejos, d’embolics, d’espants, de mirades, d’amors, de
desamors..., i d’una mostra molt extensa de sentiments difícil de recopilar.
El casal ha compartit quasi la tota història de la falla perquè en ell hem celebrat
esdeveniments inoblidables, com totes les edicions dels Jocs Florals, excepte
el del XXV Aniversari, tots els Sopar de Proclamació, tots els sopars i berenars
de les Falleres Majors i Presidents, la festa de Reis, el tradicional sopar de les
botelles, tots els sopars de la Plantà i totes les festes organitzades al llarg de
l’exercici i per suposat, les nits de ball de la Setmana Fallera.
Cal dir que el casal “El Masclet” durant els últims anys ha comptat amb molts
responsables que han procurat mantindre’l immaculat, reparant allò que es
deteriorava i llavant-li la cara quan la tenia bruta. Des de Manolo Climent,
el del Corte Inglés, fins arribar a Jose, el Clauitas o Toni, i passant tot per
Mora com a supervisor, han sigut molts els que han deixat la seua firma en
algun moment. D’igual forma cal destacar aquells que estant darrere de la
barra, renunciant a la festa per a servir als altres, han realitzat una tasca molt
important que moltes vegades trobem a faltar. Precisament per ser molts els
que han passat per esta experiència, resulta impossible anomenar-los a tots,
però la imatge que sempre estarà en la ment de tots els fallers i falleres és la

d’Alberto, amb la samarreta d’esport i el cigarret a la boca, el qual, botantse a la torera totes les normes de sanitat i mostrant en tot moment gestos
de amabilitat i simpatia, amb alguna excepció, clar, preparava sobretot unes
“ensalades” que podien matar-te de plaer. Quins temps aquells!
Si estem a punt de tancar una etapa de la història de la falla Ramón y Cajal, és
perquè anem a començar una altra i orgullosos del nostre casal “El Masclet”,
volem que, a més a més de ser la casa de tots els fallers i falleres de l’Ermita,
també es considere la llar de tots els que ens visiten, perquè sempre hi trobaran
un raconet per a compartir bells records amb una gran i hospitalària família
fallera.

Racó infantil

Benvolguts amics i amigues, un any més es trobeu a les portes d’entrar en
el Racó Infantil del nostre llibret, i com ja us haureu adonat, enguany sí que
podem dir que no és un any més, perquè estem davant d’un any de records,
de desempolsegar vivències que tenim dins de nosaltres, per suposat imatges
i reportatges gràfics que es traslladen a altres èpoques, i agrair la sort que
tenim de viure la festa de les falles en primera persona.
Records, individuals i col·lectius, fallers i no fallers, alegres i tristos, divertits
i avorrits...i així els podem estar cridant fins cansar-se, perquè tots són
importants, imprescindibles per haver arribat a l’any actual, i sobre tot,
perquè són els que han escrit la història de la que els fallers actuals es
sentim molt orgullosos.
Dins d’esta celebració el nostre raconet infantil segueix lluitant per aconseguir
el seu objectiu anual, lluitant per apropar als més menuts una part de la
festa, intentant inculcar l’afecte pel llibret, donar a conèixer la seua vàlua
dins del món de les falles, convidar als menuts a llegir-lo, a ser-ne partícips,
com deien, hui llegint-lo i jugant-ne, i qui sap, si en futur participant-ne en
l’elaboració.
Amb este humil objectiu, i amb molt d’afecte, hem preparat este Racó Infantil,
i enguany hem entrellaçat la temàtica del nostre monument infantil “Voodoo”
amb l’esdeveniment que parlàvem a l’inici d’esta benvinguda, els nostres 50
anys d’història. I amb estos dos principals fils conductors podreu endinsarse al conte “Entre rituals i records”, on Carla i Salva, com a protagonistes
principals, encara que acompanyats per altres falllerets i falleretes, viuran
una aventura que quedarà marcada per sempre a les seues vides, i qui sap,
si a la de vosaltres també.
Per suposat que dins podreu admirar les seccions oficials de tot llibret, les
fotos d’uns guapíssims Carla i Salva, el llistat dels nostres fallerets i falleretes,
l’esbós de “Voodoo” la falleta que tots tenim ganes de veure plantada, obra de
Xavi Gámez, i la seua explicació, que com hem recordat en moltes ocasions
és el fet essencial pel qual naix un llibret de falla.
Tan sols ens queda desitjar-vos que el disfuteu, i no us oblideu, el nostre
Racó Infantil és una espai per a llegir, com no, però també per a dibuixar,
per a pintar, per a jugar, per endevinar, per escoltar, si, si, heu llegit be, per
escoltar, a través de codis QR dels vostres mòbils o dels mòbils dels vostres
pares, i quan acabeu, per a guardar, perquè el llibret és el principal guardià
de la nostra història i dels nostres records.
Esperem que us agrade!!!
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Les falles plantades a Torrent a març de 1969 seran recordades com les del renaixement definitiu de la festa a la nostra
ciutat, després del pas endavant que un any abans donaren la
Falla de la Plaça i la de l’Angel de l’Alcasser, huit comissions
més van plantar-se als carrers de Torrent en aquell mes de
març.
Tranquils, que no anem a tornar a parlar d’estos fets, que de
segur ja haveu escoltat prou al llarg d’este any 2018, on eixes
huit comissions celebren els seus 50 anys de vida des de la
seua refundació, la majoria d’elles, i la seua fundació la resta.

Però com es normal en qualsevol que celebre 50 anys, totes elles, i fins i
tot de forma conjunta, van començar a organitzar actes, actes i més actes, i
com podia ser d’altra forma convidant als màxims representants de totes les
comissions.
I de camí cap un acte, a “un acte més” o “un altre acte”, es quan comença el
nostre conte, perquè si, el que estaven vivint Carla i Salva al seu any era un
meravellós conte, un conte molt esperat per ells i on ells s’havien convertit en
els veritables protagonistes. I com en tots els contes, els seus personatges,
viuen moments d’alegria, de diversió, d’aventures, de por, de preocupació,
de risc...tot el que tots es podeu imaginar, i en esta vesprada freda de gener,
Carla i Salva, estaven dirigint-se cap a una xarrada on anaven a explicar on es
va plantar la primera falla infantil a Torrent. Amb estes premisses, fred, mes
de gener on l’activitat fallera és intensa, xarrada, història...podíem pensar
que estem davant d’un dels moments més avorrits, anem a ser benèvols,
“menys divertits d’este conte”.
Puix si això semblava, i Carla i Salva, ho manifestaven a Toni i Laura quan
anaven de camí cap al Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March
on anava a celebrar-se la xarrada. Els dos majors buscaven captivar l’atenció
dels menuts, i començaren a contar-los la història del Museu on s’anava a
realitzar la xerrada.
El Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March naix per iniciativa de
la Fundació Horta Sud dins dels seus programes d’actuació amb la finalitat
de donar a conèixer la cultura tradicional de la comarca que durant segles ha
constituït, sense cap dubte, el senyal d’identitat que ha atorgat una personalitat pròpia a aquest territori.
En novembre de 1995 la Fundació adquireix la propietat d’un immoble situat
a l’antic carrer del Pi per a instal·lar el museu. A partir d’aquell moment comença la tasca de recollida de peces que han aportat els veïns de la comarca
per tal de poder configurar les col·leccions.

El museu, d’acord amb la legislació autonòmica vigent, va ser reconegut
com a tal mitjançant ordre del Conseller de Cultura, Educació i Ciència de la
Generalitat Valenciana el 28 de febrer de 1996.
Per a gestionar el museu s’ha adoptat la forma jurídica d’un consorci, que
actualment està format per quatre institucions: la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud, l’Ajuntament de Torrent, la Fundació Horta Sud i Caixa
Rural Torrent. Aquest consorci es va constituir el 3 de maig de 1999, motiu
pel qual la Fundació Horta Sud va cedir al consorci l’ús de l’edifici i de les
col·leccions aportades fins aquell moment.
Les obres de rehabilitació de l’immoble van concloure a finals de l’any 1999,
quan van començar els treballs de muntatge de l’exposició permanent. Les
instal·lacions van ser inaugurades i obertes al públic el 28 de juny de 2000
per part del President de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud.
En juny de 2003 s’inaugura una primera ampliació dins el mateix recinte
del museu, la qual cosa permet disposar d’una sala d’exposicions temporals
totalment separada de l’exposició permanent i que no interfereix en el seu
discurs expositiu. Açò permet ampliar l’oferta del museu amb noves activitats didàctiques i lúdiques.
Mitjançant acord del Consell Ple celebrat el 22 de juny de 2003, el fins aleshores Museu Comarcal de l’Horta Sud afegiria el nom del que va ser el seu
impulsor, Josep Ferris March.
- Un altra xerrada, Carla, a quantes hem anat enguany? Sembla que a totes les
falles els ha donat per les xerrades culturals, i em sembla molt bé, però també
podien pensar en nosaltres – va dir Salva, quan estaven arribant al Museu.
- Ja he perdut el compte, han sigut moltes, però no et queixes, que després
eres al que més li agraden, i el que més preguntes fas – va respondre Carla,
amb un gest barrejat de resignació i expectació pel que anaven a escoltar.
- Ja hem arribat – va dir Toni – aneu amb la resta de xiquets i xiquetes, però
en 10 minuts ací, que tinc lloc guardat en primera fila.

- Perfecte, ara venim –va dir Carla, mentre anaven junt als representants
infantils de la resta de les falles.
Sense adonar-se Carla i Salva havien desaparegut i estaven corrent i jugant
pels racons d’aquella casa Museu. Tots sabem que no és el millor lloc per
a jugar, i divertir-se corrent, però aquells menuts necessitaven agafar forces
abans de començar la xerrada.
Els racons d’aquella casa construïda en la primera dècada del segle XX van
recobrar vida, es cert que amb una forma de jugar diferent, però amb la
mateixa il·lusió que els xiquets i xiquetes que vivien en Ca l’Estudiant de
Boqueta, propietaris inicials d’aquella casa.
De sobte Salva va mirar el rellotge i va veure l’hora, en tres minuts començava
la xerrada, “La primera falla infantil que es va plantar a Torrent”.
- Carla, anem, que està a punt de començar l’acte. Cal que siguem puntuals,
que a més estem en primera fila – va dir Salva, mentre l’insistia a Carla en
anar junt a Laura i Toni.
- Espera, espera, mira el que he trobat, una guia del museu i dissenyada pel
pare de la meua amiga Carolina, vaig a veure quines activitats fan – li va
respondre Carla.
- Deixa la guia, que arribem tard, a més a un museu les activitats estan dirigides als majors, no hi ha res interessant per a nosaltres. Anem, anem, que
un altra vegada no ens deixaran temps per a jugar – seguia insistint Salva.
- Està bé, però jo m’emporte la guia - va respondre Carla, mentre s’apropaven
als seients de la primera fila.
Encara no havien ocupat els seus llocs, el presentador de l’acte, va demanar
disculpes perquè el ponent s’anava a retardar 10 minuts. Salva no s’ho va
pensar, i va tornar a anar-se’n a jugar, però Carla es va quedar ensenyant-li
a Laura la guia que acabava de trobar, amb totes les activitats dirigides a
menuts que organitzaven:
- Laura, i tu creus que podríem vindre amb la falla a fer alguna d’estes activitats, semblem molt divertides – li va preguntar Carla, al temps que tornava
a arribar Salva.

- Encara que estàs amb eixe follet, que ací sols hi ha activitats per a majors.
Vine, vine amb mi que estem jugant a amagar-se i he trobat un lloc on de
segur ningú ens troba. Anem Carla, anem – va dir Salva.
- Mira, mira estes activitats que li estic ensenyant a Laura. No deies que no
hi havia activitats per a xiquets, crec que estaves equivocat, mira – va contestar Carla, al temps que Salva fullejava el follet.
Instruments musicals fets en canya i fusta
Betlem tradicional
Música de Cambra a l’Andana
Taller familiar de catxirulos
La memòria de la seda
Celebració del Dia Internacional dels Museus
Cicles “Música al Museu”
Concerts de Campanes
Tallers per a grups escolars
Teixim al Museu
Jornades Culturals al voltant de la Matraca

- La veritat és que semblen interessants, i no sé en quin em quedaria. Tinc
una idea, ho podem plantejar en la falla per vindre tots junts. Li ho vaig a dir
a Toni – va dir Salva, al temps que Carla i Laura començaven a riure’s – de
que rieu – va preguntar-les un poc enfadat.
- De res Salva, no t’ho prengues a mal, es que has dit el mateix que jo li
acabe de dir a Laura, com sempre, els homens aneu a un altre ritme – va
respondre Carla, mentre arribava el ponent i el començament de la xarrada
era imminent.

La primera Falla Infantil de Torrent.
En 1944 trobem una gran curiositat per a les falles de Torrent. Es tracta del
primer llibret referit a una falla infantil en la historia del municipi que es conserva fins a la data. Es tracta de tres fulls en tríptic de 140 x 73 mm. Este
llibret també es correspon a la falla infantil del carrer Cambrils, lloc de gran
tradició en Torrent a l’hora de celebrar les falles.
Així, la primera falla infantil documentada de la història -de la qual es desconeix esbós i foto- va ser obra, segons el llibret, de dos jovens de Torrent. El
contingut del tríptic no fa referència a l’explicació pròpia de la falla, sinó més
ve fa broma del preu i qualitat del llibret d’esta incipient mostra d’art popular
realitzada per dos “artistes” (en to irònic). L’autor del llibret -anònim en este
cas- comença el seu contingut amb el típic cant del preu del mateix i deixa
constància del to desenfadat i burló de l’obra ficant en dubte el seu valor.
Dos chavos, val el llibret-¿Dos chavos?...¡Què poc valdrà!
En dos chavos , pa que hia?
Asó deu ser un timet...

I el que son les coses, en acabar la xerrada, ningú es va menejar del seu
lloc, inclús els més menuts es quedaren amb ganes de més. La història és
història però no té perquè ser avorrida. Ja de camí a casa entre Carla i Salva
comentaven fets de la xerrada:
- I de les vegades que he passat per este carrer sense saber que ací es plantà
la primera falleta infanti de Torrent – va dir Salva, seguint donant-li voltes al
cap amb la xerrada.
- I els materials dels que estava feta la falleta, que diferents veritat? – va
afirmar Carla, sorpresa per com es va elaborar aquella falla.
- Ni que ho digues. Recordes quan visitàrem el taller del nostre artiste, amb
els nous mètodes de disseny, amb el suro blanc, i en aquell temps, trastos
vells, caixes, fusta...tot el que trobaven o els donaven – va continuant dient
Salva.
- Dos formes diferents d’art, però art les dos – afirmà Carla.
- Crec que la xerrada ens ha afectat massa, veus la conversa que estem
tenint, si semblem adults –va contestar Salva, tocant-se la front per si tenia
febre.
- M’he quedat amb ganes de més històries, vaig a preguntar-li a Toni, quan
es la següent xerrada que anem a escoltar, que estes històries son con contes
del passat – va dir Carla entusiasmada.
- Ja ho tinc, ja sé com podem continuar sabent d’història – va respondre
Salva amb el mateix entusiasme que Carla, mentre començava a buscar amb
el mòbil.
- No m’aniràs a dir que en Google o un canal Youtube? – va preguntar Carla,
sabedora que podia esperar qualsevol cosa d’una idea de Salva.
- No, dona, no. Es una idea més humana i personal, per una vegada oblidemnos de les noves tecnologies. Anem a buscar a un molt bon amic, i faller, a

Lucas, el fill de Boro, ell millor que ningú ens pot ensenyar fets històrics – va
contestar orgullós Salva, sabedor de que la seua idea era fabulosa.
- Em sembla genial, crec que és la millor idea que has tingut en tot l’any. I
tu creus que voldrà? Potser un rotllo per a d’ell, que açò de la història no és
molt atractiu, i a tu i a mi ens han engantxat fa poc, perquè si et recorde el
que pensaves fa menys de dos hores – va dir Carla baixant l’eufòria de Salva.
- No cal que m’ho recordes, moltes vegades tenim prejudicis al voltant de
fets o coses sense provar-les, i este és un gran exemple, també cal dir que
l’orador ha ajudat, i era sabedor que davant tenia un públic infantil, i s’ha
adaptat a nosaltres. Mira, mira, Lucas, ja m’ha contestat. Em diu que demà
estarà a l’oficina de son pare, que està ultimant uns detalls per a l’exposició
del 50 aniversari que anem a fer en la falla. En proposa quedar a les 10:00
h., li dic que si, no? – li va consultar Salva a Carla, sabent la resposta que
anava a rebre.

- És clar que si, digues-li que sí, que allà estarem, puntuals com sempre i
que si necessita ajuda per a muntar l’exposició que compte amb nosaltresva afirmar Carla, il·lusionada per la nova aventura que anaven a viure.

Carla i Salva, es van acomiadar, proposant-se guardar el secret de la
seua trobada amb Lucas. Van arribar a casa, van contar als seus pares
la meravellosa experiència viscuda, i es van gitar esperant que el rellotge
correguera més que mai.
Puntuals, però sobre tot impacients, molt impacients, cridaren a la porta
de Lucas, que els va rebre amb tot pràcticament preparat. Després de les
oportunes salutacions, Lucas comença a contar-los.
- El que us ha passat és el més normal del món, no sou els primers als
qui els passa, ni sereu els últims, i jo sóc el millor exemple del que estem
parlant. La història pot arribar a enganxar d’una forma impensable, és un
com una sèrie de Netflix amb capítols que veus d’una tirada, o com un llibre
que te’l lliges en un sol dia, però cal saber com contar-la, perquè d’entrada
en escoltar la paraula història, desconnectes i en fuges, però si manprens a
escoltar-la, el més normal és que els passe com a vosaltres. Deixem-se de
reflexions, perquè estic fent el que no hi ha que fer, parlar, parlar i parlar.
Mireu jo vos havia preparat un joc per a començar, dels milers i milers de
fotos que té el meu pare n’he seleccionat deu, i vosaltres heu d’endivinar
l’època i el que passà en eixa imatge, i a partir d’elles podem començar a
parlar de falles. Que us sembla la idea? – va preguntar Lucas mentre anava
a buscar les deu fotos seleccionades.
- Em sembla genial Lucas, jugar, aprenent és el millor que podem fer, però
no creus que serà un poc difícil – va contestar Carla.
- Crec que Carla té raó, som molt inexperts en açò de la història, potser no
coneguem cap imatge – va reafirmar Salva els dubtes de Carla.
- I si emprem comodins!!! – va pensar Carla – podem posar la foto en el grup
de whasapp dels amics de la falla i en els dels Presidents i Falleres Majors
Infantils de totes les comissions, i així entre tots potser siga més fàcil.
- Que gran idea Carla, ni que l’haguera tingut jo!!!, però així i tot no tries fotos
molt complicades que som inexperts en estos menesters – va afegir Salva.

- Tranquils, a més em sembla molt bona idea, quan més gent participe
millor i haveu posat la tecnologia al vostre costat, segur que no us va a ser
complicat endevinar del que estem parlant- No es parle més, ací us deixe la
primera imatge. A veure que en sabeu....

- No ens deixes així, ara que havíem començat a endevinar-les quasi totes,
unes quantes més, va no et faces de pregar – va començar a insistir Salva.
- Crec que per a hui n’hi ha prou, la cultura i la història als menuts cal
mostrar-la a poc a poc, que ens quedeu amb ganes de més, perquè si no,
potser que agafeu un empatx d’història i no vulgueu saber mai més d’ella.
- Tranquil Lucas, que amb nosaltres això no va a passar – ara va ser Carla la
que insistia per a que Lucas seguira amb el joc.
- Mireu, tinc una idea, este joc l’anem a deixar, però com he d’anar al casal
a portar estos esbossos per a l’exposició, em voleu ajudar? – va preguntar
Lucas.
- Siii, siiii....- va contestar els dos xiquets a la vegada.
- No és parle més, ací tenim tots els esbossos de les falles infantils que s’han
plantat en la nostra comissió, ajudeu-me a portar-los al casal, que us tinc
preparada una altra sorpresa – els va dir Lucas, al temps que entre els tres
carregaven tot el material que pogueren i es dirigiren al casal per continuar
jugant i aprenent.
En arribar al carrer Sant Pere, tots els components de la comissió infantil
estaven esperant-los i varen eixir a rebre’ls amb crits i càntics de sorpresa.
- Lucas, açó ha sigut idea teua? – va preguntar-li Salva.
- Jajajaja...ja sabeu perquè no podíem fer més preguntes, els tenia açi tots
esperant i jugant tots junts – va respondre Lucas, satisfet de que el seu pla
havia sigut tot un èxit – I ací els teniu a tots disposats a seguir jugant, i ara
sense res de tecnologia, deixeu tots els vostres mòbils dins d’esta caixeta,
i prepareu-vos per a tornar a viatjar en el temps passat – va acabar dient
Lucas.

Xiquetes
Raquel Aguilar i Almenar
Ángela Alemany i Sánchez
Lola Alemany i Sánchez
Lucía Alievi i Mil
Alba Almerich i Gallego
Valeria Andrés i Gordillo
Alejandra Andreu i Carratalá
Celia Andreu i Chuliá
Claudia Andreu i Chuliá
Lucía 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
Vega Carratalá i Martínez
Ana Carratalá i Ortí
Maria Carratalá i Ortí
María Company i Soto
Maria Loreto Coronado i Furió
Clara Cremades i Ros
Lucia Cremades i Ros
Alba Cubas i García
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
Natalia García i Izquierdo
Alba García i Moratalla
Carla García i Moratalla
María González i Benavent
Amparo González i Sánchez
Irene Herrador i Ruiz
Lorena Herrador i Ruiz
Victoria Izquierdo i García
Inmaculada Llópez i Mora
Claudia Llopis i Ariza
Ángela Luján i Ros
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 Navarro i Llopis
Eva Olmos i Vázquez

Celia Orti i Márquez
Claudia Ortí i Márquez
Aria Palao i Blanco
Inés Palop i Serrano
Carmen Pérez i Marcilla
Chloe Puig i García
Carla Quintien i Martínez
Adriana Requejo i Izquierdo
Carla Requejo i Izquierdo
Amparo Requena i Cases
Emma Requena i García
Marta Requena i García
Sara Requena i Lerma
Myriam Ros i Tormo
María Amparo Sabater Furió
Lluna Silla i Izquierdo
Carolina Simó i Pérez
Carmen Solana i Pacheco
Aitana Tarín i Puig
Candela Tarín i Puig
Cruz Toledo i Pardo
Sara Torres i Mora
Ainara Urrea i Peris
Victoria Vilanova i Calvo
Mireia Vilanova i Tortosa
Martina Viñes i Gascón
Ruth Viñes i Gascón

Xiquets
Javier Aguilar i Almenar
Ferran Andreu i Carratalá
Joan Andreu i Chuliá
Ángel Andreu i González
Pablo Andreu i González
Mario Benavent i Medina
Nacho Bermell i Martínez
Diego Bueno i Verdet
Gonzalo Bueno i Verdet
Daniel Calvete i Reina
Leo Campillo i Ortí
Bruno Carratalá i Martínez
Álvaro Carratalá i Ortí
Pablo Carratalá i Villarroya
Daniel Cebrián i García
Lucas Císcar i Felguera
José Company i Soto
Mario Contreras i Piles
Pablo Coronado i Furió
Enrique Espeleta i Bermell
Marc Esteve i Prieto
Santiago Fernández i García

Adrián Gomar i Vilanova
Álvaro Hernández i Puchades
Vicent Ibáñez i Moragón
Adrián Llopis i Ariza
Eloy Llopis i Ariza
Joan Manzano i Benavent
Daniel Martín i Andreu
Ezequiel Martín i Andreu
Leo Martínez i Carrascosa
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
Julio Manuel Palop i Serrano

Óscar Pecero Llopis
Joan Pérez i Botifora
Nacho Pérez i Company
Pepe Pérez i Company
Sergio Pérez i Machancoses
Jorge Ramos i Casanova
Daniel Requena i Cases
Jorge Requena i Cases
Alejandro Requena i García
Javier Requena i Lerma
Mario Ricart i Benlloch
José Ros i Tormo
Salva Ros i Tormo
Mathias David Ruiz i Resquin
Pablo Sevilla i Sánchez
Sergio Sevilla i Sánchez
Gabriel Silla i Izquierdo
Javier Suay i Sebastián
Miquel Torres i Mora
Álvaro Vallés i Higueras
Pablo Vallés i Higueras
Antonio Vilanova i Tortosa

I així amb una gran expectació, Lucas, amb l’ajuda de Carla i Salva van
expandir tots els esbossos de les falletes infantils pel sòl del casal, preparant
jocs per a conèixer la part de la nostra història relacionada amb els monuments
infantils.
- Sols hi ha quaranta-huit esbossos, se t’han oblidat dos, Lucas? – va
preguntar Marta des del públic.
- Bona pregunta Marta, molt observadora, i has contat molt ràpid, però
no, no se’ns ha oblidat cap, els monuments infantils en la nostra comissió
comencen a plantar-se a l’any 1971, per això sols tenim 48 esbossos, i
així aprofite per a dissenyar la primera prova. Marta, tu mateixa, agafa a un
grup de deu xiquets i xiquetes i dibuixeu-me com penseu que hagueren sigut
aquelles dos falletes.

- Necessite un altre voluntari o voluntària per a que trie un altre grup de
xiquets i xiquetes – va dir Lucas, mentre quasi tots alçaven la mà – Carla,
t’ha tocat, tria un grup de 10-12 xiquets i xiquetes menors de 7 anys i que
trien tres esbossos en blanc i negre per a donar-los color, a veure com serien
les falles pintades per menuts!!!

- Salva, per al teu grup, un treball d’investigació. Tres qüestions al voltant
d’artistes. Qui va ser el primer artiste que ens va plantar? Quins han sigut
els artistes que més falletes ens han plantat?, busqueu el que més, el segon
que més i el tercer que més. – va ser la següent ordre que va emetre Lucas,
mentre Salva formava el grup.
Com haveu vist amb els jocs anteriors, a l’any 1971, es va plantar la primera
falleta infantil a la nostra comissió i el seu autor va ser Francisco Ribes
Calvet, que va entrar en la nostra història amb un menut monument que
portava per lema: “Fantasia”...fa quasi 50 anys i amb un tema que encara
es repeteix moltíssim.
Després d’ell han sigut molts els artistes que ens han plantat, però la veritat
no hem sigut falla que tinguera el seu artista infantil durant molts anys, llevat
el que ha sigut de llarg l’artista que més falles infantils ens ha plantat, Paco
Roca, amic de Xàtiva que va estar amb nosaltres durant tota l’època dels 80,
plantant des de 1980 fins a 1989 el monument infantil. Després d’ell, un
altre amic de la comissió, com Alberto Ribera Fernández, que ens va plantar
durant cinc anys, fins i tot també va plantar durant dos anys el monument
major. Ens va plantar en dos etapes, una primera, des de l’any 1996 al
1999, i ho va tornar a fer en l’any 2004. I per últim, en tercer lloc, empatats
a tres anys cadascun, trobem a Ramón Iranzo, que ens va plantar els tres
anys consecutius abans de Paco Roca, (1977-1978-1979), i Oskar Serrano,
que ens va plantar durant els anys 2011-2012-2013.
- Victoria i Mireia, ara us toca a vosaltres. Tal volta és complicat, però voldria
que el vostre grup analitzara els lemes de les falletes, i ens conteu quines són
les temàtiques que més han emprat els artistes que ens han plantat, igual
que Salva, haveu de dir-nos, la temàtica més repetida, la segona i la tercera
més emprada. A jugar – va cridar Lucas.
Este tema és més complicat, perquè veure el mateix lema, encara que el
conjunt de la falleta parle de temes semblants és molt complicat, no obstant,
us podem dir que el mateix lema, s’ha repetit dos vegades en dos anys, a
l’any 1977 amb Ramon Iranzo i a l’any 2004, amb Alberto Ribera Fernández,

amb el lema de “Faules”, i el lema “Tradicions” plantat a l’any 1986, per
Paco Roca, i sis anys després, a l’any 1992, per Jose Blas Soro Capella.
Després, encara que no eren literalment, el mateix, lemes molt semblants van
ser: “Fantasia” (1971) i “Fantasía festera” (1982); o “Jardí de flors”(1976)
i “Racó de jardí”(1987); o també “Música i amor” (1986) i “La Música”
(1996).
Però si parlem de temàtica, el tema més recurrent pels nostres artistes ha
sigut....la Natura, i així podem veure com al voltant d’este tema hem plantant
falletes com: “El bosc encantat” (1974), “Cuidem la natura” (1988), “Viatge
per la natura” (2008) i “El minut blau...com sona la Natura” (2015), a
les que podem afegir les dos esmentades anteriorment que parlàvem dels
jardins. Com veiem temes pocs originals que s’han repetit molt en totes les
comissions falleres, i que formen part de la nostra història.
- Marc i Dani, m’ha contat un pardalet, que us agrada guanyar fins i tot
al parxís, puix anem a parlar de premis. Dos parts té la vostra prova, la
primera la que us imagineu. Quants primers premis, quants segons i quants
tercers hem aconseguit i qui ha sigut l’artista que més primers premis ha
aconseguit. Mans a la feina, que el temps vola – els va dir Lucas, mentre
Marc i Dani elegien als seus companys i companyes d’equip.
La veritat és que la collita no ha sigut roïna, durant estos anys d’existència
hem gaudit de moltes alegries en forma de premis, i és cert, que també
alguna que altra decepció, però així podem dir que el 1º premi de secció
especial l’hem aconseguit 12 vegades, el 2º premi, unes quantes més,
16 vegades, i el 3º premi, 8 vegades. I encara que no ens ho preguntes,
hem pogut comprovar que tenim un 4º premi i 10 anys en els que no vam
aconseguir cap premi.
I si parlem de l’artista que més vegades ens ha regalat el 1º premi, està clar,
tornem a anomenar el que més ens ha plantat, Paco Roca, amb tres primers
premis, seguit de Alberto Ribera Fernández amb dos primers i amb Francisco
J. Andreu García, que als anys 1990-1991, va plantar-nos durant dos anys,
i en els dos es va emportar el 1º premi, una efectivitat del 100%.

- I l’ultima prova per a tots, mireu m’han deixat tota esta paret per a que
fem un mural amb tots els esbossos, així és que no podem fallar, agafeu tots
els ebossos i a composar la millor de les obres, cinquanta, be, quarantahuit anys de falletes infantils s’ho mereixen – va acabar dient Lucas, mentre
s’afegia junt als seus amics a fer la millor composició possible.

- Moltes gràcies Lucas, per tot el que hem aprés i per l’organització del joc,
ens ho hem passat més que bé – va comentar Salva, mentre s’acomiadava
de tots els fallerets i falleretes que tornaven a cas més que contents del
matinal en el que havien participat.
- M’ho he passat genial – va afegir Carla – però m’està rondant pel cap una
idea, encara que sembla un poc impossible.
- Parla, parla, no ens deixes així – li va dir Salva.
- Es que crec que és una bogeria, però després de tot el que hem vist, crec
que al mon de les falles no hi ha res impossible – va continuar dient Carla.
- Però vols dir-nos de que es tracta – va ser Marc el que va parlar, estava tant
o més impacient que Salva.
- Voldria juntar junt als seus monuments a totes les Falleres Majors Infantils
i que ens contaren del seu regnat – va dir finalment Carla.
- Això esta fet – va contestar Dani – els desitjos d’una Fallera Major sempre
cal complir-los, així que Marc, Salva i companyia a fer realitat el que vol
Carla.
- Evidentment, no era tan difícil Carla, en uns dies les tens totes ací – va
afegir Salva.
- Però...és que m’agradaria que vingueren amb l’edat de quan van ser Falleres
Majors infantils, per a ser com elles, per a jugar d’igual a igual com elles..- va
tornar a dir Carla, deixant a tots callats i sorpresos com si hagueren vist un
fantasma.
- Impossible, això és impossible, ho has pensat be, Carla? saps el que estàs
dient – li va contestar Dani.

- Tu no deies que els desitjos d’una Fallera Major sempre cal fer-los realitat?
– va afegir Marc, mentre es burlava de Dani.
- Però es que ací estem parlant d’efectes paranormals, de bruixeria, estem
parlant de fer més joves a les Falleres Majors, de retrocedir en el temps –
torna a replicar Dani.
- Si ho aconseguiu es fareu més que famosos, jajajaja..- crec que no esteu a
l’alçària d’una Fallera Major. Jajajaja....voleu una solució, nosaltres la tenim
– Eva, Victoria i Mireia es reien mentre contaven als seus amics que en
classe havien estat parlant de bruixeria valenciana i tenien a la seua classe,
una xiqueta d’intercanvi que venia dels Estats Units, de la zona Lousiana, on
el Vudú era una pràctica molt habitual.
- Però esteu boges, bruixeria? Vudú?, que estem de celebració, que volem
jugar, no passar por – va contestar Marc.
- I si parlem de bruixeria i rituals no cal anar-se’n tan lluny, que a la nostra
Comunitat també tenim molts rituals, i pot ser alguns ens pot servir – va
afegir Joan, que estava entusiasmat parlant d’este tema.
- Carla, ho has pensat bé? Això és el que t’agradaria, anem a jugar a un joc
molt perillós – va dir Salva, barrejant sensacions de por i responsabilitat.
- No sigues aigua festes, no li lleves la il·lusió, anem a intentar-ho, que per
nosaltres no siga. Joan, a veure, de quins rituals valencians parles?, a veure
si amb alguns podem fer retrocedir en el temps a les nostres Falleres Majors
Infantils, jo tinc ganes de veure a les meues ties Mª Carmen i Amparo de la
mateixa edat que jo – va dir Mireia.
- Si, sí, Joan, va no et faces pregar, que em fa molta il·lusió jugar amb la
meua mare com si fora una amiga més – va afegir Eva.
- Esteu bojos, moll bojos...esteu temptant a la sort. Esteu fent bruixeria ací al
casal, crec que ho hauria de saber el President – va comentar Dani.

- Calla, ja!!!, si ací és el millor lloc, tu no sabies que en temps dels nostres
avantpassats davall del casal hi havia un cementeri.... jajajaja – va replicar-li
Victoria, esglaiant encara més als xics que no sabien que fer, si anar-se’n o
quedar-se.
- Dani, pots estar tranquil, ací davall no hi havia cap cementeri, i els rituals
que et vaig a mostrar son totalment inofensius – va afirmar Joan, al temps
que buscava algú amb qui provar els seus rituals – Necessite una voluntària,
o dos, les que vullgau.
- Allà van, qualsevol de les tres et poden servir, a veure qui té por ara – va dir
Dani, dirigint-se a Eva, Mireia i Victoria, que havien sigut les Falleres Majors
en els anys passats.
- Ella, ella, m’ha dit que serà la voluntària – va interrompre Carla, i llevant un
pes de damunt a les seues antecessores, mentre presentava a Núria, Fallera
Major Infantil a l’any 2014 i que estava disposada a ajudar a Joan en la
cerca del ritual adequat.
- Perfecte, no es parle més. Nuria comencem per este.....
RITUALS A LA COMUNITAT VALENCIANA
El primer que cal afirmar quan parlem d’un ritual o d’un ritu, perquè com diu
la definició de la RAE, ritual és “relatiu al ritu” o “conjunt de ritus”, és que
no estem davant d’un fet dolent o perillós, simplement és una cerimònia o
costum que es repeteix al llarg del temps.
Per este motiu podeu pensar que estem envoltats de ritus, però si aprofundim
alguns anys i busquem els seus orígens podrem veure com quasi tots ells
tenen una raó de ser, el ritu perdura en el temps i es converteix en un costum,
en molts casos folklòrics, però naix amb un objectiu concret. L’exemple més
fàcil el teniu en un ritu molt proper a vosaltres, la cremà de les falles. El dia
de Sant Josep les flames del foc converteixen en cendra milers de monuments
a la nostra Comunitat, any rere any es repeteix el mateix fet, per suposat
que estem davant d’un ritual, un ritual meravellós, però que possiblement
actualment té un sentit diferent al dels seus orígens. Recordeu que el ritu de
la cremà naix de la mà del Gremi fuster per cremar les deixalles dels tallers,
i al poc temps evoluciona fins a cremar tota la maldat que existeix en la

societat, un foc purificador que permet nàixer de nou, i que, amb una versió,
un poc més “light” és la que arribat als nostres dies.
Els ritus al voltant del foc són els més habitual a les nostres terres, i de vegades
l’inexorable pas del temps i fets històrics n’han fet canviar l’explicació de
l’origen. Fa uns dies, el 17 de gener, en moltes poblacions de la Comunitat
Valenciana, Torrent entre elles, celebra la festivitat de Sant Antoni, i en el
seu honor es crema una foguera. La més famosa, la que es crema a Canals,
que te la consideració de ser la més alta del món amb una alçaria que
ronda els 17 metres. Quan busquem el seu veritable origen, alguns autors es
declinen per una ofrena d’agraïment a Sant Antoni quan a 1748 a la zona
va haver un terratrèmol què va afectar a poblacions veïnes quedant Canals
intacta, i hi ha autors que es remunten a dates molt més antigues i amb un
origen més pagà, veuen la màgia i propietats d’un arbre com el xiprer com a
origen d’esta foguera, perquè cremar les branques del xiprer era benedicció
màxima.

I com exemple semblant a l’anterior es trobem a les fogueres de Sant Joan, i
no parlem de la meravellosa festa d’Alacant, sinó del reguer de fogueres que
la nit del 24 de juny inunden moltíssimes poblacions de la nostra Comunitat
o de fora. Els nostres avantpassats creien que el Sol estava enamorat de la
Terra i es resistia a abandonar-la. I per això va començar a festejar-se l’última
nit de primavera que és la més curta de l’any. A això s’unia la superstició que
este dia era l’ideal per espantar els mals esperits i atraure els bons, així com
per lliurar encanteris d’amor i fertilitat. Amb l’arribada del cristianisme, la Nit
de Sant Joan es va mantenir, però va perdre el caràcter màgic i va adoptar
un nou significat. Segons els textos sagrats, Zacaries va manar encendre una
foguera per anunciar als seus parents el naixement del seu fill, Joan Baptista,
que coincidia amb la nit de solstici d’estiu. Per commemorar esta data, els
cristians de l’edat mitjana encenien grans fogueres i celebraven diversos ritus
al voltant. Sempre hi era present el senyal de la Creu. Ha canviat l’objectiu
inicial a l’actual, veritat?

I així al voltant del foc podríem trobar moltíssims ritus a la nostra Comunitat,
com “La Cordà de Paterna”; “La Santantonà o festa medieval del foc en
Forcall”, ”La flama de Sant Antoni en Cinctorres”, “El Castell de l’Olla en
Altea” o “La nit de l’Albà en Elx” com a més coneguts, i al nostre poble no
es podem oblidar de “L’entrà de la flor” que es celebra el 1 de febrer de cada
any.
Però no sols és el foc el centre dels ritus que es podem trobar a la nostra
Comunitat, n’hi ha altres ritus que han perdurat en el temps arribant als
nostres dies i la majoria tenen un component religiós en l’origen.
Si viatgem cap a les terres del Maestrat, concretament a la localitat de
Zorita del Maestrat, trobarem el Santuari de la Balma, enclavat dins d’una
muntanya, és considerat un dels llocs més màgics, misteriosos de tota la
Península. L’accés al santuari resulta colpidor i lúgubre, sobretot fins que
arribes a la capella que es troba al centre de la gruta i on es venera la
imatge de la Mare de Déu de la Balma. Al costat de la capella es troba un
altre habitacle totalment esgarrifós. Les parets estan cobertes d’objectes que
reprodueixen parts del cos humà, estampes, fotografies de persones que ho
han anat deixant com a signe d’agraïment per la curació dels seus mals.

Històricament les persones venien fins a este temple per treure al dimoni de
dins del cos. Els familiars els lligaven cintes als dits de les mans i als dels
peus, i els obligaven a entrar a l’ermita i a cantar a la Mare de Déu: “Verge
de la Balma, Per les mans O pels peus; Per la boca no “, ja que si els dimonis
eixien per la boca, els” endimoniats “es quedaven muts.
Hui en dia el santuari és un lloc de pelegrinatge on els devots de la Verge de la
Balma no falten a la cita el dia 8 de setembre, jornada en què es congreguen
milers de fidels per venerar-la. Malalts, “posseïts”, fidels i també curiosos es
reuneixen a La creu coberta, punt de trobada on té lloc el següent ritual: la
lluita entre el bé, encarnat per un nen vestit d’àngel, i el mal, encarnat per un
home gran disfressat de dimoni. Després que l’àngel aconsegueix desarmar
lucifer, una sèrie de danses ancestrals protagonitzen la celebració.
Encara en terres de Castelló però apropant-se a la costa, trobem el Santuari
de la Font de la Salut, que es Bé d’Interès Cultural i sembla que l’origen de
l’ermita es basa en una llegenda sobre la trobada miraculosa de la Verge cap
a finals del s. XIV: “L’estiu de 1384 dos pastors de Cervera, pasturaven a la

Partida de la Serra d’En Menor, terme de Traiguera. Un d’ells, sordmut, tenia
set i no trobant aigua, va demanar ajuda a la Verge. Tot d’una va veure que
una de les cabres del ramat eixia d’una mata amb la barba mullada. Es va
acostar i va trobar una font d’aigua cristal·lina. En anar a beure va veure al
fons la imatge de la Verge i va cridar al seu germà. Hi havia recobrat la veu.
Va donar gràcies a la Verge pel seu miracle i va decidir anar a Traiguera a
explicar-ho. Els veïns de Traiguera van anar a buscar en processó a la Verge
per portar-la a l’església del poble. L’endemà la Verge havia desaparegut
i tornava a estar en el lloc de la troballa, per això es va decidir fer-li una
capella allí per venerar-la.
A partir d’eixe moment la devoció del poble i habitants de la comarca ha
sigut total, i també son nombrosos els malalts que s’han apropat i s’apropen
encara hui en dia a la font buscant les seues propietats curatives bevent-ne
aigua fins i tot alguns s’atreveixen a seguir les pautes d’un antic ritual que
diu:

Huit branquetes d’oliveres dels arbres que voregen el camí.
Huit olives negres dels mateixos arbres.
Huit branquetes de romaní de la muntanya que envolta l’ermitori.
Prendre huit glops d’aigua a la fonteta.
Dur a casa aigua de la fonteta en garrafa de vidre.
En un saquet blau, guardar les branques d’olivera, el romaní i les olives.
Lligar-lo i penjar-lo a l’armari tocant la roba de la persona malalta.
Beure durant nou dies, vuit glops d’aigua.
L’aigua sobrant, fer-la fora sobre el cap per concloure el ritual de la
purificació.
Ja en la província de València, concretament en la Vall d’Aiora, troben restes
arqueològiques que sembla que formaven part d’un antic poblat iber, i dins
d’ell destaca l’Arc de San Pacual, un màgic santuari, format per rocoses
figures que fan volar la imaginació, ja que uns la comparen amb la figura
d’una tortuga, mentre que d’altres pensen en un dinosaure o un altre gran
animal de la prehistòria. També corre la fantasia quan contemples estranyes
marques gravades a la roca, que podrien haver estat fetes per pastors, per
bruixes o per sacerdots d’antigues religions. Davant del Arc de Sant Pasqual

es troba la cova que porta el nom del mateix sant, i a la qual s’accedeix
mitjançant d’un buit redó que hi ha en la roca.
La màgia que desprèn el lloc descrit fa suposar que al llarg dels temps han
sigut nombrosos els rituals celebrats en este singular santuari. N’hi ha un
que ha esdevingut en llegenda i que cal celebrar durant el solstici d’estiu, a
les 12:00 del matí hora solar que segueix les següents instruccions:
L’oficiant va vestit amb una túnica blanca.
Cal un gran ram d’espigues de blat o ordi. Roselles o roses silvestres.
Raïm, pomes, préssecs (cistella de fruites de la zona). Ram de romaní i
llorer.
S’ha d’oferir un ram d’espigues a l’astre rei.
Cal col·locar a la gorg dels sacrificis la cistella dels fruits, i en cada buit
posar una rosella o rosa vermella simbolitzant la sang dels antics sacrificis.
El o la oferent es col·locarà sobre les roques, cara al sol i invocarà les
forces benèfiques de la natura.
Durant el ritual només cal estat el o la oferent sobre la roca sagrada,
els altres assistents envoltaran les roca tocant flautes, llaüts o tambors,
interpretant música celta o alguna peça de música medieval.

Cant de lloança del déu Solar que iniciarà l’oficiant i el repetiran tres
vegades els acompanyants:
Sol de Sols,
jo t’adore reverent,
jo t’adore humilment, j
o t’adore per sempre.
Llum de llum.
Etern Sol.
I amb la protecció del déu Solar canvien el rumb i es dirigim a la població de
Jalance, on farem l’última parada d’esta exposició de rituals, concretament en
una altra bellesa arqueològica, encara que en este cas interior i subterrània,
ens referim a la Cova de Don Juan, la “Catedral de les coves valencianes”,
com la va definir Buñuel. Un paratge espectacular on podem trobar restes
de l’edat de pedra, i que en endinsar-se la màgia de les estalactites i
estalagmites ens convida a viatjar a èpoques passades on els rituals al seu
interior, eren més que habituals. Des de l’interior, i admirant els canyons del
Ríu Xuquer podem recordar uns dels antics rituals que se celebraven per
omplir-se d’energia i positivisme:

Entrar en silenci i escoltar la música ambiental.
Prendre alguna xicoteta partícula de estalactita, de les que hi ha per terra,
està prohibit arrancar-les directament.
Estrènyer-la fortament amb la mà esquerra, mentre es fa el recorregut.
Pensar que la pedra descarrega l’energia negativa.
Tocar amb la mà dreta les columnes prenent energia positiva.
Fer exercicis respiratoris concentrant-: inspirar pel nas, mà dreta -Prendre
energia positivament expirar per la boca, mà esquerra - deixar anar l’energia.
Repetir l’exercici 9 vegades
La pedra portar-la a casa i conservar-la com amulet.
Repetir el ritual quan es note carregat de negativitat.
En este cas, la mà esquerra sostindrà la pedra que descarrega l’energia
negativa, i la mà dreta s’alçarà oberta cap a les estrelles, rebent l’energia
positiva.
Amb esta injecció d’optimisme i positivisme hem acabat el repàs d’alguns
rituals que existeixen molt a prop de nosaltres, i abans de veure si han donat
resultat i Carla pot complir el seu somni, m’agradaria donar les gràcies a
Matilde Pepín, perquè el seu llibre “Valencia mágica, misterios, enigmas y
rituales ancestrales” ha sigut una excel·lent guia per mostrar estos rituals,
i si vus haveu quedat amb ganes de conèixer més històries no dubte en
consultar-lo.
- Haveu vist com era una bovada açò dels rituals, Núria està com si res, i
crec que podíem estar ací fins demà fent rituals sense obtindré cap resultat
– va dir Salva, rebent el total recolzament de Dani i Marc.
- Mireu, us presente a Sophia, com veia que els rituals d’ací no donaven
resultat, Eva i jo hem anat a buscar a Sophia, la xiqueta que vos hem dit
abans que està d’intercanvi a la nostra escola, i ens contava que a la seua
ciutat de New Orleans, també és molt habitual fer rituals per aconseguir
coses quasi impossibles – va comentar Mireia, mentre entrava junt a Eva i
Sophia, i la començava a presentar – No te’ls presente a tots que són molts,
poc a poc els aniràs coneixent, a Carla i a Salva, si, per deferència, que son
la nostra Fallera Major Infantil i el nostre President Infantil.

FALLERA MAJOR INFANTIL
Com guapa i excelsa figura
tu vens a les nostres vides
plena de carcasses i d’eixides
d’un voler que naix d’altura.
Tu vens plena d’harmonia
la innocència d’un tresor
omplint de gràcia i simpatia
el jardí de les millors flors.
Com una estrela que puja
regales calidesa i llum
i amb gotes de dolça pluja
a les roses el perfum.
Tu eres el goig que domina
nostra terra torrentina
amb la claror dels teus ulls.
Tu eres paisatge de gloria
i l’esclat d’una gran victòria
t’admirem, Carla, amb orgull.

Carla Carratalá i Esteva

President Infantil
Salva Ros i Tormo

- Ella no és que siga una experta en el tema dels rituals – va dir Eva.
- Jo, jo l’ajudare – va interrompre Joan, volent ser-ne l’ajudant.
- Deixa’m acabar,...però més d’una vegada ha vist a la seua iaia fer un ritual
de vudú, i creu que ens pot ajudar, però necessita la col·laboració de tots i
que esteu atents per entendre el que és el vudú – va continuant dient Eva.
- Que ens va explicar del que és el vudú, si nosaltres ho sabem tot – va
respondre Salva.
- Pregunta, pregunta i veuràs, som experts en este ritual, tant i tot que el
podríem fer sense la seua ajuda – va afirmar Marc, recolzant a Salva, mentre
la cara de sorpresa de les xiques anava en augment.
- Però, què esteu dient? Qué sabeu vosaltres del vudú? Ens esteu vacil·lant
– va contestar-los Victòria, sorpresa i un poc enfadada.
- Tranquil·les xiques, no us estan vacil·lant, és que ahir vam anar al taller de
Xavi, el nostre artista infantil, i ens va explicar la nostra falleta, i el seu lema
és “Voodoo”, i amb tot el que els va contar es pensen que són un experts – va
afegir Carla, calmant els ànims i aclarint tot l’embolic creat.
- Sense pegues, genial, m’estalvie una explicació, però si necessitaria saber
el que conegueu del vudú, a veure qui comença, així podrem fer el ritual de
forma més segura. Qui manprén?, va no tingueu por – va dir Sophia.
- Va, jo comence – va dir Salva – però m’haveu d’ajudar i entre tots recordem
el que ens va explicar Xavi, que a més és el que veurem plantat en el carrer
el proper mes de març.
I així va ser com entre els xics i Carla començaren a explicar el que havien
entès al voltant del “Vudú” o “Voodoo”, si agafem el vocable original, i que
Sophia atentament estava escoltant per saber si podia comptar amb ells o no.

ESCENA 1.- Què és el “Voodoo”?
Tots hem de reconèixer
que en escoltar este lema
algun dubte va aparèixer,
perquè vulguem o no el tema,
sense arribar a ser tabú,
és molt poc habitual
que un xicotet cadafal
ens parle de fer “Voodoo”.

Perquè és un mite a desterrar
que el “Voodoo” siga maldat,
en orígens es va crear
per tornar la felicitat
curant dolentes malalties,
però l’odiosa mà dels humans
canvià eixes alegries
per invocacions immorals.

Prejudicis que hi ha que apartar,
com molts de la nostra vida,
i abans d’opinar, escoltar,
és un consell que hui en dia
hauríem de tindre present.
I sense més vos passe a contar
la història del monument
i al final...poder-la jutjar.

Un oficiant principal,
en nom de la comunitat,
invoca a la divinitat
que envia a un ser immortal
dins d’un senzilla persona
convertint-lo en terrenal
omplint a l’home o la dona
de poders sobrenaturals.

Conjugant màgia i diversió
poc a poc ens anirem endinsant
en el cor d’una religió
on milers de practicants
amb rituals i balls colorits
invoquen la presència
d’esperits enfervorits
que regalen benevolència.

I ara amb este regal,
ells ja poden decidir
si fer el be o fer el mal,
i l’oficiant ha d’assumir
si les persones triades
reuneixen les condicions
per a ser intermediàries
i complir les seues missions.

ESCENA 2.- Orígens
Per conèixer els orígens
d’esta antiga religió
cal viatjar en el temps
cap una africana regió
de la part oest del continent,
Nigeria, Togo i Benin
on s’han trobat jaciments
dels rituals que estem descrivint.

Vaixells i vaixells d’esperança
eixien del continent africà
fugint del perill quotidià
buscant terra de bonança,
i portant sols com equipatge
costums, records, tradicions
pregant per un bon viatge
amb rituals, fe i religions.

Afirmen els historiadors
que les restes que han trobat
tenen gran antiguitat,
son peces de gran valor
que poden a tots demostrar
que el “Voodoo”, com a religió,
inclús, es pot considerar
de les més antigues del món.

Els vaixells van repartir
esclaus per tot arreu
i el “Voodoo” va aconseguir
no esborrar-los la veu,
viure i seguir somiant
per un món de llibertat
encara que fora oficiant
des de la clandestinitat.

La història va propiciar
la seua gran expansió
perquè al Colon arribar
a la terra de la il·lusió
amb el seu descobriment,
va ser molt necessari
començar un repoblament
que acaba sent insolidari.

Als països caribenys
es on més es va implantar
i fruit de la unió i el consens
es va entremesclar
amb moltes altres religions
que ja existien abans
arribant fins a regions
com va ser Nova Orleans.

ESCENA 3.- Els lloes
Son una part essencial
de la religió del “Voodoo”,
però que no es confonga ningú
no parlem de cant floral
sinó dels purs intermediaris,
elements de comunicació
imprescindible, necessari,
per a fer la invocació.

Cadascun té un ritual,
específic per l’ocasió
de cada invocació,
cap d’ells és igual,
amb càntics particulars
inèdits i diferents,
amb balls i crits singulars
preparats en el moment.

Són ser espirituals
de distinta personalitat,
guardians dels principis morals
i cadascun és invocat
en funció de l’objectiu
que es necessita assolir
intercedint comprensiu
per poder-ho aconseguir.

I per acabar l’explicació
i entendre be està figura
podeu fer comparació
amb éssers de la nostra cultura,
parlem dels àngels i els sants
que també son intercessors
per obtindré els favors
del Déu de tots els cristians.

Alguns d’ells son guerrers
i ofereixen protecció,
altres atorguen poders
en l’amor i la passió,
també reparteixen sort,
fortuna i benaventura,
i amb altres es tindra més cura
puix representen la mort.

ESCENA 4.- Els sacerdots
Com en totes les religions
existeix una jerarquia
que espante tota anarquia
i marque les condicions
de qui es pot comunicar
amb els Lloes esmentats
i poder així invocar
a l’esperit desitjat.

Per conèixer-los millor
als dos hem convidat
tenint el gran honor
que amb gust han acceptat
i els podrem veure plantats
presidint el monument
d’on saludaran encantats
al poble de Torrent.

Estem parlant dels sacerdots,
i a ells iguals els dona
que siguen home o dona,
si son creients i devots
els esperits respondran
a les seues peticions
i al poble oferiran
les seues benediccions.

La Mambo és una dolçor
un encant de criatura
representant els valors
i la fe en una cultura
preocupada per ajudar
veure a la gent feliç
contenta amb un encís
que els fa riure i plorar.

Ells tenen noms diferents,
Houngan és sacerdot masculí
i Mambo es crida el femení
son tolerants, indulgents,
volent ajudar a la gent
emportant-se la satisfacció
de tindre a un poble content
al que augmenten la devoció.

Senzilla, però majestuosa,
ens regala el seu saber
i amb una veu melodiosa
ens conta tots els quefers
d’una vida entregada
on s’ocupa i desviu
per tindre l’esperit viu
de la religió heretada.

ESCENA 5.- El bokor
La noble i jove donzella
sembla un poc preocupada
en trobar-se acompanyada
d’una estranya parella,
és clar que és un sacerdot
però dels que cerquen el mal,
i s’ha vestit de ninot
per captivar al personal.

De vestimenta elegant,
modals captivadors,
amb un barret extravagant,
i uns ulls embruixadors,
invoca a esperits roïns
a canvi d’aconseguir
una borsa de florins
per poder-se divertir.

I és que el Houngan, bon amic,
i sacerdot benevolent
víctima d’un castic
s’ha tornat gris i indolent
aprofitant el seu poder
per al seu propi benefici
i apropant-se a Lucifer
crea un greu malefici.

Encara que semble mentida
té milers de seguidors
que busquen en els Bokors
els plaers d’una gran vida
sense cap moralitat
i espentats pel populisme
i de la mà de l’egoisme
assolir la vanitat.

El voler per la maldat
és conegut per tothom,
s’ha canviat fins i tot de nom
per aparentar crueltat,
al Houngan ha desterrat
cridant-se ara Bokor
fugint de la claredat
i refugiant-se en la foscor.

Quan visiteu la nostra falleta
feu-ho amb subtil precaució
escolteu a la dolça xiqueta
i no al sacerdot fanfarró
que amb ganes està esperant
i té com gran al·licient
captivar nous innocents
als que seguir enganyant.

ESCENA 6.- Els Rituals
Deixant a part les diferències
d’actuar i de pensar
és just deixar ben clar
que son unes eminències
en l’art d’organitzar
les millors celebracions
i als esperits invocar
amb càntics, balls i oracions.

El Bokor canvia d’estil
i s’amaga entre la nit
buscant un lloc més tranquil
i millor si està prohibit,
on sols la llum de la lluna
aporta una feble claror
necessària i oportuna
per a veure en la foscor.

A plena llum del dia
baix la influencia del sol
la Mambo desitja i vol
un ritual on l’alegria
envoltada d’esperança,
fe, il·lusió i optimisme
amb treball i perseverança
derroten el victimisme.

Cares de negre pintades
amb signes misteriosos,
màscares fabricades
amb objectes maliciosos
i un silenci sepulcral
on la veu del vell Bokor
comença el ritual del horror
cridant a l’esperit del mal.

Música viva i tribal,
danses de gran colorit
al so que marca el timbal
criden junts a l’esperit
que fent cas a la invocació
res no tarda en arribar
i disposat a ajudar
fa bona la religió.

Dos estils ben diferents
de buscar la intercessió,
els dos iguals d’eficients
en trobar una solució,
i com els podreu saludar
plantats al monument
sols ens queda pregar
que tingueu coneixement.

ESCENA 7.- La nina Vudú
En tota l’explicació
a ella no l’hem nomenat
i ho hem fet amb la intenció
de que fóra el gran remat
i colofó d’esta aventura,
on hem pogut viatjar
descobrint una cultura
amb coses que son d’admirar.

Però no serem nosaltres
qui trenquem este encant
i fent com fan uns altres
a d’ella li estem reservant
al centre del cadafal
un lloc únic, privilegiat,
i ens conte la història real
de la seua identitat.

Ella és el gran referent,
el símbol que representa
al Voodoo entre la gent,
fet que a d’ella impacienta
perquè no és del tot real,
sinó un mediàtic invent
per a fer que este ritual
puga ser més atraient.

Si ha sigut una gran artista
al cine i la televisió,
i també protagonista
a llibres de ciència-ficció
segur que enmig de la falla
amb el seu port i distinció
dona ella la talla
i ens ompli de diversió.

Es clar que ella existeix,
però a la religió “Hoodoo”
que passat un temps apareix
com a variació del “Voodoo”
que portaren al sud
dels estats nord-americans
els habitants africans
presoners de l’esclavitud.

Us contaré un secret
que m’ha dit a l’orelleta,
si eres xiqueta o xiquet
porta’t una agulleta
per a veure el monument
que ella us vol ensenyar
com li la teniu que clavar
per tindre més divertiment.

ESCENA 8.- La invitació
Com vos dèiem a l’inici
ara podeu jutjar
deixar enrere prejudicis
i sense por, poder opinar,
dir sincers que us pareix
esta antiga religió
que hui encara existeix
i es practica amb devoció.

Així que estimada amiga
i benvolgut amic,
de tot cor us ho dic,
no us quedeu amb la intriga
de saber més del Voodoo
vingueu enguany a Torrent
i admireu el monument,
que no ens mengem a ningú!!

I si no ho teniu clar
i voleu més informació
no sus haveu de pensar,
agafeu la direcció
cap a la falla L’Ermita
que a març, a meitat de més,
a tot el poble ha promès
acudir puntual a la cita.

Sols em queda agrair
la vostra pacient atenció
i poder aconseguir
la vostra benedicció
per tindre un llibret decent
i una correcta explicació
i si esta ha sigut dolent
de cor, us demane perdó.

Cita amb el monument,
amb la màgia i la diversió,
d’omplir un carrer de Torrent
d’art, cultura i tradició,
donant-li cos i vida
a la història del llibret
i una emotiva acollida
als esperats ninotets.

- Quina explicació més completa, crec que tenim molt de camí avançat. No
anem a fer-ho més llarg, es tracta d’un ritual d’involució, de viatjar en el
temps cap enrere i el primer que necessite serà un llistat de tots els xiquets i
xiquetes que en algun moment de la història de la vostra comissió han format
part de la comissió infantil, perquè així estaré segura que algú d’ells ha tingut
tracte amb les xiquetes, alguna ja xica o dona, que volem involucionar –
va dir Sophia, deixant bocabadats a més d’un, tant per la fermesa del seu
plantejament com perquè el ritual començava a prendre forma.
- El que ens demanes costarà uns dies, hauria de parlar amb Ximo, el nostre
secretaria, per a que m’ho prepare – va contestar Salva.
- No sé si te pot valdre el llistat de totes les xiquetes que han sigut Falleres
Majors– va afegir Carla – me l’acaben de donar i he pensat que et podria ser
d’utilitat.
- Perfecte!!! Totalment útil, Carla, però seria el màxim poder tindre una foto
actual de cadascuna d’elles, i si és per grups molt millor, és a dir, Falleres Majors
amigues que hagen sigut en anys diferents, Falleres Majors de la mateixa
família que us hagen representat en diferents anys, fins i tot generacions
diferents...quan més informals millors, açò si que és imprescindible, perquè
o és açò o caldria fer ninotets de vudú de cadascuna – va tornar a dir Sophia.
- Fotos, fotos, sense cap dubte, ara enviem un mail a la base de dades del 50
aniversari i a tots els grups de whassapp, dient que és urgent i segur que la
resposta serà molt bona, jo m’encarregue, però de ninotets vudú ....ni parlarne – va contestar Dani, mentre es posava mans a l’obra per aconseguir el que
Sophia havia demanat.
- Moltes gràcies Dani, ves enviant-me les fotos quan les tingues, però anem
a començar. Vaig a invocar-les totes i m’haveu de contestar amb el nom de
xiquets i xiquetes que varen conviure amb elles en l’any del seu regnat – va
explicar Sophia, mentre invoca a les quaranta-i-set Falleres Majors.

- Ja, ja...ja, està arribant fotos, les noves tecnologies són meravelloses, en poc més de mig hora
hem arreplegat les següents fotos –va dir Dani, metre anava completant un meravellós quadre amb
totes.

- I sense haver de fer cap d’eixos ninotes de drap, que donen molt de respecte.
Si és que on estiga la imaginació que es lleve qualsevol altra cosa, fins i tot
els rituals vudistes que semblen estar tant de moda enguany a la nostra falla
– va afegir Marc, compartint l’alegria de Dani.
- Això necessite imaginació i alegria. Anem a posar-nos en rogle, agafats de
les mans i alguns de vosaltres agafeu les fotos que ens han enviat i que siga
la que junte les vostres mans, que anem a començar a invocar als esperits
infantils de totes – va explicar Sophia, posada totalment en el paper de
sacerdotessa vudú, mentre pensava que si la veiera la seua iaia estaria més
que orgullosa d’ella.
De sobte, Sophia, començà a cridar en moltíssimes llengües, invocant a totes
les xiquetes que havien representat a la falla i convidant-les a viatjar fins al
passat i acudir al casal a una de les festes habituals del seu any de regnat.
Les llums del casal començaren a apagar-se, la foscor arribava acompanyada
d’un fum blanc perfumat amb essència i aromes de flors africanes, que va
fer que les fotos començaren a minvar fins a desaparèixer, al temps que
començaven a entrar per la porta, una a una, les Falleretes Majors, tal com
eren quan varen regnar.

Carla, va buscar a Sophia, i amb una abraçada d’agraïment va representar
la felicitat que tenia en aquell moment, estava compartint el seu regnat amb
altres xiquetes com ella, que poc a poc anaven jugant amb més confiança
sense parèixer que eren d’èpoques distintes, començaren a parlar de les
vivències, d’anècdotes, dels seus amics i amigues, de l’entorn, dels seus
hobbies...i encara que el temps passa, i de quina manera, amb diferència de
temps, totes seguien tenint en comú el seu afecte per la festa, i recordaven
aquell any com un dels més inoblidables i meravellosos de la seua vida.
Carla, havia vist complit el seu somni, les falles tenen eixa virtut, regalen
somnis i felicitat, i junt a Sophia, no parava de disfrutar d’una experiència
inoblidable.
Els records anaven i tornaven de forma espontània, un cúmul d’experiències
falleres i no falleres s’estaven tornat a reviure, i la humitat de molts dels ulls
d’aquelles xiquetes contava que les emocions i sentiments estaven a flor de
pell.
De sobte, una d’elles, no recordem be quina, va proposar posar un poc
d’ordre i organització, i encara que un principi, no pareixia que hi havia molt
de consens va aconseguir que es contaren pinzellades de vivències habituals
de les seues èpoques, i per a evitar parlar de tots els anys, van organitzar-se
per dècades i contar algunes de les coses que recordaven, i de quin tema, van
pensar, perquè temes hi havia per a estar dies, setmanes o mesos recordant.
Finalment, es van decantar per la música, pensant que al temps de recordar,
podrien cantar i ballar totes juntes les cançons que feien recordar aquells
anys on elles havien regnat entre els fallerets i falleretes infantils de la seua
falla.
Dècada dels 70
Els records de les que eren xiquetes en aquella època eren molt dispersos,
estem parlant d’entre 40-50 anys de distància, i el temps amb el seu pas
esborra molts d’aquells records, però començaren a parlar de grups i cantants
amb cançons que algunes encara recordaven, encara que foren pels treballs
recopilatoris posteriors.

Tres foren els grups que destacaren, el primer “La Pandilla”, el més antic,
que a principis dels anys 70 aprofitant les reunions familiars començaren a
cantar per hobby, i poc a poc, veient el seu talent van formar un grup entre
germans i cosins que va impactar en la societat d’aquell temps amb la cançó
“Capitan de madera”, un èxit total que va precedir a altres como “Achilipu”,
“Señor Doctor” o “Aio Aio”. I com era habitual en aquella època de la música
a la gran pantalla, aprofitant el seu tiró musical i altres figures famoses, però
com els records de “Capitan de Madera”, cap.
Altra saga familiar, un poc més majors, i tal vegada més recordats, perquè van
estar més temps en primera línia dels espectacles son com no, “Els pallassos
de la tele”, que després d’un periple per Amèrica van arribar a Espanya a
l’any 1973, fitxats per la TVE, i gravant en principi 13 programes, en blanc
i negre, que començava amb la clàssica salutació “Com estan vostès?”, amb
un èxit sense precedents que va continuar amb l’emissió diària de “El gran
circ de la TV”. I clar dins de l’espectacle la música tenia un lloc especial, i
segur que cadascún de nosaltres recorda una amb més afecte, però segur
que “Había una vez un circo”, “En el auto de papà”, “ El barquito de cáscara
de nuez”, “La gallina Turuleta”, “Los días de la semana” o “Mi barba tiene
tres pelos” estan en la ment de tots nosaltres.
L’èxit d’esta modalitat de música infantil va fer que les discogràfiques
aprofitaren la situació per formar grups, i d’entre ells, el que més èxit va
tindre a final dels anys 70, concretament publicaren el seu primer disc a
l’any 1978, estem parlant del duo format per un xic de quasi vint anys i
una xiqueta de huit, que van captivar als més menuts amb cançons com
“Si vas a París papà”, “Baila con el hula-hop”, “En un bosque de la China”,
“Multiplica con Enrique y Ana”, on ensenyaven a multiplicar cantant, i una
molt emotiva recordant a Felix Rodríguez De la Fuente “Mi amigo Félix”.
Dècada dels 80
Igual que els va passar a “Enrique y Ana”, la visió comercial d’uns productors
va crear a l’any 1979 el grup “Parchís”, que com diu el seu nom estava
format per quatre membres, dos xics i dos xiques que representaven les

fitxes del joc de taula més tradicional, i prompte van aconseguir un èxit sense
precedents, tant al nostre país com a Sud-Amèrica. Van ser habituals de la
gran pantalla, on promocionaven cançons com “Parchís-is-is”, “Cumpleaños
Feliz”, “Fin de curso”, “Twist del Colegio” o “Corazón de Plomo”.
Altres grups semblants com “Regaliz” o “Botones”, també van tindre
protagonisme, però per canviar totalment de modalitat, dins de cançons
dedicades als menuts, ens agradaria recordar a dos dones que també van
agradar moltíssim als menuts, Teresa Rabal i Rosa Leon. Dos estils totalment
diferents, perquè Teresa Rabal actuava i cantava amb cançons de molt de
ritme, i la majoria de vegades acompanyada per una coreografia de xiquets
i xiquetes, que ens fan recordar cançons como “De oca en oca”, “Mi perro
Napoleón”, “Palmitas palmitas” o l’arxiconeguda “Veo veo”, que dona nom a
un famós programa de TV dedicat als xiquets,
Per altra banda, Rosa Leon, és una cantautora amb un veu dolça i melòdica,
que comença composant cançons per a adults, però que a meitat dels anys
80 aprofitant l’auge dels programes infantils va captivar als xiquets cantant
“ A mi burro”, “Debajo un botón”, “El reino al revés” o la molt recordada
“Canción de la vacuna”.
Dècada dels 90
Sembla que el “boom” dels grups musicals composats per xiquets i xiquetes
va anar apagant-se, eixien molts grups que volien imitar als grans referents
de les dècades anteriors, fins i tot fent recopilatoris de les cançons de més
pegada, però el seu èxit va ser molt efímer. En tot cas, si que van haverhi dos grups que van tindre una bona acollida, no a l’alçària dels abans
esmentats, però si amb cançons que encara recordem. Estem parlant de
“Bom Bom Chip” i “Onda vaselina”.
“Bom Bom Chip” es pot considerar el grup més famós d’esta dècada,
començant el seu camí a l’any 1991 i dissolent-se a final de 1995, mostra
dels pocs anys d’èxit que comentàvem abans. Grup format per dos xics i tres
xiques, alguns dels quals havien participat en series de TV, aprofitant la seua

incipient fama televisiva per promocionar el grup. Cançons com “Corazón
de tiza”, “Sólo en casa”, “Chas y aparezco a tu lado”, i la tal vegada més
recordada “Toma mucha fruta”, que va ser emprada per fer una campanya
promocional en TVE a l’estiu de 1993.
Per altra banda “La Onda Vaselina”, nom original, va ser un grup d’origen
mexicà, que es va donar a conèixer a Espanya al representar al seu país a
l’Expo celebrada a Sevilla a l’any 1992. Grup de déu integrants, on l’entrada
i eixida de components era molt habitual, fins i tot el canvi de nom, perquè
de l’original passaren a cridar-se “Onda Vaselina”, llevant l’article, i en els
seus anys “OV7”, quan els components, ja adults, donaren un canvi radical
al seu estil. Quasi totes les seues cançons estaven relacionades amb històries
d’amor, i així podem recordar algunes, com “Te quiero tanto, tanto”, “Un solo
corazón”, “Calendario de amor”, “El Doctor Brujo” o “Que triste es el primer
amor”.
I també des de l’altra part de l’Atlàntic, concretament de Brasil, ens arribà
el ritme viu i colorit de Xuxa, que va saber readaptar l’estil, dirigit al públic
adult als inicis de la seua carrera artística als menuts, i amb el “Show de
Xuxa” va captivar i divertir a milers de xiquets de tot el món. Cançons com la
“Danza de Xuxa”, “Ilaire”, “Chindolele” o “Hoy es día de alegria”, encara es
poden escoltar a les festes populars.
Dècada dels 2000
La tendència que començà als anys 90 de no haver grups composats per
xiquets, sinó que eren adults els que cantaven per a xiquets va continuar, i
deixant en un segon lloc o anul·lant els grups infantils. Dos fenòmens com
“Cantajuegos” i “OT (Operación Triunfo)”, van copar el vessant musical d’esta
dècada i de la propera.
Abans de parlar d’estos fenòmens, i aprofitant-ne l‘èxit televisiu, “Els Lunnis”,
acompanyats d’una altra artista adulta com “Lucrecia”, van traslladar les
cançons d’èxit dels programes a l’escena musical, gravant així nombrosos

discs i realitzant espectacles on els menuts quedàvem bocabadats, més per
l’espectacularitat, vistositat i animació dels seus personatges, que per la seua
qualitat musical. L’èxit comença amb la cançó “Los Lunnis y los niños nos
vamos a la cama”, i a partir d’eixe moment van tindre una fulgurant projecció
amb cançons como “Somos Lunnis”, “Despierta ya”, “Vive la Navidad” o
“Vida sana” encara es recorden, i com a mostra l’èxit que han tornat a tindre
amb el seu últim treball “Los Lunnis de leyenda”, recentment publicat, o a
més de cantants, els Lunnis son historiadors.
CantaJuego naix com un projecte pedagògic-musical en format audiovisual,
desenvolupat per especialistes en l’estimulació psicomotriu i el treball
psicopedagògic, orientat als xiquets i xiquetes de 0 a 6 anys, on s’empra la
música i el moviment per posar en funcionament la imaginació i la fantasia;
vivències que desenvolupen la psicomotricitat, potencien el món afectiu i
les relacions socials. I va ser a l’any 2004 quan una productora va veure
possibilitats d’èxit si este projecte es donarà a conèixer, i així va ser, llançant
al mercat un CD i un DVD musical amb la recopilació del cançoner popular
espanyol, amb un èxit tan espectacular que ha arribat fins als nostres dies.
El llistat de cançons és extensíssim, totes de gran èxit, fins i tot que van ser
triades com a cançó de l’estiu, però de segur que tots recordeu “Levantando
las manos”, “Soy una taza”, “El tallarin” o “Chuchuwa”.
I si Cantajuegos és un projecte que porta camí de complir 20 anys animant
als xiquets i xiquetes, “Operación Triunfo”, porta el mateix camí, i a més
complementant-se a la perfecció, perquè si dèiem que la franja de 0-6 anys
la cobria Cantajuegos, a partir dels 6 anys, no hi ha xiquet o xiqueta que no
conega als participants d’este concurs musical. Perquè des de l’octubre de
l’any 2001 quan comença l’emissió del programa a TVE, fins a l’actualitat
on estem a punt de conèixer el guanyador de la 9ª edició, este concurs on
busquen nous talents musicals que interpreten cançons d’altres artistes amb
el seu segell propi, fins i tot algunes composicions pròpies del programa,
és el referent musical de la majoria de xiquets i xiquetes. I en este cas no
anem a parlar de cançons, però si us parlem de Bisbal, Bustamente, Rosa,
Chenoa, Beth, Vicente Seguí, Ainhoa....o dels actuals Alfred, Amaia, Ana
Guerra o Aitana, segur que tots recordem alguns dels seus principals èxits.

Et proposem un joc punxa els codis i endevina que artista es tracta

Dècada actual (2010....)
I com acabem de contar, l’efecte Cantajuegos i “OT” ha eclipsat pràcticament
a qualsevol altre grup o conjunt que fera música dirigida als xiquets, perquè
puntualment al llarg de la dècada han existit grups com “Els Gemeliers”, duo
de germans sevillans que al 2014 assoleixen l’èxit després de participar a la
primera edició de “La Voz Kids”, o els actuals “Adexe i Nau”, també germans,
en este cas canaris, que aprofitant la potència mediàtica de les xarxes socials,
en concret, del canal Youtube, en només 10 mesos han aconseguit convertirse en un fenomen musical, i les seues cançons “Tu y yo” i “Solos amigos”,
son arxiconegudes entre els xiquets i xiquetes de hui en dia.
Son records que hem arreplegat de les nostres Falleres Majors, segur que
ens hem oblidat de molts grups i referents musicals infantils, però com
estem comprovant al llarg d’este any el temps , eixe jutge que a ningú deixa
indiferent, s’emporta amb el seu pas molts d’estos records.
Carla, Sophia, i clar, Salva, no es podem oblidar de Salva, que en principi era
més que reticent a la proposta de Carla, i ara estava disfrutant com el que
més, coneixent de primera mà fets inèdits contats per xiquetes que com ells
havien sigut els màxims representants de la comissió.
El tres estaven molt emocionats, Carla i Salva en un núvol, però els tres
sabien que eixa màgia no podia ser eterna, i la sincera veu de Carla ho va
demostrar en preguntar-li a Sophia la qüestió que cap d’ells volia escoltar:
- Fins a quan anem a poder mantindre esta situació? Per què elles hauran de
tornar a la seua vida normal, no?
- Efectivament, així és. Qualsevol ritual té un principi i un final. Elles estan a
punt de desaparèixer, però pel que he estat escoltant quan jugàvem, vosaltres
teniu un altre ritual també molt poderós, el ritual del foc. Es cert? – va ser
Sophia, la que tornava la pregunta.
- Així és – va contestar Salva, mentre seguia explicant – la nit de San Josep,
Torrent, València i molts pobles del voltant, son presoners del foc, be, més

que presoners, partícips d’un encís que es repeteix any darrere any, i que
s’emporta tot allò dolent de la societat, i ens convida a començar de nou.
- I a nivell festiu, cada comissió planta un monument, com el que parlava del
Vudú, que cremem eixa nit, i encara que queden molts actes després de la
cremà, és com el fi del regnat de les Falleres Majors – va afegir Carla, mentre
els ulls de Sophia brillaven captius del que estaven contant-li Carla i Salva.
- Ho sabia, sabia que hauria de ser una cosa màgica, sobrenatural, perquè la
forma que totes elles parlaven d’este dia era diferent al parlar d’altres actes. Era
com màgia, com part d’un ritual dels meus avantpassats – va contestar Sophia
amb un semblant pensatiu i decidit a fer perdurar la màgia del seu ritual.
- Sophia!!!, Sophia!!!, que estan desapareixent les Falleres Majors, que se’n
van, has de fer alguna cosa, cal fer que es queden, tenim encara moltes
coses que preguntar-los – va cridar Salva, trenca la idea de Sophia.
- Carla, corre, tens que acomiadar-te de totes elles, i fes que t’escriguen en
estos fulls, què va suposar per a elles, o que van viure el dia de la cremà
de la seua falleta, que és per a elles la cremà...però corre, corre, no podem
perdre temps. Salva, ajuda-la, tu també, ajuda a Carla, que crec que encara
que se’n vagen una part d’elles es quedarà amb nosaltres – va dir Sophia,
mentre Carla i Salva obeïen les seues ordres.
Poc a poc el casal tornava al seu estat original, al temps que desapareixien
totes les Falleres Majors, tornaven tots els xiquets i xiquetes actuals, puix
sols Carla i Salva, i Sophia clar, havien pogut estar presents en aquell màgic
ritual. En acomiadar-se de l’última Fallera Major, els dos menuts es dirigiren
cap a Sophia per a llevar-li els fulls amb els sentiments de totes.
- Magnífics, haveu fet un meravellós treball, ací tenim una part més que
important de totes les xiquetes que ens han visitat. Elles van ser protagonistes
del ritual del foc, igual que ho han segut hui del ritual del vudú. Porteu,
porteu ací eixos fulls, poseu-los en la paret, i claveu damunt esta agulla que
us done, amb este ninonet vudú – va manar Sophia, a uns incrèduls, però
molt obedients, Carla i Salva.
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Baix la pluja,
darrere un cristall,
la vaig vore cremar.
No sé qui plora més,
el cel o jo." (Esther
V.)
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Tan sols recorde que es
tractava d’una lluna, pero la
vaig vore borrossa de tant que
plorava (Nuria G.)

- No tingueu por, vaig a posar en pràctica una idea de la meua besàvia, que
em va contar dies abans de morir. Quan la màgia de dos rituals convergeixen
en un mateix moment temporal, l’esperit d’eixos sers queda a les teues
ordres, i això hem aconseguit amb el vostre treball, hem aconseguit que en
cadascuna d’elles, hui s’unirà el ritual del vudú que les ha fet estar ací junt
al ritual del foc que elles van ser protagonistes, i ara els seus esperits faran
el que nosaltres els diguem, però sempre que siga per a bé, la maldat queda
fora d’este embruix. I ara podem fer que totes facen el que vosaltres vulgueu.
Així que us toca a vosaltres pensar que anem a manar, però no tenim molt
de temps, haveu de decidir-vos – va dir Sophia, mentre Carla i Salva estaven
quasi petrificats i sense saber com reaccionar.
- Com la idea va ser d’ella, jo pense que ha de ser ella la que ho ha de
decidir. Carla, què penses? – va preguntar Salva.
- Moltes gràcies Salva. Sophia, no sé si serà possible, però a mi m’agradaria
que el que hem viscut hui ho pogueren viure totes les Falleres Majors que
siguen en el pròxims anys, i si pot ser en la nit de la cremà, molt millor. Seria
possible? – va preguntar Carla, més que decidida.
- Tot és possible Carla, si ho decideixes des de dins del teu cor, i més amb
la sinceritat i calidesa que m’ho demanes. Els teus desitjos ja són ordres per
a ells. Ara només queda disfrutar al màxim del vostre ritual, jo me’n vaig a
anar, però està tot baix control, i l’únic que et demane és que quan acabe la
cremà d’enguany tu escrigues també el primer que en penses, i així tu també
seràs inclosa en el grup de Falleres Majors infantils que visiten cada any la
seua falla Ramón y Cajal la nit de la cremà i renoven el seu encís amb el
ritual del foc.
La cremà per a Carla és.........
- I no oblides contar-li a la teua successora en el càrrec este secret, però
només que a ella. L’únic xic que ho sap, i ho sabrà per sempre serà Salva,
però apel·lem a la teua discreció – va acabar de dir Sophia, mentre els tres
s’abraçaven i s’acomiadaven segellant el seu secret amb el testimoni de
l’amistat.

I amics, ara només queda esperar-se al dia de la cremà, i estar pendent del
moment en que Carla reba la visita de totes les seues amigues i Falleres
Majors que l’han precedit en estos 50 anys de vida, i saber si la màgia del
ritual del foc continua dins d’elles. Ja teniu feina, fixeu-vos bé, i si les trobeu,
recordeu,....silenci, que no volem trencar este embruix, sols apropeu-vos a
elles i escolteu els batecs del seu cor, el seu intens ritme les delectarà i els
seus records us captivaran.
Prengueu bona nota, nit de la cremà, no us oblideu, que jo ja tinc ganes de
començar a buscar esperits de Falleres Majors, espere que vosaltres també,
i com la història de les falles és la que queda escrita en un llibret, ací podeu
escriure que va ocórrer en la cremà de les falles del 2018...serà per sempre
part de la història de la falla Ramón y Cajal de Torrent.
Escrigueu ací com vareu viure la cremà de “Vudú”, monument infantil, obra
de Xavi Gàmez a l’any 2018.

Uns Racons per a la història
Quan a l’any 2001, la Junta Local Fallera de Torrent considera valorar el contingut infantil d’un llibret, s’obri dins de mi l’oportunitat de tornar-li al llibret
de falla tot el que m’havia regalat des de que ú tenia consciència lectora. En
un any de records com és enguany, a mi em ve a la memòria l’esperat moment
quan mon pare arribava a casa amb el llibret de l’any en curs, i com no amb “El
Granerer”, llibre oficial de les falles de Torrent, com de forma ràpida els donava
una ullada, per després llegir tranquil·lament els articles més interesants.
El nostre llibret sempre ha sigut molt especial, com tots, amb les seues parts
oficials, però sempre amb articles originals que et feien rellegir-los una i altra
vegada, i que hui en dia encara els podria llegir amb la mateixa atenció. Gravats especialment a la memòria tinc dos articles molt emotius: l’escrit a un faller que ens acabava de deixar, o la carta oberta del vell casal, i ja d’una forma
més festiva, els articles continuats al voltant de vocabulari faller i fester. Penseu
que estem parlant dels anys 80, quan la majoria dels llibrets no tenien articles
complementaris ni d’investigació, només les parts oficials. Possiblement per a
alguns siguen fets insignificants, però com es diu que les experiències viscudes
són les que ens guien els camins a seguir, estes experiències son l’embrió i
l’origen del nostre Racó Infantil.
Com dèiem a l’inici d’este article, a l’any 2001, Junta Local Fallera de Torrent,
amb la voluntat de promocionar e impulsar el llibret, afegeix al premi de millor
llibret, les modalitats de “Millor article d’investigació” i de “Millor contingut
infantil”, eixe va ser el definitiu tret d’eixida del nostre Racó infantil, perquè
està va ser la primera decisió, nomenar l’espai dedicat als menuts com “Racó
Infantil”, volent recalcar d’esta forma la importància que per a la nostra comissió tenia este apartat.
I així va ser com el primer any, en el llibret de les falles publicat a març de
2001 pren forma el nostre primer Racó, on un senzill conte “La il·lusió per la
vida”, introduïa l’explicació de la falleta, i dels apartats oficials de qualsevol
llibret, el saluda i les fotografies dels màxims representants i el llistat amb tots

els components de la secció infantil. Amb este primer Racó no vam obtindre
premi, però li guarde molta estima, per ser el primer, i perquè em va permetre
reconduir-ne l’estructura i aconseguir la línia d’èxits i reconeixements que tindríem a partir del següent any.
Perquè si, l’any 2002, amb el conte, “Records d’un iaio” vam aconseguir el
primer premi de “Millor contingut infantil” d’un llibret de falla de Torrent, sent
l’inici d’una seguida continuada d’este guardó fins a l’any 2016, que no el vam
obtindre, i vam recuperar a l’any 2017. Tenim molt clar que els premis no
són el més important, però sí són un reconeixement a l’aposta decidida d’una
comissió per la cultura, i per la transmissió de la cultura cap als més menuts.
Com dèiem, el conte de l’any 2012, ja començà a tindre una estructura similar
a l’actual, perquè la figura del “Conte”, com el defineix la RAE “Narració breu
de ficció”, ha sigut el fil conductor de tots els nostres llibrets. Un conte on els
protagonistes sempre han sigut els fallerets i falleretes de la comissió, i especialment, la Fallera Major Infantil i el seu President Infantil, sempre amb forma
d’aventura, hem volgut divertir, jugar, ensenyar, recordar, pintar, dibuixar, escoltar música o veure vídeos, fet possible amb la inclusió de les noves tecnologies
al llibret que també és un reflex de l’evolució del temps, i en definitiva hem
volgut apropar el llibret als més menuts. El nostre objectiu ha sigut, i ho és, que
el llibret no siga un element decoratiu més de la festa, cal llegir-lo, palpar-lo,
consultar-lo, emprar-lo..., que quan l’arxivem al final de les falles, tinga vida, i
reculla vida. Que en consultar-lo amb el pas del temps pugem veure, no sols el
seu contingut, sinó també com vam viure nosaltres eixe contingut, i com vam
deixar-ne petjada.
Altre aspecte fonamental per destacar en la història dels nostres Racons, és
la temàtica, perquè esta no és triada de quasevol manera, a la fi, el llibret és
l’explicació del que conte la falla, i no podem fugir d’eixa idea base, perquè el
fil conductor del conte sempre ha estat relacionat amb el lema del monument,
i també alguns fets rellevants de la història de la falla en eixe any. Que en algun
cas, per la seua importància van relegar a un segon lloc l’esmentat lema de la
falla. Per exemple, a l’any 2009, on els Jocs Florals Infantils que organitzem
compliren 25 anys, el conte del nostre Racó va portar per títol “El Conjur de les

lletres”, i imagineu quin podia ser el seu argument. I un altre exemple d’esta
integració de temàtica d’esdeveniment especial i lema de la falla el tenim enguany, perquè unim dins del conte “Entre rituals i records”, l’excepcionalitat
d’un 50 aniversari que no es compleix tots els anys i el lema “Voodoo” del
monument infantil.
Per últim, cal fer referència a l’element essencial que es permeta aconseguir
el nostre objectiu: l’atracció. El llibret ha de ser atractiu, ha de motivar a ser
llegit, ha de moure en els menuts una il·lusió per obrir-lo com quant agafen un
conte o còmic, i estem segurs que la majoria de vegades no ho hem aconseguit, perquè incitar a la lectura no és fàcil, però sempre ho hem intentat, i hem
recorregut a personatges como “Pumby”, “Els Pallasos de la tele”, “Les Tres
bessones” o “La Tortada de Maduixa”, que es barrejaven totalment amb els
personatges reials dels nostres contes, o de vegades fins i tot a dibuixos creats
de forma exclusiva pel mateix per José Luis Campillo, un extraordinari artista
que ha deixat la seua emprenta als nostres racons, bé en la portada exclusiva
per a la part infantil, inoblidable la del 2015 al voltant del “Minut blau”o els
dibuixos del racó 2013 dels “Emissaris de la Pau”.
I estes son les línies mestres dels nostres Racons infantils, i en les que hem
buscat aconseguir el nostre objectiu d’apropar la cultura i literatura fallera als
més menuts, perquè en el futur siguen ells els que escriguen als llibrets i siguen
els elements transmissors d’esta cultura. La pregunta per acabar és clara: Ho
hem aconseguit? No ho sé, no tinc resposta, però, el que si tinc clar, és que
per nosaltres no serà i no anem a deixar d’intentar-ho. El futur de la festa està
a les seues mans, i el llibret, també ha d’estar-ho, la nostra comissió seguirà
fent allò possible per a que ho estiga.
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Diumenge 4 de Març
Berenar President Infantil
18:00 hores

Cant de l’Estoreta
11:00 hores

Sopar Homenatge Fallera Major
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22:00 hores
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RESUM PROGRAMA DE FESTES 2018
DIA		ACTE							HORA
Dissabte
16 Desembre *Presentació Major			
10:00 de la nit
Divendres
9 Febrer
Exposició Fotos 50 Aniversari		
8:00 de la nit
Dissabte
10 Febrer
Gala 50 Aniversari			
6:00 de la vesprada
Dissabte
10 Febrer
Sopar 50 Aniversari			
10:00 de la nit
Diumenge
18 Febrer
*Presentació Infantil			
11:00 del matí
Dissabte
24 Febrer
Crida					
8:00 de la nit
Diumenge
25 Febrer
Cavalcada del Ninot Infantil		
11:00 del matí
Diumenge
25 Febrer
Berenar Fallera Major Infantil
6:00 de la vesprada
Divendres
2 Març		
Entrega Recompenses Llorer
8:00 de la nit
Dissabte
3 Març		
Cavalcada del Ninot			
7:00 de la vesprada
Diumenge
4 Març		
Cant de l’Estoreta			
11:00 del matí
Diumenge
4 Març		
Berenar President Infantil 		
6:00 de la vesprada
Dimarts		
6 Març		
Presentació de llibrets fallers		
10:00 de la nit
Dimecres
7 Març		
Concurs “A Torrent no li falles”		
10:00 de la nit
Dijous		
8 Març		
Clausura Jocs Florals Fallers		
10:00 de la nit
Divendres
9 Març		
Espectacle Musical i Mascletà		
10:00 de la nit
Dissabte
10 Març		
Sopar Homenatge Fallera Major		
10:00 de la nit
Diumenge
11 Març		
Festa Infantil
			
9:00 del matí
Diumenge
11 Març		
Gran Arreplegà				
11:00 del matí
Diumenge
11 Març		
Berenar Infantil				
6:00 de la vesprada
Dijous		
15 Març		
Plantà de la Falla Infantil			
8:00 de la nit
Dijous		
15 Març		
Sopar de la Plantà			
10:00 de la nit
Dijous		
15 Març		
Plantà de la Falla Gran			
12:00 de la nit
Dijous		
15 Març		
Ornat de Carrer				
12:00 de la nit
Divendres
16 Març		
*Trasllat i Entrega de Premis		
6:30 de la vesprada
Dissabte
17 Març		
Visita a les falles amb Xaranga		
11:00 del matí
Dissabte
17 Març		
Concurs de Paelles			
2:00 del migdia
Diumenge
18 Març		
*Ofrena de Flors a la Verge		
6:30 de la vesprada
Dilluns		
19 Març		
*Operació Kilo i Missa			
12:00 del migdia
Dilluns		
19 Març		
*Ofrena a Sant Josep			
1:30 del migdia
Dilluns		19 Març		Gran Mascletà				2:00 del migdia
Dilluns		
19 Març		
Cremà de la Falla Infantil			
10:00 de la nit
Dilluns		
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

