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EDITORIAL

El lema de la falla d’enguany és “Històries a tinta”. Un lema preciós i que ens ha fet reflexionar 
molt a tots els membres de la comissió de la falla Ramon i Cajal de Torrent, i com no, totes 
estes reflexions són les que van a omplir el Llibret de l’any 2016.

D’esta manera, anem a utilitzar el lema per a tots els escrits que a continuació s’exposen, 
perquè és una forma de ressaltar la riquesa literària que ens ha acompanyat al llarg de la 
història gràcies a un tinter i a una ploma.

I encara que en els temps que vivim, estos utensilis estan més que oblidats, sempre seran 
la referència per a contar vivències, per a rimar versos, per a reflexionar, per a recordar, per 
a reivindicar, per a homenatjar..., com ho han sigut en moltes de les etapes de la història de 
la Humanitat. 

Tant de bo seria que junt amb les noves i revolucionàries tecnologies, mantinguérem l’art de 
l’escriptura com una ferramenta fonamental per a expressar els sentiments més entranyables  
i evitar que siguen les màquines les que ho facen i manipulen al seu capritx.

O una cosa o altra...! No, a quin sant! No podem tancar els ulls al progrés que millora de 
gran manera la nostra qualitat de vida, però si som defensors de mantenir per damunt de 
tot els costums i tradicions, i no perdem la capacitat d’escriure com ens han ensenyat els 
nostres avantpassats.

Reivindicant este missatge, el llibret 2016 de la Falla Ramon i Cajal de Torent continua 
sent fidel a la seua idea de destacar els nostres màxims representants, Falleres Majors i 
Presidents, junt amb la resta de fallers i falleres que formen la comissió.

I de nou presentem un ric i entranyable treball d’investigació junt al tradicional Racó Infantil, 
combinant història i fantasia, però que en els dos casos ens porten a conèixer amb profunditat 
estampes meravelloses de la nostra història.

A més a més, hem procurat fer un llibret actual, on les paraules gràcies i enhorabona, 
estan contínuament presents, sens deixar passar l’ocasió de recollir opinions, suggeriments, 
peticions, queixes, o senzillament, aprofitar l’ocasió per a contar una història o perquè no, 
un conte.

Llegiu el llibret... Però, llegiu-lo tot. Us agradarà. I per favor, quant estigueu fent-ho, imagineu 
que s’ha confeccionat amb ploma i tinta, en homenatge als que ho han fet així durant anys i 
anys, i d’esta manera, pensarem que tot el seu contingut són realment, Històries a tinta.
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SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

Després de la tempesta ve la calma. Què refrany més encertat! I el cas és que les falles 2015 
sempre seran especials en la història de la nostra Comissió. No sempre reformes un casal de 
la teua propietat i el converteixes en una referència, no sols del món faller sinó de qualsevol 
altre tipus d’activitat. Ha costat, perquè ha costat i el que va a costar en els propers anys, 
però estem molt satisfets i orgullosos de tindre el casal que tenim.

L’any passat us parlava de l’embolic en el que m’havien posat fins i tots els més amics fallers 
que tinc, quan sens adornar-me em trobava presidint la meua falla, la falla de la meua vida, 
que quasi me la lleva, pel patiment que va significar portar endavant un projecte tan ambiciós 
i sens deixar a un costat, totes les activitats habituals que ha d’afrontar una comissió com la 
de la falla Ramon i Cajal de Torrent.

I ací estem de nou, a les portes d’una altra Gran Setmana Fallera que de segur anem a 
afrontar amb la mateixa il·lusió de sempre i per això hem posat tota la maquinària en marxa, 
encara que des de l’endemà de la cremà de les falles 2015, la gran maquinària humana que 
té la falla de l’Ermita es va posar-se en funcionament i fins el proper dia 19 de març no deixarà 
de produir tot tipus de sentiment: sentiments d’alegria i satisfacció, quan arriben els premis i 
reconeixements, i en algun cas, sentiments de desencant i tristor, quan no ha sigut així, però 
tots són necessaris per a comprendre millor la vida d’un faller i propiciar eixe ambient d’unió 
i germanor del que pot presumir a dia d’avui la nostra comissió.

I una prova de tot el que hem dit, la tenim en el nostre llibret, un projecte ambiciós en el que 
participen un grapat de fallers i falleres i que amb el lema: “Històries a tinta” intenta recollir 
la història de la falla Ramon i Cajal viscuda durant l’exercici 2015/2016, protagonitzada, com 
no, per tots els membres de la comissió, des del més major fins al més menut que acaba de 
nàixer, però sens cap de dubte, per damunt de tots tenim a les nostres Falleres Majors, Maria 
i Mireya, i el President Infantil, Dani.

Un any més podem presumir i molt, de les nostres Falleres Majors 2016, amb Mireya, una nina 
encantadora que desperta passions en tots aquells que comparteixen amb ella moments de 
la seua vida i amb Maria, una xica meravellosa que per la seua dolçor i simpatia em fa sentir 
molt orgullós quan junts representem la nostra comissió. I per a que no hi haja cap minut de 
tranquil·litat i tot siga una festa, comptem amb el President Infantil, Dani, un terratrèmol humà 
que garanteix el somriure i l’alegria en tot moment.

Els quatre junts de segur que aconseguirem que les falles 2016 siguen inoblidables, però 
no volem estar sols. Volem compartir la festa amb tots: fallers, falleres, familiars i amics. Us 
esperem al casal durant la Setmana Fallera. No necessiteu cap invitació, tan sols ganes de 
divertir-se i passar-ho molt bé. 

                                   Antoni Martínez i Albert 
                           PRESIDENT 
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FOTO PRESIDENT



Fallera Major

Essències de un viu color que naix al dia

mirant la teua gràcia que ens derrames

com un braçat d’aromes que tu exhales

despertes el blau cel que tant t’admira.

Tus seràs cançó de pau en nostra festa

suau esclat meravellós d’espurna blanca

duràs el vell concert que al cel li canta

d’estrofes i de cants que ens manifesta.

Tu portes el suau brisall de la nit fresca

d’eixe goig que ens inspira suau alegria

com deliri ja creixent d’humana glòria.

Tu sembles els vells jardins de l’aventura

en este bell moment de pau i  d’harmonia

al ser tu Fallera Major, Maria Victòria.

Maria Victòria Oria de Rueda i Puche









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

FALLERES Càrrec
Fallera
Major

Llorer-Brillants
Bunyol-Torre

Fulles Llorer
Bunyol-Torre

Or
Bunyol-Torre

Argent
Bunyol-Torre



Ruth Chuliá i Sena    2009-2009 1999-1999 1996-1996
Balma Clausich i Puchades       
Inma Company i Aracil    2013-2013 2004-2004 1999-1999
María Company i Aracil    2014-2014 2004-2004 2002-2002
María Córcoles i Aviñó      
Gema Costa i Vicente     2013-2013 2010-2010
Amparo de la Encarnación i Barberá      
Laura de la Encarnación i Barberá       
Mª Jesús Escuder i Sanz       
Lola Espeleta i Paredes  1973 2003-2003 1993-1993 1984-1984 1983-1983
Katy Esteva i Ibáñez  1993  2009-2009 1999-1999 1996-1996
Amanda Faya i Ruiz     2015-2015 2012-2012
Sandra Felguera i Romero    2009-2009 1999-1999 1996-1996
Arancha Fernández i Álvarez     2016-2016 2013-2013
Sheila Mª Fernández i Álvarez  2015   2015-2015 2012-2012
Mª Carmen Ferrandis i Puchol    2007-2007 1997-1997 1994-1994
Cristina Flor i Besó      
Inma García i Barat Junta Local Fallera 2011   2015-2015 2012-2012
Pilar García i Gamero    2009-2009 1999-1999 1996-1996
Ana García i Gil    2008-2007 1997-1997 1994-1994
Paqui García i Hurtado Secretària 2003    
Mar García i Yago    2016-2016 2006-2006 2003-2003
Sari García i Yago    2013-2013 2003-2003 2001-2001
Mónica Garrido i Sáez     2010-2010 2007-2007
Manoli Gavilán i Gómez    2010-2010 2000-2000 1997-1997
Lucía Giner i Muñoz       
Jasmyna Gordillo i Masegosa  2010   2011-2011 2010-2010
Michell Honrubia i Redondo      
Tamara Honrubia i Redondo      
Alba Ibáñez i Montes      
Mª Vanessa Izquierdo i Bulgarelli      
Laura Izquierdo i Mullor    2013-2013 2003-2003 2001-2001
Mª Ángeles Lapeña i Martínez      
Susi Llópez i Mora      2014-2014

FALLERES Càrrec
Fallera
Major

Llorer-Brillants
Bunyol-Torre

Fulles Llorer
Bunyol-Torre

Or
Bunyol-Torre

Argent
Bunyol-Torre



Mª José Llopis i Cantero    2011-2011 2001-2001 1998-1998
Merce Luz i Carpio   2013-2013 2005-2005 1996-1996 1994-1994
Ana Marín i Mantas       
Sonia Márquez i Carrión  1994  2009-2009 1999-1999 1997-1997
Jéssica Martínez i Carmona  2012   2013-2013 2010-2010
María Belén Martínez i López  2006   2007-2007 2004-2004
Paula Martínez i López      
Carmen Marzo i Romero      2014-2014
María Miquel i Almenar     2013-2013 2010-2010
Lola Miquel i Campos Secretària  2009-2009 1999-1999 1989-1989 1987-1987
Tamara Miquel i de la Encarnación      
Mª Carmen Montesa i Andrés   2001-2000 1991-1990 1981-1980 1978-1978
Micaela Montesdeoca i Tilve      
Mª del Pilar Montoro i Antonaya      
Mª Carmen Mora i Besó   2014-2014 2004-2004 1994-1994 1991-1991
Susi Mora i Chuliá  1982 2004-2005 1994-1995 1984-1987 1981-1982
Laura Moragón i de la Encarnación     2012-2012 2009-2009
Raquel Muñoz i García    2015-2015 2005-2005 2002-2002
Mª Carmen Muñoz i González Cavalcada Infantil  2011-2011 2001-2001 1991-1991 1988-1988
Azahara Muñoz i Teruel       
Ana Nájera i Benavente      
Mª Victoria Oria de Rueda i Puche  2016   2013-2013 2010-2010
Cristina Ortí i Botifora      
Jéssica Paes i Bartual      2016-2016
Mª Carmen Palacios i Vento     2015-2015 2012-2012
Andrea Pallardó i León      
Pilar Pérez i Martín      
Andrea Peris i González      
Lidia Peris i Lorente      2016-2016
Alicia Peris i Palacios     2015-2015 2012-2012
María Piles i Gavilán     2009-2009 2006-2006
Sheila Piles i Gavilán Play-Back Infantil     2014-2014
Pepica Piles i Mora     2015-2015 2012-2012
Fina Prats i Montesinos                     2011          2001                          1998 

FALLERES Càrrec
Fallera
Major

Llorer-Brillants
Bunyol-Torre

Fulles Llorer
Bunyol-Torre

Or
Bunyol-Torre

Argent
Bunyol-Torre



Marian Prieto i Rodrigo  2007   2011-2012 2007-2007
Ruth Maria Puche i Suay      
Magdalena Puig i López Delegació Infantil  2016-2016 2006-2006 1996-1996 1993-1993
Yolanda Puig i López    2010-2010 2000-2000 1998-1998
Sonia Punzano i Rodríguez  2009   2013-2013 2010-2010
Maria Ramos i Casanova       
Lorena Reina i Serralle     2016-2016 2013-2013
Maria Requena i Aguilar      
Flori Requena i Romero  2014   2013-2013 2010-2010
Zaira Romero i Luna     2016-2016 2013-2013
Flori Romero i Tudela                 Cavalcada Infantil  2003-2003 1993-1993 1983-1983 1981-1980
Patricia Romero i Tudela Delegada Infantils 2001 2014-2014 2004-2004 1994-1994 1991-1991
Clara Ros i Ferrer      2015-2015
Violeta Ros i Ferrer     2014-2013 2011-2010
Lourdes Ros i González    2016-2016 2006-2006 2003-2003
Cristina Sánchez i Yago    2013-2013 2003-2003 2001-2001
Mª Dolores Sánchez i Yago    2011-2011 2001-2001 1999-1999
Mª Jesús Sanz i Oviedo       
Nuria Segura i Romero      
Patricia Segura i Romero      2014-2014
Immaculada Serrador i Vilanova      
Sara Serrano i Martí     2004-2004 2001-2001
Cristina Toledo i Boscá      
Marta Toledo i Boscá      2014-2014
Miryam Tormo i Pardo      
Gracia Tortosa i Colomer     2016-2016 2014-2013
Mª Elena Tortosa i Colomer    2009-2009 1999-1999 1996-1996
Encarnita Verdet i Cava  2004 2008-2008 1998-1998 1989-1989 1986-1986
Maite Verdet i Olcina   2016-2016 2007-2007 1997-1997 1994-1994
Silvia Verdet i Olcina     2008-2008 2005-2005
Isabel Vilanova i Aracil    2016-2016 2007-2007 2006-2006
Marta Belén Vilanova i Martínez      2016-2016
Esther Vilanova i Soler     2012-2012 2009-2009
Sara Villalón i Miquel     2016-2016 2013-2013

FALLERES Càrrec
Fallera
Major

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
Àlex Alba i Olmo Vocal    
Antoni Andrés i Campos Vocal   2007-2007 2004-2004
Antoni Andrés i Costa Vocal 2008-2008 1998-1998 1990-1989 1987-1987
Andrés Andreu i Alabajos Cultura 1994-1994 1984-1984 1977-1976 1975-1971
José Fernando Andreu i Alabajos Carrossa 2000-1998 1990-1988 1981-1979 1977-1977
David Andreu i Andreu Vocal 2016-2016 2005-2005 1995-1995 1992-1992
Alejandro Andreu i Arnau Vocal    
Samuel Andreu i González Vocal     
Federico Andreu i Higón Vocal 2005-2005 1995-1995 1985-1985 1982-1982
José Fernando Andreu i Mora Vicepresident 2011-2013 2003-2003 1995-1995 1993-1993
Alejandro Andreu i Serrano Vocal   2016-2016 2015-2015
Alejandro Baviera i Climent Vocal    2016-2016
Juan Benavent i Aleixos Vocal 2010-2009 1999-1999 1989-1989 1986-1986
Juan José Benavent i Roig Assessor 2013-2013 2005-2004 1996-1996 1994-1994
Pau Benavent i Roig Vocal   2013-2013 2010-2010
José Ramón Bermell i Espeleta Vocal  2014-2014 2004-2004 2001-2001
José Vicente Botella i Barreda Vocal    
Gonzalo Bueno i Fernández Vocal   2008-2008 2005-2005
Francisco Enrique Cabrelles i Verdet Vocal   2011-2011 2008-2008
Vicente Calvete i Doménech Vocal 2001-2000 1991-1990 1981-1980 1980-1978
José Vicente Calvete i Montesa Vocal   2007-2007 2004-2004
Baltasar Campillo i López Vocal  2012-2012 2003-2003 2002-2002
José Luis Campillo i Ruiz Cultura  2013-2013 2003-2003 2000-2000
José Antonio Carratalá i Blasco Junta Local Fallera   2006-2006 2003-2003
José Antonio Carratalá i Micó Vocal   2004-2004 2001-2001 
José Antonio Carratalá i Pardo Carrossa 2010-2011 2001-2001 1994-1993 1991-1991
Eric Cebrián i Carmona Vocal    
Héctor Cebrián i Carmona Vocal    
Salvador Ciscar i Juan Vicepresident 2016-2016 2010-2008 1999-1999 1996-1996
Manuel Climent i Moral Vocal   2015-2015 2014-2014
José Company i Aracil Vocal    
Andrés de la Flor i Llamas Carrossa  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
Pedro Fernández i Yebenes Vocal    
Adolfo Folgado i Veguer Vocal  2013-2013 2003-2003 1998-1998

FALLERS Càrrec
Llorer-Brillants
Bunyol-Torre

Fulles Llorer
Bunyol-Torre

Or
Bunyol-Torre

Argent
Bunyol-Torre



Fernando Furió i Soriano Vocal 2006-2006 1995-1993 1986-1983 1980-1980
Gari Gabarri i Magro Vocal     
Carlos Gallego i Andreu Vocal     
Javier Gallego i Puig Vocal  2014-2014 2004-2004 2001-2001
Francisco García i Andreu Vocal   2010-2007 2004-2004
Manuel García i Funes Carrossa  2015-2012 2002-2002 2001-2001
Manuel García i Gurillo Vocal   2010-2010 2007-2007
Javier Garrido i de la Flor Vocal    
Sergio Giménez i López Vicepresident  2010-2009 2001-2001 1998-1998
Manuel González i García Vocal  2016-2016 2006-2006 2004-2004
José González i Santamaría Vocal    2014-2014
Roberto González i Santamaría Vocal     
Javier Hernández i Antonino Vocal    
Miguel Honrubia i Pérez Vocal    
José Antonio Ibáñez i Gil Vocal 2004-2004 1994-1994 1984-1984 1981-1981
José María Ibáñez i López Vocal    
Manrique Izquierdo i Alepuz Vocal 2012-0000        2005-2004 1994-1994 1992-1992
Jorman Izquierdo i Mullor Economia  2009-2008 1999-1999 1996-1996
Rafael Leal i Benlloch Vocal    
Andrés Llopis i Cantero Vocal  2015-2015 2005-2005 2002-2002
Andrés Llopis i Veguer Llibret 2000-1999 1990-1989 1982-1981 1980-1980
Nicolás Manzano i Sendra Vocal   2012-2012 2009-2009
Jaime Martín i García Vocal  2013-2013 2004-2004 1998-1998
Antonio Martínez i Albert President 2005-2005 1995-1995 1987-1987 1986-1983
Rubén Martínez i López Vocal  2015-2015 2005-2005 2002-2002
Aitor Martínez i Muñoz Vocal   2013-2013 2010-2010
José Arturo Marzo i Romero Vocal   2013-2013 2010-2010
José Arturo Marzo i Sempere Vocal 2003-2003 1993-1993 1983-1983 1980-1980
Juan Antonio Marzo i Sempere Vocal 2004-2004 1994-1994 1984-1984 1981-1981
Arturo Mil i Contreras Vocal 2016-2016 2006-2006 1996-1996 1993-1993
Román Mil i Garrido Vocal    2015-2015
Rafael Miquel i Campos Vocal  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 

FALLERS Càrrec
Llorer-Brillants
Bunyol-Torre

Fulles Llorer
Bunyol-Torre

Or
Bunyol-Torre

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

FALLERS Càrrec
Llorer-Brillants
Bunyol-Torre

Fulles Llorer
Bunyol-Torre

Or
Bunyol-Torre

Argent
Bunyol-Torre

Músic Mariano Puig Yago 3
46900 Torrent | VLC
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F 961 551 231
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En Rianjo podem imprimir i personalitzar, 
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MÉS FALLERS BRILLANTS

La Comissió de la falla Ramon 

i Cajal de Torrent, té de nou la 

satisfacció de presentar enguany a 

un grup de fallers que per la seua 

trajectòria de molts anys en esta 

Comissió, van a rebre la Torre i el 

Bunyol d’ Or amb Fulles de Llorer i 

Brillants que atorga la Junta Local 

Fallera de Torrent i la Junta  Central 

Fallera de València.

Ángel Villalón i Olmo, no 
té, que sapiguem, cap títol 
nobiliari, però dins de la 
nostra comissió és el faller 
que més títols ostenta. El 
primer que va rebre fou el 
de “Clauitas”. Seria perquè 
la primera especialitat per la 
que es donà a conèixer era 
l’electricitat. Les llums i tot el 
referent a la megafonia del 
casal ha sigut sempre la seua 
obsessió. Després va rebre, i 
amb molta raó, el títol de “Rei 
del Reciclatge”. Des de que 
va formar part de la falla de 
l’Ermita, ací no es tira res! Tot 
ho aprofita, tot val i quan es 
vol tirar alguna cosa perquè 
no té cabuda en cap lloc, que 
no s’assabente Àngel. Però 
on destaca per damunt de 
tot, és en el salvaguardament 
del material i qualsevol altre 
objecte. Quan algun faller 
necessita alguna cosa, que 
no la busque. Tan sols cal 
preguntar-li-ho a Àngel. És 
evident que no es tracta 
d’una bellesa de la Natura, 
excepte per a Lola, la seua 
dona, però de segur que tots 
els fallers i falleres de la Falla 
Ramon i Cajal estem d’acord 
en admetre que Àngel té un 
cor que no li cap en el cos i té 
una capacitat creativa que el 
fa necessari i imprescindible 
en la nostra comissió.
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Salvador Ciscar i Juan, és 
el nostre Boro, l’escriptor, 
l’investigador, el descobridor, 
l’enamorat de la història, 
l’incansable estudiós de 
la vida i cultura de Torrent, 
el principal promotor 
per a donar a conèixer 
personatges de la nostra 
ciutat, que amb el pas del 
temps, injustament, havíem 
oblidat, l’estendard del món 
de les falles que obri pas 
als costums, tradicions, 
anècdotes i vivències de les 
falles torrentines, l’exemple 
de col·laboració i entrega a 
qualsevol comissió fallera 
que sol·licitava la seua 
ajuda, el prototip d’un home 
bo, i, un orgull per a la Falla 
de l’Ermita.
Boro sempre serà recordat 
per ser el literari que ha 
revolucionat el món dels 
llibrets fallers de la nostra 
ciutat i els ha situat en el punt 
més alt de la seua història, 
convertint-los en obres d’art, 
com així li ho han reconegut 
a través dels nombrosos 
premis que ha rebut o pels 
sentiments d’admiració i 
gratitud que ha despertat 
en tots els que hem tingut la 
sort de poder accedir a les 
seues publicacions.
Les paraules, de vegades 
no fan justícia d’allò que es 
vol dir, i en este cas, queden 
molt lluny de la realitat. Boro, 
és més i millor.

Magdalena Puig López, 
ha escrit una pàgina molt 
especial en la història de 
la nostra Comissió. Millor 
dit, algunes pàgines. En 
primer lloc, cal dir que no 
ha sigut mai Fallera Major, 
la qual cosa no seria notòria 
perquè ne són moltes les 
falleres les que no arriben 
a ocupar este emblemàtic 
càrrec. Però si diguem que 
ha sigut Fallera Major de 
Torrent, la cosa canvia, i 
molt. Si senyors, Magdalena, 
ha sigut durant un any la 
màxima representació fallera 
del poble de Torrent, i ben bé 
que hem presumit els fallers 
i falleres de l’Ermita durant el 
seu regnat, perquè la seua 
presència i personalitat no 
han passar desapercebudes 
en el món faller torrentí.
Però, a més a més, dins 
de la comissió, Magdalena 
ha destacat en totes les 
activitats en les que s’ha 
involucrat. Mai oblidarem 
quan anava per l’aire 
formant part del primer grup 
de playback que vam tindre, 
sent una de les pioneres 
d’esta faceta cultural, però 
no es  conformava tan sols 
en ballar, perquè és una 
enamorada del món del 
teatre i ara, més que mai, 
col·labora, actua i potencia 
una de les manifestacions 
culturals que més ha divulgat 
la falla Ramon i Cajal al llarg 
dels seus anys d’existència, 
com és el Teatre.
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David Andreu i Andreu, és 
un faller que no es dóna 
massa a conèixer, però, 
circumstàncies dels últims 
anys han fet que la seua 
presència es fera més 
notòria i molta gent ha pogut 
comprovar que es tracta 
d’un gran faller i d’una millor 
persona. Si esta Comissió 
està a punt de complir 50 
anys d’història, David quasi 
porta els mateixos com a 
faller, comptant això sí, els 
anys d’infantil, perquè si 
diguem que és fill d’Andrés, el 
marbrista, és fàcil d’imaginar 
que siga així. Els pares que 
són molt fallers, provoquen 
estes situacions i a Andrés 
no el guanya ningú. David ha 
col·laborat en activitats molt 
peculiars com en l’Ornat 
de Carrer, en companyia 
del seu germà i quan 
últimament, començava 
a aparèixer menys pel 
casal, el seu fill, Joan, s’ha 
encarregat de tornar-lo de 
la forma més esplendorosa, 
quan va ser l’any passat el 
nostre President Infantil. Un 
any meravellós per a tota la 
família, fallera, com no, que 
ens va oferir el millor David 
de tots, per la seua humilitat 
i senzillesa, valors que 
dignifiquen encara més la 
persona, que a més a més, 
destaca per la seua bondat 
i simpatia.

Arturo Mil i Contreras, és 
un altre pilar que sorgit 
d’una gran família fallera 
de l‘Ermita, constitueix la 
base de la que hui és la falla 
Ramon i Cajal de Torrent. Pot 
ser que siga el faller més gran 
que tenim, i clar, tots els que 
el coneixen, ho confirmaran 
sense cap dubte, però, si tan 
sols mirem la seua alçària, 
seríem injustos, perquè en 
eixa persona enorme tenim 
un tresor de generositat, 
fidelitat i estima. Quan 
nomenem Arturo Mil, molts 
són els que pensen en son 
pare, un dels fundadors 
d’esta comissió, però no, 
estem parlant del primer fill 
dels quatre que va tindre 
Carmen, de la que guardem 
tots un gran record i que mai 
oblidarem. Arturo, a més a 
més de la seua presència, 
ens ha enriquit amb un 
família que comença a ser 
nombrosa amb dona, fills i 
néta, per a que  el cognom 
Mil, continue sent una 
referència entre nosaltres, 
com ho ha sigut sempre. 
Com en altres casos, esta 
recompensa de Brillants 
mai serà suficient per a 
reconèixer, la gran trajectòria 
fallera del nostre Arturo, tant 
d’infantil com de major, per 
això, cal dir, ben fort, gràcies 
Arturo per ser com eres i 
poder compartir amb tu, 
moments de la nostra vida.
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Mª Luisa Blanco i Verdet, és 
una altra fallera que potser 
que no coneguem massa si 
no donem més pistes. No 
obstant això, si comencem 
dient que és la germana 
de Loli, una de les nostres 
Falleres Majors, és possible 
que ja ens faça recordar, i si 
a més a més, diguem que 
és la cunyada de Sergio, 
President de la Comissió 
durant bons anys, ja tenim la 
foto de Luisa en la retina de 
tots els fallers i falleres. Però, 
tots coincidirem en pensar 
que si Luisa va a rebre esta 
recompensa després de 
trenta anys de fallera, no 
necessita de ningú per a 
ressaltar els seus mèrits. 
Ella per si sols s’ha guanyat 
el reconeixement de ser 
una fallera Brillant. Mai ha 
sigut la gran protagonista 
de cap activitat però n’ha 
participat en moltes, això sí, 
sense cridar massa l’atenció 
i donant-se a conèixer 
com una dona senzilla ben 
acceptada per tots. Des 
d’este humil llibret volem 
donar-li les gràcies a Luisa 
que junt amb altres fallers i 
falleres com ella, fan possible 
que la falla de l’Ermita haja 
aconseguit el prestigi que té 
dins del món de les falles a 
la ciutat de Torrent.

Mayte Verdet i Olcina, és un 
altra component de la falla 
de l’Ermita que comparteix 
la condició de ser fallera 
amb la seua germana Sílvia, 
i com no, constitueixen la 
major garantia de continuïtat 
de la comissió, amb els seus 
homes i els seus xiquets 
fallers, i no sols pel número, 
sinó també pel compromís 
que han adquirit amb la 
seua falla, participant i 
col·laborant en qualsevol 
activitat. Mayte, és una 
persona sincera, treballadora 
i molt preocupada pels seus. 
Intenta tindre-ho tot baix 
control. És simpàtica i prou 
extravertida; li agraden els 
reptes i no dubta en participar 
en els actes que s’organitzen. 
De fet, enguany fins i tot 
està assajant per eixir en la 
presentació formant part del 
grup de ball. En definitiva, 
fallers i fallers, de veres us 
dic que val la pena conèixer 
a Mayte i gaudir de la seua 
amistat, perquè darrere 
d’una dona complidora i 
responsable amb tots els 
seus menesters, trobem una 
xica prou terratrèmol i molt 
viva, que li agrada la festa, 
i, això sí, és molt amiga dels 
seus amics.



Artista:
Vicent Martínez

Lema:
Històries a tinta
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HISTÒRIES A 
TINTA

per Andrés 
Andreu i Alabajos

Quan anem de votacions

votem a qui més agrada

després són desil·lusions

ens han venut, què collons

fent pactes de marranada.

Us tinc que parlar del cuc

que sembla molt innocent

que el seu nom és el CUP

i està posant-li l’embut

a un aspirant a president.

Us parlaré d’altres coses

però no us vull cansar

serà de tot espines i roses

tindrem també altres brosses

així que anem a començar.

Cal dir que esta explicació

abans d’entrar en matèria

vull fer esta introducció

començant a escriure el guió

per ser la cosa prou sèria.

El lema té molt bona pinta

escriure tot amb la veritat,

són les històries en tinta

al desfer el llaç esta cinta

deixarem el fet plasmat.

És un tema prou visible

molt genèric en este art

resulta quasi impossible

que a més de ser sensible

deixen l’honrat parat.

Escriurem com es degut

no gastant la “redondilla”

perquè llegir-la és prou fotut

vull ser clar i un poc astut

és gran esta mandonguilla.
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Estem perdent la xaveta

sembla això una bogeria

com un conte de fantasia

l’escriptura és prou completa

un amic en la Gaseta

llegia d’un gori-gori

que han muntat un tanatori

per a animals, pardals o gosseta

Es pren estima a la mascota

i quan es mor et sap mal

no oblidem que és animal

siga un gos, llop o granota

no vull jo el posar la pota

ni a ningú el pretenc jutjar

la llibertat es deu acceptar

siga rei, cavall o sota.

Per a vetlar té el seu lloc

recordatoris o estampes

tu pots tapar-lo amb mantes

o dins d’una caixeta fa joc

maquillar-lo algun retoc

la cara sòl quedar bonica

i la factura molt li pica

però per al seu gos és poc.

Es posarà música canina

o un concert de animals

de periquitos o pardals

qui té diners i l’estima

amb una urna molt divina

i no acaba ací la qüestió

després de la incineració

un refresc d’aigua i llima.

Amb tinta 
s’escriu el  
gori-gori
els animals 
ja tenen 
tanatori
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Este tema no podem callar

tractant este coses amb pilotes

vull matisar bé les notes

per a que el meu vot siga clar

sempre que he anat a votar

elegeix el nostre fidel candidat

però jo em veig estafat

donant el vot a altre partit

que no em sent compartit

i sens permís l’han donat.

És l’essència dels aires nous

que és una mentida el pactar

jo pense que és enganyar

per tant de buscar bons sous

és com si em toquen els ous

quan ha acabat la gallina

per a molts és prou indigna

sempre mana el qui no deu

i a més de ser l’última veu

simula tindre gran estima.

Els pactes 
no són 

honrats
amb tinta           

queden 
gravats

Es trenquen prompte les seccions

els que li feien la gran pilota

eixe amor de pacte explota

es desfan les comissions

acaben tots av rodolons

perquè tots volen  manar

ningú vol el seu sou deixar

voten tots a fer punyetes

el consistori les passa estretes

i tot per culpa de pactar.

Cada partit el seu programa

ja que la política no és un joc

perquè tots menjant del pot

i de poder tenen prou gana

poden acabar en sardana

per voler al més alt pujar

i ningú ho va voler deixar

perquè el poder és mortal

sempre hi ha negre pardal

que al mateix lloc vol pujar.
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La història no es deu esborrar
és un fet que ja està escrit
molts tenen gravat en el pit
tot allò que no cal oblidar.
Les pagines es deuen passar
acceptant-les de forma cordial
així que a riure que és genial
si voleu podeu prendre cafè
si es poseu nerviosos un te
perquè el que ve ara és normal. 

Sempre buscant el bullit
quan el sencer o el partit
cadascú posa el seu estoc
a ningú l’importa un poc
destronar el bust del rei
perquè li ho mana el budell
del fanàtic jove o vell 
i altre lleva la bandera
perquè diu que el desespera
i que li crema el cervell.

S’ofusquen llevar la creu
que no ha fet mal a ningú
penjant-se al coll un guru
no molestant perquè és seu
però tot aquell que la veu
ninguna llei la pot llevar
altre signe cal amagar
si és nostre este país
i quines lleis o quin pastís
i alguns sants volen tapar

També la Mare de Déu
del centre del cementeri
sembla ser això un misteri
que tota València no creu
puix s’està corrent la veu
podria ser un sabotatge
o millor una obra de pillatge
o tan sols una mala broma
però ella és nostra Patrona
i la cosa va de salvatges.

El nou consistori torrentí
siga de dretes o esquerres
a cap li agraden les guerres
però s’enganyen de camí,
el Betlem va ser un destí
al centre de la ciutat
pense que fou encertat
i Déu no necessita cultura,
algú ha perdut la cordura
o el molestava i l’ha amagat.

Amb tinta està 
la nostra glòria
no esborrem res 
de la història
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En apropar-se  les eleccions

no és un aire meteorològic

és eixe huracà sociològic

que van molts a rebolcons

per eixir molt en emissions

solen perdre molts el cul

siga l’honrat o el gandul

perdent alguns la dignitat

acusant de ser deshonrat

li mostra el dit, per el cul

Per més que el polític  s’abriga

presumint aires de modalitat

el cap segur que el tindra gelat

soltant paraules que no lliga

veuràs molt prompte que xilla

està quedant-se descollat

i es creu que a l’altre ha callat

el més callat li juga al truc

un envit i un altre retruc

deixant el contrari afusellat.

Sols busquen el mal furgar

d’una ferida fan la llaga

la supèrbia mai l’amaga

sols busca el poder pujar

tots tenim molt que callar

trau qui pot el moneder

els que poden amb calder

d’un desentonat concert

estic segur i que és molt cert

que tots volen tocar el poder.

Ciutadà diu que no vol pactar

perquè sap que té prou ales

que no li faltaran més bales

puix ningú a ell podrà parar.

Pere diu, no el puc aguantar

perquè està fart de coletes

no toqueu més les boletes

espere ser jo el president,

els vots els toque molt calent

vagen els tres a fer punyetes

Suar la tinta 
en un debat

és aguantar el 
mal educat
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En este món mig podrit

no pot viure sens desmans

volem ser com els romans

perquè anem a braç partit

foguejant sempre el bullit

ens estem foten la humanitat

fotent-se Orient i Occident

amb bombes i garrotades

sembrant-ho tot de marranades

per tots els racons pudents.

Ja pots mirar tu per ací

 vols mirar per allà

veuràs sempre l’emplastrà

d’enfrontaments amb verí

estem destrossant el destí

al trencar la recta senda

li done la culpa al menda

perquè ningú la culpa vol

i estem tirant-ho tot al vol

així no hi ha qui s’entenga.

Sempre hi ha qui posa el nas

per dins d’algun ajuntament

i esta ofuscat en sa ment

posar guerra a cada pas

no li pots dir tu que fas

sols fa regirar caixons

les arquetes i mil racons

i per baix de la moqueta

porta sempre l’escopeta

carregada amb dos canons.

Hi ha qui gaudeix fent la guerra

per a traure a l’altre el ull

dins el seu cap la ira bull

i sols pensar al mal s’aferra

jo pense que allà en la serra

sí que es podrà oxigenar

al temps poder meditar

de que la vida és molt curta

i l’odi la pau ens furta

ja res més poden esperar.

La tinta al 
paper s’aferra
però volem 
més la guerra
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Volguera no saber res

però no em puc callar

aquells que ens volen deixar

i pegar-nos un revés

deixant mig poble encès

puix està clara la qüestió

com es feu la votació

el “Mas” sòl estar molt clar

si no ha pogut ell guanyar

ha canviat la seua decisió.

No serà que vol amagar

el que fa olor la corrupció

i no estarà forjant un guió

que damunt li pot explotar?

Culpa a Espanya que ha robat

que ens explique eixa raó

si és veritat la qüestió

que us tornen l’estafat

si esta enganyant a l’estat

que carregue amb la infracció.

El problema serà d’un cup

que no vol Mas de president

s’està fent això pudent

i no es dóna per perdut

i estan formant un embut

fent venda d’un aire pet

per un vots un calçotets

per a ser Mas investit

serà un acte divertit

no manar res el pobret.

La tinta amb 
un cabàs

li va explotar 
en el “Mas”
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Tocant el tema de València

què penseu de nostra terra?

A mi en fa olor a guerra

creant fals algun escrit

solen pegar algun pessic

alguna colla de truans

no sé si són valencians

voldran posar-nos l’embut

per a passar-nos pel canut

tapant-nos boca i nas.

Alguns estan fent la rata

en fer pactes i abraços

preparant festes i llaços

amb eixe amor que  mata

ja han posat un poc la pota

de fer la nova televisió

tindrem una gran connexió

Catalunya, Mallorca, Eivissa

i jo dic per què no amb Suïssa

que a mi em fa molta il·lusió?

Les mitges a cap li agrada

així que no cansem el perol

no tireu les campanes al vol

que pot fomentar la guerra,

nosaltres tenim mar i serra

fotuts amb l’aigua per a regar

que el Comptat  ens va negar

així que  partirem palletes

este Regne de les floretes

a tota Espanya vol gloriar.

La tinta es pot 
escampar
que València no va 
callar
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En un lloc d’un allunyat país

que el nom no recorde ara

es feren una borregada

unes votacions de pastis.

Fou això com el gran 

per una medusa en falla

que es va picar la canalla

als polítics en qüestions

quan obriren els caixons

trencaren tots la baralla.

Després d’eixes galtades

que mai a ningú agrada

veurem el que fan ara

si comencen amb monades

i acabant  amb borregades

Ja que ningú vol pactar

tindrem que tornar a votar

per ser cabuts i poc trellat

però algú eixirà escaldat

si ens tornen a molestar.

La prima de risc ha baixat

perquè la cosa no està clara

veurem com s’arregla ara

puix la cosa s’ha descentrat

porgarà el poble el pecat

per creure’s tantes tretes

i tragar tantes promeses,

veurem qui les complirà

i ja veurem què passa demà

si de nou les passem estretes.

Escriurem amb 
tinta russa

la història d’esta 
medusa
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Eixa Carmina Burana

té una gran inspiració

el seu cap és un caixó

si la sents cantar la nana

fa el que li ve en gana

les puntes dels cigarrets

que les repleguen xiquets

quan ixquen de l’escola

ella ho diu per veure si cola

puix per a ella són drets.

Quan s’alça per la nit

i veu eixa poca boira

i Madrid porta la boina

ella ho té tot decidit

dóna l’ordre amb un crit

que ningú pot aparcar

ella ho fa sense avisar

i s’arma un gran bullit

els xofers perden l’esperit

la grua se’l va emportar.

Els Reixos seran les Reixes

és eixa la gran inspiració

no li importa la tradició

o que li apleguen les queixes

diu que mana i són eixes

que eixiran en la cavalcada

amb la barba ben dotada

com ella diu que podem

munta com vol el betlem

i la culpa és la votada.

El cervell de la 
Carmina
es nota, la 
tinta és de Xina
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Ací s’ha acabat la meua tinta

i vos tinc que dir adéu

ja no pot més el meu lleu

ni al monyo passar la pinta.

No vull que ningú es pique

puix no és mala la intenció

és el que marca el guió

i a la sàtira jo em dedique.

Així us dic, que este és el fi

i si alguns els ha agradat

em quedaré jo molt pagat

ja que fou el meu destí.

 

El premi i el seu palet

serà tot cosa del jurat

que siga just i honrat

i premie el meu llibret.

S’HA ACABAT
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Històries a tinta per a enyorar
per Joaquín Requena i Piles
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En un lloc de Torrent, nom del qual, clar 
que el recorde, ens trobem amb una 
muntanyeta més que alta, redoneta, 
però que sens dubte és el pulmó d’un 
poble, amb etiqueta de ciutat, que mai 
ha sabut valorar la riquesa que engloba 
i el benefici que ens aporta als que 
tenim la sort de viure en Torrent. Fins i 
tot, els que tinguen coneixements de 
geografia no crec que sàpiguen el seu 
nom. Tal vegada, els que viuen prop del 
meu famós poble, potser sabran que es 
tracta del nostre volgut Vedat.
El Vedat és un racó natural, en els peus 
del qual es va anar edificant Torrent des 
de fa quasi huit-cents anys i com és un 
bé com caigut del cel, a penes li donem 
la importància que té, però, durant tot 
este temps, el Vedat ens ha proporcionat 
l’aire més sa i perfumat que podem 
imaginar. Això sí, a alguns més que a 
altres, perquè els que han pogut, hi 
han construït la seua primera o segona 
residència. I no estava restringit només 
per als torrentins, no. Al contrari, van ser 
molts els habitants de la capital, els que 
es van enamorar de la nostra muntanya i 
van decidir romandre-hi.
A poc a poc els edificis i grans 
urbanitzacions s’han anat apoderant 
del nostre Vedat, i el que abans era 
una escapada oculta i en alguns casos, 
plena de passió i desenfrenament, ara 
és un simple passeig dins de la ciutat 
com a consol al sobrepés de la nostra 
vida sedentària, o en altres casos, 
com a recomanació mèdica, davant 
d’uns resultats analítics amb xifres 
descompensades.

El cas és que, malgrat tot això, el Vedat 
no ha perdut el seu encant. Continua sent 
el Vedat, amb les seues grans pinedes 
que s’obrin pas entre els matolls més 
emblemàtics de la nostra flora. Alguns 
pensaren que a causa del ciment, el 
nostre tresor biològic és víctima d’un 
major trànsit que d’alguna manera li 
perjudica, però els que coneixem la 
vida de la nostra ciutat ja ficats en anys, 
podem testificar que des que es va 
llançar el cotxe com a mitjà de transport 
i va estar a l’abast de qualsevol ciutadà 
de peu, el nostre Vedat ha sigut final de 
trajecte en moltíssimes ocasions, encara 
que això sí, amb intencions una miqueta 
pecaminoses, ja que no hi havia un altre 
mitjà de compensar els instints carnals 
de la joventut si no buscaves refugi en 
les ombres dels pins, encara que a les 
hores que ho feien, el sol estava més 
que dormit.

De tota manera, la intenció d’estes 
lletres no consistix en criticar o maleir 
l’evolució que ha experimentat el Vedat 
de Torrent, ni de bon tros. La intenció 
d’este escrit tan sols passa per la busca 
d’uns records que ens han acompanyat 
en les nostres vides i que segur ho 
seguiran fent mentre visquem. Parlar 
del Vedat és parlar de costums, de 
tradicions, de vivències difícils d’oblidar. 
Parlar del Vedat és parlar de passejos 
eterns, de promeses meravelloses, de 
xerrades interminables. Parlar del Vedat 
és parlar de la vida, de la nostàlgia, de la 
complaença de qualsevol torrentí. Parlar 
del Vedat és això que moltes vegades 
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es diu, com que no es pot explicar amb 
paraules. És necessari, haver-se perdut, 
haver plorat, haver rigut, haver amat i 
haver sentit l’embruixament de les seues 
brises i la crida apassionada del seu 
silenci.

És veritat que amb el temps hem perdut 
una de les imatges més encantadores i 
emblemàtiques que ens brindava el cel 
del Vedat durant els dies de Pasqua. En 
els anys en què la Pasqua se celebrava 
en tres dies consecutius a partir de 
Diumenge de Resurrecció, el cel més ric 
en oxigen de la nostra ciutat s’omplia de 
nombrosos pardals artificials, que jugant 
amb els pardals de carn i ossos oferien 
tot un espectacle de color difícil d’oblidar. 
Els entranyables catxerulos dirigits pels 
xiquets que abarrotaven les faldes del 
Vedat es convertien en grans reptes de 
l’aviació que ni el propi Leonardo da 
Vinci haguera sigut capaç de millorar. 
Només tenien un defecte, no valien 
per a afrontar cap guerra perquè eren 
incapaços de tirar bombes ni provocar 
danys personals, tan sols transmetien 
alegria i moltes rialles, i només en alguns 
casos despertaven alguna llàgrima en 
els seus xicotets amos quan algun pi 
capritxós s’enamorava d’algun catxerulo 
i quedaven junts per sempre.

És veritat que des de fa molt de temps 
el nostre Vedat haurà començat a 
tindre fam, almenys, a trobar a faltar 
algun berenar que altre, quan una bona 
temperatura i un sol gratificant convidava 
la gent de Torrent a passejar i gaudir de la 

naturalesa i no hi havia major gaudi que 
acabar el passeig o qualsevol activitat 
juganera amb un suculent menjar. Açò 
va haver d’impactar en alguns dels grans 
empresaris de la nostra ciutat perquè en 
poc de temps el Vedat es va omplir de 
restaurants, fins i tot, d’un Hotel de prou 
nivell com va ser l’Hotel Lido, testimoni 
de tantes i tantes celebracions. No 
obstant això, encara queden racons 
més artificials que els d’antany, on la 
gent es recrea i passa jornades molt 
entretingudes, bé en pla d’amics, bé a 
nivell familiar. 

I bé, junt amb el treball d’investigació 
que ha preparat Boro, el present escrit 
no pretén molestar a ningú ni tampoc 
jutjar les gestions que s’hagen pogut fer 
pel bé del nostre Vedat. Tan sols s’ha 
volgut tirar la vista enrere i recuperar 
records meravellosos de quan Torrent 
era encara el meu poble i no la meua 
ciutat. I ara que ja som una gran ciutat, 
fem un esforç tots, perquè els records 
que enyore la gent d’ací a molts anys 
estiguen ubicats sobre la mateixa imatge 
del Vedat que tenim ara i no torne a 
canviar massa respecte a ella, perquè 
seria senyal d’haver perdut de nou part 
de la grandesa que la mare naturalesa 
ens ofereix cada dia amb el nostre Vedat.
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Històries a tinta per a homenatjar
per Joaquín Requena i Piles
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Al carrer Sant Pere, el baix que té el 
número 9 és actualment el casal de la 
Falla Ramon i Cajal, i així des de l’any 
1973 que va ser inaugurat, i precisament 
enfront trobem una casa amb el 
número 14, on viu des de fa 85 anys la 
protagonista d’esta singular història.
Dolores Piles González, és en realitat 
la protagonista d’este merescut 
homenatge, però el cas és que mai ha 
tingut el paper de protagonista en la 
història de la falla. Millor seria atribuir-li el 
paper de secundària, perquè en realitat 
mai ha sigut fallera. És possible que algú 
que sàpiga per on va el tema es pose a 
riure. Com no va ser fallera, si ha arribat 
a tindre la falla en sa casa! Així és, la 
seua filla Loli ha sigut a més a més de 
Fallera Major a l’any 1974, fundadora de 
la Comissió a l’any 1968 i tots els altres 
cinc fills són fallers fins la medul·la, i com 
no, els néts, i si calia algú més, també 
els besnéts, Marc i Emma. Total, que en 
dies de falles, des d’eixa casa, ix mitja 
comissió i això, sense comptar els altres 
fallers i falleres que entren per acabar de 
vestir-se o a que li arreglen alguna cosa 
de la indumentària. No és necessari 
tocar el timbre perquè la porta sempre 
està oberta per a tots.
Molts preguntaran pel culpable d’esta 
situació. És clar, el culpable, l’únic 
culpable ha sigut sempre el seu home, 
el Sr. Requena, com el coneixien per a 
distingir-lo de la resta dels Requenes 
que formaven la seua família. Un home 
xicotet , però treballador, molt treballador. 
Un exemple de bondat, de compromís, 
d’entrega, de fidelitat i d’un gran amor 

per la festa de les falles. El que haja 
arribat a ser President de la Junta Local 
Fallera no va ser per casualitat.
Però si recordem passatges de la 
història, ja és un tòpic dir que darrere 
d’un gran home, trobem una gran dona, 
i en este cas l’afirmació no pot ser més 
encertada, perquè Dolores era de jove 
una dona guapa, esvelta i enamorada, 
molt enamorada del seu home.
Entre els passatges de la Bíblia trobem 
un personatge que es va caracteritzar 
per la seua paciència. Ens referim a Job. 
No sabem fins a quin punt va tindre que 
aguantar el pobre de Job, però si en 
lloc de ser home, Déu haguera buscat 
una dona per a representar esta santa 
virtut, sens cap de dubte, eixa dona seria 
Dolores.

Més de quaranta anys, la casa de Dolores 
ha sigut la sucursal del casal, i res diguem 
quan este ha estat en obres. Ja no era la 
sucursal, era l’oficina principal! Totes les 
habitacions guardaven coses de la falla. 
Papers i més papers, els estendards, les 
insígnies, qualsevol objecte que podia 
patir danys... Tot anava a parar a la casa 
de Dolores.

I quan no hi havia obres, quasi igual. 
Que no hi havia llet per als cafès. Passeu 
davant que Dolores ens deixe un paquet. 
Que necessitem tisores o fil de cosir. 
Demaneu-li-ho a Dolores que ja li ho 
tornarem. Mare meua! Les vegades que 
no li ho hem tornat! I ella, en ocasions, 
entrava al casal i preguntava: Per 
casualitat, no tindreu vosaltres les meues 
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tisores? Pot ser que sí, pot ser que no. 
A saber! Però no passava res. Quan 
tornàvem a necessitar alguna cosa, 
tornàvem a demanar-li-la a Dolores. Que 
es feia alguna ferida qualsevol faller o 
fallera, correu, correu, que Dolores us 
done aigua oxigenada i cotó-en-pèl. 
Algú té una aspirina? És que tinc un 
dolor de cap que no em deixa viure... Xe, 
passa davant que Dolores de segur que 
en té. Arribava la cavalcada del ninot, i 
entrar en la casa de Dolores era una 
odissea. Totes les habitacions plenes 
de gent canviant-se i si en eixe moment 
necessitaves anar al bany ho tenies fotut, 
perquè en cap moment estava lliure, al 
contrari, molt ben compartit. I en les 
poques ocasions que ens ha tocat la 
loteria, el pagament es feia en hores  i 
dies concrets, així quan arribava algú i 
es trobava el casal tancat, què feia? Sí, 
sí, el que esteu pensat, tocava enfront 
preguntant quan es paga la loteria i més 
d´un, amb un excés de descaro, deia: no 
em pagaria vostè la loteria? És que vinc 
de molt lluny i m’han dit que si el casal 
estava tancat que tocarà en el número 
14, que és possible que me la pagaren.  
I el cas és que Dolores no s’acalora gens 
ni es posa nerviosa en cap moment. 
Ella es limita a veure tot l’espectacle i 
sempre, sempre amb el somriure en la 
boca. Què passa? Que la porta del carrer 
no es tanca mai. Com hem dit abans, 
no és necessari tocar el timbre. I quant 
passen dies i no hi ha moguda fallera, 
Dolores pregunta: què passa, que ja 
fa temps que no he vist a cap faller per 
ací? I els fills presumint de mare pacient 

i bondadosa, contesten: Però mare, 
ara és quan no passa res, ara és quan 
podem estar tranquils.
Tranquils? Quasi mai! Però no cal, perquè 
si continuem així és senyal que tenim a 
Dolores a sa casa i en este cas, no deixa 
de ser una miqueta la casa de tots els 
fallers i falleres de la falla de l’Ermita.
Tants anys, tantes vivències, tantes 
anècdotes viscudes amb Dolores ens ha 
portat a fer-li este humil però molt sentit 
homenatge que s’ha guanyat per mèrits 
propis. I dijous dia 4 de febrer, amb les 
portes obertes, com no, va rebre una 
xicoteta representació de la falla amb 
Maria i Mireya, com a Falleres Majors, i 
Toni i Dani com a Presidents.
La visita va ser breu però molt emotiva. 
No calgueren preguntes. Ella parlava 
i parlava i per damunt de tot i tots va 
destacar el seu Joaquín, com a bon 
home i gran faller. Quan precisament 
anàvem a agrair-li tot el que fa i ha fet 
per la falla, ha sigut ella la que ens ha 
donat les gràcies pel bé que la tractem 
sempre, perquè com diu, es troba molt 
a gust cada vegada que passa al casal 
i comparteix moments molt feliços amb 
tots els fallers i falleres.
Enmig de la conversa ens va traure uns 
pastissos i al temps que li agraíem el 
detall, quan va escoltar també que no 
es devia d’haver molestat, ens va dir una 
frase que resumeix tot el que hem contat 
en esta xicoteta ressenya i que ens 
ompli d’orgull i satisfacció: Per la falla de 
l’Ermita, qualsevol cosa!

Gràcies Dolores!
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Històries a tinta per a celebrar
per Jose Fernando Andreu i Mora
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En un llibret on la tinta escrita és 
l’eix que ens dibuixa i traça el camí 
a seguir, no podíem passar de llarg 
per un dels fets commemoratius 
més importants d’estes falles 2016. 
Fa 75 anys va nàixer una publicació 
escrita..., amb tinta, que ha segut 
un referent en les llars de fallers i no 
fallers, que esperàvem com caiguda 
del cel l’eixida al carrer de l’edició d’ 
“El Turista Fallero”, on poder veure 
els esbossos de les falles que es 
plantaven al Cap i Casal, i amb el 
pas dels anys als pobles de l’àrea 
metropolitana. 

Va ser a l’any 1941, en una etapa 
complicada de postguerra al nostre 
país, quan l’escriptor Vicente Bayarri 
Lluch va crear la “Guía de Valencia 
Bayarri”, i al poc de temps la hui 
homenatjada “El Turista Fallero”. Ell 
mateixa redactava i confeccionava les 
seues revistes, premiant la quantitat 
de informació sobretot, motiu pel que 
és una revista molt desitjada pels 
col·leccionistes.

El seu fill, Sento Bayarri, actual 
ànima màter de la publicació, pren 
el relleu del seu pare i imposa el 
seu segell personal amb la creació 
de noves seccions i adaptant la 
maquetació als temps que corren, 
però sobretot, continua una digna 
lluita de supervivència per mantindré 

un mitjan tan específic i puntual front 
als nous mitjans tecnològics molt 
més econòmics de produir.  Però 
este esforç descomunal ha tingut la 
seu recompensa,  arribant a celebrar 
enguany este fabulós 75 aniversari, i 
aconseguir que la seua eixida al carrer, 
any darrere any, estiga assenyalada i 
més que marcada en el calendari del 
món faller valencià.

La nostra més sincera enhorabona 
al Sr. Sento Bayarri, i moltíssimes 
gràcies pel seu extraordinari treball.

Des de la Falla Ramón y Cajal hem 
volgut participar en este homenatge, 
a més de amb esta humil referència 
amb la participació en el XVIII 
concurs de Contes Fallers que 
organitza la pròpia revista del “Turista 
Fallero”, tenint la fortuna de que el 
nostre faller Jose Fdo. Andreu Mora 
quedara finalista d’esta edició, amb 
el conte “El futur també s’escriu amb 
lletres passades” que reproduïm a 
continuació.
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Era final de gener i el taller de Pep estava 
irreconeixible, el caos dels darrers anys 
havia donat pas a una tranquil·litat que 
esglaiava. El silenci contrastava amb el 
soroll i ritme vertiginós dels tallers veïns. 
Tots els monuments infantils, mai s’havia 
atrevit a donar el pas a fer monuments 
majors, que plantaria el proper mes de 
març, estaven perfectament embalats, 
esperant impacients la seua eixida al 
carrer.

Esta imatge que podia ser reflex 
d’organització i saber fer, al taller de 
Pep, era imatge d’una carrera d’artista 
decaient, d’una inevitable caiguda 
en la indiferència i de viure dels èxits i 
prestigi d’un passat no tan llunya com 
ell pensava. Ell no acabava d’entendre 
el perquè d’aquella situació, no la volia 
reconèixer, a pesar de la insistència de 
la seua dona i fills, arribant a recomanar-
li tancar el taller, cosa a la que ell es 
negava rotundament, perquè era part de 
la seua vida, millor dit, era la seua vida.

Els tres ninotets idèntics que tenia davant 
d’ell eren altre exemple de la situació de 
desídia i desgana que l’envaïa.  Tres 
ninots per a participar en la Exposició 
del Ninot, en diferents seccions, i els 
tres iguals, havia triat el mateix ninot, li 
canviaria els colors, els complements 
i poca cosa més i treball complit. Era 
l’únic que li faltava per acabar les 
encomandes d’enguany, ningú podia 
dir-li que no havia complit a temps, era 
seriós i professional, però hui en dia sols 
en eixes qualitats ja no era suficient. 

Mentre acaba l’última polida del tercer 
ninotet, van cridar al timbre de la nau. Pep, 
es va estranyar moltíssim, no esperava a 
ningú, i tampoc tenia ganes de rebre cap 
company o amic que li recomanàvem una 
i altra vegada un canvi d’aires. Després 
d’una inusual insistència, va decidir 
obrir la porta, trobant-se una imatge ben 
distinta de l’esperada. Una xicona, d’uns 
vint i pocs anys, vestida de forma prou 
alternativa, amb cabells de color roig, 
que al veure’l comença a parlar de forma 
ràpida, precipitada i eixordadora . 

−	 Bon dia, si que li ha costat obrir. 
Que no pensava fer-ho? Si tarda, 
un poc més, me’n haguera anat 
i qui sap si per a sempre. No 
m’he presentat, em diuen, Roser, 
i sóc alumna del Cicle Formatiu 
de grau superior d’Artista Faller i 
Construcció d’Escenografies de 
l’IES de Benicalap i hui...

A l’escoltar eixes paraules, Pep, va 
recordar que feia al voltant d’un mes 
s’havia compromès en acollir a una 
estudiant en pràctiques, fent un favor a 
una mestra amiga, però se li havia oblidat 
totalment. Va dissimular lo suficient per a 
que la xica no s’adonara del seu oblit, i la 
va atendre amablement.

−	 Passa, passa. T’estava esperant. 
Fa un mes que vaig parlar amb la 
teua tutora...

−	 Perfecte, per la cara que ha 
posat al veurem pensava que 
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no m’esperava – va interrompre 
la xica, al temps que li donava 
els dos besos de rigor i entrava 
dins del taller, metre continuava 
parlant – Quin taller més 
organitzat, quina quietud, quina 
calma, no sembla un taller. 
Els que jo he conec, son més 
destarifats, anàrquics, amb vida, 
i amb màgia, molta màgia, que 
ací no la veig.

Uff...pensava Pep...d’on havien tret 
aquella xica tan insolent. No es coneixien 
ni cinc minuts i ja li pareixia mal tot el que 
estava veient del seu taller. Que no tenia 
màgia, això si que li va doldre. Màgia? 
Si del seu taller havien eixit alguns dels 
millors monuments infantils que s’havien 
plantat a la ciutat. Però ella continua 
passejant-se, observant...i parlant.

−	 I este estil? No creu que ja es 
hora de anar canviant-lo. Abans 
de que jo haguera nascut eixe 
ninot ja estava plantat als carrers. 
Els temps canvien i els estils 
canvien amb ells. No em diga 
que encara modela en fang...i 
després fa motlles de cartó, bo, 
veig que últimament no és que 
modele molt, perquè la repetició 
d’escenes i ninots és marca de 
la casa. Que li falta imaginació 
per crear noves escenes o és 
simplement comoditat? Això que 
es diu ara, zona de confort, ahí 
està be, veritat?

Pep no s’ho podia creure, en la seua 
mateixa casa, una jove, dona, que 
l’acabava de conèixer,  amb eixes pintes,  
i eixe color de monyo que donava ganes 
de tallar-lo sols de veure’l,  estava gosant 
de jutjar el seu estil, el seu taller, la seua 
forma de treballar, el seu... no podia ser. 
Es refregava ells ulls i semblava que 
estava somniat, però no, l’estrident i 
descarada veu que seguia parlant, li feia 
veure que era real, molt real.

−	 Ací hi ha molt que canviar. Crec 
que els dos podem fer un bon 
equip, vostè te molta experiència, 
jo molt poca, però jo tinc molta 
il·lusió i ganes d’inculcar una nova 
vida als monuments, i més si son 
infantils, i veig en vostè un artista 
apagat, sense creativitat, sense 
fantasia, vivint de l’èxit del passat...
Em sembla que vostè és un 
constructor de falles, i això no és 
bo, les falles no es construeixen, 
es creen, brollen de dins d’un 
mateixa i no es fan per a complir 
l’expedient o per a viure d’elles, 
es fan per a gaudir un mateix i 
fer gaudir als demés. Vostè creu 
que la gent gaudeix amb els seus 
monuments?

−	 Ja està be, em pareix de molt mal 
gust, que on se t’han obert les 
portes per a formar-te i ensenyar-te 
una professió li faces este lleig. I el 
primer dia!! Açò és inadmissible!! 
ací tens la porta, demà parlaré 
amb la teua tutora pel contar-li el 
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que m’ha passat, i ho faré demà, 
perquè si ho faig hui no se que 
animalada li podria dir. Ix, ix de ma 
casa que no vull tornar a veure’t!!

Després d’aquella surrealista situació, 
Pep, va agafar un pinzell, i es va a tornar 
a seure davant els tres idèntics ninotets, 
començant a relaxar-se i donar-los vida, 
una vida que feia temps que no brollava 
dels seus pinzells. Les paraules d’aquella 
xicona arrogant l’havien transportat a un 
estat de motivació que feia anys no sentia, 
i les seus mans estaven retrobant-se en 
la màgia i fantasia del passat, culminat 
un treball memorable en tres ninots, que 
encara que compartien el mateix motle, 
semblaven molt diferents, però sobretot 
estaven plens de vida, i que al veure’ls 
transmetien alegria, felicitat, diversió,  
benestar...tot el que tenia que transmetre 
una falleta infantil.

No es cansava de veure el que acabava 
de fer, estava exultant. Mentre tant, les 
paraules de Roser seguien repetint-se una 
i altra vegada, començant a entremesclar-
se en cruels dubtes interns:  Tindria raó 
aquella xicona? Seria ell, el veritable 
problema i l’anhelada solució? Enmig 
d’aquell  mar de dubtes, quasi sense 
pensar-ho, va agafar els documents on 
estava el telèfon de Roser i la va a cridar:

−	 Roser, sóc Pep, crec que este 
matí no hem congeniat lo suficient 
i no hem tingut un bon primer 
encontre, però que et pareix si 
demà ho tornem a intentar.

−	 Quina gran alegria, crec que és 
una molt bona decisió, i de segur 
que no es va penedir. Demà a 
les 9 en punt estic al taller, anem 
a formar un gran equip, estic 
segura. Moltíssimes gràcies, i 
disculpem si este matí he sigut 
un poc grossera.

En acabar de parlar en Pep, Roser agafa 
el mòbil i li va manar un whatsapp al seu 
amic Josep “Josep, crec que el pla que 
havien dissenyat ha donat efecte. Dili 
a ta mare que pot estar tranquil·la, ton 
pare m’acaba de cridar, i demà em torna 
a obrir les portes del taller. A lo millor este 
matí he sigut massa dura amb ell, però 
no podia perdre l’oportunitat d’aprendre 
d’un mestre i recuperar-lo en benefici de 
les falles. No em quedava altra opció. De 
moment no li contem la veritat, però crec 
que estem davant del naixement d’un 
nou artista”.
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Històries a tinta per a conmemorar
per Joaquín Requena i Piles
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Quaranta anys! Es diu prompte però 
els Jocs Florals Fallers que organitza la 
falla Ramon i Cajal de Torrent, compleix 
enguany quaranta anys. Qui ho anava a 
pensar fa quaranta anys? I clar, alguns 
dels que en la primavera de l’any 1976 
vam plasmar la idea d’organitzar un 
concurs d’estes característiques ja no 
estan entre nosaltres, però de segur 
que allà on estiguen, se sentiran tant 
orgullosos com els que encara estem ací 
lluitant per a seguir amb esta humil però 
rica història de les lletres valencianes en 
el món faller de la nostra ciutat.

Efectivament, encara no es donava 
Valencià a les escoles i vam pensar que 
alguna persona un poc més preparada 
en la nostra llengua podia vindre al casal, 
que recentment inaugurat presentava 
un aspecte meravellós, per a donar-
nos classe de Valencià que la molta el 
parlava però no s’atrevia es escriure’l per 
por, per vergonya o perquè no sabia com 
fer-ho. El cas és que el projecte es va fer 
realitat i al poc de temps ja ens trobàvem 
assentats simulant la primera escola no 
oficial de idiomes que tenia Torrent. La 
cosa no fou fàcil, perquè contínuament 
entràvem en discussions: així no ho diu 
mon pare o ma mare..., eixa paraula és 
catalanista..., això no és valencià..., jo no 
ho vaig a dir així mai..., ara em diran a mi 
com es parla el Valencià..., i més i més... 
Quan recuperàvem l’ordre seguíem 
amb les classes i cal dir que fou una 
experiència extraordinària.

I ací no va acabar la cosa, perquè com a 
fallers que érem vam pensar en enriquir 
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la festa organitzant uns Jocs Flors en 
Valencià, a fi de complir amb un dels 
objectius primers de les falles, com és 
potenciar les seues senyes d’identitat i la 
més important sens dubte era conèixer 
la nostra llengua i aprendre a escriure-la 
correctament.

Des del primer moment vam tindre el 
suport de la Junta Local Fallera, que es 
va convertir en el patrocinador oficial 
del concurs i si cal destacar una figura 
transcendent per a que els Jocs Florals 
arrancaren amb força, hem de parlar de 
Vicent Beguer Esteve, un gran abanderat 
de la nostra llengua i una persona 
volguda i admirada per tots els membres 
de la comissió.

En la segona setmana de març de l’any 
1977, un dijous com és habitual, férem 
la Clausura i Lliurament de Premis 
dels I JOCS FLORALS FALLERS de 
Torrent , amb la presència dels màxims 
representants de la festa. Un fet històric 
que ens va omplir d’alegria i satisfacció, 
al temps que ens va animar a continuar 
amb un repte que molts consideraven 
de poca vida, però que gràcies a la 
constància de la falla de l’Ermita i la 
màxima col·laboració de Junta Local, va 
a complir els quaranta anys.

Van passar els anys i quan ja ne portàvem 
huit fent història i polint una llengua 
preciosa que havia sigut maltractada i 
deixada de la mà de Déu, volguérem donar 
un pas més endavant i organitzàrem els 
I JOCS FLORALS FALLERS INFANTILS 
de Torrent, aprofitant que a les escoles 

ja es començava a impartir classes de 
Valencià. Efectivament, a l’any 1985, es 
convocaren junt amb els IX Jocs Florals, 
els primers infantils. Tot un esdeveniment 
que no oblidarem mai pel que va 
suposar per a tots nosaltres, encara 
que desgraciadament hi ha gent que no 
valora suficientment la importància que 
té, perquè no acaben d’acceptar que el 
Valencià ha d’estar al mateix nivell que 
el castellà, al ser per igual les llengües 
oficials de la nostra Comunitat.

No obstant això, la falla Ramon i Cajal va 
a continuar el camí marcat fa quaranta 
anys, sabedors de les dificultats que 
trobem en cada moment, sabedors de 
la falta de compromís de molta gent 
que sent valenciana, no lluita per la seua 
llengua, i fins i tot, s’avergonyeix d’ella, 
fugint de parlar-la i res dic d’escriure-
la. És evident que cal ser respectuós 
amb totes les llengües del món, com 
cal respectar totes les persones, però 
l’estima i el voler estan reservats per a 
uns pocs, que formen part de cadascú. 
Si no considerem el Valencià com una 
cosa nostra, clar que l’acceptarem, com 
qualsevol persona que vinga a viure 
entre nosaltres, però si no l’estimem 
com toca, mai ens identificaran que som 
valencians quan parlem i escrivim i no hi 
ha millor targeta de presentació per a un 
valencià que parlar i escriure en Valencià.

Felicitats per a tots, per als que escriuen 
i participen en els Jocs Florals i per als 
que ho fan, perquè gràcies als primers, 
tot ens podem sentir més valencians.
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Històries a tinta per a revindicar 
per Joaquín Requena i Piles
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Les Falles, 
un patrimoni
en comú

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

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

3
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La Falla Ramon i Cajal de Torrent, en nom de tots els membres de la comissió 
s’adhereix a la petició unànime de tot el món faller valencià de que la Unesco declare 
la festa de les Falles Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

Justificar el perquè és tornar a escriure un llibret, un altre, un altre... Perquè resulta 
evident que és un dret que la festa fallera s’ha guanyat per tot el que l’envolta i que 
cada any es plasma al carrer com una manifestació cultural difícil d’igualar.

Per a reivindicar esta petició hem demanat la col·laboració d’alguns fallers i falleres 
per a que a la seua manera expliquen a tot el món els motius pels quals, les Falles 
han de ser declarades Patrimoni de la Humanitat.

#FallesUNESCO

La festa de les Falles és sens dubte la més significativa i única en tot el món. 

Ho és perquè és la festa del cap i casal i també de moltes poblacions de l´Horta.

Festa multitudinària per excel·lència, oberta a tot el món, activa,  solidària, ritual i 
creativa.

Amb el pas del temps és evident l´evolució dels monuments i ninots, elements 
principals i fonamentals. Són obres d´art que cobren vida als carrers amb continguts 
satírics i de crítica social.

El que no ha canviat és el seu significat, cremar-les el 19 de març, dia del nostre 
patró, Sant Josep, on les flames purificadores cremaran el passat que volem deixar 
arrere per començar de nou.

Altres elements únics i fonamentals a les Falles són la indumentària, el pentinat de 
la dona, les seues joies, adreços i pintes, altres obres d´art fetes per orfebres i 
artesans valencians.

Gràcies a les Falles fem que perdure la nostra llengua amb concursos de teatre, 
literaris i la confecció del llibret.

La música de bandes i la pirotècnia són ingredients que lliguen al mon festiu valencià 
per la seua absoluta omnipresència.

Hi ha una cosa que encara fa més especial esta festa, la devoció a la Mare de Déu, 
quan el dia de l´ofrena, els fallers entreguem amb un ram de flors els nostres precs 
i desitjos a la nostra Patrona.

Les Falles, festa valenciana, sorollosa, de sentiments, germanor, intensa i emocionant 
per a els que la vivim i per els que venen a conèixer-la.

Inma Garcia Barat
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#Falles UNESCO Si totes les festes són la llet, les falles són la llet amb bunyols i 
xocolate.

Trodebac

#Falles UNESCO Perquè les Falles són la manifestació cultural que més artistes 
convoca al seu voltant.

Fallertorrentí

#Falles UNESCO Les falles proporcionen durant quatre dies el museu més gran que 
puga haver al món.

Fallereta53

#Falles UNESCO Les Falles han de ser Patrimoni de la Humanitat en reconeixement  
als que les iniciaren, en agraïment als que continuen fent-les més grans i en ànim i 
recolzament per a les futures generacions que tenen el compromís d’engrandir-les 
encara més. 

Capdesuro

#Falles UNESCO Ah! Que encara no eren? No ho entenc! Les Falles han de ser ja 
Patrimoni de la Humanitat.

Pepmasclet

#Falles UNESCO Que vinguen els responsables de la Unesco durant els quatre dies 
de la Setmana Fallera i l’endemà de la cremà, les Falles ja no són solament Patrimoni 
de la Humanitat, sinó el següent!

Granerer89
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Històries a tinta per 
a donar a conèixer

per Jose Fernando Andreu i Mora
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ANADSAPIREA

(Bufeu les cendres,  doneu vida al foc)

Pertànyer  a qualsevol col·lectiu amb cos 
i ànima, i fer que el col·lectiu forme part 
de la teua vida, o siga, en molts casos la 
teua mateixa vida, fa pensar que la resta 
de conciutadans d’una mateixa ciutat, 
d’altres ciutats o de la resta del món, tenen 
que pensar el mateix que ú, i no sempre 
és així.  És clar, que el col·lectiu del que 
estic parlant és una comissió fallera, 
una comissió com la de qualsevol de 
nosaltres, que lluita cada dia per engrandir 
la festa de les falles, i ha assumit com a 
propi,  el repte de que la nostra festa siga 
declarada Patrimoni Cultural Immaterial de 
la Humanitat. Una declaració que per a 
nosaltres, que vivim la festa des de dins no 
té cap dubte, però, pensen igual els que 
no viuen la festa des de dins? Realment 
les falles i el treball de les comissions són 
conegudes pels no fallers? I per la resta 
del món? I pel nostre propi entorn? 

Qüestions al voltant de les que tots tenim 
una opinió més on menys parcial, segons 
des del grau de coherència que la fem, 
però que moltes vegades és una simple i 
més que personal opinió. 

Enguany he aconseguit tindre dades més 
que objectives per corroborar la meua 
subjectiva opinió, demostrant que l’opinió 
de la resta de conciutadans està prou 
allunyada de l’opinió generalitzada del 
món faller. 

Comencem esta anàlisi viatjant fora de les 
nostres fronteres. Dos fets molt puntuals i 
concrets que demostren que alguna cosa 
falla en la promoció externa de la nostra 
festa. La primera, una adolescent, fallera 
dels peus al cap, que decideix estudiar a 
Irlanda, i per ornar la seua habitació del 
col·legi es porta fotos de la seua festa 
preferida, a la que estima i vol recordar 
constantment. Ella pensa que una festa 
com les falles serà coneguda a tot el 
món, i la sorpresa se l’emporta des de la 
seua incipient ignorància quan comencen 
a preguntar-li al voltant d’eixes fotos.  De 
què vas disfressada? Al veure-la vestida 
de valenciana. Qüestió que trenca tots 
els esquemes d’una jove que des dels 
primers mesos de vida desitja que arribe 
el moment de vestir-se de valenciana 
i omplir el seu ser de voler per la festa. 
Una qüestió agreujada, perquè dins dels 
grup heterogeni de companyes d’altres 
països que contemplaven la meravellosa 
estampa fallera, el comentari ve fet per 
una pròpia jove espanyola, i no anglesa, 
irlandesa, alemanya o francesa, no! Una 
espanyola que no coneixia res del món 
de les falles. A partir d’eixe moment, i 
aprofitant la sorpresa i indignació d’esta 
jove, vaig aprofitar per a que em fera un 
xicotet estudi al voltant del coneixement 
de les falles entre una comunitat educativa 
que es troba a més de 2.500 km. de 
distància, i preguntades al voltant de 75 
joves, sols una, sí, sí, una,  havia escoltat 
parlar del món de les falles, però cap 
d’elles sabien en que consistien i encara 
menys havien visitat València. 
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Malhumorat, però realista, amb este 
resultat, va arribar finals del mes de 
desembre, i enguany València ha acollit 
un encontre mundial de joves catòlics, 
més de 30.000 persones ens visitaren. I 
vaig aprofitar per a tornar a corroborar si 
l’empírica experiència irlandesa era pura 
casualitat o la més cruel de les realitats, 
i per desgràcia per a mi, la majoria de 
les persones a les que vaig preguntar de 
forma directa o indirecta per fallers que 
les tenien acollides en les seues llars, 
la resposta va ser la mateixa. Un quasi 
total desconeixement de la festa de les 
falles fora de les nostres fronteres, i 
en este cas, encara més greu, perquè 
parlem de gent disposada a donar el 
pas d’eixir dels seus països, però eixe 
pas no es donaria mai per a gaudir de 
la festa de les falles, simplement per pur 
i trist desconeixement.

Deixant a banda la promoció externa 
de les falles, que està clar que és una 
assignatura pendent, i buscant una 
resposta positiva i encoratjadora, 
trasllade el meu humil estudi al meu 
entorn del dia a dia. Què coneixen de les 
falles els no fallers del nostre entorn? La 
resposta millor ens la callem, quasi tot 
són respostes negatives. Les activitats 
més conegudes son sopars, revetles, 
talls de carrers..., i encara que semble 
una resposta recurrent, és certa. Molts 
pocs, dels no fallers,  són els que ens 
parlen de les activitats culturals, de 
quasi dos mesos de representacions 
teatrals en la nostra llengua, de les 
setmanes culturals promocionant la 

nostra valuosa història, de la recuperació 
d’un indumentària valuosíssima, de més 
de cinc-cents llibrets escrits cada any, 
de les nombroses activitats solidàries 
mostrant la capacitat de les comissions 
falleres d’ajudar els més necessitats, de 
la transmissió d’arrels culturals als més 
menuts que els fan propis i seran el futur 
d’esta festa..., d’una infinitat de valors 
positius que pareixen que tan sols són 
coneguts pels fallers, encara que no per 
tots.

I fins ací, tenim el problema, una modesta 
i personal visió de la realitat, encara 
que enguany amb dades objectives. 
Però ara toca mirar endavant, mirar 
amb esperança i optimisme el futur, 
perquè el potencial  de la nostra festa 
és il·limitat, i sols tenim que buscar les 
eines adequades per transmetre i donar 
a conèixer tota l’essència positiva de la 
festa de les falles, i poder fer canviar 
d’opinió als que no la coneixen i a més 
a més, la infravaloren.

Començant per la vessant externa, crec 
que la feina és més institucional que 
una tasca personal de les comissions. 
Encara que l’ús de les noves 
tecnologies i xarxes socials poden ser 
una potentíssima eina de cadascuna 
de les comissions per recolzar el treball 
institucional, i ajudar a promocionar 
la festa a l’exterior. Ara mateixa estem 
davant d’una oportunitat històrica 
per recolzar la sol·licitud de les falles 
de ser declarades Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat. 
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Si estem parlant de millorar la promoció 
exterior, no podem deixar passar esta 
oportunitat. És la finestra a l’exterior 
necessària i ho tenim que aconseguir, sí 
o sí.

I arribem al dia a dia, on cadascuna de 
les nostres comissions, i cadascú de 
nosaltres tenim molt a dir, més del que ens 
pensem. Què podem fer per a canviar la 
imatge i l’opinió que els no fallers tenen 
de la festa? És fonamental buscar la 
solució, no pot haver un confrontament 
continu entre els drets del fallers i els 
de la resta de ciutadans. El canvi de 
mentalitat és necessari, i com som els 
fallers els que tenim el coneixement total 
de la festa, som els que tenim que donar 
el primer pas.

A les antigues escriptures vaig trobar 
una paraula que ve com anell al dit a 
esta situació, “Anadsapirea”, no és una 
paraula màgica, però el seu significat 
“Bufa les cendres, dóna vida la foc”, és el 
missatge més directe que podem trobar 
com a solució al plantejament fet abans, 
i la guia a seguir per reconduir i poder 
integrar la festa de les falles dins de la 
societat actual.

M’imagine el 19 de març, quan el 
monument ha segut devorat pel foc, i els 
fallers estem admirant els darrers vestigis 
d’un any i planejant el camí a seguir en 
l’exercici faller que comença. Davant 
les cendres encara vives del mortal 
monument, toca reflexionar al voltant del 
futur de la festa, i al ritme d’Anadsapirea, 

donem vida a les cendres, les avivem, i 
fem que el foc depurador s’emporte les 
esmentades diferències, i ens plantege 
un brillant futur d’enteniment, coexistència 
i tolerància entre tots els habitants d’una 
mateixa ciutat on planten falles, fallers i no 
fallers.

Fallers, ens toca actuar, traguem la festa al 
carrer, obrim els nostres casals als barris, 
fem que siguen l’element vertebrador que 
puga unir fallers i no fallers, mostrem-
li als barris que una comissió fallera no 
sols és diversió, que també és treball, 
és sacrifici, és implicació, és cultura, és 
responsabilitat en el desenvolupament 
d’una barriada, que busca el benefici 
per a tots els habitants del seu entorn i 
que ajuda a millorar la qualitat de vida i el 
benestar d’un barri. 

Recordeu “Anadsapirea”, bufeu les 
cendres, doneu vida al foc per a que ens 
guie cap el més esperançador dels futurs. 
Està en les nostres mans.
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Històries a tinta per a reflexionar
per Joaquín Requena i Piles
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UN FALLER I JO

- Hola, bon dia...

- Bon dia tinguem.

- Podia indicar-me per on para el carrer de 
l’Ermita?

- Home, clar! Precisament, jo sóc d’eixe 
barri.

- Vostè dirà..., encara em queda molt per 
arribar?

- No massa... Però, on vol anar exactament?

- Bo, no m’he presentat. Em cride Històries 
a Tinta.

- Mira que el nom se les trau... El que li l’ha 
posat, ho ha fet amb molt mala llet, no?

- Jo crec que no. El nom té molt a veure 
amb el que volen que representem.

- Puix a mi em posaren Ximo, sense saber 
que o a qui anava a representar.

- Ximo, Ximo...? És possible que arribe a ser 
el President de la Generalitat. Ja, ja, ja!

- Ui, què graciós... A què ve? A burlar-se de 
la gent?

- El cas és que sí. Forma part de la meua 
tasca. Sóc crític i em burle fins de la meua 
ombra.

- No, si ja ho veig.

- Però això sí, amb respecte i estima. Mai 
vull que cap persona se senta molest amb 
la meua presència.

- Puix no sé què dir-li. Possiblement, més 
d’un sí que arribarà a molestar-se per les 
seus burles.

- Ui, puix a mi m’han ensenyat a estar 
preparat per a qualsevol reacció i esperar 
tot tipus de respostes. Unes amb algun 
somriure i altres amb malediccions i recel.

- No l’acabe d’entendre, però, per quin 
motiu busca el carrer de l’Ermita? No voldrà 
anar a l’Ajuntament?

- En un principi, no. Més endavant, poguera 
ser que se m’endugueren, encara que és 
més normal que se m’emporten al quarter 
si és que encara tenim censura.

- És que si no fa altra cosa que mofar-se de 
la gent, no és estrany que acabe així. Però, 
aleshores on ha d’anar exactament?

- Exactament han de plantar-me davant de 
la font que es troba enfront de la parròquia.

- Ja! El cas és que no hi ha massa bancs 
i he de dir-li que estan ocupats les vint-i-
quatre hores del dia. I en l’estiu, cal agafar 
número per a poder fins i tot, seure. 

- No, si jo no necessite bancs. He d’estar 
sempre dret, per a que tots em puguen 
veure ben vist.

- Sí que el veuran sí... De la forma que va 
vestit no passarà desapercebut.

- Però em va dir quina direcció he de 
prendre? Vaig cap a la dreta?



77

- No, no! Ara cap a la dreta no! Ara toca 
anar cap a l’esquerra. Així no es trobarà 
amb massa dificultats.

- Puix m’havien dit tot el contrari. Que si vull 
anar bé i no tindre problemes, a la dreta!

- Això era abans! Ara com la dreta està molt 
gastada, convé anar per l’esquerra.

- Bé, li faré cas, però amb tant de canvi, ú 
acaba marejant-se.

- Marejant-se i més coses. Però no crec 
que arribe la sang al riu.

- Una de les coses que he de criticar és 
l’embolic que teniu amb les bandes...

- Home, tenim dos bandes, la del Cercle 
Catòlic i la Unió Musical, i sempre seran 
rivals, però no crec es porten tan malament 
entres elles. Són un patrimoni del nostre 
poble i estem molt orgullosos tant d’una 
com de l’altra.

- No, no, si no em referia a eixes bandes, 
ja sé que estan molt ben considerades i 
fins i tot guanyen premis importants. Estic 
parlant de les bandes de les falleres.

- Ah! Les bandes de les falleres. Sí, ja 
portem temps amb este tema i encara no 
s’ha acabat, però al final imperarà el trellat 
i tot s’arreglarà.

I els casals com van? Continuen donant 
problemes al veïnat? 

- Problemes són problemes quan no hi ha 
solucions. Els problemes deixen de ser-ho 
quan se solucionen.

- Home, digues-me una altra. Veig que és 
un entès en números. Tan importants són?

- Sí senyor! Pe a saber molt bé el que 
deu cada comissió que s’ha posat en 
el projecte d’adaptar el seu casal a la 
legislació vigent. I puc dir-li que la llista de 
números no fa por, fa feredat.

- Però amb tants fallers i falleres totes 
les falles acabaran aconseguint els 
seus objectius i els números quadraran 
perfectament. Però el més important és 
que el veïnat estiga content.

- El veïnat no va a estar mai content. 
Les falles són festa del carrer i es pot 
insonoritzar el casal, però ja em dirà a mi 
com evita els sorolls del carrer.

- Els sorolls del carrer han de tindre un 
horari establert. La gent té dret a descansar 
per la nit.

- En tot això té raó, però sempre trobarem la 
irresponsabilitat en lloc de la responsabilitat 
d’alguns fallers i altres molts que no ho 
són però que fan molt de mal a la festa, i la 
incomprensió i la falta de tolerància davant 
la comprensió i la tolerància d’aquells veïns 
que només veuen enemics en cada comissió 
fallera.

- És veritat. I la cosa tal com la pinta, té difícil 
solució.

- Veu? No és qüestió de números i la solució 
passa per reforçar en tots els homes i dones, 
i en tots els xiquets i xiquetes, els valors 
més elementals que ha de tindre qualsevol 
persona que forme part d’un col·lectiu per 
molt reduït que siga.
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- Dit així, la solució sembla més senzilla del 
que es pensa. I a més a més, no costa diners.

- Així és, i encara més, tots els que formem els 
col·lectius de fallers i veïnat eixiríem enriquits i 
no en forma de diners, sinó en forma de salut 
i benestar.

- I amb el canvi municipal que ha hagut a 
Torrent i altres pobles de l’entorn, en què ha 
repercutit dins del món de les falles?

- La veritat és que canvis, canvis, no n’hem 
trobat massa, l’exercici continua com 
sempre i tan sols cal destacar alguna cosa 
puntual que s’ha tractat amb més o menys 
profunditat. Pensem que el canvi ha generat 
com en altres assumptes una certa inquietud.

- Inquietud? Això quasi és normal, no?

- Sí, però resulta que esta inquietud en 
algunes persones genera fins optimisme 
i il·lusió i en altres, totalment el contrari, 
desperta pessimisme i un temor excessiu a 
canvis dràstics en la vida de les falles.

- Això no deu de ser així. Les falles són les 
falles i no són de cap color o millor dit es 
poden pintar de qualsevol color, però han 
de continuar sempre amb els seus costums 
i tradicions i si hi ha canvis, estos han de 
ser consensuats i perquè beneficien per 
damunt de tot l’evolució de la festa fallera 
sense oblidar mai els principis i els fins de 
les falles.

- Estic d’acord amb vostè. Les falles són 
de tots i per a tots. I tots tenim el dret de 
gaudir-ne encara que siguem de l’altra part 
del món.

- I parlant del món, quan les falles tindrem 
l’honor de ser reconegudes com Patrimoni 
de la Humanitat?

- Mira què bé. Estem tots els fallers i falleres 
posats en el tema i s’està preparant una 
campanya de sensibilització per a que la 
Unesco prenga la decisió de considerar les 
falles com un be immaterial de la Humanitat.

- A veure si és veritat, perquè no pot 
haver una festa que involucre en la seua 
organització tant de personal com les falles 
i amb oficis tan diversos.

- Ni que ho diga. I és que la bellesa, 
el missatge i l’espectacularitat dels 
monuments que es planten al llarg de la 
Comunitat Valenciana no té cap comparació 
amb cap altra manifestació cultural. I 
sempre amb l’anhel de que a l’any següent 
siguen millor.

- I encara que jo ho tinc fotut, no trobarem 
millor forma d’admirar el foc com quan 
es crema una falla. Eixes flames pures, 
esveltes, majestuoses que volen arribar fins 
el cel, és un espectacle que no té possibles 
comparacions.
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- Una festa que compagina somriures amb 
plors, alegries amb tristors, frescor amb 
cansament, il·lusions amb records, una 
festa que uneix famílies, una festa dedicada 
a un Patró, però amb l’empara de la Mare 
de Déu.

- Ui! Si continuem així no arribe ni a la 
Plantà, i com hem dit abans, les tradicions 
s’han de complir.

- Vaja amb Déu. Ja no té pèrdua. Arribarà 
en un no res. I si com diu que va estar 
sempre quiet, de segur que ens tornarem a 
veure i tindrem temps per a continuar esta 
conversa.

- De segur que sí, i com el foc ho purifica 
tot, després del 19 de març, tant de bo 
seria que com les falles, la societat i tots 
els que la formen s’il·lusionen, i  de la 
mateixa forma que els fallers buscaran una 
falla millor, que tots els homes i dones del 
planeta es comprometen per aconseguir 
un món més just, on la pau tinga forma de 
falla i el rancor i les guerres es cremen amb 
el nostre foc.

- No tinc cap dubte, les falles arribaran a 
ser Patrimoni de la Humanitat. I si no, de 
segur que la Humanitat sempre tindrà com 
a patrimoni, la festa de les falles.
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Històries a tinta per a investigar
per Salvador Ciscar i Juan
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El Vedat de Torrent:
El sanatori
per Salvador Ciscar i Juan



83

Introducció

El present estudi pretén ser una primera aproximació a la història del paratge 
natural més conegut de Torrent, com és el Vedat. En l’exercici anterior del 2015 
es va exposar la seua història, sendes, etc., de forma didàctica als membres 
de la comissió dels menuts en el Racó infantil del llibret, i al realitzar una 
succinta busca d’informació a sol·licitud de l’autor del Racó, José Fernando 
Andreu, vaig poder observar que apareixia molta informació que donava 
possibilitat a obrir diverses línies d’invest gació.

Nombrosos eren els interrogants que s’obrien, des del mateix nom que rep 
el paratge fins als usos que se n’han fet, i per descomptat, tots els tràmits 
administratius i burocràtics d’uns terrenys que en origen van ser comunals i 
que fins a arribar als nostres dies han hagut de passar per distintes etapes 
de propietat i ús.

En este primer esbós de l’estudi comprendré un dels capítols més interessants 
i desconeguts del Vedat: el Sanatori. D’esta edificació només ha arribat als 
nostres dies el testimoni gràfic d’una fotografia, però, en ella podem veure 
que es tractava d’una gran edificació, tan gran com la seua història. Concebut 
com a Manicomi Model, que mai va arribar a construir-se com a tal, passà a 
ser realitat com un sanatori de malalties mentals, i posteriorment, de malalties 
respiratòries. La ruïna del seu propietari va provocar que acabara en mans 
d’un empresari que el va reconvertir en Hotel i esclatat l’inici de la guerra civil 
passà a ser Hospital de Refugiats al mateix temps que Hospital de Sang, molt 
inusual en els hospitals de la guerra civil. En acabar el conflicte va esdevindre 
en un dels hospitals antituberculosos del règim de Franco.

Respecte a la resta de l’estudi sobre el Vedat només podem avançar que hi 
ha pendent molta investigació ja que hi ha notícies que tal com sorgeixen 
desapareixen en el temps, qüestions bàsiques com els orígens i primeres 
denominacions del Vedat i també capítols curiosos com la recuperació de la 
seua propietat a favor del municipi, o històries rocambolesques com l’aeroport 
que s’havia projectat construir, o la nova presó que substituiria al penal del 
Sant Miquel dels Reis. Els convide a gaudir d’este primer lliurament sobre el 
Sanatori del Vedat, que mai millor dit, és una verdadera història de bojos.
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El Manicomio Modelo

A finals de segle XIX, els malalts dements de la província es trobaven en 
condicions nefastes, amuntegats en el Convent de Jesús de València. 
Malgrat la creació d’un reglament del manicomi en 1893, les condicions no 
van millorar la situació dels malalts, prova d’això és l’alta taxa de mortalitat 
que registrava, superior fins en tres vegades a la mitjana general de la resta 
d’Espanya.

La Diputació Provincial de València va concebre la idea de construir un 
Manicomi Model i en 1878 es va sol·licitar a les seccions del Senat que 
anomenaren una comissió que n’autoritzara a la Diputació la construcció.1

En 1890 ja es van efectuar els reconeixements de terrenys adients per a 
l’edificació del Manicomi i el Vedat va ser el paratge més indicat:

 “Por el reconocimiento practicado recientemente en el monte Vedat, situado 
en las inmediaciones de Torrente (Valencia), donde habrá de erigirse un 
manicomio modelo, resulta que el lugar reúne condiciones a propósito para el 
objeto que se pretende”2

El 23 de gener de 1892 es publicaven les bases del concurs que la Diputació 
obria per a la construcció del Manicomi. En elles podem veure amb detall la 
magnitud de l’obra projectada amb la capacitat, tipologia de malalts, i fins i 
tot, l’ús de l’aigua de la sèquia de Torrent per al seu consum en tot el complex:

“Autorizada la Diputación provincial de Valencia para construir un Manicomio 
con arreglo a los últimos adelantas de la ciencia, y deseando que dicho 
Establecimiento reúna las condiciones más ventajosas que sea posible, ha 
dispuesto abrir con este objeto, entre los Arquitectos españoles, un concurso 
de proyectos, con sujeción a las bases que a continuación se insertan:

Bases a las que ha de sujetarse el concurso que la Excma. Diputación provincial 
de Valencia abre entre los Arquitectos españoles, para formular un proyecto de 
Establecimiento destinado a Manicomio modelo.

1. ª El Manicomio se situará en los terrenos adquiridos por la Excma. Diputación 
1  El Magisterio Español : Periòdic d’ instrucció pública. Òrgan General dels establiments d’ensenyament. Defen-
sor dels interessos i drets dels catedràtics i mestres, nº 684, 10 juny de 1878.
2  El heraldo de Madrid. Nº 33, diumenge 30 de novembre de 1890, pág. 3. 

v Avantprojecte de la gran 
avinguda del Vedat publicat en 
la Revista Unión Patriótica, nº 
75, el 1 de novembre de 1929. 
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provincial, junto a la villa de Torrente, que los constituyen el pinar denominado 
el Vedat, y campos adyacentes.

2.ª El autor del proyecto podrá emplazar dentro de dichos terrenos los cuerpos 
de edificio en la forma que tenga por conveniente, siempre que se hallen 
resguardados, en lo posible, de los vientos Norte y Poniente.

3. ª El Establecimiento tendrá la capacidad conveniente para atender a las 
necesidades que exija la estancia de 1200 enajenados, de todas clases y 
condiciones, hombres y mujeres, con la debida separación de sexos y edades.

4. ª Las agrupaciones de edificios se dispondrán en la forma más apropiada, 
teniendo presente que, por lo menos, el Manicomio debe constar: de una 
sección correspondiente al servicio administrativo, otra al religioso y otra al 
doméstico. Tendrá además una sección correspondiente al Manicomio, 
propiamente dicho, que comprenderá las agrupaciones siguientes: primero, 
la de tranquilos; segundo, agitados y subsección de alborotadores y furiosos; 
tercero, cliniquesas; cuarto, de epilépticos; quinto, de impúdicos, suicidas y 
homicidas; sexto, de convalecientes; séptimo, de niños y viejos; octavo, de 
observación. Deberán figurar, por último, la sección de pensionistas y la de 
procesados, las dependencias rurales y colonias agrícolas.

5.ª Se tendrán muy en cuenta al proyectar las diferentes dependencias, todos 
los adelantos que la ciencia frenopática ha conseguido con la aceptación 
general, sin perder de vista que las secciones destinadas a los cliniquesas, 
epilépticos, alborotadores y furiosos se situaran en planta de tierra, y las demás 
sólo tendrán un piso alto habitable.

6. ª En todo caso, cualquiera que sea la forma y disposición del Establecimiento, 
tanto en su conjunto, como en sus detalles, deberá procurarse que a su aspecto 
general sea agradable y ameno, alejando toda idea de casa o establecimiento 
de reclusión.

7.ª El departamento particular de pensionistas se dividirá en tres secciones, 
denominadas: Primera, segunda y tercera, según la cuota de pensión, y cada 
una de ellas estará situada de modo que permita la perfecta distinción y 
separación de las clases, su comodidad y los demás requisitos generales de 
gobierno y servicio del Establecimiento.
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8. ª El departamento particular de procesados se dividirá en dos secciones, 
una para los tranquilos y otra para los agitados, alborotadores y furiosos.

9. ª Habrá una enfermería, como complemento de las secciones, en cada uno 
de los departamentos de hombres y mujeres, y constará de tres salas: una 
capaz de 26 camas, para enfermos de dolencias médicas; otra también de 
26 para enfermedades quirúrgicas, y otra de 12 con destino a las dolencias 
contagiosas.

10. ª Además de las dependencias generales del Manicomio, anteriormente 
expresadas, los autores de los proyectos deben tener presente que han de 
existir las habitaciones siguientes:

Una para el Administrador

Cuatro para los Facultativos del Establecimiento.

Tres para los practicantes.

Una para el Capellán.

Una para el Sacristán.

Una para el mozo de cocina.

Una para el panadero.

Una para la lavandera.

Dos para los empleados administrativos.

Una para el Celador.

También se proyectarán dos cuerpos de edificio, uno para 50 Hermanas de la 
Caridad, y otro para 50 Hermanos Hospitalarios, y las porterías indispensables 
para el Establecimiento.

Todas estas habitaciones deberán colocarse en los puntos más apropiados a 
las necesidades del mismo, y con la independencia necesaria.

Deberá establecerse igualmente un local utilizable para asistir enfermos en 
caso de epidemia, a distancia conveniente de la edificación general.
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Y, por último, se proyectará, los edificios rurales necesarios para el cultivo de la 
finca, y los que puedan servir como procedimiento terapéutico para aquellos 
vesánicos a quienes convenga la vida rural.

11. Los locales para talleres de sastres, zapateros, colchoneros, carpinteros, 
alpargateros, cesteros y tejidos y las Escuelas, Biblioteca, gimnasio, sala de 
reunión con un billar contiguo y locutorios deberán responder al objeto a que 
se hallan destinados, y sui capacidad será para 20 personas cuando menos.

El depósito de cadáveres y salón de autopsias se situaran en el punto más 
adecuado.

12. Las relaciones numéricas de orates que a cada sección corresponden 
son aproximadamente las que se hallan representadas y pueden verse en el 
cuadro siguiente:
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13. En todas las secciones los dormitorios serán comunes con algunas 
estancias individuales en todas las secciones, excepto en la de convalecientes 
que solamente tendrá dormitorios comunes; la de observación, estancias 
individuales; la subsección de alborotadores y furiosos, aposentos de 
incomunicación; las secciones primera y segunda del departamento 
particular de pensionistas, estancias individuales; la sección de tranquilos 
del departamento particular de procesados, dormitorios comunes; y la de 
agitados, furiosos y alborotadores de esta misma sección, aposentos de 
incomunicación. 

14. Para 718 por 1.000 de orates habrá dormitorios comunes; para el 229 por 
1.000 estancias individuales de retiro ó aislamiento, y para el 53 por 1.000 
aposentos de incomunicación.

15. Los dormitorios comunes no podrán contener más de 20 camas, ni menos 
de cuatro.

16. En el proyecto deberán estudiarse los baños generales con la sección 
hidroterápica, y los particulares correspondientes a las secciones de 
pensionistas y de procesados.

17. Constarán los proyectos por lo menos, además de lo anteriormente 
expuesto:

 1.° De un plano general de emplazamiento, en el que se exprese en 
una hoja y escala de 1/1.000 la verdadera relación de todos los cuerpos de 
obra con sus adherentes de paseos, jardines, colonias, etc.

 2.° De las plantas necesarias y parciales de todas las agrupaciones de 
edificación, escala de 1/100, en las que se expresen con claridad todos sus 
detalles.

 3.° Alzados de las fachadas á escala de 1/150.

 4.° Secciones longitudinales y transversales de todas las partes de 
edificios que lo requieran á escala de 1/150.

 5.° Plano orientado del subsuelo, manifestando con claridad la 
distribución, el alcantarillado y los servicios de aguas de todo género, y también 
el de alumbrado eléctrico á escala de 1/100.
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 6.° Como puede aprovecharse la quinta parte del caudal de aguas que 
conduce la acequia de Torrente y corre inmediato á los terrenos adquiridos 
para el Manicomio, se presentará el estudio de aprovechamiento de estas 
aguas á una elevación mínima de 30 metros, así en cuanto se refiere al motor 
que ha de elevarlas y producir la luz eléctrica, como a su distribución para los 
servicios domésticos y agrícolas.

 7.° Hojas de detalles á escala de 1/25 de las partes de la construcción 
y distribución de las aguas que sean necesarias para la mejor inteligencia del 
proyecto.

 8.° Cálculos de resistencias de las fábricas, entramados y armaduras 
de cubierta.

 9.° Memoria descriptiva del proyecto y memoria facultativa para su 
realización, así como los pliegos de condiciones económicas y facultativas 
que han de regir para la subasta,

todo arreglado á formulario.

 18. La obra en general será de fábrica mixta, compuesta de mampostería 
y ladrillo, pudiendo adoptar la sillería en las partes que se crea conveniente, y 
empleando el hierro en todos los entramados y armaduras de cubierta. Deberán 
evitarse los enlucidos al exterior, y en donde sean precisos se emplearán los 
cementos y estucos.

 19. El plazo marcado para la presentación de estos proyectos será el 
de ocho meses, a contar desde el día en que se publique este concurso en 
la Gaceta de Madrid. La Diputación se reserva la facultad de aprobar o no 
los proyectos que se presenten, sin que en ningún caso tengan los autores 
derecho a reclamación alguna.

 20. Se ofrece un premio de 25.000 pesetas al autor del proyecto que la 
Excma. Diputación tenga á bien aceptar; y un accésit de 7.500 pesetas para 
el autor del otro proyecto que se conceptúe digno de esta recompensa.

 21. Los proyectos deberán ser presentados en la Secretaría de la 
Excma. Diputación provincial dentro del plazo que se fija para este concurso, 
durante las horas de oficina, ó sea de nueve de la mañana á dos de la tarde, los 
días no festivos, en cuya Secretaría se hallarán de manifiesto el plano general y 
parcelario de los terrenos adquiridos, y los perfiles longitudinales y transversal 
de los mismos. 

v Grup d’esperantistes 
realitzant una excursió al Vedat. 
Fotografia publicada en Mundo 
gráfico, nº 35, el 26 de juny de 
1912. 
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Aprobadas las anteriores bases por la Diputación provincial en sesión de 12 
de Noviembre próximo pasado, la Comisión provincial ha acordado publicarlas 
en la Gaceta de Madrid para conocimiento de las personas a quienes pueda 
interesar Valencia 19 de Diciembre de 1891.=E1 Vicepresidente, Ismael 
Rizo.=Por acuerdo de la Comisión provincial, José de Castells. 

Al setembre del mateix any, huit mesos després de la publicació de les bases 
dels projectes, la premsa es feia eco d’un dels projectes presentats, donant-
lo com a favorit a l’elecció. 

El manicomio de Valencia. En la Gaceta del 23 de enero del corriente, se 
publicaron las bases a que ha de sujetarse el concurso que la Diputación 
provincial de Valencia abre entre los arquitectos españoles, para formular un 
proyecto de Manicomio modelo.

 Presentase a ese concurso con indudables probabilidades de éxito, un 
proyecto de los Sres., Joaquín María Fernández y Félix de la Torre, arquitecto 
de la real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Hemos visto los planos del citado proyecto que ocupará en la construcción 
41.211 metros cuadrados, comprendidos en un solar de 1.000.000 de metros 
cuadrados, en el término del Vedat, junto a la villa de Torrente.

Será uno de los mayores Manicomios de Europa, en el que se han tenido en 
cuenta todos los progresos modernos, después de un detenido estudio de los 
principales Manicomios del extranjero.

 Basta ver los planos para persuadirse de la grandiosidad del edificio, 
de sus excelentes condiciones para el cuidado y curación de los neurósicos.

 Como tenemos en nuestro poder la Memoria descriptiva, prometemos 
exponer ostentosamente lo que es el proyecto y elogiar como se merece tan 
gran obra.”3

Van haver de passar cinc anys perquè per fi s’acceptara un avantprojecte de 
construcció. Els arquitectes triats van ser Luis Ferreres Soler (Xàtiva 1852 – 
Madrid 1826), autor entre altres construccions de l’Hospital d’Alginet i Cullera, 
i Joaquín María Belda Ibáñez (València 1839 – 1912), que havia dissenyat la 
Casa de la Beneficència i s’havia encarregat de la restauració de la Casa de 
la Misericòrdia i l’Hospital General.

3 El liberal. Madrid. Nº 4838, divendres setembre de 1892, pàg. 3.

v Fotografia de l’arquitecte 
valencià Luis Ferreres Soler 
(Játiva 1852 – Madrid 1826)
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 “Bajo la presidencia del Sr. García Villacampa, se reunirán esta tarde a las 
cuatro las Comisiones Provincial y Técnica del Manicomio. Los señores 
técnicos someterán a la aprobación de la permanente el anteproyecto de 
manicomio, que trata de construir la Diputación. No conocemos al detalle el 
mencionado anteproyecto, obra de los señores arquitectos Belda y Ferreres, 
y de los médicos del Hospital, Gómez y Gil y Morte; pero podemos asegurar, 
que de realizarse éste como es de esperar, la provincia de Valencia tendrá uno 
de los mejores establecimientos de esta índole, no sólo por la arquitectura y 
grandiosidad del edificio, si que también porque reunió todas las condiciones 
que la ciencia médica y los últimos adelantos de consumo aconsejan.

Dicho edificio se levantará en el término de Torrente, en el pintoresco sitio 
denominado el Vedat, pasaje excelente por sus condiciones higiénicas.”4

Vint anys havien passat des que es va concebre la idea del Manicomi Model 
i encara no s’havia col·locat la primera pedra, amb l’arribada del segle XX es 
van reprendre les gestions per a la seua edificació i el recientment anomenat 
governador civil de València, el senyor Lorenzo Moncada va donar un nou 
impuls al projecte en 1901.

“El nuevo gobernador Sr. Moncada, una de las primeras acciones que toma es 
interesarse por el expediente del manicomio:

“Se ha telegrafiado al ministro de Hacienda interesándose el pronto despacho 
del expediente de cesión del monte Vedat Torrente a la Diputación provincial, 
para construir un manicomio modelo.”5

Malgrat que se suposava que els terrenys on s’anava a edificar el manicomi 
eren propietat de la Diputació des de l’inici del projecte, tal com apareix 
reflectit en premsa, en realitat eren propietat de l’ajuntament de Torrent, 
més després de la batalla que l’ajuntament havia lliurat contra l’estat per a 
la seua recuperació a finals del segle passat. A punt d’acabar l’any 1901 
encara estava pendent la cessió o venda dels terrenys del Vedat, situació que 
contemplava encara un llarg camí per recórrer del projecte.  

“Para el Manicomio provincial. Para establecer en Torrente el proyectado 
4 El Regional: òrgan de la comunió tradicionalista, any I, nº 151, 31 de maig de 1897, pàg. 2.
5 La época. Madrid. Nº 18249, dissabte 30 de març de 1901, pàg. 2, també en La Correspondencia de España, nº 
15760 i  nº 15761, i El Globo, diari liberal, nº 9247.
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Manicomio el Ayuntamiento de aquella villa ofreció ceder a la Diputación el 
monte llamado El Vedat, que le pertenece. La aprobación de esta venta requería 
trámites que se seguían en el ministerio de Hacienda con la acostumbrada 
lentitud.

El senador valenciano Dr. Amelio Gimeno, se ha interesado en este asunto y 
ha logrado que el interventor general Sr. Mínguez, emita el dictamen, que es 
requisito indispensable en el expediente.

Las conclusiones de este dictamen son las siguientes:

1.º Que debe nombrarse un ingeniero de montes, dependiente de este 
ministerio, para que avalúe el monte Vedat.

2º Aprobada que sea la tasación, cuyos gastos serán de cuenta de los 
solicitantes, comunicarla a la Diputación provincial valenciana y al Ayuntamiento 
de Torrente, para que por cualquiera de esas dos corporaciones se haga 
efectivo el ingreso en arcas del Tesoro del 20 por 100 del valor total de monte, 
y en consonancia, respecto de los pagos por plazos, con lo que preceptúa la 
ley de 1º de junio de 1869 e instrucción de 11 de enero de 1870 en su art. 12.

3º Formalizado el pago, hacer entrega solemne de la finca a la Diputación de 
Valencia, declarándola dueña absoluta del monte.

Y 4º Si transcurrido un plazo, que bien pudiera ser el de dos años, después 
de estar en posesión del monte, la Diputación no hubiese dado principio a 
las obras proyectadas, o una vez empezadas fueren suspendidas por más 
de seis meses, a V.E. correspondiera declarar nula la cesión y reclamar el 
importe de los perjuicios que la finca hubiere sufrido; reservándose el derecho 
de enajenar el monte Vedat en pública subasta, previa devolución de los 
valores recibidos, pero sin devengo de intereses, o el de restituirlo a la villa de 
Torrente, haciéndolo figurar de nuevo en el catálogo de este ministerio como 
enajenable y de propios.6

Cinc anys més tard l’Ajuntament de Torrent iniciava els tràmits de compra de 
parcel·les als propietaris que tenien terrenys junt al futur manicomi.

 “Anteayer se inauguró el alumbrado eléctrico con gran regocijo del vecindario. 
Se están colocando lámparas incandescentes en breve y que completarán el 
6 Las Provincias : diari de València, any XXXVI, nº 12862, 13 de novembre de 1901, pàg. 2.
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alumbrado de toda la villa.

Otra mejora acordada por el Ayuntamiento es la creación de dos nuevas 
escuelas, una de niños y otra de niñas, habiendo consignado en el presupuesto 
de 1907 las partidas correspondientes.

El alcalde ha reunido a los propietarios de las parcelas que faltan adquirir en 
el “Vedat” para completar el perímetro del nuevo Manicomio, invitándoles a 
hacer los correspondientes otorgamientos de escritura, en lo cual se mostraron 
conformes.”7

L’ajuntament de Torrent veia com passaven els anys, i cada vegada sorgien 
més impediments que provocaven el retard i lentitud en l’avanç del projecte. 
En 1908 es comunica a la Diputació que informe si ja es van a començar les 
obres.

“A propuesta del Sr. Baviera se acuerda gestionar con el Sr. Presidente de 
la Excelentísima Diputación provincial, la pronta inauguración de las obras 
del Manicomio Modelo proyectado en esta villa y caso contrario, se releve o 
quede sin efecto las comisiones que el municipio hizo para la construcción de 
dicho Manicomio”8.

L’anunci de la visita del Rei Alfons XII a València i la possibilitat que inaugure 
les obres del Manicomi suposen un nou al·licient per a l’inici del projecte.

“En este estado el Sr. Presidente dio cuenta de que según la prensa de la capital 
el Sr Presidente de la Diputación provincial Don Juan Bautista Valldecabres 
practicaba gestiones encaminadas a que de confirmarse la noticia de la 
próxima venida a Valencia de S. M. el Rey don Alfonso XIII este inaugurase las 
obras de la construcción del Manicomio Modelo en esta villa y el Ayuntamiento 
por unanimidad acuerda otorgar un amplio voto de gracia al Sr. Valldecabres 
por sus iniciativas en favor de la realización de las obras que tantos beneficios 
ha de causar a la humanidad y a esta población”9. 

“Se acuerda comprobar en acta con que se ha oído las manifestaciones 
que en pro de la pronta inauguración de las obras del Manicomio Modelo en 
esta villa, hizo el Sr. Presidente de la Diputación provincial Don Juan  Bautista 
Valldecabres Rodrigo, diputado provincial por este distrito, a la Comisión de 

7 Las Provincias: diari de València, any XLI, nº 14652, 10 d’octubre de 1906, pàg. 2.
8 A.H.M.T. Actes 1907 a 1909 S14(31), Sessió ordinària del 6 de març de 1908.
9 A.H.M.T. Actes 1907 a 1909 S14(31), Sessió ordinària del 27 de març de 1908.

v Autoritats de València i 
Torrent durant la seua visita a la 
Colònia Escolar de xiquetes del 
Vedat. Fotografia publicada en 
La Unió il·lustrada, nº 883, el 6 
d’agost de 1926. 
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este ayuntamiento que conferencio con el mismo, sobre este particular”10.

La visita del monarca estava prevista amb motiu de les festes del Centenari 
del rei D. Jaime, i també D. Alfonso va prometre al delegat del Club Nàutic 
de València, en una visita que van realitzar al monarca, que vindria en maig a 
València a concórrer amb dos iots en les regates.

“Esperando que el anuncio del viaje se cumpla, la Diputación provincial ha 
tratado en su última reunión del programa de festejos que en obsequio s S.M. 
podría celebrarse; entre ellos, una recepción popular, una función de gala, un 
festejo marítimo y la solemnidad inaugural de las obras del manicomio modelo 
que se habrá de construir en Torrente, sobre el monte Vedat.”11

Tres anys més tard i amb el revulsiu que provocà la celebració de l’Exposició 
Regional Valenciana de 1909 es reprèn amb força el projecte.

“El señor presidente de la Diputación provincial ha ordenado al arquitecto 
señor Rodriguez que active los trabajos de simplificación del proyecto del 
Manicomio Modelo a fin de poder realizar la inauguración oficial , coincidiendo 
con el centenario del P.Jofré y la apertura de la Exposición Regional.”12 

A l’abril del mateix any, un mes abans de la inauguració de l’Exposició 
Regional, s’indiquen les delimitacions dels terrenys i com a gran notícia 
s’anuncia oficialment la possibilitat que S. M. el Rei amb motiu de la seua 
visita a l’Exposició, inaugure el Manicomi Model.

“Una comisión de diputados provinciales, los ingenieros y el gobernador civil, 
ha ido a Torrente para hacer el deslinde de terrenos en el monte Vedat, en los 
que va a edificarse un manicomio modelo. El Rey colocará la primera piedra 
del futuro asilo de alienados, y en aquel día será obsequiado con una paella 
clásica por el Municipio de Torrente.”13

Lògicament la visita del Rei a Torrent havia revolucionat tota la població, 
que amb il·lusió preparava la recepció de tan il·lustre visita, però a principis 
d’abril va començar a córrer la notícia que no estava en l’agenda del Rei la 
inauguració de les obres del Manicomi, la qual cosa va provocar la reacció 
del consistori.

“En este estado el Sr. Marín presentó una proposición escrita cuya lectura 
10 A.H.M.T. Actes 1907 a 1909 S14(31), Sessió ordinària del 1 de maig de 1908.
11 ABC, 27 de març de 1908, pàg. 7.
12 La correspondencia de Valencia : diari de notícies : eco imparcial de l’opinió i de la premsa Any XXXII Número 
10648 - 1909 gener 25.
13 ABC, dimarts 6 d’abril de 1909, pàg. 11.

v Anunci publicat en La 
correspondència de València 
el 9 de maig de 1921, on el 
doctor Felui anuncia els seus 
tractaments en la seua consulta 
del Vedat.
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ordenó la presidencia concebida en los siguientes términos: “El concejal que 
suscribe, en vista de que según periódicos se ha desistido de que S.M. el Rey 
visite a esta villa y por consiguiente se demore la inauguración de las obras 
del Manicomio Modelo proyectado por la Excelentísima Diputación, visita que 
tanto nos habrá de beneficiar digo de honrar y obra que asegurará grandes 
beneficios para Torrente, propone a la corporación municipal acuerde que en 
día y hora determinados y lo más pronto posible se convoque a una reunión a 
todas las fuerzas vivas de la villa para que en asamblea decida los medios que 
se han de escoger para que la visita de nuestro Rey se realice y se inauguren 
las obras antes indicadas” Torrente a 16 de abril de 1909. Vicente Marín 
Ferrer. Apoyada por el Sr. Marín la anterior proposición después de tomada 
en consideración, el Ayuntamiento acordó convocar a Junta General para el 
domingo día diez y ocho próximo a las 10 horas de la mañana”14. 

A mitjan maig la Diputació acorda l’adquisició dels terrenys del Vedat i la 
possibilitat que inaugure les obres un ministre..

“La Diputación ha acordado la adquisición del monte Vedat, en Torrente, 
donde se halla el Manicomio Modelo, por si el rey lo inaugura. Si no, lo hará 
un ministro.”15

Els productors i agricultors de Torrent que majoritàriament havien acudit a 
l’Exposició Regional de València en una instal·lació del districte, ja mostraven 
en el certamen com seria el futur manicomi.

“la instalación del distrito de Torrente, al fondo del cual destácanse vistas 
panorámicas del proyectado Manicomio y el Vedat”16.

Fins i tot, en la guia del visitant de l’exposició es feia menció del manicomi. 
En l’excursió que proposava al Cementeri de València s’anunciava la seua 
construcció:

 “(…) se pasa por la Estación del Ferrocarril de Alberique, que tiene 
servicio de tranvías propio; el camino hace un recodo; a la derecha se deja 
la barriada de Patraix y el Manicomio Provincial, el cual va á ser transportado 

14 A.H.M.T. Actes 1907 a 1909 S14(31), Sessió ordinària del 14 d’abril de 1909.
15 El Imparcial. Madrid. Nº 15148, divendres 14 de maig de 1909, pàg.2.
16 La Correspondencia de Valencia: diari de notícies: eco imparcial de l’opinió i de la premsa, 21 de maig de 
1909, pàg. 2.

v Fotografia aèria de 1949 on 
es veu el sanatori i situació d’on 
estaria situat en l’actualitat.



102

a un magnífico edificio que se va á construir en el Vedat, junto a Torrente, en 
terrenos que ya tiene adquiridos la Diputación17”   

El Rei Alfons XIII va vindre i inaugurà l’Exposició el 22 de maig i tal com va 
vindre es va tornar a Madrid sense inaugurar les obres. Ara li tocava el torn a 
la següent visita règia, a càrrec de la infanta Isabel, que també tenia previst 
visitar l’Exposició Regional.

“La Diputación provincial ha remitido al alcalde de Torrente relación de los 
propietarios de tierras enclavadas en el perímetro del Vedat, a fin de que 
manifiesten sus propietarios si se conforman con el justiprecio. En caso 
afirmativo el pago les será hacho en seguida.

Todo está dispuesto para hacer la inauguración de las obras del Manicomio 
Modelo cuando venga S. A. la infanta doña Isabel, cuyas obras se proseguirán 
sin interrupción alguna.”18

Al juny s’anunciava en ferm l’inici de les obres, i fins i tot, la seua inauguració 
per part de la infanta.

“La diputación provincial, en su sesión de hoy, ha ultimado todo lo previsto a la 
inauguración de un manicomio modelo en Monte Vedat (Torrente). Inaugurará 
las obras la Infanta Isabel.El vecindario prepara a S.A. un recibimiento 
grandioso.”19

 “Confirmo la noticia que ayer adelanté respecto a la llegada de la infanta doña 
Isabel. La egregia dama viene la semana próxima para visitar la Exposición. 
Probablemente llegará el jueves. El gobernador ha convocado para mañana 
a las autoridades con objeto de organizar algunos actos en honor a S.A. Es 
casi seguro que entre estos figure un cotillón en el Gran Casino. También es 
fácil que se inaugure las obras del Manicomio Modelo que se levantará en un 
monte de Torrente.”20

Van passar els mesos i ni la infanta Isabel va inaugurar res, ni es van començar 
les obres. Al setembre encara s’estaven adquirint parcel·les en el perímetre 
del futur Manicomi.
17 Valencia y su región. Guia publicada pel comitè executiu de l’Exposició. Pàg, 127.
18 La Correspondencia de Valencia: diari de notícies: eco imparcial de l’opinió i de la premsa Any XXXII Número 
10769 - 1909 Juny 14, també Las Provincias: diari de València: Any XLIV Número 15611 - 1909 Juny 15.
19La correspondencia de España. Madrid. Nº 18753, dimecres 16 de juny de 1909, pàg.4.
20 ABC, diumenge 27 de juny de 1909, pàg. 11.
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“El señor presidente de la Diputación, vivamente interesado en que a la mayor 
brevedad posible comiencen las obras del Manicomio Modelo en Torrente, 
ha adquirido ya varias parcelas complementarias, y hoy ha ingresado en la 
Hacienda el 20 por 100 que corresponde al Estado por la cesión del monte “El 
Vedat”, del que se incautará inmediatamente el Hospital. El Sr. Valldecabres 
y el director del santo establecimiento señor marqués de Colomina siguen 
ultimando detalles, a fin de que muy pronto sea un hecho la construcción del 
magnífico Manicomio.21

“Ayer mañana celebraron una detenida conferencia el presidente de la 
Diputación D. Juan Bautista Valldecabres , y el director del Hospital señor 
marqués de Colonima, tratando de los créditos de dicho establecimiento y 
del Manicomio Modelo de Torrente.

Se están comprendo las parcelas enclavadas en el perímetro que ha de ocupar 
el Manicomio, y una vez se haga esta adquisición, se hará la inauguración de 
las obras. 22

Al novembre va visitar València el polític valencià Juan Navarro Reverter, que 
havia sigut Ministre d’Hisenda en el govern, que entre el 23 de març de 1895 i 
el 4 d’octubre de 1897, va presidir Cánovas i durant el regnat d’Alfonso entre 
el 6 de juliol i el 30 de novembre de 1906, i entre el 4 de desembre de 1906 i 
el 25 de gener de 1907, aprofitant esta vista i sabedors de la influència que la 
seua figura tenia en les altes esferes del govern se li va sol·licitar mitjançara 
en la construcció del Manicomi.  

“El señor marqués de Colomina pronunció un elocuente discurso enalteciendo 
las gestiones realizadas por el Sr. Navarro Reverter y los beneficios que aquellas 
han reportado al Hospital. Recordó que este año precisamente se cumple el 
quinto centenario de la fundación, y ocupándose del Manicomio provincial, 
del que dijo que habiendo sido el primero que se fundó en el mundo, era hoy 
el último en condiciones, lo cual teniendo en cuenta ha impulsado a activar 
la construcción del Manicomio de Torrente. El señor marqués de Colomina 
terminó rogando al Sr. Navarro Reverter que estudie el proyecto y asesore a la 
Diputación en este asunto, interponiendo su valiosísima influencia.”23 

Mentrestant el canvi de gestors en l’ajuntament de Torrent deixava un ingent 
deute en les arques de l’Ajuntament.

21 La correspondencia de Valencia : diari de notícies : eco imparcial de l’opinió i de la premsa Any XXXII Número 
10929 - 1909 Setembre 2, també Las Provincias : diari de Valéncia: Any XLIV Número 15691 - 1909 Setembre 3.
22 Las Provincias : diari de València Any XLIV Número 15714 - 1909 Setembre 26.
23 Las Provincias: diari de València Any XLIV Número 15769 - 1909 Novembre 20.
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“Una comisión de vecinos de Torrente visitó ayer al gobernador civil de 
Valencia, manifestándoles que el Ayuntamiento saliente dejó una deuda de 
292.685 pesetas y en la caja solo existen 30 pesetas.”24

El prec que es va fer al ministre Navarro Reverter va tindre el seu efecte, 
almenys en les declaracions que este va fer en referència a l’inici del projecte.

“Navarro Reverter dijo: «Hay que empezar cuanto antes el Manicomio de 
Torrente, construyéndolo por secciones y habilitándolos seguidamente.25

S’acostava la clausura de l’Exposició Regional i es va anunciar que havien 
fons per a iniciar les obres i que el Ministre d’Instrucció Pública les inauguraria.

“El director (del Hospital Sr. Polo de Bernabé) presentó el proyecto reformado 
del nuevo Manicomio de Torrente, que el arquitecto Sr. Rodríguez detalló, 
dando minuciosas explicaciones que complacieron a todos los presentes. El 
Sr. Polo de Bernabé ofreció aprovechar la estancia en Valencia del ministro 
de Instrucción pública, que vendrá a clausurar la Exposición Regional, para 
inaugurar las obras de dicho Manicomio, las que se proseguirán sin interrupción 
alguna, toda vez que la caja del Hospital tiene los fondos necesarios para su 
realización.26

Finalment, després de 31 anys el projecte va ser desestimat per la Diputació 
i es va abandonar.

24 Heraldo de Zamora: Diari de la vesprada. Defensor dels interessos morals i materials de la província Any XV 
Segle II Número 3781 - 1909 novembre 26.
25 Las Provincias: diari de València Any XLIV Número 15789 - 1909 Desembre 10
26 El Pueblo: diari republicà de València - Any XVI Número 6390 - 1909 desembre 29, també Las Provincias: diari 
de València: Any XLIV Número 15808 - 1909 Desembre 29, també  La Correspondencia de España: diari universal 
de notícies: Any LX Número 18949 - 1909 desembre 29.

v Anuncis del Sanatori Pare 
Jofré publicats en els diaris El 
Sol i La Vanguardia al juliol de 
1926. 
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Del Sanatori del Vedat al Sanatori Padre Jofré

Finalment, després de 31 anys el projecte va ser desestimat per la Diputació 
i es va abandonar.

Sis anys més tard el joier valencià Emiliano Lalana reprengué la idea d’alçar 
un sanatori en el mateix emplaçament i en data 24 de juny de 1915 va adquirir 
per mitjà d’escriptura atorgada davant del notari de Torrent el senyor Francisco 
Pastor Pedraza, el solar on s’alçaria el futur complex metge. L’escriptura 
contemplava 2140 metres quadrats propietat de la senyora Carmen Medina 
Andreu i del senyor José Medina López27.  

Desconeixem els detalls del procés de construcció de l’edifici, però en 1923 
les obres ja havien finalitzat i s’anunciava la seua inauguració, encara que no 
arriba a produir-se:

“Un asunto sensacional. Don Amalio Gimeno visita el Sanatorio del Vedat.

Ayer mañana, el ex Ministro e ilustre don Amalio Gimeno, ha visitado el Sanatorio 
del Vedat, acompañado por el joyero don Emilio Lalana.

La noticia, que sabíamos desde hace unos días, y que hemos comprobado 
al cruzarnos en la carretera con el automóvil del eximio viajero, tiene una 
importancia excepcional para Valencia.

Se trata, al fin, del principio de la realización de una obra magna para Valencia: 
la inauguración del Sanatorio del Vedat. Otros asuntos han desviado la atención 
de la prensa, de esta soberbia mejora. Pero, no obstante, entre los higienistas, 
filántropos, medico e intelectuales, la noticia se ha divulgado con rapidez, 
despertando un gran entusiasmo.

Subid al Vedat. En la cumbre de la montaña, hay un majestuoso edificio blanco, 
de líneas airosas, de proporciones inmensas, dominando la pinada, la vega 
maravillosa, el horizonte azul del mar…

En aquel paraje delicioso, oreado por los aires más puros, por el sol y el viento 
sano y vivificador del Mediterráneo, ha sido construido el Sanatorio.

El doctor Escuder, al comenzar la obra, dijo que ningún sanatorio para 
enfermos nerviosos, podría comparase en el mundo. Bajo la dirección del 
ilustre psiquiatra, se realizó la construcción.

27 A.H.M.T. Actes,  S-14 (63) Sessió ordinària del 2 d’agost de 1948.

v Fotografia del Sanatori Pare 
Jofré, realitzada en els anys 20 
del segle passat. A.H.M.T. Ref. 
185
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Y el autor de toda esta magnífica obra, ha sido un valenciano, amante de su 
pueblo, emprendedor, inteligente y tenaz, como los grandes bienhechores de 
la patria: el joyero don Emilio Lalana.

Sería prolijo referir los esfuerzos, desvelos y trabajos que costó a Lalana la 
consumación de las obras. Obstáculos de todas clases, gastos incesantes y 
enormes, desalientos…

Nada ha logrado vencer su fe y su entusiasmo inquebrantables.

Y al fin, cuando sonó el minuto en que se había de decidir la suerte del Sanatorio, 
cuando llegó la hora de comenzar la instalación y explotación, la jornada de 
la filantropía, aparece la figura venerable, eximia y altísima del doctor Gimeno, 
otro gran  valenciano, uno de los hombres culminantes de la nación: todo 
voluntad, inteligencia, prestigio y energía.

Don Amalio Gimeno, enterado del término de la obra, se entrevistó en Madrid 
con el señor Lalana. Pidió planos, informes, datos. Estudio el asunto, Proyectó, 
con su talento excepcional de doctor y de orientador de grandes negocios, la 
ruita futura que se había de recorrer. Comenzó las gestiones para la formación 
de una gran sociedad. Y llevado de su entusiasmo genberoso, ha venido a 
Valencia ha subido al Vedat, y ante el panorama soberbio, los dos valencianos 
sean estrechado fuertemente, efusivamente, las manos.

El Ministro va a comenzar su actuación. Bajo su mirada y su cerebro privilegiado, 
se efectuará el milagro…

Se dará el premio merecido a Emilio Lalana, que verá, al fin, compensados sus 
esfuerzos y sus desvelos.

Y Valencia, nuestra bella ciudad, que comienza a florecer, espléndidamente, 
contará al principio de su mediodía glorioso y fecundo, con un Sanatorio 
incomparable, que superará a todos los de la nación, que competirá con 
cualquiera de esos grandes rincones europeos, donde el neurasténico, el 
anormal, el hombree rendido por la lucha con la vida, verá renacer otra vez la 
luz de la Razón en su cerebro.

Esperemos los días faustos, Y alegrémonos.”28

28 Las provincias, dijous 17 de maig de 1923, pàg. 5.
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Dos anys més tard se li denomina amb el nom de Sanatori Pare Jofré i 
s’anuncia per segona vegada la seua obertura en el mes de maig:

“El Sanatorio médico del Padre Jofré. El día 15 de los corrientes se celebrará 
definitivamente la apertura del magnífico Sanatorio médico Padre Jofré, situado 
en el “Vedat” de Torrente, para enfermedades nerviosas.

Como próximamente daremos amplias informaciones de esta obra admirable, 
cuyo funcionamiento significa una importantísima mejora para la región, nos 
limitamos hoy a publicar la noticia del régimen bajo el que ha de actuar el 
Sanatorio.

Han sido nombrados médicos del establecimiento los doctores  don Julio 
Bueso, don Juan Estellés Salarich y don Abel Bueso, de Valencia, ostentando 
el primero el cargo de director.

Además el sanatorio cuenta con el siguiente organismo de médicos 
consultores:

De Madrid: Doctor don Julio Caminos.

De Valencia: Don Rafael Pastor, don Jesús Bartrina, don Juan Peset, don 
Tomás Blanco, don Rafael Vilar Sancho, don José Candela Ortells, don Juan 
Cogollos, don Víctor Bueso.

De Torrente: Don Francisco Ortiz.

El propietario del Sanatorio, don Emiliano Lalana, cuanta, además, con el 
beneplácito de todos aquellos médicos a quienes ha consultado acerca de 
su espléndida fundación.

Nosotros felicitamos sinceramente al señor Lalana y a sus colaboradores por 
esta obra que, tras ímprobos esfuerzos, han logrado ver realizada y que viene 
a llenar un vacío que sentía la clase médica valenciana, por establecimientos 
de esta índole.”29

En 1926 es produïx un canvi en l’orientació mèdica del sanatori. En un principi 
l’establiment pareix que volia arreplegar el testimoni de la Diputació Provincial 
i construir un centre privat semblant al Manicomi Model projectat anteriorment, 
així veiem com s’anuncia dirigit a malalts nerviosos i en ell presten servici 

29 Diario de Valencia, nº 4778, 5 de maig de 1925.



110



111

reconeguts psiquiatres de l’època com Julio Bueso o Juan Estellés Salarich. 
No consta que realitzara cap atenció mèdica en este sentit i fins i tot, ni tan 
sols l’obertura oficial de l’establiment. 

És en este any quan el sanatori es comença a anunciar per al tractament 
d’anèmies, bronquitis i ossos, amb el doctor Mariano Pérez Feliu (1884-1974)30 
al cap. El doctor Feliu havia obert en 1914 el primer sanatori antituberculós 
en un xalet que per a tal menester va habilitar en la platja de la Malva-rosa, 
i el 20 d’agost de 1921 va ser nomenat inspector metge escolar municipal. 
En 1921 s’anunciava en la premsa oferint els seus servicis de curació de les 
tuberculosis quirúrgiques i pulmonars i donant com a raó el carrer Clavé núm. 
1 de València i el Vedat de Torrent. Com inspector metge escolar coneixia 
bé el paratge del Vedat ja que les colònies escolars de l’Ajuntament de 
València tenien ací un dels seus campaments que més tard es convertiria en 
permanent.

A partir de 1926 es fa càrrec del Sanatori Pare Jofré i el converteix en un 
sanatori antituberculós, desenrotllant la mateixa activitat que havia començat 
en el Vedat des de 1921 en algun xalet que en data de hui no s’ha pogut 
situar.

En juliol de 1926 la premsa ja descriu el sanatori en ple funcionament, encara 
que s’entreveu una certa publicitat encoberta en la notícia, més encara que 
la trobem en el diari El Pueblo, mitjà de comunicació què s’insereix una 
campanya d’anuncis durant setmanes.

“Una visita al Sanatorio Valenciano Padre Jofré del Vedat Torrente.

Teníamos noticias de su existencia y hemos aprovechado para ir al hermoso 
monte Vedat de Torrente para visitar dicho Sanatorio, quedando sorprendidos de 
su admirable emplazamiento sin duda uno de los más bellos de España y más 
saludables, y hemos penetrado en el Sanatorio siendo recibidos poco después 
por su director, doctor Pérez Felíu, muy conocido por sus campañas en pro 
de la lucha antituberculosa, quien personalmente nos ha mostrado el edificio 
perfectamente construido para el tratamiento de enfermos y admirablemente 
amueblado, y donde el enfermo tiene todo genero de comodidades: teléfono 
para dentro y fuera del edificio, baños, lujosos comedores, esplendidas salas 
de recreo, teatro, etc.

30 El sol, Madrid, nº 2773, dijous 1 de juliol de 1926, pàg. 7.

v Anunci publicat en diari El 
Pueblo el 3 d’octubre de 1926. 
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Hemos visto varios señores de un aspecto de robustez que nos ha causado 
envidia y nos hemos enterado de que eran enfermos que llegaron en no 
buenas condiciones y gracias al tratamiento higiénico, a la sanocrisina y otros 
al neumotórax, habían conseguido tan excelente estado allí, cuando tratados 
fuera del establecimiento por los mismos o parecidos remedios, nada se había 
conseguido.

Al hablar con los enfermos, en su alegría, en su buen aspecto, en su agilidad, 
su falta de tos, etc., se ve claramente las excelentes condiciones de su estado 
y ellos mismos reconocen que el cambio de su salud ha sido notable en este 
Santoro, que se peso ha aumentado rápidamente y en gran manera y que se 
dan cuenta de la mejoría rápida que han sufrido.

La mejoría que hemos observado en los enfermos, la belleza del panorama, la 
salubridad del emplazamiento, con hermosa vista anterior y rodeado de extensa 
pinada, unido a la proximidad a Valencia y la economía de las pensiones, hace 
que como valencianos nos consideremos orgullosos de es  establecimiento 
y felicitemos a los que han conseguido inaugurarle y no podemos menos de 
pensar que en lo sucesivo, los que sufran no serán tan dignos de lástima, ya 
que poseen al alcance de casi todas las fortunas, el formidable, el Sanatorio 
Padre Jofré, donde pueden curar todas las afecciones pulmonares, desde 
el simple catarro a las lesiones más graves, o las lesiones óseas, que dejan 
cojeras o jibosidades cuando no son debidamente tratadas y en cambio su 
curación es segura cuando están bien tratadas.”31

Com hem comentat anteriorment apareixen en premsa falses notícies fen 
publicitat del sanatori:  

“Noticias. Don A. L. nos participa en atenta carta la notable mejoría obtenida 
en el Sanatorio del Vedat de Torrente, lo que le ha permitido reintegrarse a 
sus ocupaciones después de corta estancia en el mismo donde fue a curar 
su antigua dolencia. Nada nos sorprende dicha curación, teniendo en cuenta 
que dicho Sanatorio es uno de los mejores de Europa por su emplazamiento, 
bondad de clima y acertada dirección.”32

En 1929, el propietari del sanatori, Emilio Lalana, oferta els seus servicis a 
membres i familiars de l’exèrcit, aplicant-los una tarifa especial. 

31  El Pueblo: diari republicà de València, nº 11994, dijous 29 de juliol de 1926, pàg. 1.
32 El Pueblo : diari republicà de València. Any XXXIII Número 12013 - 1926 agost 20.

v Anunci publicat en Diari de 
València el 31 de juliol de 1926.
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“Asistencia facultativa. Ofrecida la asistencia facultativa al personal del Ejército 
y a sus familias por don Emiliano Lalana, en el sanatorio de su propiedad, 
denominado del “Padre Jofré”, situado en la colina del Vedat, término de 
Torrente (Valencia), para el tratamiento de la tuberculosis, a fin de que puedan 
utilizarlo los generales, jefes y oficiales, clases de segunda categoría y sus 
familias respectivas, en igual forma y condiciones que los paisanos, con la 
ventaja de que los tipos de pensión que habrán de satisfacer serán de 30 
pesetas en primera clase, 25 pesetas en segunda y 20 pesetas en tercera, en 
vez de 40, 35  y 30, respectivamente, que tiene establecidos para el público 
en general, con la advertencia de que si se rebajasen los precios al elemento 
civil se rebajarían en dando también preferencia a estos la misma proporción 
a los militares, últimos para ocupar las camas libres e indicando que es igual 
la alimentación, asistencia médica y demás servicios en las tres clases en que 
está dividido el sanatorio, variando solo en la capacidad, orientación, piso y 
situación de las habitaciones, y aceptado el ofrecimiento por este Ministerio, 
se dispone se haga público por este medio, por si algún general, jefe u oficial, 
clases de segunda categoría y sus familias deseara utilizarlo en la forma 
expuesta.

Se dan las gracias, en nombre del Ejército33, al referido señor, por su altruista 
y patriótico proceder.”34

Els resultats econòmics del sanatori no compensen la inversió realitzada i 
molt menys els crèdits contrets amb la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de 
Castelló, i en 1932 el Jutjat de Castelló acorda traure a la venda per mitjà de 
subhasta pública el sanatori. Gràcies a la publicació en la Gaceta de Madrid 
d’este anunci de jutjat, tenim una descripció de l’edifici del sanatori.  

“Juzgado de primera instancia de Castellón de la Plana. Don José Bravo 
Mezquita, Juez de primera instancia de Castellón de la Plana y su partido.

Por el presente edicto hago saber: Que en los actos de juicio ejecutivo, 
seguidos en este juzgado por el procurador D. José María Adell, en nombre de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de esta capital, contra don Emilio Lalana 
Vaya, sobre pago de 150.000 pesetas de capital, más intereses y costas, 

33 Per Reial ordre circular del 2 de setembre de 1929.
34 La Correspondencia Militar, Madrid, nº 16312, dimecres 4 de setembre de 1929, pàg. 2, també en Revista de 
Sanidad Militar, 15 de setembre de 1929, pàg. 26.

v Anunci publicat en Diari de 
València el 29 d’agost de 1926. 
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por providencia de hoy he acordado sacar a la venta en pública subasta por 
termino de veinte días los bienes embargados al señor Lalana y que consisten 
en lo siguiente:

Un edificio llamado Sanatorio del Padre Jofré, construido en un altozano del 
Vedat de Torrente, en el término de dicha villa, partida de este nombre, llamada 
también de Marchadella; es de planta aproximadamente rectangular, formada 
por cuatro crujías que cierran un patio central descubierto de 34 metros de 
largo por 19 de ancho, en cuyo centro hay un aljibe.

Cada crujía tiene unos ocho metros de luz, y por su interior hay dos líneas de 
pilares que dejan un pasillo de unos 20 metros.

Consta de planta baja y piso principal, la construcción es de fábrica de ladrillo 
y los techos de hormigón armado; la azotea está alquitranada; la planta baja 
está distribuida para los servicios generales del sanatorio.

El piso superior está distribuido en habitaciones y capilla. El área edificada 
es de 1240 metros cuadrados. El patio interior ocupa unos 686 metros y por 
delante de la fachada hay un jardín que comprende 214 metros, ocupando en 
junto la finca 2140 metros cuadrados aproximadamente.

Salvo por la parte de la derecha, con propiedad particular, todo el conjunto 
está limitado por una cerca formada por pilares de ladrillo y valla de madera.

Lindando por el Este, con Monte Vedat; por el Norte, con finca de Francisco 
Chiner, y por sur y oeste, con dicho Monte Vedat.

Valorado el edificio descrito en pesetas 245.000.

Y los muebles existentes en el descrito edificio y que se hallan distribuidos 
en las distintas dependencias del mismo, los que obran y podrán examinarse 
en la misma finca donde se hallan en poder del depositario D. Severino Yago 
Parra, Procurador de los Tribunales y vecino de Torrente, y cuyo detalle de los 
muebles consta además en los autos; muebles que han sido valorados en 
4500 pesetas. (…). Castellón de la Plana, 4 de octubre de 1932.”35 

La subhasta del sanatori es va realitzar un any després, el 29 de setembre de 
1933. 

35 Gaceta de Madrid, nº 281, 7 d’octubre de 1932.

v Campanya d’anuncis 
publicitaris publicats en el mes 
d’octubre de 1926 en el diari El 
Poble. 
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“DIARIO DE AVISOS. Caja general de ahorros y monte de piedad de Castellón 
de la Plana – Subasta.El día 29 de los corrientes, a las once horas, se celebrará 
en este establecimiento, Caballeros, 6, subasta púbica para la enajenación 
del llamado Sanatorio del Padre Jofré sito en término de Torrente, partida del 
Vedat, con todos los muebles, efectos y utensilios en el mismo existentes, por 
el tipo alza de trescientas mil pesetas en conjunto.

La titulación del inmueble y el pliego de condiciones para la subasta se hallan 
de manifiesto en este establecimiento, siendo de advertir que la condición 
quinta concede al remate grandes facilidades de pago para el pago del precio. 
Castellón 14 de septiembre de 1933. El presidente, Francisco Rambla.”36

36 Las provincias, diumenge 17 de setembre de 1933, pàg. 2.

v Fotografia i rúbrica del Dr. 
Mariano López Felui.
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De l’Hotel Restaurant Casablanca a l’Hospital de Refugiats del Vedat

El sanatori fou venut a José Cura Pajares, un empresari madrileny que en mig 
any el va convertir en un hotel de luxe, el Hotel Casablanca.

“Desde el Hotel – Restaurant “Casablanca”, del Vedat de Torrente… al Cielo

La luz del sol refulgente

palio de pinos estanca,

cubriendo de halo silente,

en el Vedat de Torrente,

el Gran Hotel Casablanca.

Don Ramón Ortiz Bau, que por su doble condición de millonario humanísimo 
y trabajador infatigable, sabe confraternizar el “tic-tac del cerebro con el de 
áureo corazón, me dijo ayer:

“Oye: trabajas demasiado, y necesitas un descanso. Mañana te vas a Torrente, 
te diriges al Vedat, y al magnifico Gran Hotel y Restaurant “Casablanca”. Allí 
preguntas por su simpático propietario don José Cura Pajares, y entre la 
sombra de los pinos, hallarás descanso reparador.”

En efecto al pie de la letra seguí el consejo de mi excelente amigo y, francamente, 
declaro que parece incomprensible como la naturaleza ha derrochado todos 
sus dones en aquel rincón valentino, que por su poesía, más semeja un 
manchón de Asturias, de Galicia o de la misma Suiza.

Don José Cura me recibió amabilísimo; no en vano es un madrileño de buena 
cepa (lo mismo que su distinguida esposa), que vinieron a Valencia para zanjar 
unos asuntos como contratista de obras, tanto le gusto esta tierra que aquí se 
afinco y en el mes de abril se hizo cargo del antiguo y no estrenado Sanatorio, 
propiedad del Monte de Piedad de Castellón, entusiasmado ante el panorama 
salutífero de aquel trozo de alfombra maravillosa, y decidió instalar un Gran 
Hotel, pero de todo “postín”, que nada tiene que envidiar a los mejores de 
París y de la Republica Helvética.

v Fotografia del Dr. Mariano 
López Felui.
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El cronista recorrió todas las dependencias del magnífico Hotel Restaurant 
“Casablanca” y confiesa paladinamente que quedó maravillado ante el 
mayestático salón de recepciones, que codearse puede con el circular del 
Palace de Madrid; inspeccioné las cien lindísimas “chambres”, donde todo 
“confort” tiene su asiento. La esplendida sala de lectura, los modernísimos 
cuartos de baño, con agua corriente, fría y templada; el café, amplio; incluso 
las pulcrísimas cocinas y la recoleta Capilla, en donde se celebra los domingos 
el santo sacrificio de la Misa.

En el elegante despacho de la Dirección y luego en la terraza, bajo el toldo 
glauco de los pinos, yo felicité al señor Cura Pajares y le pronostiqué un éxito 
rotundo en su negocio, puesto que ha llenado un vacío en nuestra ciudad, 
al dotar de un establecimiento tan suntuoso y al mismo tiempo tan salutífero, 
poniéndolo además al alcance de todas las fortunas, puesto que el hospedaje, 
hasta de doce pesetas diarias en adelante, se proporciona, y cubiertos desde 
cinco pesetas.

Esta noche se celebra una verbena a estilo castizo matritense, y el medio 
ambiente sugestivo y acogedor, reirá pleno de vida, de bienestar…

…si, ríe con risa franca

la naturaleza ardiente

en torno del atrayente

bello Hotel de “Casablanca”

en el Vedat de Torrente”.37 

En 1936 amb l’inici de la guerra civil, el Vedat es converteix en un neuràlgic 
a nivell militar, sanitari i lloc d’assentament de refugiats del front madrileny. 
L’edifici de l’Hotel Casablanca, recientment inaugurat, va ser una de les 
propietats confiscades, encara que en data de hui no han aparegut els 
documents que ho testifiquen. 

Amb esta presa de possessió per part del Comitè Executiu Popular de 
Torrent, l’edifici va tornar a complir la funció mèdica amb què va ser concebut 
convertint-se en l’Hospital de Medicina per a Refugiats del Vedat. En este 
període es comptabilitzen un total de cinc instal·lacions sanitàries en el 
Vedat: l’Hospital d’Aviació, amb els seus dos pavellons, quirúrgic i metge, un 
Hospital de Sang, l’Hospital de Refugiats, i un Hospital d’Assalt en l’avinguda 

37 Las provincias, 23 de juny de 1934, pág. 3.
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San Lorenzo. La documentació consultada sembla indicar que l’antic sanatori 
apareix com a Hospital de Refugiats i també com a Hospital de Sang.

En el Centre Documental de la Memòria Històrica apareix el sanatori en un 
informe sobre el seu personal com a Hospital de Medicina per a Refugiats 
del Vedat de Torrent (València)38, i el mateix hospital apareix en l’Arxiu de la 
Diputació Provincial de València com a Hospital de Sang del Vedat39. 

A l’agost de 1936 s’havia inaugurat l’Hospital de Sang de Torrent situat en 
la plaça del Raval, amb una capacitat de 24 llits. Al desembre de 1936, este 
hospital es va fusionar amb l’Hospital del Vedat amb una capacitat de 100 
llits, rebent el nom “d’Hospital de sang Vedat”. 

Les denúncies efectuades pels malalts per les seues deficients condicions 
al maig de 1937, que consten en l’Arxiu de la Diputació de València, junt 
amb altres incidents, concorden amb els problemes disciplinaris i pèssimes 
condicions higièniques que informa el consell municipal de Torrent en l’Hospital 
de Refugiats. Açò ens confirma que es tracta del mateix centre davall dos 
denominacions segons l’organisme que emet els informes. A més a més, 
es denuncia l’ingrès de civils, fet que no estava permès en els Hospitals de 
sang. Dels refugiats ingressats, 97 estaven afectats de tuberculosi, tenint en 
compte que la capacitat era de 100 llits, es pot afirmar que l’hospital s’havia 
convertit en un centre antituberculós. Malgrat les amenaces de tancament de 
l’establiment, l’hospital va estar en actiu fins a finalitzar la guerra, convertint-
se en un dels hospitals antituberculosos d’Espanya pertanyent al Patronat 
Nacional Antituberculós.     

38 Ciscar Juan, Salvador. Historia d’una Guerra. Falla Ramón y Cajal. 2013
39 rcía Ferrandis, Xavier. L’assistència sanitària en la província de València durant la guerra civil espanyola (1936-
1939). Actes d’història de la ciència i de la tècnica. Volum 6 / 2013, p. 9-31
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Hospital Antituberculoso del Vedat de Torrente

Al febrer de 1941, la Direcció General de Sanitat anuncia la provisió de places 
vacants de metge resident en el Sanatori Antituberculós de Torrent40, ocupant 
la plaça D. José Olagüe Fatás, i al febrer de 1942 és anomenat com el seu 
administrador D. Luis Torres Asensio, Capità de la Guàrdia Civil retirat.

En 1943, Manuel Picardo-Castellón (1910-1999), natural de Xerés, va ser 
destinat als “Centres antituberculosos de la Regió de Llevant”, exactament, 
el 22 de gener. Els hospitals que havia d’atendre eren quatre, entre ells el 
Sanatori del Vedat de Torrent, dirigit per Olagüe, on es va negar a operar per 
no reunir les mínimes condicions, i en el que només es feien pneumotòrax, 
secció d’adherències i frenicotomies.41

El següent quadro mostra el nombre de pacients atesos des dels seus inicis 
com a Hospital Antituberculós “Vedat de Torrent”” fins al seu tancament en 
1948. Els malalts van ser traslladats al Sanatori de Portaceli.    

  Año  Varones  Hembras Total

  1940  104  81  185

  1941  90  77  167

  1942  93  90  183

  1944 / 45 105  106  211

  1946  41  48  89

  1947  45  35  80

Moviment de malalts als Sanatoris antituberculosos

Fons documental de l’Institut Nacional d’Estadística

40 Boletin Oficial de la provincia de Palencia, nº 22, dimecres 19 de febrer de 1941, pàg. 1.
41 Carbonell Antolí, C., París Romeu, F.  Aportació valenciana a la cirurgia toràcica en Espanya. Article especial. 
Revista de patologia respiratòria.

v Segell del “Sanatorio 
Infermería Vedat de Torrente” 
pertanyent al Patronat Nacional 
Antituberculos (1942), i rubrica 
del seu director José Olagüe 
Fatás.
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Una vegada desallotjat l’edifici, la població de Torrent va començar a témer 
que fóra un focus d’infecció i un perill per a aquells que pogueren acostar-se a 
ell, sobretot els xiquets, així que sense que estiga confirmat documentalment, 
es va comunicar al consistori la proposta del seu enderrocament. Sent alcalde 
de Torrent el senyor Salvador Pardo Bochons, va ser demolit, encara que la 
investigació sobre esta decisió i posterior destinació dels terrenys és una altra 
investigació oberta. 

v Fotografia del Vedat 
realitzada al novembre de 
1941 on es veu al fons l’Hotel 
Vedat, les ruïnes que apareixen 
a l’esquerra no corresponen 
al sanatori ja que en aquestes 
dates encara estava en 
peu. Biblioteca Valenciana, 
col·lecció de fotografies d’autor 
desconegut. Ref. L47-324 
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Racó infantil

Un concert 
d’aniversari
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B
envolguts amics i amigues, 
sembla que fou ahir quan 
estàvem recorrent el 
nostre Vedat recordant 
l’aventura del “Minut blau” 

i ja ha passat un any sencer. I tornem 
a estar davant de tots vosaltres 
acceptant el repte de fer un llibret 
infantil, o un Racó com ens agrada 
dir a la nostra comissió, dirigit a 
l’exigent públic infantil i pensant en 
apropar-los al meravellós món de la 
cultura que envolta la nostra festa. 

Volem que obriu un llibret, i amb ell, 
pugueu gaudir com ho feu en una 
despertà, en un passacarrer, en una 
cavalcada o en un berenar. Difícil 
repte, veritat? Però no ens cansarem 
d’intentar-ho i amb una ambiciosa 
i renovada il·lusió hem creat este 
“Racó infantil” amb l’objectiu que 
passeu una estona divertida, al 
temps que pugueu aprendre de la 
nostra cultura i les nostres tradicions.

Sabeu que este llibret infantil sol 
dissenyar-se al voltant de lema del 
monument infantil, però enguany hem 
fet una excepció, una merescuda 
excepció i l’epicentre temàtic del 
mateix serà la música. I és que 
casualitat o pura coincidència, ha fet 
que els dos nostres representants 
infantils, Mireya i Daniel, i la nostra 
Fallera Major, Maria, estiguen més 
que relacionats amb la música i 
més concretament amb les bandes 
de música de la nostra ciutat. Així 
ho hem tingut fàcil i aprofitant la 
celebració de l’aniversari d’un molt 
bon amic de la casa, hem creat el 
conte “Un concert d’aniversari”.

Per suposat que dins del mateix 
conte trobareu les parts tradicionals 
de qualsevol llibret, així podreu veure 
les fotos de Mireya i Daniel, la relació 
de xiquets i xiquetes que tenim 
l’orgull de tindre a la nostra comissió i 
que any darrere any van en augment, 
i com no podia faltar l’explicació de 
la nostra falleta feta per un magnífic 
artista i una millor persona com és 
Grego Acebedo, un artista de la 
població de Benicarló que enguany 
debuta a la nostra Torrent amb una 
delícia de falleta de lema “La primera 
vegada”.

Escriure al voltant de la música és 
complicat, perquè on veritablement 
es gaudeix de la música és escoltant-
la, però clar, en un llibre tradicional de 
fulles de paper com el que teniu a les 
mans és més que complicat, encara 
que hi han eines tecnològiques que 
ens poden ajudar. Per este motiu us 
recomanem que es descarregueu als 
mòbils o tablets un lector de codis 
QR, i així podreu escoltar algunes de 
les millors cançons de la història de 
la música que tenim amagades entre 
els fulls del nostre conte.

Sols ens queda desitjar-vos que us 
agrade, que comenceu a preparar 
els vostres instruments, que els 
afineu i..., que de la mà de la música,  
acompanyeu Mireya i Daniel a viure 
una aventura més dins del màgic any 
2016 que estan vivint.

Amb tots vosaltres “Un concert 
d’aniversari”!  Esperem que us agrade. 



132



133

Un concert d’aniversari

A les 10:00 del matí en punt, fent gala d’una obsessiva puntualitat, obria les 
seues portes com cada matí, de dilluns a dissabte, “Les quatre estacions”, 
una històrica tenda d’instruments musicals on es podia trobar qualsevol 
instrument o element relacionat amb ells que algú poguera buscar.

La tenda era regentada per Ludwig, un entranyable home de més de 70 
anys, que a meitat dels anys 70 va abandonar la seua Alemanya natal, 
buscant altres horitzons i va decidir assentar-se a València, una terra on 
podria seguir gaudint de la música en sentit pur, no obstant això, havia 
llegit, que hi havia un màgic i meravellós sentiment musical arrelat entre 
els habitants d’aquella terra banyada pel Mediterrani, que feia que en 
cadascun dels seus pobles hi haguera una o dos bandes de música, fins 
i tot, en els pobles més xicotets.

No s’ho va pensar dos vegades, València seria el seu destí, i amb un 
maleta carregada amb molta il·lusió i uns pocs instruments dels seus 
avantpassats, va decidir viatjar cap a aquella terra desconeguda per 
a ell. Els instruments que ell oferia eren antics, de gent que ja no els 
volia i ell, en el seu temps lliure anava actualitzant amb molta estima i 
afecte, tornant-los a fer uns instruments més que desitjats pels músics 
alemanys, i que ara volia donar a conèixer en el seu nou lloc d’acollida.

Una vegada a València, va decidir obrir el seu negoci en un carrer 
amb molta història, junt a un dels monuments més emblemàtics de la 
ciutat, del que havia escoltat parlar moltíssim i sempre havia imaginat 
les multituds d’històries comercials que s’amagaven dins d’aquelles 
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històriques parets. Així, va trobar un xicotet local comercial al Carrer de 
les Danses, no penseu que era casualitat el seu nom, a les esquenes de 
la Llotja, en ple centre històric de la ciutat de València.

En ell res era casualitat, el carrer triat ja hem vist que no, però es podeu 
imaginar a qui feia referència el seu nom... En efecte, el seu nom li’l varen 
posar en homenatge al gran Ludwig van Beethoven. El nom de la seua 
tenda, ja ho podeu imaginar, en honor d’una de les millors composicions 
d’un altre mític compositor Antonio Vivaldi. Fins i tot, a una xicoteta 
gosseta que li havien regalat per a pal·liar la soledat, li havia posat de 
nom “Walkiria”, recordant l’obra “La Cavalcada de les Walkiries” de 
Richard Wagner, altre dels seus compositors favorits. La música era la 
seua passió, la seua vida.

Després de tres mesos d’un intents treball adequant aquella antiga 
sastreria i convertint-la en una acollidora tenda d’instruments musicals, 
un 22 de novembre, data tampoc casual, perquè Ludwig ho seguia tenint 
tot perfectament calculat com a bon alemany i no deixava res per a la 
improvisació. Si com us dèiem, un 22 de novembre, quan mundialment 
se celebra el Dia del Músic, va obrir la seua porta “Les Quatre Estacions”, 
fent realitat el somni del nostre amic Ludwig.

Molt prompte, el seu caràcter alemany, fred i tancat, va desaparèixer, 
adaptant-se perfectament a la seua nova ciutat, convertint la seua xicoteta 
tenda, en una tenda tradicional de barri, on era més que habitual veure 
un continu pas de gent, coneguda i no tant coneguda, que volia adquirir 
un instrument musical, o sols fer-li una consulta, o fins i tot, sols parlar 
amb Ludwig, i escoltar històries i anècdotes de la seua vida musical.

En poc de temps, Ludwig va ser un referent a la ciutat i als pobles dels 
voltants, i molts eren els músics que li portaven instruments musicals 
que havien heretat dels seus iaios o avantpassats per a que els posarà 
a punt i disposats a ser utilitzats de nou. Cosa que ell feia gustosament, 
i, debades! Perquè per a ell donar-li vida a aquells instruments i escoltar 
els nous batecs dels seus cors, escoltar les seues noves melodies i veure 
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la cara d’agraïment, tan del músic com del instrument, era el motor de la 
seua vida. Ell els tornava la vida, però es quedava amb la seua història, 
amb el seu afecte, amb la seua estima.

Els anys anaven passant, i la fama de Ludwig anava en augment, cada 
vegada tenia més encàrrecs, i la seua menuda tenda s’estava quedant 
xicoteta. Algun que altre amic li havia suggerit el trasllat del negoci, però 
era sabedor, que eixa idea era inviable. La vida de Ludwig estava entre 
aquelles quatre parets, ell no necessitava més, sols volia poder gaudir de 
la companyia dels instruments musicals, i qui sap si dels seus consells, i 
seguir coneixent a gent enamorada de la música, com ho era ell.

Però el temps, eixe fred jutge que no deixa a ningú indiferent, anava 
passant, i ell s’anava fent major, encara que continuava amb la mateixa 
vitalitat i il·lusió que el primer dia. No obstant això, la gent del seu voltant 
ja no el veia com a aquell jove estranger que havia fet nàixer un negoci de 
la seua passió musical. Els seus orígens eren desconeguts per a molta 
de la nova gent que arribava al barri, i sols anava quedant la imatge 
d’un boig vell que vivia en una antiga tenda rodejat de vells instruments 
musicals, quan estos es podien comprar en qualsevol gran magatzem o 
tenda  especialitzada. I a més, començà a circular el rumor, que parlava 
amb els instruments, i que ell deia que els instruments tenien vida, que 
li parlaven, que li contaven la seua vida..., fets que havien segut els que 
fa anys li donaven prestigi, ara semblaven que era al contrari, i que feien 
que el començaren a veure com un vell enigmàtic i boig. 

I encara quedava el més greu, començaren a brollar dels veïns protestes 
afirmant que per les nits, la tenda continuava oberta, que passava hores i 
hores provant els seus instruments, i que les notes musicals no deixa-ven 
dormir la gent del barri. Ludwig era conscient d’estos comentaris, però 
no volia fer-los cas, sabia que ell seguia mantenint la seua puntualitat 
alemanya i a les 20:00 hores deixava tota la tenda en silenci.  Encara 
sort que tenia el recolzament de molts amics i clients que continuaven 
confiant amb ell i l’animaven a no fer cas i seguir amb la seua tasca.
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Com un dia més qualsevol,  arribades les 8:00 de la vesprada, com 
sempre des de feia més de quaranta anys, va donar una ullada a la 
tenda i la va  tancar, i va pujar al pis de dalt on tenia la seua llar, amb un 
propòsit diferent al de qualsevol nit. Eixa nit s’havia proposat quedar-se 
en vela, per a comprovar en primera persona si aquelles melodies de les 
que parlava la gent eren certes o sols fantasies malintencionades.

Al segon de tancar la porta, l’impacient Clarinet va obrir la llum, i comença 
a cridar:
- Ja estem a soles! Ja podem començar a assajar, que ens queden pocs 
dies per a la gran actuació.
- Psssss! Calla insensat! No crides tant! No veus que te poden escoltar els 
veïns... Cal anar amb molta cura, pareix ser que en els últims dies hem fet 
més soroll del que tocava – va contestar Violí, al temps que apagava la llum.
- No apagues la llum, que així no veig la partitura – va cridar Saxo.
- Crec que esteu bojos... No veieu els mals moments que està passant el 
nostre amo? Pense que caldria ajornar el nostre concert – tornà a dir Violí.
- Ajornar? Però, què estàs dient? Tu saps igual que nosaltres la il·lusió 
que li farà a ell – va replicar Viola, que lluitava per a poder encendre la llum.
- Ja sé la il·lusió que li pot fer, però és pitjor el remei que la malaltia... No 
veieu que li podem fer mal, encara que ho estem fent per a bé! Jo també 
vull participar en el concert del 75 aniversari de Ludwig, i vaig estar a 
favor de fer-lo, però crec que ara no és bona idea, per culpa del nostre 
soroll nocturn, podem, fins i tot, tancar-li la tenda – cridà Violí, posant la 
por dins del cos a la resta d’instruments.
- Què exagerat eres! Tancar la tenda, si no estem fent res roí – tornava 
a insistir Clarinet mentre volia convèncer a la resta d’instruments que 
estaven indecisos sense saber massa bé què fer.
- Després de tantes hores d’assaig ara no podem rendir-nos! Hem de 
continuar, Ludwig s’ho mereix tot, ens ha donat la vida. Molts de nosaltres 
estàvem a punt de ser oblidats per sempre, a punt de ser guardats en un 
obscur traster o tirats a un contenidor de fem, i ell ens va salvar, ens va 
acollir, ens va donar afecte, ens va tornar la vida, ara li la tenim que tornar 
nosaltres a ell – va dir sense parar l’amic Saxo, que junt amb Clarinet era 
qui portava la veu cantant per portar en davant els assajos.



137

Desprès d’aquell discurs de Saxo, la tenda es va quedar completament 
en silenci, cap instrument sabia massa bé què fer, bé, si sabien el què 
volien fer, encara que no tenien molt clar si ho tenien que fer o no. Saxo i 
Clarinet eren molt fogosos i valents, però Violí tenia una gran ascendència 
sobre tots per la seua serenitat i coherència.

- Saxo i Clarinet, teniu tota la raó del món, però hi han moments en els 
quals val la pena donar un pas enrere, deixar que el temps aclarisca les 
coses, i eixe pas enrere es converteix en un pas de gegant endavant. Crec 
que el més convenient és que tots tornem als nostres llocs, descansem, 
dormim, agafem forces per als propers dies i esperem que les protestes 
dels veïns vagen calmant-se – torna a dir Violí a mode de sentència i de 
que no es parlava més de l’assumpte, i tots tornaren als seus llocs a 
descansar.

Saxo i Clarinet estaven tristos, però dins d’ells sabien que era el millor 
que podia ocórrer, i a més, contra l’experiència de Violí no podien fer res, 
pel que van decidir acatar les ordres de Violí, tranquil·litzar-se i deixar per 
altre dia els assajos.

A la tenda “Les Quatre Estacions” podíem trobar qualsevol tipus 
d’instrument que forme part d’una orquestra o banda de música. A 
continuació trobem les imatges d’alguns instruments musicals, dels que 
teniu que dir el seu nom, i si els trobaríem a la tenda del nostre amic.
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Ludwig, havia passat la nit en vela esperant a poder escoltar algun 
soroll, i res, tot va transcórrer amb normalitat, cap soroll, cap melodia, 
cap molèstia..., la qual cosa, feia no entendre les protestes veïnals. Com 
cada mati, encara que molt més tranquil que altres dies sabedor que 
aquelles protestes eren injustificades, als pocs minuts d’obrir la tenda, va 
entrar un jove matrimoni acompanyat per un encant de xiqueta en busca 
d’un violí. Mentre els pares parlaven amb Ludwig, Marta, que així li deien 
a la xiqueta, passejava per la tenda veient tots aquells instruments que 
semblava que li volien parlar, fins que va arribar on estava el vell violí, i va 
sorgir una atracció espontània que va fer-la dir:
- Papà, papà..., ja sé el que necessite i vull... Vull este violí!
- Marta, deixa que Ludwig ens aconselle... Ell és l’expert, i sap el que és 
millor per a tu i el teu nivell – li va contestar el seu pare.
- Però, és que sembla que m’estiga parlant... Pregunta-li si este està a la 
venda – va replicar Marta enamorada d’aquell instrument.
- Eixe violí clar que pot ser, però és un violí un poc antic per a tu, complicat 
de tocar en un primer moment, però, de segur que amb el talent que veig 
en tu, en uns dies d’intens assaig el faràs sonar perfectament - va dir 
Ludwig, fent que el somriure de la xiqueta el fera més bonic si cap.
- Vostè està segur? Mire que de vegades estes xiquetes són molt 
capritxoses – va insistir el pare de Marta buscant el millor per a ella.
- Tranquil, no es preocupe..., és un instrument que quan la seua filla el 
prove mai voldrà deixar-lo, i a més, té un magnetisme especial que fa 
que les hores junt a ell passen volant i cap es canse de tocar - asseverà 
Ludwig, acabant de convèncer el pare de Marta.
- Moltes gràcies, papà. Moltes gràcies, mamà – s’acosta Marta als seus 
pares donant-los un fort bes d’agraïment.
- Dóna-li les gràcies a este bon home, que realment ha sigut qui ens n’ha 
recomanat la compra – va afegir la mare de Marta.
- Moltes gràcies, senyor – va dir Marta, amb una dolça veu de satisfacció.
- De res bonica, has fet una compra excel·lent, sols et demane que el 
cuides i sobretot, que sigues feliç amb ell... És un instrument màgic i si 
gaudeixes amb ell, de segur que ell et farà gaudir a tu – va dir-li Ludwig 
mentre li donava un bes d’acomiadament.
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Marta va eixir entusiasmada amb la seua compra i desitjosa per arribar 
a casa i poder començar a acaronar aquell nou instrument, que des 
del primer moment que l’havia vist sabia que tenia que ser per a ella, i 
gràcies a la bondat dels seus pares, als consells d’aquell vell encantador, 
i com no, de la màgia de d’un instrument com el violí, que des de que va 
començar a estudiar música era part de la seua vida.

És el més menut dels instruments de corda, caracteritzat per tindre quatre 
cordes ordenades per quintes de l’agut al greu.

No és possible establir amb exactitud de quin instrument prové el violí i si 
és d’origen europeu u Oriental, donat que les distintes teories que tracten 
este tòpic provenen de simples hipòtesis.

 

Si observem un violí com l’actual, pot deduir-se a simple vista, que el 
primitiu instrument de forma composta, és a dir, amb tapes planes com 
la guitarra, deriva lògicament d’un prototip de forma simple amb dors 
corbat igual que la mandolina. En efecte, una canya, la mitat d’un coco 
buit i la closca d’una tortuga poden ser els elements més aptes que 
la natura ofereix per a construir fàcilment els primitius instruments que 
considerem els mes llunyans antecessors del violí: el Rebab o Rabel, el 
Ravanastron indi, la Lira grega, etc. 

És en el segle XVI quan apareix el violí  similar a l’actual, encara que 
amb algunes menudes diferències. La tapa superior es fa de fusta de pi, 
i l’inferior d’erable, que eren les fustes utilitzades pels grans fabricants. 
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L’arc va anar modificant-se, fins arribar al model actual que data del segle 
XIX, que se li donà la curvatura que abans no tenia. Fins i tot era convex 
en els models més antics.

Cap a eixa època comencen a fer-se coneguts certs fabricants de violins, 
aixina es donen a conèixer Gasparo Bertolotti de Saló, Giovanni Maggini 
de Brescia o Jakob Steiner de Viena, no obstant això, una ciutat es farà 
cèlebre pel seus constructors de violins: Cremona. D’esta ciutat són els 
justament afamats Andrea Amati, Giuseppe Guarner i Antoni Stradivari 
(llinatges en molts casos més coneguts en la seua forma llatinitzada: 
Amatius, Guarnerius, Stradivarius). És a partir d’eixe moment, i sobretot 
en el barroc quan s’inicia l’Edat d’Or del violí. 
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Com ho coneixem actualment, el cos del violí posseeix una forma 
abombada, amb silueta estilitzada determinada per una curvatura 
superior i inferior en un estrenyiment a la cintura en forma de C. Les 
tapes del violí es modelen en suaus curvatures que proporcionen la 
característica de volta. Els cèrcols, que van al voltant del violí donant la 
silueta, són de poca alçada, el pal posseeix cert angle de decantament 
cap a enrere respecte a l’eix vertical, longitudinal i s’arremet per un caragol 
cridat voluta. L’estructura interna del violí la constitueixen dos elements 
fonamentals en la producció sonora de l’instrument donats per la barra 
harmònica i l’anima. La barra harmònica corre al llarg de la tapa just baix 
de les cordes greus i l’ànima està ubicada just baix del peu dret del pont 
on s’ubiquen les cordes agudes. En la imatge anterior es poden veure les 
parts d’un violí, i en el següent codi QR podeu escoltar com sona un violi. 

Sabies que el violí més car del món és el “Vieuxtemps” Guarneri del Gesù 
construït a l’any 1741, i que a l’any 2013 va ser comprat per una quantitat 
sense desvelar, encara que molt per damunt de l’anterior venda més cara, 
que va ser el “Lady Blunt” Stradivari comprat per 11 milions d’euros?

Els que no estaven tan contents eren la resta d’instruments de la tenda 
de Ludwig, tots s’havien quedat sorpresos que el seu amo s’haguera 
desfet del seu més valuós tresor, Violí, l’instrument que més anys portava 
en la tenda i que era un referent per a tots ells. Durant tot el dia el remor 
entre els instruments era contínua, però al ser dissabte es dissimulava 
amb la continua entrada i eixida de clients i amics de Ludwig. Però, en 
arribar la nit, sols breus minuts després de que el seu amo tancara la 
tenda, van a començar a cridar, i cridar sense cap ordre.
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- Ara què? Ja haveu vist com Violí ens ha deixat amb un pam de nas, 
perquè tots haveu vist com s’ha declarat a aquella xiqueta. Si ell no 
haguera volgut, no l’haguera ni vist, però clar amb aquells ullets, qui no 
l’anava a comprar? Ha segut un desertor, un desertor – va cridar Clarinet 
indignat.
- No digues això Clarinet, eres molt injust amb Violí. Qualsevol de nosaltres 
està exposat a ser comprat, eixe és el nostre objectiu, i així és com poder 
ajudar al nostre amo – va replicar Flauta que no estava d’acord amb les 
paraules de Clarinet.
- El nostre amo...? Jo pensava que ens volia, que ens tenia afecte, 
sobretot als més antics, però no, hui ha demostrat que el seu negoci 
està per damunt de tots nosaltres, que sols pensa amb ell. Si ell haguera 
volgut Violí estaria ací, sols tenia que dir-li a aquella xiqueta que eixe 
instrument no era apte per a ella. I pensar que estàvem organitzant 
una festa d’aniversari... Ni festa, ni res, jo em negue! – va dir Saxo molt 
enfadat.
- Què injustos esteu sent amb Ludwig, ell ens ha donat la vida, i la nostra 
vida és fer música, i més en les mans dels xiquets. Que a tu no t’haguera 
agradat ser triat per aquella xiqueta? Que ací no fem res, sols parlar, 
parlar i parlar, però nosaltres estem per a fer música, fer música! – va 
replicar Trompeta, mentre intentava calmar els ànims, encara que amb el 
seu to semblava prou enfadada.
- I ara, què voleu que fem? Caldrà decidir si seguim endavant en l’organització 
del concert d’aniversari o definitivament llevar-nos de damunt eixa maleïda 
idea de Violí que sols ens ha portat maldecaps! – va dir Clarinet, al temps 
que afegia – Ah! I caldrà que triar un cap de tenda, un cap de tenda com 
jo, que vos guie pel bon camí! – mentre altiu es proposava com a cap 
d’aquells orfes instruments.
- Crec que estàs molt equivocat, ni necessitem un cap de tenda, i menys 
com tu, ni tenim que suspendre res. Violí se’n ha anat com demà te’n 
pots anar tu o puc anar-me’n jo, i la vida continua – va contestar-li Flauta 
prou enfadada.
- Un poquet de tranquil·litat..., esteu desvariant. Vegeu si us coneix Violí 
que açò ella ja s’ho esperava. Abans d’anar-se’n em va dir que si hi havia 
algun problema, continuarem endavant amb el nostre pla... Per suposat 
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que Ludwig tindrà un concert d’aniversari, i que assajarem de valent per 
a fer-ho el millor possible, sols que tinguérem cura en no fer massa soroll 
i molestar als veïns, i tranquils que ell ho té tot controlat, tot controlat – va 
dir Viola, calmant els ànims, i tenint que mig descobrir el pla de Violí.

Almenys aquelles paraules de Viola van calmar els ànims i poc a poc cada 
instrument va tornar al seu lloc de la tenda, fent cas als savis consells que 
tots sabien que provenien de Violí.

- Viola, i tu no voldries ser el nostre cap de tenda en la absència de Violí? 
– pregunta un xicotet Fagot que havia estat sempre emparat baix el mant 
de Violí, des de que havia aplegat a la tenda fa pocs dies.
- No et preocupes Fagotet, no fa falta cap líder, cadascú sap el que fer en 
estos moments, i a més, com vos he dit, Violí ho té tot controlat. Jo sóc 
molt tranquil·la i pacient, i no m’agrada posar-me en estos embolics – va 
contestar-li Viola, mentre acaronava el menut Fagot.

Violí havia confiat en Viola, no podia ser d’altra manera. Viola pertany a la 
mateixa família dels instruments de corda del Violí (recordeu la imatge de 
Violí, junt amb la Viola, el Violoncel i el Contrabaix que van poder veure 
en la presentació de Violí). 

La Viola és l’alt de la família de les cordes; i açò no és coincidència, 
ja que la paraula francesa per a viola és “alt”, d’ací la seua principal 
característica. A l’igual que el violí té quatre cordes afinades en quintes. 
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La viola que actualment coneixem naix entre els segles XVI i XVII. La seua 
grandària és un poc superior que el violí. Serveix de pont sonor entre 
este i el violoncel, el mateix en el quartet de corda que en tota formació 
orquestral. El seu timbre és molt bell encara que amb tint dolçament 
opac. La seua tessitura central és la millor i la que conserva a més el seu 
veritable caràcter. Se sosté amb el braç esquerre en posició horitzontal, 
igual que el violí i es recolza la seua caixa harmònica de la mateixa manera 
que este, és a dir baix la barbeta. El seu poder expressiu és notable. 
D’accent suau, recollit i  malenconiós, es presta més a passatges de poc 
moviment que excessivament ràpids.

Al segle XVII el paper de la viola es limitava a reforçar la línia del baix o 
completava l’harmonia. Al segle XVIII la viola té un paper més exposat. 
En este segle Telemann compon el primer concert per a viola en 1731.

Les violes construïdes al segle XVIII tenien unes dimensions de 38 cm. per 
a combinar el seu ús amb el violí. En aquesta època apareix la cordatura 
que es basava en afinar la viola més alt del normal. A finals d’este segle, 
es van començar a construir violes grans encara que eren molt escasses, 
tenien una grandària de 45 a 47 cm. però eren encara de molt baixa 
qualitat. Al segle XIX el model de viola tenia al voltant de 41 cm. Este nou 
so i el contrast que tenia en l’orquestra van inspirar a molts compositors 
com: Rubinstein, Max Reger, Béla Bartók, Benjamin Britten ...

La viola té una reputació menor dins de la corda però es tracta d’un 
prejudici arrossegat des dels orígens de l’orquestra moderna (segle XIX), 
quan era assumida per violinistes en decadència. Des d’eixe moment ha 
anat guanyat terreny fins a esdevenir el poeta del seu grup, assentat en 
la realitat del seu magnífic cos sonor, l’equilibri entre el violoncel i el violí.

Darrere del seu company el violí, sembla que no hi han moltes obres 
dirigides a la viola, però no es així, són menys conegudes, però afamats 
compositors como Juan Sebastian Bach o Georg Friedrich Händel van 
composar importants obres com el Sext concert de Brademburg o 
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Concert en Do menor per a viola de Juan Sebastian Bach o Sonata per a 
viola de Gamba o Concert en Si menor de Händel. Si us descarregueu el 
següent codi QR podreu diferenciar entre el so d’una viola i el d’un violí. 
 

Mentre tant, Violí ja havia posat en marxa el seu pla. Es trobava a casa 
de Marta, en la seua habitació i havia desplegat tots els seus encants per 
a fer que Marta se’l posara quan abans al muscle i començarà a fer-lo 
sonar. Junt amb les primeres notes musicals que brollaven de dins d’ell 
també van eixir unes dolces paraules buscant cridar l’atenció de Marta. 
Com era normal, Marta ni les escoltava, estava entusiasmada amb el 
seu nou instrument, i a més, qui s’anava a imaginar que un violí anava a 
parlar-li?
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- Marta, Marta..., escolta’m – continuava cridant Violí, mentre Marta 
continuava al seu món dels somnis musicals, delectant- se amb aquell 
màgic instrument, que continuava insistint – Marta, Marta..., escolta’m 
per favor, que sóc jo, que t’està parlant el teu violi, el que estàs tocant... – 
però, res, no havia manera, Marta al seu món i Violí cridant cada vegada 
més fort – Martaaaaa!!!
- Què? Qui m’està cridant? Crec que estic sola en casa – va pensar Marta 
mentre deixava de tocar.
- Ací, ací..., sóc jo el teu violí – cridava Violí, que mai havia imaginat posar-
se tan content quan algú el deixara de tocar.
- Tu? El violí? Des de quan els violins parlen? Ja li vaig dir jo a mon pare 
que tantes hores de violí no eren bones, crec que m’he tornat boja... 
Necessite un descans – continua dient Marta preocupada d’escoltar 
veus.
- Sí, sí..., sóc jo..., i tranquil·la que no estàs boja. Els instruments musicals 
també tenim vida, i en les mans d’una xiqueta com tu, encara més. Em 
presente, encara que ja em coneixes un poc i et conte el meu pla. Em 
diuen Violí, suposse que t’ho imaginaves, i estic ací perquè necessite la 
teua ajuda – va contar-li Violí a Marta.
- La meua ajuda? Però, com vaig a ajudar jo a un violí? Vas a fer que et 
toque encara més hores? M’ho estic passant molt bé amb tu però més 
hores no sé si podré – va replicar Marta un poc preocupada.
- Tranquil·la és molt senzill. Ho tinc tot baix control, bo, sols em falta la 
teua ajuda. Et conte. Recordes el vellet que et va atendre en la tenda? 
Puix és el nostre amo, i dins de poquet celebra el seu 75 aniversari i 
volem fer-li un concert sorpresa. Ho teníem tot preparat per a fer-lo en la 
nostra tenda, però els veïns han començat a protestar i tenim por que li la 
tanquen, i a veure si el que és una festa es converteix en una desgràcia 
– va dir Violí.
- T’entenc perfectament, però en què te puc ajudar jo? – preguntà 
sorpresa Marta.
- Sé que t’agrada molt la música, que eres una xiqueta molt activa, que 
coneixes a molta gent... Per això he pensat que eres ideal per a ajudar-me 
a buscar un lloc i, molt important, amiguets que toquen els instruments, i 
poder fer el concert prou lluny de la tenda – va proposar-li Violí.
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- Ufff...! D’entrada és complicat, deixa’m pensar... Bo, pensant-ho bé, no 
és massa complicat... Ell lloc crec que ja el tinc..., els músics igual costen 
un poc més - va dir Marta.
- Els músics, mai seran problema. Això té fàcil solució. Te contaré un secret. 
Els instruments tenim un pilot automàtic com els avions, i amb poquets 
coneixements que tingues és suficient, sols sabent com agafar-nos prou, 
la resta deixa-ho en les nostres mans. De quin lloc em parles? – preguntà 
Violí.
- Puix crec que la solució és més senzilla del que pensava. Et parle del 
meu casal, del casal de la meua falla, acabadet d’estrenar, insonoritzat 
100%, adaptat a tota la normativa i on no molestarem a cap veí – va 
contestar-li Marta entusiasmada.
- No tinc ni idea del que és una falla, però veient-te com parles sembla 
que és una cosa meravellosa. Crec que és el lloc ideal..., i quan creus 
que podrem fer el concert? Estic molt impacient i a la tenda d’on vinc les 
coses no estaran gens fàcils. Coneixent Saxo i Clarinet, estaran fent de 
les seues, pel que no cal que perdem massa temps – va dir Violí sabedor 
que el temps era prou escàs.
- Sí com dius hi haurà que fer-ho prompte..., però hi haurà que assajar, 
no? Per molt pilots automàtics que tingueu, tindrem que saber com 
col·locar-se... Què cançons vols que toquem...? I sobretot estic pensant 
com anem a portar ací els instruments i..., el teu amo? Com podem fer 
que vinga sense que sospite res? – van ser els dubtes que començava a 
tindre Marta, rebaixant el nivell d’eufòria de feia uns instants.
- Tens raó Marta, la veritat és que no sembla gens fàcil. Què podem fer? 
– es preguntaven Marta i Violi, prou decebuts.

De sobte, riiiiiiing, riiiiiiiiing..., va sonar el timbre de casa de Marta, trencant 
el silenci que acompanyava la decepció d’aquells organitzadors de festes.

- Què estàs sorda? Què no escoltaves com cridàvem al timbre? Que 
tenim presa, que tenim que anar a la falla a assajar el Cant de l’Estoreta, 
i tu ací embovada sense obrir-nos – va dir una xiqueta que entra en casa 
com un valent remolí, acompanyada d’un simpàtic xiquet, poc sorprès 
de la situació, perquè ja coneixia massa bé a Mireya.
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- Mireya, no sigues maleducada, i digues bona vesprada al meu amic 
Violí – va replicar Marta, sabedora de que prompte es convertiria en la 
dolça germaneta que tan volia.
- Que salude a qui? Al teu amic Violí? Però, quantes hores portes tocant? 
Crec que t’estàs trastornant... Vaig a dir-li al papà que no et deixe tocar 
més, que estàs dient que els instruments parlen – va replicar Mireya, molt 
més calmada i un poc esglaiada de veure així la seua germana.
- Bona vesprada, senyoreta Mireya, molt de gust de saludar-la – va dir 
Violí apropant-se a Mireya.
- Ostras!!! Que està parlant el Violi! – va cridar Daniel, pegant un bot del 
llit on s’havia assegut a esperar que les dos germanetes s’aclariren.
- Però, que és de veres que parla! – va dir sorpresa Mireya.
- Ja t’ho deia jo, i damunt és molt amic meu, molt bona persona, i té un 
problema que cal que l’ajudem a resoldre’l i no tenim molt de temps – va 
afegir Marta, mentre Mireya i Daniel estaven perplexes d’escoltar aquella 
veu – Violí te’ls presentaré jo, i així a veure si recuperen la veu estos dos. 
Ella, com has pogut endevinar, és la meua germana Mireya, i encara 
que la primera impressió que has vist no haja sigut massa bona, és un 
sol de criatura, és dolça, carinyosa, amb un cor grandíssim i sobretot 
una gran germaneta. I saps què? Enguany té el privilegi de ser la nostra 
Fallera Major Infantil... Crec que ens pot ajudar a organitzar molt la festa. 
I ell és Daniel, el President Infantil. Mireya no ha pogut trobat altre millor, 
faller com el que més, simpàtic, servicial, artista..., i músic, músic com 
també ho és Mireya i tots els meus cosins, i els de Mireya, clar..., i els de 
Daniel... Crec que amb tots ells tenim mitja orquestra feta – va dir Marta, 
que s’havia entusiasmat tant que no deixava de parlar.
- Marta, Marta..., Marta! Para, para ja! T’estàs emocionant i no ens has 
deixat saludar de prop el teu amic – va dir Mireya.
- És cert, tens raó. Violí esta és la meua germana Mireya, Fallera Major 
Infantil de la nostra Falla Ramon i Cajal, i ell, Daniel, el nostre President 
Infantil.
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Fallera Major Infantil

Ens refresca més que mai el teu mirar
com les gotes en la flor per la rosada
d’eixe aire del nostre mar en matinada
d’eixa clara promesa de un vell cantar.

Amb radiant que el teu mirar eclipsa el sol
com eixa espuma blanca besant l’arena
eres tu en la nostra falla la gràcia plena

d’arrels que tu has mamat al vell bressol.

La nostra festa la portes tu al fons del cor
pel teu ardent voler que ens meravella

omplint-nos de nostàlgia riallera i gentil.

Com el frescor de matinada l’esclat de flor
ta gràcia vibra i ens atraus guapa Mireya
per ser la nostra Regina del món Infantil.

Mireya Benavent i García
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Daniel Martín i Andreu
President Infantil
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Mentre Mireya i Daniel, s’apropaven poc a poc a Violí, amb un poc de 
respecte, i perquè no dir-ho, amb por. Que tots els dies uns no s’apropen 
a un instrument que parla. Marta havia agafat el seu mòbil i aprofitant les 
noves tecnologies havia convocat tots els xiquets de la falla dins d’un 
hora al casal. Sabia que molts d’ells estarien, perquè Mireya li havia dit 
que tenien assaig del Cant de l’Estoreta, però molts altres de segur que 
acudirien a la cridada de Marta.

- Sabeu què he fet? He convocat a tots els xiquets de la falla dins d’un 
hora al casal, i així els contarem el nostre problema..., i la meua solució. 
D’acord? – va preguntar Marta, esperant un sí per resposta.
- Marta, i jo tinc que anar? – va preguntar el Violí – No hi haurà massa 
gent? Jo, parlar davant de tanta gent..., crec que no és molt bona idea, 
a veure si algú es pensa que és una broma i es burlen de nosaltres – va 
continuant dient el Violí preocupat.
- Crec que Violí te raó Marta. Ens ha contat el seu pla, i cal buscar la 
solució amb molt de tacte – va dir Daniel.
- Ho tinc tot controlat. Mireya es quedarà en casa junt a Violí, i direm que li 
anem a organitzar una festa sorpresa a Mireya el dia del seu berenar. Que 
tots tenen que portar un instrument, i qui no tinga que vaja a la tenda de 
l’amo de Violí que ne tenen a molt bon preu – va dir Marta contentíssima, 
mentre el seu mòbil no deixava de sonar confirmant la presència de totes 
les seues amigues.
- I jo em tinc que quedar a casa? Jo també vull veure les cares dels 
nostres amics – va dir Mireya.
- Però si és una sorpresa per a tu! – li va contestar Daniel.
- Mireya, gràcies pel teu sacrifici. Marta ja m’ha parlat d’eixe cor tan gran 
que tens, sempre disposada a ajudar als altres... A més, queda’t amb 
mi i t’assegure que ens anem a divertir, i si t’agrada la música com m’ha 
dit la teua germana més encara – va dir Violí molt agraït a Mireia, mentre 
Marta i Daniel s’acomiadaven i anaven cap al casal.

Poc a poc Mireya anava alegrant-se d’haver-se quedat a casa amb Violí. 
Darrere de la seua elegància i serietat, hi havia un instrument molt divertit 
i simpàtic. Sabia de música com el que més, de fets musicals com el que 
més, de jocs musicals, encara més i de cançons, totes les que Mireya 
volia escoltar. Ella al piano i ell al Violí varen estar tocant i jugant sense 
adonar-se del pas del temps.
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- Mireya, m’ha contat la teua germana que eres una virtuosa al piano, 
vols que comencem a jugar a tocant una melodia – va dir-li Violí a Mireya.
- Home, virtuosa..., sóc una humil aprenent, que m’agrada molt la música 
i el piano, però no sé si estaré a la teua altura – li va contestar Mireya.
- No digues això, jo entenc un poc de música, i al veure’t ja he vist que per 
la teua sang corre la música. No tingues por a res, no tens límits..., agafa 
el piano i comencem! – va continuar dient Violí, al temps que començava 
a tocar convidant a Mireya a fer el mateix.

- Espectacular, meravellós..., moltes gràcies Mireya, i deies que no 
podies, m’ho he passat genial. La música és pura diversió, i ho acabem 
de demostrar. Ha sigut un plaer, senyoreta Mireya – va dir Violí molt 
emocionat.
- El plaer és meu Sr. Violí..., ja, ja, ja! M’he divertit moltíssim! – va contestar-
li Mireya, al temps que li proposava a Violí a seguir jugant – A què juguem 
ara? De segur que coneixes molts jocs per a divertir-se.
- Per suposat amiga, anem a divertir-se i fer divertir-se a tots els que 
ens puguen llegir. A veure si t’agrada? – va afegir Violí al temps que 
començava a proposar-li una sèrie de jocs amb els que fer el temps més 
curt, mentre esperaven a Marta i Dani.
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Joc nº1

Comencem en un senzill joc. Mireya mira este full i a veure què tardes en 
aconseguir descobrir quans violins hi han amagats.
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Joc nº2

En el següent quadre hi ha un instrument que és un intrús. De segur que 
no us resulta difícil indicar-nos quin és!
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Joc nº3

Ara us deixe un xicotet laberint, a veure si aconseguiu arribar al centre de 
la guitarra!
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Joc nº 4

Ara us propose dos tasques a la vegada, identifica i pinta els instruments 
que pertanyen a la família dels instruments de corda. Fàcil, veritat?
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Joc nº5

Ara vull veure les vostres dots artístiques en el camp de la pintura, seríeu 
capaços d’aconseguir dibuixar-me la part del cos que em falta? Segur 
que sí! 

 
Joc nº3 
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Joc nº6

Anem a jugar a les endevinalles! Però no unes endevinalles qualsevol, van 
a ser molt més fàcils, perquè el seu resultat són instruments musicals! De 
segur que no tardeu massa en endevinar-los!

Solucions.-. 1.- Guitarra. 2.- Clarinet. 3.- Xilofon.- 4.- Triangle. 5.- Trompeta. 
6.- Saxo. 7,. Flauta. 8.- Corneta. 9.- Piano. 10.- Campana.

Endevinalla sisena:

De família nombrosa, 
amb embocadura i canya inclosa. 
El seu concurs és molt variat 
però amb el jazz és molt estimat.

Endevinalla setena:

Bufa i tapa amb els dits els forats
 i obtindràs el so que has desitjat.

Endevinalla huitena:

Diu que és un forat
que brama per un altra forat
i no deixa dormir el soldat.

Endevinalla novena:

El meu nom diu que sóc pi,
més també sóc d’altra fusta;
i unes dames que amb mi vénen,
quan canten em donen llustre.

Endevinalla primera:

Té sis cordes i un forat 
i el seu so té molta intimitat.

Endevinalla segona:

És clar i és net
i quan sonen les notes 
tiren cap al dret.

Endevinalla tercera:

Tinc moltes costelles 
que fan notes totes elles.

Endevinalla quarta:

De forma i nom geomètric 
i fet amb material metàl·lic.

Endevinalla cinquena:

Trompa d’elefant
peta de Pepeta;
en boca de soldat
em diuen corneta.

Endevinalla desena:

Amb la seua gran boca i només amb una dent, 
crida des del punt més alt a tota la gent.
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Joc nº7

Quantes haveu endevinat? Ha sigut fàcil veritat? Ara us convidem a fer 
una sopa de lletres, en ella cal trobar almenys 8 instruments de corda, 8 
instruments de vent i 8 de percussió.  24 instruments diferents, quasi que 
podríem fer una orquestra!
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Joc nº 8

Després d’una prova un poc més complicada ara una fàcil i que serveix 
per a relaxar-se i pintar tranquil·lament. Si ens fas cas i pintes el número 1 
de negre, el 2 de roig, el 3 de groc, el 4 de verd i el 5 de taronja, obtindràs 
un conegut instrument de percussió.

Després d’una prova un poc més complicada ara una fàcil i que serveix per a relaxar-se 
i pintar tranquil·lament. Si ens fas cas i pintes el número 1 de negre, el 2 de roig, el 3 
de groc, el 4 de verd i el 5 de taronja, obtindràs un conegut instrument de percussió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joc nº 9 
 
Ara tornem a fer que us calfeu prou el cap! Ací us deixem un Sudoku musical que 
encara que parega difícil no ho es tant. Ànim que de segur que vos ix a la primera! 
 

 
 
Joc nº10 
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Joc nº 9

Ara tornem a fer que us calfeu prou el cap! Ací us deixem un Sudoku 
musical que encara que parega difícil no ho es tant. Ànim que de segur 
que vos ix a la primera!

SUDOKU MUSICAL

Després d’una prova un poc més complicada ara una fàcil i que serveix per a relaxar-se 
i pintar tranquil·lament. Si ens fas cas i pintes el número 1 de negre, el 2 de roig, el 3 
de groc, el 4 de verd i el 5 de taronja, obtindràs un conegut instrument de percussió. 
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Ara tornem a fer que us calfeu prou el cap! Ací us deixem un Sudoku musical que 
encara que parega difícil no ho es tant. Ànim que de segur que vos ix a la primera! 
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Joc nº10

Per acabar, us anem a fer a pensar una miqueta, però no massa. Ací 
us deixem dos senzills jeroglífics, en els que acabem estos jocs, i fem 
temps mentre Marta i Daniel organitzen la festa al casal.
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Entretant Marta i Daniel arribaven al casal del carrer Sant Pere Màrtir 
rodejats d’una gran expectació. La veritat és que les xarxes socials tenen 
aspectes negatius, però altres positius si sabem fer bon ús d’elles, i el 
seu poder de convocatòria és innegable, i bona mostra la teníem al casal 
de la Falla Ramon i Cajal que estava replet de xiquets i xiquetes.

- Marta, ja era hora que arribàreu, estem més que expectants esperant el 
que ens has de dir – va comentar Maria, al temps que li donava un bes 
a la seua amiga.
- I tu Daniel, què saps de tota esta farsa? – va preguntar Alejandro, mig 
en broma, mig seriosament.
- Marta, crec que ja estem tots. Conta’ns eixa noticia tan important que 
has de comunicar-nos – va afegir Laura.
- Tranquils, tranquil·les, no sigueu impacients. Tot al seu moment, crec 
que estem quasi tots, però falten un parell de minuts per a l’hora de 
quedada, i anem a respectar la gent que falta – va continuar dient Marta, 
mentre entrava junt a Daniel cap a l’escenari de la falla, agafaven el micro 
i començaven a parlar.

“Bona vesprada a tots, us hem reunit hui a tots perquè entre Daniel i jo 
volem regalar-li una sorpresa a Mireya. Millor dit, entre Daniel i jo no, entre 
tots nosaltres. És molt fàcil. Sabeu que Mireya és una enamorada de la 
música, puix anem a regalar-li música. El proper diumenge 28 de febrer, 
en acabar el berenar que tindrà lloc en este mateix lloc, cadascú de 
vosaltres agafarà un instrument i entre tots farem un homenatge musical 
a Mireya, un concert en el seu honor, i sobretot, un concert sor-pre-sa..., 
sí, haveu escoltat bé..., sor-pre-sa..., sabeu què vol dir esta paraula? En 
efecte, que Mireya no ha d’assabentar-se de res..., de res! Ho teniu clar?”

Una murmuració entremesclada de sorpresa, d’alegria, de satisfacció va 
començar a recórrer els cors de tots els amiguets i amiguetes de Mireya. 
Al temps que també van eixir els primers dubtes que els xiquets i xiquetes 
començaven a preguntar.
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- Marta, però quin instrument tenim que portar cadascú? Jo vaig a música 
i toque el fagot, el puc portar? – va preguntar Manuel.
- Per suposat. Ací tinc una llista on esteu tots vosaltres, els que toqueu 
un instrument vingueu i m’ho digueu, i qui no, tranquils, que us anem a 
donar-ne un – va contestar Daniel recolzant la teoria de Marta.
- Som sabedors que molts esteu anant a classe de música i sou veritables 
experts, però altres no teniu esta beneïda sort. Per este motiu, us convideu 
que aneu a “Les Quatre Estacions” en el carrer Les Danses de València, 
on un simpàtic vellet us entregarà l’instrument que més s’acople a la 
vostra personalitat – va seguir dient Marta.
- Vingueu, vingueu ací que vaig a passar llista i si teniu instrument. En cas 
afirmatiu, l’instrument que teniu i sinó us direm quin heu d’anar a buscar 
– va dir Daniel mentre començava a cridar un per un a tots els fallerets i 
falleretes de la secció infantil.
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Raquel Aguilar i Almenar
Ángela Alemany i Sánchez
Lucia Alievi i Mil
Valeria Andrés i Gordillo
María Andreu i Carratalá
Celia Andreu i Chuliá
Claudia Andreu i Chuliá
Sofía Baixauli i Pascual
Marta Benavent i García
Mireia Benavent i García
Irene Benavent i Medina
Ana Benavente i Nájera
Belén Bermell i Martínez
Natalia Botella i del Valle
Alejandra Campillo i Ortí
Carla Carratalá i Esteva
Anna Carratalá i Ortí
Sara Cebrián i Leiva
Marcela Cervera i Peris
Andrea Cervera i Pichardo
Gema Cervera i Pichardo
Carlota Clausich i Puchades
Ana Climent i Sapena
Maria Company i Soto
Clara Cremades i Ros
Lucía Cremades i Ros
Valeria del Molino i de la Flor
Daniela Duque i Campillo
Amparo Fernández i García
Mar Fernández i García

Paula Ferrandis i Miralles
Elena Fuentes i Tortosa
Nuria Gallego i Andreu
Elena García i Andreu
Eva García i Andreu
Claudia Garrido i de la Flor
María González i Benavent
Amparo González i Sánchez
Laura Hernández i Puchades
Irene Herrador i Ruiz
Lorena  Herrador i Ruiz
Victoria Izquierdo i García
Beatriu Leal i Benlloch
Inmaculada Llópez i Mora
Ana Manzano i Benavent
Neus Manzano i Benavent
Marta Mariner i Herrador
Marta Martín i Andreu
Neus Martín i Castellano
Amparo Martínez i Puig
María Martínez i Puig
Belén Molina i Puig
Reyes Molina i Puig
Cayetana Mora i Córcoles
Carla Muñoz i Martín
Ester María Muñoz i Martín
Rebeca Muñoz i Martín
Carla Navarro i Llopis
Eva Olmos i Vázquez
Sara Olmos i Vázquez

Claudia Ortí i Márquez
Sara Pagán i Ortí
Inés Palop i Serrano
Carmen Pérez i Botifora
María Pérez i Machancoses
Carmen Pérez i Marcilla
Clara Pérez i Martín
Andrea Puchades i Palazón
Adriana Requejo i Izquierdo
Carla Requejo i Izquierdo
Amparo Requena i Cases
Emma Requena i García
Marta Requena i García
Sara Requena i Lerma
Montse Ros i Tormo
Myriam Ros i Tormo
Anna Rosselló i Cervera
Marta Serrador i Vilanova
Lluna Silla i Izquierdo
Carolina Simó i Pérez
Aitana Tarín i Puig
Candela Tarín i Puig
Cruz Toledo i Pardo
Andrea Torrecillas i Martín
Ainara Urrea i Peris
Àngela Vicente i Faya
Mireia Vilanova i Tortosa
Martina Viñes i Gascón
Ruth Viñes i Gascón
Yago i Mas, Anna Lluna

Xiquetes
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Javier Aguilar i Almenar
Ferran Andreu i Carratalá
Joan Andreu i Chuliá
Ángel Andreu i González
Pablo Andreu i González
Enrique Andreu i Jiménez
Daniel Asín i Santamaría
Mario Benavent i Medina
David Benlloch i García
Jorge Benlloch i García
Natxo Bermell i Martínez
Diego Bueno i Verdet
Gonzalo Bueno i Verdet 
Daniel Calvete i Reina
Leo Campillo i Ortí
Pau Carratalá i Cervera
Álvaro Carratalá i Ortí
Adrián Cebrián i Carmona
Daniel Cebrián i García
Germán Cervera i Peris
Lucas Císcar i Felguera
Marcos Císcar i Felguera
José Company i Soto
Mario Contreras i Piles
Enrique Espeleta i Bermell
Marc Esteve i Prieto
Santiago Fernández i García

Luis Ferrandis i Miralles
Pepe Ferrandis i Miralles
Justo Giner i Jiménez
Adrià Gomar i Vilanova
Manuel González i Benavent
Nicolás Hernández i Antonino
Álvaro Hernández i Puchades
Vicent Ibáñez i Moragón
Adrià Llopis i Ariza
Eloy Llopis i Ariza
Valeriano López i Gómez
Joan Manzano i Benavent
Daniel Martín i Andreu
Ezequiel Martín i Andreu
Jaime Martín i Andreu
Carlos Martín i Campos
Samuel Martín i Campos
Pau Martín i Castellano
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
Álvaro Muñoz i García
Borja Muñoz i García

Xiquets

Hugo Navarro i Llopis
Marc Navarro i Verdet
Pau Navarro i Verdet
Pedro Osma i Nohales
Julio Manuel Palop i Serrano
Alejandro Pardo i Santiago
Joan Pérez i Botifora
Sergio Pérez i Machancoses
Marcos Puche i Suay
Jorge Ramos i Casanova
Daniel Requena i Cases
Jorge Requena i Cases
Alejandro Requena i García
Javier Requena i Lerma
José Luis Ros i Tormo
Salva Ros i Tormo
Pablo Sevilla i Sánchez
Sergio Sevilla i Sánchez
Gabriel Silla i Izquierdo
Javier Suay i Sebastián
David Teruel i Muñoz
Román Teruel i Muñoz
Álvaro Vallés i Higueras
Pablo Vallés i Higueras
Enric Vilanova i Planells
Antonio Vilanova i Tortosa
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- Has vist Marta? En esta comissió 
tenim una tradició musical bàrbara, 
quasi la meitat dels nostres 
infantils estan anant a escoles 
musicals o al conservatori. Crec 
que en uns pocs assajos ens va 
eixir un concert meravellós – va dir 
Daniel, mentre li mostrava a Marta 
un llistat amb la relació de xiquets 
i xiquetes i els instruments.
- Marta, jo estic molt preocupada, 
perquè anem a fer un concert i 
ens vas a donar un instrument 
i jo no sé ni com s’agafa. I com 
jo, hi han alguns altres menuts 
que ens trobem preocupats per 
no estar a l’altura de Mireya – va 
dir Maria, que mai havia agafat 
un instrument, llevant de la típica 
flauta que ens ensenyen en classe 
o el tambor de la seua germandat.
- Te raó Maria - va dir Sofia-  A mi 
m’agrada molt la música, però 
mai he tocat en una orquestra.
- Ni jo tampoc – va dir Núria.
- Ni jo – va dir Pau.
- Tranquil·litat, molta tranquil·litat, 
que alguna vegada tindria que 
ser la primera – va contestar-los 
Daniel.
- Però, serà molta responsabilitat..., 
tots volem que Mireya tinga la 
millor festa sorpresa possible, però 
no sabem si estarem a la altura – 
va dir Carla.

Un versat per a les floretes
són els xiquets i xiquetes

Són eixes notes rialleres
un esclat ben transparent
el vostre poble de Torrent
veuran moltes primaveres.

La rialla es torna en flors
estan plenes de fragàncies

són les clares consonàncies
del gran desig que mai mor.

Fantasia del vostre mirar
així com la nota més pura

i la vostra gràcia ens conjura
escoltant-vos riure’s i cantar.

Sou la millor Cort Infantil
de lliris, clavells i de roses

i sereu admirades i glorioses
per ser tant fines i gentils.

Tots els xiquets de la comissió
us tenen gran estima i simpatia
i provoqueu en ells tanta alegria
que els ompliu de vida i il·lusió.
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- No us està dient Daniel que no us preocupeu. Tot està baix control, i 
Mireya va tindre un concert espectacular, confieu en vosaltres mateixa, 
deixeu que la música brolle de dins del vostre interior i tocareu sense 
problemes – va continuant dient Marta.
- A més, alguna vegada tenia que ser la primera, no? – va dir Daniel tornant 
a recolzar a Marta – O és que tots vàreu nàixer sabent anar en bicicleta? 
O vàreu nàixer sabent llegir? O sabent jugar al futbol o al Bàsket?, sempre 
hi ha una primera vegada per a tot, fins i tot, per a agafar un instrument.
- Xe, Daniel, sembla que estic escoltant parlar a Grego – va afegir Marta.
- Dona, és que estes paraules són seues... “La primera vegada” és el 
lema de la nostra falleta infantil i no em cansaré de recordar la història 
que ens va contar quan anàrem a visitar el seu taller a Benicarló. Tota una 
reflexió al voltant d’eixa primera vegada tan recordada dins de nosaltres, 
una història de motivació per a fer coses noves, per a no rendir-se davant 
de cap repte, per mostrar al món la vàlua de les nostres idees, i de que 
qualsevol il·lusió que tinguem dins de nosaltres pot fer-se realitat – va 
seguint dient Daniel, mentre començava a estar a un altre món.
- Segueix, segueix..., que sembles tot un polític, a veure si repetint la 
història que ens va contar Grego aconsegueixes convèncer els nostres 
amics indecisos – va dir Marta, convidant amb gestos a que  Daniel 
seguirà parlant.
- No m’ho diràs dos vegades, en el que a mi m’agrada... – contestà Daniel, 
mentre començava a recordar la meravellosa història de “LA PRIMERA 
VEGADA” que Grego havia aconseguit convertir en una extraordinària 
falleta que prompte veuríem plantada a la barriada de l’Ermita.
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Artista:
Grego Acevedo

Lema:
La primera vegada
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EXPLICACIÓ DE LA FALLETA INFANTIL 

La primera vegada
de Grego Acebedo

El nostre menut cadafal
és enguany un cant a la vida
i d’una forma divertida
vol contar-li al personal
que no hi ha res impossible, 
que tot es pot abastar
i és molt més factible
del que ú arriba a pensar.

Al llar de la nostra història,
la nostra història vital,
tenim gravats a la memòria
exemples molt especials
de fets que semblaven quimera
i en un primer moment
era tan gran la barrera
que ens feien eixir corrent.

I després amb molta constància,
o en vulgar, sent molt cabuts,
es fèiem experts i sabuts
superant amb diligència,
aquell “senzill” impediment,
i emportant-se la lliçó
que amb seny i convenciment
tot té fàcil solució.

El nostre admirat artista
representa a la perfecció
l’escena on el protagonista
s’ompli de satisfacció
i presenta en societat
eixa primera vegada,
tantes vegades somniada
que a la fi es fa realitat.

Amics del nostre Torrent
quan us acosteu a visitar
el nostre menut monument
segur podreu recordar,
amb nostàlgia i sentiment
i amb un probable somriure,
aquell màgic moment
que hui tornareu a reviure.

Perquè no em podeu negar 
que aquella primera vegada
mai s’acaba d’oblidar
i queda al cor aferrada
sent en molts casos la guia
que marca el camí del futur
cap una vida d’alegria
que en ella troba segur.

I com crec que ja queda clar
del que tracta nostra falleta
sols us queda poder triar
l’escena o ninot que concreta
aquell inoblidable moment
d’una infància enyorada
que hui es vol fer present
en recordar la primera vegada.
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ESCENA I

“Recordant el primer caminar
és la millor forma de començar”

De repent arriba un dia
ja cansats de gatejar,
que provem amb valentia
alçar el cul per intentar
tindre nova autonomia.

I “Eureka” el pla ha funcionat,
perquè encara que poc a poc
anem vencent la gravetat
movent-nos de lloc en lloc
sense massa dificultat.

De tant i tant que provar
de sobte vaig entropessar
tenint un greu incident
que fins i tot em va fer plorar
en deixar-me a terra coent.

Malgrat d’esta experiència 
inoportuna i dolorosa,
vaig continuar amb paciència 
i d’una forma molt graciosa
vaig guanyar en consistència. 

Semblava un ànec marejat,
però jo sols em movia
i amb temps i tranquil·litat
poc a poc aconseguia
caminar com un soldat.

El curiós d’este moment
és que tots el recordem
pel que ens han dit i contat
al no viure’l directament
per la nostra curta edat.

ESCENA II

“Al tastar la primera llepolia
 ens endinsem en un món d’alegria”

M’agradaria poder saber
qui  fon el gran enginyer 
que inventà les llepolies
donat-mos un màgic plaer
que ens endolça molt els dies.

Són de múltiples colors,
d’un olor com de perfum,
enigmàtic, captivador,
que fa un envejable conjunt
junt amb l’irresistible sabor.

Un sabor que ens enamora
que fa que al provar la primera
t’abrace embruixadora
i vulgues estar a tot hora
xuplant i xuplant-la sencera.

Són bones per a regalar,
ideals per a motivar,
per desfer un embolic
per deixar també de plorar
o per donar-les a un bon amic.

Però cal tindre cura
i no menjar-ne en excés
que el dolor de panxa dura
en la pobra criatura
quasi durant un mes!

I us deixem per acabar
amb un pragmàtic consell:
“Menjar llepolies, sí, clar,
però amb seny i molt de cervell
per poder-nos junts delectar”.
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ESCENA III

“Il·lusió, encara que algú plora,
 en el primer dia d’escola”

Tot a casa ja està a punt,
motxilla, quaderns, esmorzar,
fins i tot, un segon conjunt,
perquè ja tenim damunt
el primer dia escolar.

Trobem  en arribar a la porta
un contrast de sentiments,
perquè el primer dia comporta
una il•lusió que ens conforta
i algun plor de patiment.

I és que esta nova experiència 
és dura i prou dolenta
perquè trenca la dependència 
amb una mare que s’impacienta
davant les hores d’absència.

Però al passar uns pocs dies
arriba la normalitat,
tot es torna en alegries
i entre jocs i algaravies
apareix una gran amistat.

Hores i hores compartint
correries i aventures,
pintant, aprenent o llegint,
o simplement descobrint
somnis i noves cultures.

Tanqueu els ulls per acabar
i veureu com la ment vola
i és fàcil poder recordar
aquells companys d’escola
amb els que tant vàreu jugar.

ESCENA IV

“Quin dia més especial
quan entra a casa un animal”

No és difícil oblidar
la continua insistència
del menut que per jugar
vol tindre la presència 
d’un animal en la llar.

Com el poder de convicció
en els xiquets és un gran do,
un bon dia arriba a casa,
el pare amb resignació,
amb una gosseta de rasa.

La primera gran decepció
es veure com la xiqueta
s’abraça amb forta emoció
besant i besant la gosseta
oblidant el pare en un racó.

I qui podia imaginar
que aquell menut animalet
anava a revolucionar
costums i odre familiar
al no estar ni un minut quiet.

Damunt, el seu tamany
a la carrera augmentava
i no va resultar estrany
que al passar només un any
ella en la llar destorbava. 

La xiqueta molt responsable
va educar la  seua gossa
fent-la fidel i sociable,
amb una actitud generosa,
exemplar, digna i lloable.
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ESCENA V

“Si l’aigua tractem amb respecte
ella ens donarà molt d’afecte”

La mare viu angoixada
envoltada de preocupació
perquè el seu menut no nada
i portar-lo a natació
és una extraescolar obligada.

I és que davant del perill
que per una filla o un fill
porta el mar o la piscina
és un remei prou senzill
i la solució menys roïna.

Però a l’inici este invent
començà prou malament
no para el menut de tragar
el blau i líquid element
semblant que es vaja a ofegar.

S’acaba al fi el patiment
donant pas a l’alegria
i el menut ja està content
gaudint de ple cada dia
al temps que està aprenent. 

Ja la mare riu tranquil·la
pensant que en l’estiu
si el menut més espavila
serà feliç si ella alquila
un apartament junt al riu.

Encara que siga un expert
no hi ha mai que confiar-se
i és  cert i d’un gran encert
tindre els ulls sempre oberts
per no tindre que lamentar-se.

ESCENA VI

“Per què el xiquet riu content
quan li cau la primera dent?”

Tots sabeu que esta qüestió
té una fàcil solució,
però no em podreu negar
que és una nit d’il·lusió
on dormir li va a costar.

Per a calmar-li la tristesa
al xiquet li han contat
que deixe la dent amb tendresa
i tindrà una enorme sorpresa
quan ell s’haja despertat.

Però el millor d’esta història
és que qui porta la glòria
és un menut animalet
que feliç canta victòria
al deixar el regalet.

El menut espavilat
es queda despert eixa nit
i espera molt ben amagat
veure el ratolí carregat
quan arribe al seu llit.

El ratolí que és gat vell
este conte se’l coneix
i espera al costat d’ell
fins que es dorm el molt novell
i sigil•lós ell  apareix.

I a l’endemà pel matí
el menut té el seu regal,
i el pacient ratolí 
s’emporta com a botí
altra dent excepcional.
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ESCENA VII

“Un premi a la constància
és patinar amb elegància”

Després de molt d’insistir
i a l’esforç de cada dia
el xiquet vol compartir
per gaudir en companyia
el repte que va a aconseguir.

Pensava que era impossible
poder saber patinar,
l`inici va ser horrible
el feia sentir inservible
fent-lo quasi abandonar.

De terra valerós s’alçava
i ho tornava a intentar
però de sobte aterrava
i en el sòl ell es trobava
sense poder-se menejar.

L’orgull i la tenacitat
van obtindré recompensa
perquè l’estat de felicitat
apareix al teu costat
quan un menys s’ho pensa.

El menut gaudeix patinant
amb gràcia i serenitat,
i amb els anys s’acaba apuntant
a un famós campionat
que fins i tot acaba guanyant.

I amics, aprenguem la lliçó
que amb treball i dedicació
tot repte és més que factible
i si a més, li posem il·lusió
ja res serà impossible.

ESCENA VIII

“Ara és la innocent xiqueta
la que aprèn a anar en bicicleta”.

Van creixent i passen els anys
sent normal i res estrany
veure com la pobra xiqueta
amb moltes ganes i afany
vol anar en bicicleta.

És una història molt semblant
d’esforç i superació
però afegint l’encant
de la fraternal relació
del pare que està ajudant.

Comença l’entrenament
llevant la menuda rodeta
i el pare agafa el seient
per a mantindré la bicicleta
fins començar el moviment.

Com prompte l’està dominant
l’altra rodeta va fora,
la cosa es va complicant,
però al cap de sols una hora
ella somriu exultant.

El procés ja està complet,
sent per a tota la vida,
perquè sap el pare satisfet
que si l’aprenentatge està ben fet
amb el temps ja mai s’oblida.

I com la felicitat compartida
és doble i va en augment,
el pare amb la missió complida
i la xiqueta molt agraïda
s’abracen amb sentiment.
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ESCENA IX

“Sembla valent, però està esglaiat,
al tindre el petard en la mà preparat”

La història que anem a contar
és comuna i sòl passar
a una terra on s’és feliç,
és diu València i està junt la mar
i sembla molt prop del paradís.

Terra on s’estima la pólvora,
on el foc és diversió,
i prompte el menut enamora
esperant que li arribe l’hora
i tindre l’autorització.

Amb ella ja està content,
satisfet i il·lusionat,
però en arribar el moment
es queda de sobte parat
sense cap de moviment.

Lluita al seu interior
la por i la gosadia
que a la fi s’emporta el tresor, 
i convertint-se en alegria
fa explotar el tronador.

Després d’esta experiència
no trobem cap indiferència,
o has quedat escarmentat,
o per la seua pura essència
per sempre has sigut captivat.

Salvaguardant la tradició
trobem que esta última opció
és la majorment triada,
i gràcies a tanta explosió
l’estirp està assegurada.

ESCENA X

“Trobem de tot, menys religió,
a la Primera Comunió”

Sembla de ciència ficció
el canvi d’orientació
que un dia tan esperat
com la Primera Comunió
ha viscut la societat.

És el primer acte social
que celebra una família,
i és més que habitual
convertir-lo hui en dia
en un acte tot comercial.

Uns mesos abans de la festa
comença la forta tempesta
per a tindre el pis remodelat,
sent tota una gran gesta
si a temps l’han acabat.

Després comença a buscar
un lloc on fer el banquet
on a banda de dinar
la xiqueta o el xiquet
gaudeixen i puguen jugar.

I queda el més important,
Déu? No! La vestimenta,
i la mare està maquinant
a veure el que ella inventa
per ser diferents i elegants.

Algú s’ha parat a pensar 
com frenar esta bogeria,
i als menuts poder ensenyar
que per a poder combregar
tan sols falta fe i alegria?
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ESCENA XI

“Mirant al cel ell fa previsió
de quan podrà viatjar en avió”

Després d’aprendre a córrer,
a caminar, llegir o nadar,
mirant al cel somnia ser
un famós aventurer
que també sàpiga volar.

L’envaeix la curiositat
de com aquells aparells,
de ferro que són tan pesats,
mantenen l’estabilitat
quan ú vola dins d’ells.

I parla des de la distància,
perquè mai encara ha pujat
en la seua curta infància
a un avió de la importància
dels que tantes voltes ha somiat.

Fins que arriba el moment
de tan gran esdeveniment
es dedica a la construcció
amb paper i pacientment 
d’un modern model d’avió.

El seu pare que és conscient
de la seua gran afició
li porta un dia el present
del bitllet que finalment 
el farà pujar a un avió.

Impacient es troba al seient
quasi a punt ja d’enlairar,
el menut es riu molt content
perquè a la fi arriba el moment
de volar sense somiar.
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El somriure d’esta parella
és la imatge ideal
per a posar punt i final 
a esta història tan bella
que ens ha fet a tots reviure
anècdotes del nostre passat
podent tornar a reescriure
un llibre mai oblidat.

Llibre de fulls emblemàtics 
on també està present
un futur prou enigmàtic
que tractant-lo dòcilment 
és torna molt previsible
mostrant que quan ú s’ho proposa
no hi ha res impossible
per abastar qualsevol cosa.

I ens volem acomiadar
regalant-vos un consell
per mantindre este nivell
no deixeu mai de somiar
ni d’oblidar de tindre viu
l’esperit de nostra infància
que es presenta jovial i impulsiu
per lluitar front la ignorància.

Sols em queda convidar-vos,
en nom del nostre president,
a veure el menut monument
i davant d’ell delectar-vos
de l’art d’un jove artista
que ha plasmat eixa vegada
on sent ú protagonista
al cor la tenim guardada.

REMAT

“Recorda amb estima el festival
on va gaudir d’un ball especial”

Hem deixat per a acabar
una estampa singular
d’un xiquet molt indecís
que vol traure a ballar
la xiqueta que el fa feliç.

Ella es deixa voler
per a que ell no puga saber
que ella també l’estima,
i el seu cor s’obri sencer
quan a la fi ell s’arrima. 

Al ritme de la seua cançó
arribà la revolució,
començant els dos a ballar
amb gràcia, saler i il·lusió
que a tots va captivar.

I aquella felicitat
és l’eix de la nostra falleta
formant el romàtic remat
un exemple d’amistat
entre un xiquet i una xiqueta.

Perquè amics feu que esta vida
siga alegre i divertida,
i encara que vinguen plors
el que segur que ú mai oblida
són els records eixits del cor.

Records farcits d’alegria,
de jocs i entreteniment,
de màgia i de fantasia
transformant la nit en dia
i fer-nos viure feliçment. 

         ............
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- Marta, on em vares dir que he d’anar a pel instrument? Després de la 
història de Daniel no hi ha repte que ens puga resistir. Jo no he agafat 
mai un instrument, per Mireya, vaig a tocar la millor melodia possible –va 
dir Maria, compartint la idea de la resta de menuts.
- Jo tampoc he tocat mai, però crec que no deu de ser massa difícil. Sí, 
Marta, torna’ns a dir on tenim que anar a pel nostre primer instrument.
- Daniel, la teua història ha sigut un èxit, ja no queda cap menut per 
convèncer. Ara tots van a ser músics. Hem d’anar a contar-li-ho a Violí – 
va dir Marta, mentre aprofitava per acomiadar-se de tots els seus amics i 
amigues i deixava punxat al tauló d’anuncis de la falla.

Marta i Daniel tornaren a casa més que satisfets, com solia dir Marta, 
estava tot més que controlat, i estaven desitjant arribar a casa per contar-
li-ho a Violí..., i a Mireia, clar. En arribar a la porta de casa, començaren a 
cridar al timbre, i no hi havia manera de que els pogueren escoltar.

- Crec que te l’està tornant – va dir-li Daniel a Marta amb un somriure replet 
de pilleria. 
- Per què dius això? – va contestar-li Marta amb una altra pregunta.
- Senzill, este matí ens has tingut, quasi vint minuts esperant, i ara ja ne 
portem cinc... Pel mateix camí anem – li va respondre Daniel
- No crec..., estaran veient la tele, per això no ens escolten – va tornar a dir 
Marta, mentre continuava cridant sense parar.
- Ja portem quinze minuts... Jo crec que te l’està tornat... Ja veuràs com 
obri de seguit – va continuant dient Daniel, i de sobte, en acabar de parlar 
es va obrir la porta. 
- Què estàs sorda? Què no escoltaves com cridàvem al timbre? Que tenim 
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presa, que venim de la falla i us volíem contar totes les novetats i com va 
l’organització del concert! – va dir Marta, un poc enfadada al principi, però 
molt contenta després al veure les cares de satisfacció de Mireya i Violí.
- Sembla que s’ho haveu passat d’allò més be! M’alegre molt, perquè pareix 
que està eixint tot perfecte. Nosaltres en la falla ho tenim tot organitzat per 
al 28 de febrer per la vesprada – va dir Daniel contant-li entusiasmat a 
Mireya tot el fabulós pla, que clar, deixava de ser sorpresa.
- Moltes gràcies Marta. Moltes gràcies Daniel. En menys de 24 hores 
m’haveu donat una gran solució i m’haveu regalat la dolçor i la divertida 
companyia d’una xiqueta adorable. Però..., no vull ser aigua festes... Crec 
que falta un detall – va dir Violí al temps que es posava un poc roig de la 
vergonya de tindre que tornar a demanar un últim favor.
- Un detall? Quin? Si ho tenim tot controlat – van respondre al mateix temps 
Marta i Daniel mentre es miraven fixament.
- La presència de Ludwig, ell és el nostre amfitrió i encara no hem pensat 
com poder-lo fer vindre a Torrent, si mai ha eixit del seu barri – va dir Violí 
mentre tornava a portar el desencant i preocupació als quatre joves.
- Clar, tens raó Violí, si estem organitzant-li una festa sorpresa per a ell, o 
ve eixe dia al Casal o no hi ha ni sorpresa ni res que li semble. Com no me 
la feu a mi! – va  dir Daniel amb un somriure, pensant canviar la cara de 
preocupació dels seus amics.
- No insisteixes Daniel, el nostre pla s’ha vingut a terra, no havíem caigut 
en eixe detall..., i quin detall! Veritat Violí? – va preguntar Marta decebuda.
- Cal seguir pensant, de segur que se’ns pot ocórrer una solució, pensem, 
pensem – insistia Daniel, volent aportar positivisme i sobretot trobar una 
solució.
- Jo crec que ja la tinc! – va dir Mireya mentre captava l’atenció dels seus 
companys d’aventura.
- Sííí? Parla, parla! – li van contestar Marta i Daniel al mateix temps.
- Mireu, abans, quan estàveu a la falla Violí m’ha contat com era Ludwig, 
un home molt interessant, amb una gran saviesa, i que en el seu temps 
lliure feia que els menuts del seu barri s’acostaren a la seu tenda a escoltar 
històries, quasi sempre relacionades amb la música. I ací tenim la solució! 
Que vinga a contar-nos eixes històries el dia 28! – va acabar de dir Mireya.
- Què gran idea, Mireia! No sé com no se m’ha ocorregut a mi – va dir Daniel.
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- Sí, una estupenda idea! I com fem per a que vinga sense que sospite? – va 
afegir Marta que volia tindreu tot ben nugat.
- Daniel i jo parlarem amb Toni, el nostre President Major. Saps que tot el que 
li demanem ens ho concedeix..., i anem a dir-li que volem un contacontes 
per al berenar del dia 28, un contacontes molt especial, que es crida Ludwig 
– va  contestar Mireia exultant amb la seua meravellosa idea.
- Tot controlat! Em sembla un pla perfecte, i que de segur eixirà a la 
perfecció – va dir Marta mentre abraçava Mireia per la seua gran idea.

A la fi, Violí va poder respirar i descansar tranquil, pareixia que tot estava 
encarrilat per a que el seu amic, i veritable valedor Ludwig estiguera 
present en el seu homenatge sorpresa. I tot gràcies a la determinació 
i espenta d’aquell grup de menuts que estaven fent el possible per a 
veure els somnis de Violí complits. Abans d’anar a descansar, Violí li va 
demanar a Marta que l’abraçara, que l’acaronara i fera sonar el seu cor, 
des d’on comença a brollar una meravellosa melodia. 

Cada dia que passava Marta i Violí estaven més compenetrats, i les 
hores d’assaig que moltes d’elles abans eren per compromís i un poc 
d’obligació, ara eren tot el contrari, podien passar hores i hores assajant 
sense adonar-se cap dels dos, i el que era més important, gaudint del 
veritable amor per la música.

Mireya i Daniel havien encertat, els seus encants eren infal·libles quan 
li demanaven alguna cosa al seu president major, i Toni els acabava de 
confirmar que Ludwig havia acceptat la seua festa per a ser el contacontes. 
És cert, que va costar convèncer-lo, perquè estava més que sorprès 
d’eixa proposta, però interiorment tenia un cuquet de curiositat que va fer 
que finalment diguera que sí, que estaria diumenge 28 al casal de la Falla 
Ramon i Cajal de Torrent.

I així va ser, diumenge 28 de febrer, a les 5:00 de la vesprada Ludwig 
arribava en taxi al barri de l’Ermita, i prompte va veure on estava el casal 
de la falla que l’havia contractat, perquè un nombrós grup de xiquets 
i xiquetes amb les seues bruses i les cares encara maquillades de la 



187

cavalcada infantil, que havia tingut lloc eixe mateix matí estaven jugant 
al carrer de la falla. Semblava retrocedir en el temps, xiquets jugant al 
carrer, quin privilegi, quan ara ja no és possible, però les falles regalaven 
als menuts eixa possibilitat i ells la mar de  bé que s’ho passaven.

- Bona vesprada, buscava al president de la falla... El podeu cridar? – va 
dir Ludwig en arribar a la porta del casal de la comissió.
- De seguit. Però, qui li dic que el busca? – va respondre un faller.
- Sóc un músic, però crec que ell me coneix pel contacontes que ve a 
amenitzar este primer berenar preludi de la setmana fallera – va respondre 
Ludwig.
- Mireya, que el va escoltar, va dir-li, amb la seua simpatia habitual – Es 
vostè Ludwig?
- En efecte. Que em coneixes? – va respondre Ludwig amb una altra 
pregunta.
- El vaig veure fa uns mesos quan la meua germana va comprar un violí 
a la seua tenda, però sobretot he escoltat parlar molt de vostè a un bon 
grup d’amics – va respondre Mireya, mentre arribava Toni, acompanyat 
de Daniel.
- Bona vesprada Ludwig, dins ho té tot preparat. Quan vostè vullga podrà 
començar la seua actuació, els xiquets ja han berenat i estan desitjosos 
de conèixer-lo – va dir Toni mentre acompanyava a Ludwig a l’escenari 
i el presentava a tots els menuts de la falla, així com l’espectacle que 
anaven a veure.
- Bona vesprada, la veritat és que trobar-me davant d’un auditori de 
menuts tan nombrós dóna prou impressió, però vaig a intentar fer que 
passeu una vesprada divertida i agradable contant-vos històries al 
voltant de la música. Jo no sóc contacontes professional, ni tampoc 
monologuista, per este motiu vaig a demanar la vostra col·laboració, i vull 
que em pregunteu totes les possibles curiositats que tingueu al voltant 
del món de la música, així segur que és mes interactiu i menys monòton. 
Perquè encara que ho semble, no estem en una classe d’història!!! Anem 
a fer un repàs al llarg de la història de la música, des del seu origen fins 
l’actualitat, a través de les vostres preguntes. Val, per a trencar el gel, tinc 
una pregunta que fer-vos jo a vosaltres:
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Quin va ser l’origen de la música? Qui va ser el primer 
músic?

Encara que no hi han restes materials que demostren el seu origen, se 
sap que el primer músic va ser un Homo Sapiens dels que habitaven 
en la Prehistòria. En aquells moments, la música sols era vocal, i es 
mostrava a través dels crits d’estos homes i dones que els articulaven 
per a celebrar que havien aconseguit una caça major, l’arribada de 
l’anhelada Primavera, la invocació al cel per a demanar pluja... I el més 
curiós d’este tema és que no hi ha cap escriptura musical, i es transmet 
de generació en generació.

Ara ja us correspon preguntar a vosaltres, a veure, qui és el primer en 
preguntar? Molt bé, tu que alces la mà. Digues-me.

Quin va ser el primer instrument musical?

A l’igual que ocorre amb l’origen de la música no hi ha cap prova 
documental que demostre quin va ser el primer instrument, però si 
seguim la lògica de l’època podem assegurar que el primer instrument 
va ser un instrument de percussió, que feia so al colpejar dos elements, 
com podien ser dos pedres entre si, dos palos de fusta, també entre si, 
o una pedra contra un palo. Eixos van anar modernitzant-se buscant un 
so diferent, així van començar a estendre pells sobre les costelles de les 
restes dels animals caçats per poder-les colpejar i fen sonar els primers 
tipus de tambors, però com tenien tanta força els durava més que poc.

Sols coneixien els instruments de percussió?

 No, eixos van ser els primers, per facilitat de trobar-los i fer-los sonar, 
però al poc temps de les mateixes deixalles dels animals van aconseguir 
fer una flauta de un sols forat, o de les banyes dels animals morts, van 
aconseguir un potent instrument que el feien anar bufant fort, però que 
molt fort, així va nàixer el primer instrument de vent.

Jo no sóc contacontes professional, ni tampoc monologuista, per este motiu vaig a 
demanar la vostra col·laboració, i vull que em pregunteu totes les possibles curiositats 
que tingueu al voltant del món de la música, així segur que és mes interactiu i menys 
monòton. Perquè encara que ho semble, no estem en una classe d’història!!! Anem a 
fer un repàs al llarg de la història de la música, des del seu origen fins l’actualitat, a 
través de les vostres preguntes. 
 
Val, per a trencar el gel, tinc una pregunta que fer-vos jo a vosaltres: 
 
Quin va ser l’origen de la música? Qui va ser el primer músic? 
 
Encara que no hi han restes materials que demostren el seu origen, se sap que el 
primer músic va ser un Homo Sapiens dels que habitaven en 
la Prehistòria. En aquells moments, la música sols era vocal, i 
es mostrava a través dels crits d’estos homes i dones que els 
articulaven per a celebrar que havien aconseguit una caça 
major, l’arribada de l’anhelada Primavera, la invocació al cel 
per a demanar pluja... I el més curiós d’este tema és que no 
hi ha cap escriptura musical, i es transmet de generació en 
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Ara ja vos correspon preguntar a vosaltres, a veure, qui és el primer en preguntar? 
Molt bé, tu que alces la mà. Digues-me. 
 
Quin va ser el primer instrument musical? 
 

A l’igual que ocorre amb l’origen de la música no hi ha cap 
prova documental que demostre quin va ser el primer 
instrument, però si seguim la lògica de l’època podem 
assegurar que el primer instrument va ser un instrument de 
percussió, que feia so al colpejar dos elements, com podien 
ser dos pedres entre si, dos palos de fusta, també entre si, o 
una pedra contra un palo. Eixos van anar modernitzant-se 
buscant un so diferent, així van començar a estendre pells 

sobre les costelles de les restes dels animals caçats per poder-les colpejar i fen sonar 
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temps de les mateixes deixalles dels animals van aconseguir fer una flauta de un sols 
forat, o de les banyes dels animals morts, van aconseguir un potent instrument que el 
feien anar bufant fort, però que molt fort, així va nàixer el primer instrument de vent. 
 
I poc després va arribar la corda. Un caçador amb 
un arc que estava caçant es va quedar sense fletxes 
que disparar, i com ja no podia caçar, i és trobava 
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prova documental que demostre quin va ser el primer 
instrument, però si seguim la lògica de l’època podem 
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que disparar, i com ja no podia caçar, i és trobava 
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I poc després va arribar la corda. Un caçador amb un arc que estava 
caçant es va quedar sense fletxes que disparar, i com ja no podia caçar, 
i és trobava avorrit, comença a fer sonar el fil que tenia sobre l’arca, i 
segons com el tocava tenia un so diferent, però sobretot molt atraient. 
Ja tenim el primer instrument de corda, i després afegint-li més cordes 
apareix la primera arpa. Tota una revolució musical!! 

I després de la Prehistòria, quina evolució va seguir la 
música?

La música segueix una evolució semblant a l’espècie humana, cada 
civilització aporta el seu gra d’arena en l’evolució musical. Dos de les 
civilitzacions més importants per a mi, que per altres seran unes altres 
son l’egípcia i la grega.

En la societat egípcia, la música és part del desenvolupament de les 
seues activitats principals: l’agricultura i la caça.

En l’agricultura s’utilitza la percussió per ordenar les activitats de sembra 
i collita, ja que s’utilitzen una gran quantitat de persones i hi ha que tindre-
les controlades. La percussió marca el ritme en que s’han d’obrir els solcs 
i plantar les llavors, com també marca el ritme de la collita estipulant 
una mesura de temps. Així, per als egipcis la música és un element per 

avorrit, comença a fer sonar el fil que tenia sobre l’arca, i segons com el tocava tenia 
un so diferent, però sobretot molt atraient. Ja tenim el primer instrument de corda, i 
després afegint-li més cordes apareix la primera arpa. Tota una revolució musical!!  
 
I després de la Prehistòria, quina evolució va seguir la música? 
 
La música segueix una evolució semblant a l’espècie humana, cada civilització aporta el 
seu gra d’arena en l’evolució musical. Dos de les civilitzacions més importants per a mi, 
que per altres seran unes altres son l’egípcia i la grega. 
 
En la societat egípcia, la música és part del desenvolupament de les seues activitats 
principals: l'agricultura i la caça. 
 
En l'agricultura s'utilitza la 
percussió per ordenar les activitats 
de sembra i collita, ja que 
s'utilitzen una gran quantitat de 
persones i hi ha que tindre-les 
controlades. La percussió marca el 
ritme en que s'han d'obrir els solcs 
i plantar les llavors, com també 
marca el ritme de la collita 
estipulant una mesura de temps. Així, per als egipcis la música és un element per 
marcar el pas del temps i amb anterioritat predir quants cops de tambor portarà una 
activitat determinada. 
 
El desenvolupament de les matemàtiques i la música permet anticipar certes activitats 
humanes amb un menor marge d'error.  
 
Pel que fa a la caça, activitat privativa dels reis i nobles on demostrarien la fortalesa 
física i les seues dots per a tal fi, s'utilitzava com en el Neolític i el Paleolític com a 
manera d'atraure animals amb diferents instruments o imitació d'animals. També era 
utilitzat per a provocar en el caçador una espècie de tràngol preparativa per a caçar i 
després a manera de dansa ritual. 
 
D'esta forma, els egipcis van descobrir l'ús de la música en altres terrenys diferents a 
l'etapa anterior encara que també mantenien culturalment l'ús prehistòric de la 
mateixa. 
 
Has mencionat Grècia, jo he escoltat que Pitàgoras també era music, es cert? 
 
En efecte, estàs en el cert. A l’antiga Grècia, la música era una matèria d’estudi 
obligatori, i a més, amb una importància que l’igualava a les altres matèries. I en este 
camp va destacar Pitàgoras, que apart de crear el famós Teorema que porta el seu 
nom, i que de segur que la majoria conegueu va crear una de les primeres escoles 
musicals, anomenada Escola Pitagòrica. 
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marcar el pas del temps i amb anterioritat predir quants cops de tambor 
portarà una activitat determinada.

El desenvolupament de les matemàtiques i la música permet anticipar 
certes activitats humanes amb un menor marge d’error. 

Pel que fa a la caça, activitat privativa dels reis i nobles on demostrarien la 
fortalesa física i les seues dots per a tal fi, s’utilitzava com en el Neolític i el 
Paleolític com a manera d’atraure animals amb diferents instruments o imitació 
d’animals. També era utilitzat per a provocar en el caçador una espècie de 
tràngol preparativa per a caçar i després a manera de dansa ritual.

D’esta forma, els egipcis van descobrir l’ús de la música en altres terrenys 
diferents a l’etapa anterior encara que també mantenien culturalment l’ús 
prehistòric de la mateixa.

Has mencionat Grècia, jo he escoltat que Pitàgoras 
també era music, es cert?

En efecte, estàs en el cert. A l’antiga Grècia, la música era una matèria 
d’estudi obligatori, i a més, amb una importància que l’igualava a les altres 
matèries. I en este camp va destacar Pitàgoras, que apart de crear el famós 
Teorema que porta el seu nom, i que de segur que la majoria conegueu va 
crear una de les primeres escoles musicals, anomenada Escola Pitagòrica.

En ella, entre altres matèries, ensenyava la seua teoria musical com 
fonament per l’educació moral o de l’esperit. La teoria musical de Pitàgoras, 
per explicar-la en termes senzills, es basava en les matemàtiques i 
establia una relació entre la longitud d’una corda i el so emès per la 
mateixa. Això es mesurava amb un monocordi, que era un instrument que 
com el seu nom indica tenia una sola corda i un pont mòbil. Això, però, 
tenia al darrere tota una teoria metafísica. Esta teoria deia que la música 
influïa tant en l’universal com en el personal o humà, el que convertia a la 
música en una arma molt poderosa al servei de l’Estat.

En ella, entre altres matèries, ensenyava la seua teoria 
musical com fonament per l'educació moral o de l'esperit. 
La teoria musical de Pitàgoras, per explicar-la en termes 
senzills, es basava en les matemàtiques i establia una 
relació entre la longitud d'una corda i el so emès per la 
mateixa. Això es mesurava amb un monocordi, que era un 
instrument que com el seu nom indica tenia una sola 
corda i un pont mòbil. Això, però, tenia al darrere tota 

una teoria metafísica. Esta teoria deia que la música influïa tant en l'universal com en 
el personal o humà, el que convertia a la música en una arma molt poderosa al servei 
de l'Estat. 
 
Però no sols Pitàgoras donava importància a la música, altre famós grec, filòsof, com 
va ser Platón, en la seua obra “La República” va dir “El ritme i l'harmonia tenen en un 
grau suprem el poder de penetrar en l'ànima, d'apoderar-se d'ella, d'introduir la 
bellesa i sotmetre al seu domini”, mostrant com la música era fonamental en 
l’educació de valors de les persones d’aquella època.  
 
Per acabar amb la civilització grega, vos diré que la 
paraula “orquestra” té origen en esta època. A l’igual 
que altres paraules relacionades amb el teatre com 
comèdia, drama o tragèdia, la paraula orquestra prové 
de la paraula grega orkhéstra que esta composta pel 
verb orcheisthais (dansar) i el sufix –tra (lloc). Les obres 
teatrals es representaven a l’aire lliure, i enfront dels 
escenaris hi solien haver un grup de ballarins que es 
movien al ritme de l’obre i es deien orkhéstra, i d’ahí a 
l’actualitat. 
 
En eixa època ja existien les notes musicals? 
 
Molt bona pregunta!!! Teniu un nivell musical molt elevat, i m’estic divertint moltíssim, 
espere que vosaltres també.  
 
No, en esta època encara no existia l’escala musical, tenim que traslladar-se a l’Edat 
Mitjana, i presentar-vos al seu creador Don Guido D’Arezzo, que era un monjo 
benedictí, teòric musical i figura central de la música de l'Edat Mitjana que va nàixer a 
Arezzo (Toscana) entre 991 i 995 i va morir en Avellaner després de l'any 1033 ... Guido 
va perfeccionar l'escriptura musical amb la implementació definitiva de línies 
horitzontals que van fixar altures de so i la implantació del pentagrama. 
 
 A l'Edat Mitjana, les notes es denominaven per mitjà de les primeres lletres de 
l'alfabet: A, B, C, D, e, F, G (començant per l'actual nota la). En aquella època solia 
cantar un himne a Sant Joan Baptista -conegut com Ut queant laxis-, que tenia la 
particularitat que cada frase musical començava amb una nota superior a la que 
antecedia.  
 



191

Però no sols Pitàgoras donava importància a la música, altre famós grec, 
filòsof, com va ser Platón, en la seua obra “La República” va dir “El ritme 
i l’harmonia tenen en un grau suprem el poder de penetrar en l’ànima, 
d’apoderar-se d’ella, d’introduir la bellesa i sotmetre al seu domini”, 
mostrant com la música era fonamental en l’educació de valors de les 
persones d’aquella època. 

Per acabar amb la civilització grega, vos diré que la paraula “orquestra” 
té origen en esta època. A l’igual que altres paraules relacionades amb 
el teatre com comèdia, drama o tragèdia, la paraula orquestra prové 
de la paraula grega orkhéstra que esta composta pel verb orcheisthais 
(dansar) i el sufix –tra (lloc). Les obres teatrals es representaven a l’aire 
lliure, i enfront dels escenaris hi solien haver un grup de ballarins que es 
movien al ritme de l’obre i es deien orkhéstra, i d’ahí a l’actualitat.

En eixa època ja existien les notes musicals?

Molt bona pregunta!!! Teniu un nivell musical molt elevat, i m’estic divertint 
moltíssim, espere que vosaltres també. 

No, en esta època encara no existia l’escala musical, tenim que traslladar-
se a l’Edat Mitjana, i presentar-vos al seu creador Don Guido D’Arezzo, 
que era un monjo benedictí, teòric musical i figura central de la música de 
l’Edat Mitjana que va nàixer a Arezzo (Toscana) entre 991 i 995 i va morir 
en Avellaner després de l’any 1033 ... Guido va perfeccionar l’escriptura 
musical amb la implementació definitiva de línies horitzontals que van 
fixar altures de so i la implantació del pentagrama.

 A l’Edat Mitjana, les notes es denominaven per mitjà de les primeres 
lletres de l’alfabet: A, B, C, D, e, F, G (començant per l’actual nota la). 
En aquella època solia cantar un himne a Sant Joan Baptista -conegut 
com Ut queant laxis-, que tenia la particularitat que cada frase musical 
començava amb una nota superior a la que antecedia. 

En ella, entre altres matèries, ensenyava la seua teoria 
musical com fonament per l'educació moral o de l'esperit. 
La teoria musical de Pitàgoras, per explicar-la en termes 
senzills, es basava en les matemàtiques i establia una 
relació entre la longitud d'una corda i el so emès per la 
mateixa. Això es mesurava amb un monocordi, que era un 
instrument que com el seu nom indica tenia una sola 
corda i un pont mòbil. Això, però, tenia al darrere tota 

una teoria metafísica. Esta teoria deia que la música influïa tant en l'universal com en 
el personal o humà, el que convertia a la música en una arma molt poderosa al servei 
de l'Estat. 
 
Però no sols Pitàgoras donava importància a la música, altre famós grec, filòsof, com 
va ser Platón, en la seua obra “La República” va dir “El ritme i l'harmonia tenen en un 
grau suprem el poder de penetrar en l'ànima, d'apoderar-se d'ella, d'introduir la 
bellesa i sotmetre al seu domini”, mostrant com la música era fonamental en 
l’educació de valors de les persones d’aquella època.  
 
Per acabar amb la civilització grega, vos diré que la 
paraula “orquestra” té origen en esta època. A l’igual 
que altres paraules relacionades amb el teatre com 
comèdia, drama o tragèdia, la paraula orquestra prové 
de la paraula grega orkhéstra que esta composta pel 
verb orcheisthais (dansar) i el sufix –tra (lloc). Les obres 
teatrals es representaven a l’aire lliure, i enfront dels 
escenaris hi solien haver un grup de ballarins que es 
movien al ritme de l’obre i es deien orkhéstra, i d’ahí a 
l’actualitat. 
 
En eixa època ja existien les notes musicals? 
 
Molt bona pregunta!!! Teniu un nivell musical molt elevat, i m’estic divertint moltíssim, 
espere que vosaltres també.  
 
No, en esta època encara no existia l’escala musical, tenim que traslladar-se a l’Edat 
Mitjana, i presentar-vos al seu creador Don Guido D’Arezzo, que era un monjo 
benedictí, teòric musical i figura central de la música de l'Edat Mitjana que va nàixer a 
Arezzo (Toscana) entre 991 i 995 i va morir en Avellaner després de l'any 1033 ... Guido 
va perfeccionar l'escriptura musical amb la implementació definitiva de línies 
horitzontals que van fixar altures de so i la implantació del pentagrama. 
 
 A l'Edat Mitjana, les notes es denominaven per mitjà de les primeres lletres de 
l'alfabet: A, B, C, D, e, F, G (començant per l'actual nota la). En aquella època solia 
cantar un himne a Sant Joan Baptista -conegut com Ut queant laxis-, que tenia la 
particularitat que cada frase musical començava amb una nota superior a la que 
antecedia.  
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Guido va tenir la idea d’utilitzar la primera síl·laba de cada frase per 
identificar les notes que amb elles s’entonaven. El text llatí d’aquest 
himne deia així: Ut queant laxis - Resonare fibris - Mira gestorum - Famuli 
tuorum - Solve polluti - Labii reatum - Sancte Ioanes

A este sistema de puntuació, Guido el va anomenar “solfeo”, i com s’haureu 
adonat, no comença per DO sinó per UT, i es que tenim que esperar al 
segle XVII, quan Giovanni Battista Doni va canviar la nota UT per DO, ja 
que aquesta síl·laba, per acabar en vocal, s’adaptava millor al cant.

Ens pots dir algun músic famós d’esta època, l’Edat 
Mitjana?

Com sabeu l’Edat Mitjana compren més de 1.000 anys, des de l’any 476 
amb la caiguda de l’Imperi Romà fins a l’any 1453 amb la caiguda de 
l’Imperi Bizantí. Durant este període van existir alguns famosos músics i 
compositors com Guido D’Arezzo, que acabem de conèixer, Alfonso X “El 
savi” o Philippe de Vitry, però sobre tots destaquen els musics populars 
com els trobadors o joglars.

En ella, entre altres matèries, ensenyava la seua teoria 
musical com fonament per l'educació moral o de l'esperit. 
La teoria musical de Pitàgoras, per explicar-la en termes 
senzills, es basava en les matemàtiques i establia una 
relació entre la longitud d'una corda i el so emès per la 
mateixa. Això es mesurava amb un monocordi, que era un 
instrument que com el seu nom indica tenia una sola 
corda i un pont mòbil. Això, però, tenia al darrere tota 

una teoria metafísica. Esta teoria deia que la música influïa tant en l'universal com en 
el personal o humà, el que convertia a la música en una arma molt poderosa al servei 
de l'Estat. 
 
Però no sols Pitàgoras donava importància a la música, altre famós grec, filòsof, com 
va ser Platón, en la seua obra “La República” va dir “El ritme i l'harmonia tenen en un 
grau suprem el poder de penetrar en l'ànima, d'apoderar-se d'ella, d'introduir la 
bellesa i sotmetre al seu domini”, mostrant com la música era fonamental en 
l’educació de valors de les persones d’aquella època.  
 
Per acabar amb la civilització grega, vos diré que la 
paraula “orquestra” té origen en esta època. A l’igual 
que altres paraules relacionades amb el teatre com 
comèdia, drama o tragèdia, la paraula orquestra prové 
de la paraula grega orkhéstra que esta composta pel 
verb orcheisthais (dansar) i el sufix –tra (lloc). Les obres 
teatrals es representaven a l’aire lliure, i enfront dels 
escenaris hi solien haver un grup de ballarins que es 
movien al ritme de l’obre i es deien orkhéstra, i d’ahí a 
l’actualitat. 
 
En eixa època ja existien les notes musicals? 
 
Molt bona pregunta!!! Teniu un nivell musical molt elevat, i m’estic divertint moltíssim, 
espere que vosaltres també.  
 
No, en esta època encara no existia l’escala musical, tenim que traslladar-se a l’Edat 
Mitjana, i presentar-vos al seu creador Don Guido D’Arezzo, que era un monjo 
benedictí, teòric musical i figura central de la música de l'Edat Mitjana que va nàixer a 
Arezzo (Toscana) entre 991 i 995 i va morir en Avellaner després de l'any 1033 ... Guido 
va perfeccionar l'escriptura musical amb la implementació definitiva de línies 
horitzontals que van fixar altures de so i la implantació del pentagrama. 
 
 A l'Edat Mitjana, les notes es denominaven per mitjà de les primeres lletres de 
l'alfabet: A, B, C, D, e, F, G (començant per l'actual nota la). En aquella època solia 
cantar un himne a Sant Joan Baptista -conegut com Ut queant laxis-, que tenia la 
particularitat que cada frase musical començava amb una nota superior a la que 
antecedia.  
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Quina és la diferència entre un trobador i un joglar, o 
són el mateix?

 Com acabem de dir els trobadors i joglars van ser els grans protagonistes 
de la música popular de l’Edat Mitjana. Els primers es van dedicar sobretot 
a la composició, encara que de vegades interpretaven les seues pròpies 
obres com ho fan els cantautors en l’actualitat. Estos músics-poetes van 
rebre diferents denominacions segons el seu lloc d’origen: trobador al 
sud de França o minnesänger a Alemanya. Escrivien les seues cançons 
en llengües vernacles i els temes fonamentals van ser l’amor cortès i 
l’esperit cavalleresc dels herois de les creuades. 

Per altra banda, el terme joglar feia referència a cantors, però també a 
saltimbanquis, llançadors de ganivets, equilibristes, domadors, etc. Eren 
mers intèrprets, artistes ambulants el art solia incloure la declamació, 
el cant i la música instrumental. Els veritables predecessors dels circs 
ambulants.

Com entrem en una època on ja comencen a haver legats musicals 
que podem escoltar, vos he portat algunes mostres musicals que fan 
referència al que estem parlant. I per als que ens esteu llegint hem utilitzat 
la tècnica del Qr per a que els pugeu escoltar. 

Ací podeu escoltar l’única melodia del trobador occità Peire Raimon que 
ha arribat fins a nosaltres. Composta en l’Alta Edat Mitjana al Sud de 
l’actual França, és un bon exemple  de la música “profana” de l’època, i 
de la direcció que estava prenent este art en aquells temps. 
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Hem parlat de músics i la seua evolució, però com 
anaven evolucionant els instruments? Quins eren els 
instruments de l’època?

L’evolució dels instruments va ser totalment paral·lela a l’evolució de la 
música, i cada vegada es construïen millors instruments que augmentaven 
la qualitat de la música. Es va professionalitzar la construcció d’instruments 
i aparegué la figura dels luthiers, que eren persones encarregades de 
construir, ajustar o reparar instruments, sobretot, instruments de corda, 
que eren els més habituals de l’època i acompanyaven als joglars  i 
trobadors.

Dins d’estos instruments de corda el més famós era el llaüt, un instrument 
procedent de l’Àsia occidental i que va ser introduït a Europa a través 
d’Espanya a principis del segle XIII. El terme ud significa fusta o vara 
flexible i sembla indicar que els instruments similars que hi havia llavors 
estaven construïts amb closques d’animals, mentre que l’ud (nom que 
tenia en terres asiàtiques) era totalment de fusta.

La seua forma heretada de l’ud, va ser canviant amb els anys, admetent 
diverses mides i diferències en l’ornamentació, caixa de ressonància, 
en els trasts, etc. En esta època el llaüt no estava ben definit i per això 
admetia diferents aspectes.

Cap a l’any 1511 el llaüt havia aconseguit la perfecció tant en estructura 
com en fabricació. Malgrat les seues dimensions resulta lleuger, ja que 
les peces que formaven el cos de pera dels laudes d’esta època era de 
xicotet tamany. El ventre fet de la millor fusta de pi amb el seu forat o 
sentit anomenat rosa, està adornat amb una bella talla. El ventre posseeix 
fins a sis o més peces transversals enganxades per baix per reforçar i 
augmentar la ressonància, ja que el so depèn moltíssim de la qualitat 
de la fusta del ventre i de la bona col·locació d’estes peces. L’ample coll 
o pal està unit a un petit bloc de fusta en l’extrem superior s’ajunten les 

Hem parlat de músics i la seua evolució, però com anaven evolucionant els 
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instrument procedent de l'Àsia occidental i que va ser introduït a 

Europa a través d'Espanya a principis del segle XIII. El terme ud significa fusta o vara 
flexible i sembla indicar que els instruments similars que hi havia llavors estaven 
construïts amb closques d'animals, mentre que l’ud (nom que tenia en terres 
asiàtiques) era totalment de fusta. 
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Per acabar vos diré que a esta època en la que comencem a introduir-se en el 
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Cap a l'any 1511 el llaüt havia aconseguit la 
perfecció tant en estructura com en fabricació. 
Malgrat les seues dimensions resulta lleuger, ja 
que les peces que formaven el cos de pera dels 
laudes d'esta època era de xicotet tamany. El 
ventre fet de la millor fusta de pi amb el seu 
forat o sentit anomenat rosa, està adornat amb 
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més peces transversals enganxades per baix per 
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depèn moltíssim de la qualitat de la fusta del ventre i de la bona col·locació d'estes 
peces. L'ample coll o pal està unit a un petit bloc de fusta en l'extrem superior 
s'ajunten les parts del cos. Els trasts de budell estan col·locats al voltant del màstil i del 
bastidor, sent el seu espaiament correcte una de les habilitats vitals de l'executant de 
l'instrument. Per equilibrar-lo, el claviller està inclinat cap a enrere i així poder 
suportar millor la tensió de les cordes. 
 
Per acabar vos diré que a esta època en la que comencem a introduir-se en el 
Renaixement, els instruments es van agrupant per famílies musicals com les coneixem 
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parts del cos. Els trasts de budell estan col·locats al voltant del màstil i 
del bastidor, sent el seu espaiament correcte una de les habilitats vitals 
de l’executant de l’instrument. Per equilibrar-lo, el claviller està inclinat 
cap a enrere i així poder suportar millor la tensió de les cordes.

Per acabar vos diré que a esta època en la que comencem a introduir-se 
en el Renaixement, els instruments es van agrupant per famílies musicals 
com les coneixem hui en dia, preàmbul de l’orquestra moderna que 
apareixerà en els pròxims anys.

L’orquestra? Si ens has contat fa uns minuts que va 
nàixer a Grècia?

No hi ha que confondre’s, a Grècia va nàixer la orquestra com 
acompanyament a una funció teatral, i al Barroc (segles XVII i uns anys 
del XVIII), apareix el que es coneix com orquestra moderna, acompanyant 
a l’espectacle d’eixa època: l’opera, que tenia el seu epicentre a Itàlia. 

El naixement d’esta orquestra moderna és  en gran part gràcies a la 
perfecció tècnica que aconsegueixen els instruments de corda fregada 
(violí, viola, violoncel i contrabaix). L’orquestra estava constituïda 
bàsicament per esta secció i el baix continu, en el qual destacava el clau. 
A més, s’incloïen instruments de vent fusta (flauta, oboè i fagot), vent 
metall (trompetes i trompes) i de percussió (timbals), en funció de cada 
composició. Una formació mitjana constava d’uns vint músics.

D’eixa època són els famosos Stradivarius? 

En efecte, els violins eren un dels elements fonamentals d’este tipus 
d’orquestra, i va ser a Cremona (Itàlia) on aparegueren tres tallers de 
violins, el taller d’Amati, el Guarnerius y el Stradivarius, i no se sap massa 
bé com van ser construïts perquè amb tots els avanços tecnològics 
actuals, no s’ha aconseguit la perfecció que tenen els violins construïts 
en estos tallers.

 No hi ha que confondre’s, a Grècia va nàixer la 
orquestra com acompanyament a una funció 
teatral, i al Barroc (segles XVII i uns anys del XVIII), 
apareix el que es coneix com orquestra moderna, 
acompanyant a l’espectacle d’eixa època: l’opera, 
que tenia el seu epicentre a Itàlia.  
 
El naixement d’esta orquestra moderna és  en 
gran part gràcies a la perfecció tècnica que 
aconsegueixen els instruments de corda fregada (violí, viola, violoncel i contrabaix). 
L’orquestra estava constituïda bàsicament per esta secció i el baix continu, en el qual 
destacava el clau. A més, s'incloïen instruments de vent fusta (flauta, oboè i fagot), 
vent metall (trompetes i trompes) i de percussió (timbals), en funció de cada 
composició. Una formació mitjana constava d'uns vint músics. 
 
D’eixa època són els famosos Stradivarius?  

 
  
En efecte, els violins eren un dels elements fonamentals d’este tipus 
d’orquestra, i va ser a Cremona (Itàlia) on aparegueren tres tallers 
de violins, el taller d’Amati, el Guarnerius y el Stradivarius, i no se 
sap massa bé com van ser construïts perquè amb tots els avanços 
tecnològics actuals, no s’ha aconseguit la perfecció que tenen els 
violins construïts en estos tallers. 
 

 
Pel que sembla en eixa època era Itàlia la seu de la música mundial? 
 

  La música no té seus concretes, en cada país apareix en unes 
determinades característiques, però és ben cert que al Barroc, 
època de la que estem parlant Itàlia va destacar per la seua 
magnifica producció musical en tots els aspectes, començant 
per l’òpera, seguint amb la construcció de violins, i acabant amb 
un dels músics més grans que han existit Antonio Vivaldi, 
Antonio el ràpid, perquè tardava menys en escriure un concert 
que un copista en copiar-lo. 
 

És una de les meues debilitats, i la tenda de música que regente a 
València, porta el nom de la seua obra més important “Les Quatre 
Estacions”, és una obra suprema que mai me canse d’escoltar, 
sobretot tinc debilitat, per la vibrant “Primavera”, que podeu escoltar 
en el següent codi QR.  
 
Però encara que Itàlia fou una superpotència, altres països com Alemanya, França i 
Anglaterra van tindre la seua importància. Per exemple a l’any 1685 a Alemanya naixen 
dos dels músics més importants de l’època: Juan Sebastian Bach i Georg Friedrich 
Händel. 

 No hi ha que confondre’s, a Grècia va nàixer la 
orquestra com acompanyament a una funció 
teatral, i al Barroc (segles XVII i uns anys del XVIII), 
apareix el que es coneix com orquestra moderna, 
acompanyant a l’espectacle d’eixa època: l’opera, 
que tenia el seu epicentre a Itàlia.  
 
El naixement d’esta orquestra moderna és  en 
gran part gràcies a la perfecció tècnica que 
aconsegueixen els instruments de corda fregada (violí, viola, violoncel i contrabaix). 
L’orquestra estava constituïda bàsicament per esta secció i el baix continu, en el qual 
destacava el clau. A més, s'incloïen instruments de vent fusta (flauta, oboè i fagot), 
vent metall (trompetes i trompes) i de percussió (timbals), en funció de cada 
composició. Una formació mitjana constava d'uns vint músics. 
 
D’eixa època són els famosos Stradivarius?  

 
  
En efecte, els violins eren un dels elements fonamentals d’este tipus 
d’orquestra, i va ser a Cremona (Itàlia) on aparegueren tres tallers 
de violins, el taller d’Amati, el Guarnerius y el Stradivarius, i no se 
sap massa bé com van ser construïts perquè amb tots els avanços 
tecnològics actuals, no s’ha aconseguit la perfecció que tenen els 
violins construïts en estos tallers. 
 

 
Pel que sembla en eixa època era Itàlia la seu de la música mundial? 
 

  La música no té seus concretes, en cada país apareix en unes 
determinades característiques, però és ben cert que al Barroc, 
època de la que estem parlant Itàlia va destacar per la seua 
magnifica producció musical en tots els aspectes, començant 
per l’òpera, seguint amb la construcció de violins, i acabant amb 
un dels músics més grans que han existit Antonio Vivaldi, 
Antonio el ràpid, perquè tardava menys en escriure un concert 
que un copista en copiar-lo. 
 

És una de les meues debilitats, i la tenda de música que regente a 
València, porta el nom de la seua obra més important “Les Quatre 
Estacions”, és una obra suprema que mai me canse d’escoltar, 
sobretot tinc debilitat, per la vibrant “Primavera”, que podeu escoltar 
en el següent codi QR.  
 
Però encara que Itàlia fou una superpotència, altres països com Alemanya, França i 
Anglaterra van tindre la seua importància. Per exemple a l’any 1685 a Alemanya naixen 
dos dels músics més importants de l’època: Juan Sebastian Bach i Georg Friedrich 
Händel. 
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Pel que sembla en eixa època era Itàlia la seu de la 
música mundial?

  La música no té seus concretes, en cada país apareix en unes 
determinades característiques, però és ben cert que al Barroc, època de 
la que estem parlant Itàlia va destacar per la seua magnifica producció 
musical en tots els aspectes, començant per l’òpera, seguint amb la 
construcció de violins, i acabant amb un dels músics més grans que han 
existit Antonio Vivaldi, Antonio el ràpid, perquè tardava menys en escriure 
un concert que un copista en copiar-lo.

És una de les meues debilitats, i la tenda de música que regente a València, 
porta el nom de la seua obra més important “Les Quatre Estacions”, és 
una obra suprema que mai me canse d’escoltar, sobretot tinc debilitat, 
per la vibrant “Primavera”, que podeu escoltar en el següent codi QR. 

Però encara que Itàlia fou una superpotència, altres països com Alemanya, 
França i Anglaterra van tindre la seua importància. Per exemple a l’any 
1685 a Alemanya naixen dos dels músics més importants de l’època: 
Juan Sebastian Bach i Georg Friedrich Händel.

Händel és el que ha composat l’himne de la Champions 
League?

 Ja, ja, ja..., sembla que l’hages fet immortal, i la UEFA li haja encarregat 
fer l’himne. Però és cert, la UEFA va triar la melodia que abans de morir, 
el rei d’Anglaterra Jorge I li va encarregar a Händel per a la coronació del 
seu fill.

 
Händel és el que ha composat l’himne de la Champions League? 

 
 Ja, ja, ja..., sembla que l’hages fet immortal, i la UEFA li 
haja encarregat fer l’himne. Però és cert, la UEFA va triar 
la melodia que abans de morir, el rei d'Anglaterra Jorge I 
li va encarregar a Händel per a la coronació del seu fill. 
 
Basant-se en l'Antic Testament per escriure la lletra, 
Händel va crear una obra musical per a la coronació de 
Jorge II, l'11 de l'octubre de 1727. La peça que tanca 
l'obra es diu 'Zadok the Priest'. Qui li diria a Händel que 

segles després es convertiria en tot un himne en el món del futbol? 
 
És cert que l’himne no és l’original de Händel, a l’any 1992 la UEFA va contractar al 
compositor britànic Tony Britten per adaptar la peça  original i aconseguir convertir un 
himne de coronació en una cançó futbolera. El resultat va ser una melodia de prop de 
tres minuts de durada que va ser interpretada per la Royal Philharmonic Orchestra, la 
mundialment coneguda orquestra nacional britànica, i el cor de l'Acadèmia de St. 
Martin in the Fields.  
 
Casualitat o no, crec que va ser una elecció molt encertada, perquè Händel va nàixer a 
Alemanya, va viure a Anglaterra on va adquirir la seua nacionalitat i va traslladar-se a 
Itàlia durant uns anys, pel que fou un compositor alemany, amb estil italià i 
nacionalitzat anglès. Un veritable representant de la vella Europa. 
 
Amb els següents codis podeu comparar la versió original de Händel amb l’adaptació 
realitzada per l’esmentat Tony Britten. 
 
L’original      L’himne de la       Champions League 
 
 
 
 
 
Guanyàvem molts diners estos compositors? 
 
Hi havia de tot, depenia que qui fóra el seu padrí, i de qui l’haguera contractat. Hi 
havien molts que eren contractats per la burgesia, fins i tot, per la reialesa; estos 
tenien la vida solucionada. Altres com per exemple el fantàstic i incomprès Juan 
Sebastian Bach van viure en la més gran de les misèries.  
 

J.S. Bach va ser un professor de música amb una obra molt 
nombrosa, tant o més que el seu nombre de fills, vint!!! Set de 
la primera dona i tretze de la segona dona, Ana Magdalena, 
que després de morir el seu home, va tindre que viure de la 
caritat, exemple de la poca fortuna que va deixar-li. 

 No hi ha que confondre’s, a Grècia va nàixer la 
orquestra com acompanyament a una funció 
teatral, i al Barroc (segles XVII i uns anys del XVIII), 
apareix el que es coneix com orquestra moderna, 
acompanyant a l’espectacle d’eixa època: l’opera, 
que tenia el seu epicentre a Itàlia.  
 
El naixement d’esta orquestra moderna és  en 
gran part gràcies a la perfecció tècnica que 
aconsegueixen els instruments de corda fregada (violí, viola, violoncel i contrabaix). 
L’orquestra estava constituïda bàsicament per esta secció i el baix continu, en el qual 
destacava el clau. A més, s'incloïen instruments de vent fusta (flauta, oboè i fagot), 
vent metall (trompetes i trompes) i de percussió (timbals), en funció de cada 
composició. Una formació mitjana constava d'uns vint músics. 
 
D’eixa època són els famosos Stradivarius?  

 
  
En efecte, els violins eren un dels elements fonamentals d’este tipus 
d’orquestra, i va ser a Cremona (Itàlia) on aparegueren tres tallers 
de violins, el taller d’Amati, el Guarnerius y el Stradivarius, i no se 
sap massa bé com van ser construïts perquè amb tots els avanços 
tecnològics actuals, no s’ha aconseguit la perfecció que tenen els 
violins construïts en estos tallers. 
 

 
Pel que sembla en eixa època era Itàlia la seu de la música mundial? 
 

  La música no té seus concretes, en cada país apareix en unes 
determinades característiques, però és ben cert que al Barroc, 
època de la que estem parlant Itàlia va destacar per la seua 
magnifica producció musical en tots els aspectes, començant 
per l’òpera, seguint amb la construcció de violins, i acabant amb 
un dels músics més grans que han existit Antonio Vivaldi, 
Antonio el ràpid, perquè tardava menys en escriure un concert 
que un copista en copiar-lo. 
 

És una de les meues debilitats, i la tenda de música que regente a 
València, porta el nom de la seua obra més important “Les Quatre 
Estacions”, és una obra suprema que mai me canse d’escoltar, 
sobretot tinc debilitat, per la vibrant “Primavera”, que podeu escoltar 
en el següent codi QR.  
 
Però encara que Itàlia fou una superpotència, altres països com Alemanya, França i 
Anglaterra van tindre la seua importància. Per exemple a l’any 1685 a Alemanya naixen 
dos dels músics més importants de l’època: Juan Sebastian Bach i Georg Friedrich 
Händel. 

 No hi ha que confondre’s, a Grècia va nàixer la 
orquestra com acompanyament a una funció 
teatral, i al Barroc (segles XVII i uns anys del XVIII), 
apareix el que es coneix com orquestra moderna, 
acompanyant a l’espectacle d’eixa època: l’opera, 
que tenia el seu epicentre a Itàlia.  
 
El naixement d’esta orquestra moderna és  en 
gran part gràcies a la perfecció tècnica que 
aconsegueixen els instruments de corda fregada (violí, viola, violoncel i contrabaix). 
L’orquestra estava constituïda bàsicament per esta secció i el baix continu, en el qual 
destacava el clau. A més, s'incloïen instruments de vent fusta (flauta, oboè i fagot), 
vent metall (trompetes i trompes) i de percussió (timbals), en funció de cada 
composició. Una formació mitjana constava d'uns vint músics. 
 
D’eixa època són els famosos Stradivarius?  

 
  
En efecte, els violins eren un dels elements fonamentals d’este tipus 
d’orquestra, i va ser a Cremona (Itàlia) on aparegueren tres tallers 
de violins, el taller d’Amati, el Guarnerius y el Stradivarius, i no se 
sap massa bé com van ser construïts perquè amb tots els avanços 
tecnològics actuals, no s’ha aconseguit la perfecció que tenen els 
violins construïts en estos tallers. 
 

 
Pel que sembla en eixa època era Itàlia la seu de la música mundial? 
 

  La música no té seus concretes, en cada país apareix en unes 
determinades característiques, però és ben cert que al Barroc, 
època de la que estem parlant Itàlia va destacar per la seua 
magnifica producció musical en tots els aspectes, començant 
per l’òpera, seguint amb la construcció de violins, i acabant amb 
un dels músics més grans que han existit Antonio Vivaldi, 
Antonio el ràpid, perquè tardava menys en escriure un concert 
que un copista en copiar-lo. 
 

És una de les meues debilitats, i la tenda de música que regente a 
València, porta el nom de la seua obra més important “Les Quatre 
Estacions”, és una obra suprema que mai me canse d’escoltar, 
sobretot tinc debilitat, per la vibrant “Primavera”, que podeu escoltar 
en el següent codi QR.  
 
Però encara que Itàlia fou una superpotència, altres països com Alemanya, França i 
Anglaterra van tindre la seua importància. Per exemple a l’any 1685 a Alemanya naixen 
dos dels músics més importants de l’època: Juan Sebastian Bach i Georg Friedrich 
Händel. 
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Basant-se en l’Antic Testament per escriure la lletra, Händel va crear una 
obra musical per a la coronació de Jorge II, l’11 de l’octubre de 1727. La 
peça que tanca l’obra es diu ‘Zadok the Priest’. Qui li diria a Händel que 
segles després es convertiria en tot un himne en el món del futbol?

És cert que l’himne no és l’original de Händel, a l’any 1992 la UEFA va 
contractar al compositor britànic Tony Britten per adaptar la peça  original 
i aconseguir convertir un himne de coronació en una cançó futbolera. 
El resultat va ser una melodia de prop de tres minuts de durada que 
va ser interpretada per la Royal Philharmonic Orchestra, la mundialment 
coneguda orquestra nacional britànica, i el cor de l’Acadèmia de St. 
Martin in the Fields. 

Casualitat o no, crec que va ser una elecció molt encertada, perquè 
Händel va nàixer a Alemanya, va viure a Anglaterra on va adquirir la seua 
nacionalitat i va traslladar-se a Itàlia durant uns anys, pel que fou un 
compositor alemany, amb estil italià i nacionalitzat anglès. Un veritable 
representant de la vella Europa.

Amb els següents codis podeu comparar la versió original de Händel 
amb l’adaptació realitzada per l’esmentat Tony Britten.

                    

 
Händel és el que ha composat l’himne de la Champions League? 

 
 Ja, ja, ja..., sembla que l’hages fet immortal, i la UEFA li 
haja encarregat fer l’himne. Però és cert, la UEFA va triar 
la melodia que abans de morir, el rei d'Anglaterra Jorge I 
li va encarregar a Händel per a la coronació del seu fill. 
 
Basant-se en l'Antic Testament per escriure la lletra, 
Händel va crear una obra musical per a la coronació de 
Jorge II, l'11 de l'octubre de 1727. La peça que tanca 
l'obra es diu 'Zadok the Priest'. Qui li diria a Händel que 

segles després es convertiria en tot un himne en el món del futbol? 
 
És cert que l’himne no és l’original de Händel, a l’any 1992 la UEFA va contractar al 
compositor britànic Tony Britten per adaptar la peça  original i aconseguir convertir un 
himne de coronació en una cançó futbolera. El resultat va ser una melodia de prop de 
tres minuts de durada que va ser interpretada per la Royal Philharmonic Orchestra, la 
mundialment coneguda orquestra nacional britànica, i el cor de l'Acadèmia de St. 
Martin in the Fields.  
 
Casualitat o no, crec que va ser una elecció molt encertada, perquè Händel va nàixer a 
Alemanya, va viure a Anglaterra on va adquirir la seua nacionalitat i va traslladar-se a 
Itàlia durant uns anys, pel que fou un compositor alemany, amb estil italià i 
nacionalitzat anglès. Un veritable representant de la vella Europa. 
 
Amb els següents codis podeu comparar la versió original de Händel amb l’adaptació 
realitzada per l’esmentat Tony Britten. 
 
L’original      L’himne de la       Champions League 
 
 
 
 
 
Guanyàvem molts diners estos compositors? 
 
Hi havia de tot, depenia que qui fóra el seu padrí, i de qui l’haguera contractat. Hi 
havien molts que eren contractats per la burgesia, fins i tot, per la reialesa; estos 
tenien la vida solucionada. Altres com per exemple el fantàstic i incomprès Juan 
Sebastian Bach van viure en la més gran de les misèries.  
 

J.S. Bach va ser un professor de música amb una obra molt 
nombrosa, tant o més que el seu nombre de fills, vint!!! Set de 
la primera dona i tretze de la segona dona, Ana Magdalena, 
que després de morir el seu home, va tindre que viure de la 
caritat, exemple de la poca fortuna que va deixar-li. 

 
Händel és el que ha composat l’himne de la Champions League? 

 
 Ja, ja, ja..., sembla que l’hages fet immortal, i la UEFA li 
haja encarregat fer l’himne. Però és cert, la UEFA va triar 
la melodia que abans de morir, el rei d'Anglaterra Jorge I 
li va encarregar a Händel per a la coronació del seu fill. 
 
Basant-se en l'Antic Testament per escriure la lletra, 
Händel va crear una obra musical per a la coronació de 
Jorge II, l'11 de l'octubre de 1727. La peça que tanca 
l'obra es diu 'Zadok the Priest'. Qui li diria a Händel que 

segles després es convertiria en tot un himne en el món del futbol? 
 
És cert que l’himne no és l’original de Händel, a l’any 1992 la UEFA va contractar al 
compositor britànic Tony Britten per adaptar la peça  original i aconseguir convertir un 
himne de coronació en una cançó futbolera. El resultat va ser una melodia de prop de 
tres minuts de durada que va ser interpretada per la Royal Philharmonic Orchestra, la 
mundialment coneguda orquestra nacional britànica, i el cor de l'Acadèmia de St. 
Martin in the Fields.  
 
Casualitat o no, crec que va ser una elecció molt encertada, perquè Händel va nàixer a 
Alemanya, va viure a Anglaterra on va adquirir la seua nacionalitat i va traslladar-se a 
Itàlia durant uns anys, pel que fou un compositor alemany, amb estil italià i 
nacionalitzat anglès. Un veritable representant de la vella Europa. 
 
Amb els següents codis podeu comparar la versió original de Händel amb l’adaptació 
realitzada per l’esmentat Tony Britten. 
 
L’original      L’himne de la       Champions League 
 
 
 
 
 
Guanyàvem molts diners estos compositors? 
 
Hi havia de tot, depenia que qui fóra el seu padrí, i de qui l’haguera contractat. Hi 
havien molts que eren contractats per la burgesia, fins i tot, per la reialesa; estos 
tenien la vida solucionada. Altres com per exemple el fantàstic i incomprès Juan 
Sebastian Bach van viure en la més gran de les misèries.  
 

J.S. Bach va ser un professor de música amb una obra molt 
nombrosa, tant o més que el seu nombre de fills, vint!!! Set de 
la primera dona i tretze de la segona dona, Ana Magdalena, 
que després de morir el seu home, va tindre que viure de la 
caritat, exemple de la poca fortuna que va deixar-li. 

L’himne de la
Champions LeagueL’original
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Guanyàvem molts diners estos compositors?

Hi havia de tot, depenia que qui fóra el seu padrí, i de qui l’haguera 
contractat. Hi havien molts que eren contractats per la burgesia, fins i tot, 
per la reialesa; estos tenien la vida solucionada. Altres com per exemple 
el fantàstic i incomprès Juan Sebastian Bach van viure en la més gran de 
les misèries. 

J.S. Bach va ser un professor de música amb una obra molt nombrosa, 
tant o més que el seu nombre de fills, vint!!! Set de la primera dona i tretze 
de la segona dona, Ana Magdalena, que després de morir el seu home, va 
tindre que viure de la caritat, exemple de la poca fortuna que va deixar-li.

Es que l’obra de Bach no va ser reconeguda fins a cent anys, sí cent 
anys, després de la seua mort. 

Per què quasi tots estos compositors porten perruca?

Molt observador! En efecte, es tracta d’una moda que hi va haver a Europa 
en certa època, que abasta en el cas dels músics fins al segle XVIII.

Les perruques representaven un element que identificava a qui la portava 
com a pertanyent a certa categoria, com en una altra època i sentit podria 
haver estat l’ús de monyo o inclusivament l’ús de corbata, que és un 
símbol d’estatus social.

No sols els músics les utilitzaven: tots els membres de la cort, en les 
ocasions formals, els nobles i també els que servien als nobles. Els primers 
com a senyal de pertinença i els restants com una manera de respecte. 
Era una manera de vestir-se “de gala”, una exigència que marcaven per 
als cavallers (i també per a les dames) les normes de l’etiqueta.

Com exemple del que hem dit, trobem, entre molts altres, a Juan Sebastian 
Bach, del que acabem parlar i li deien de sobrenom “El vell perruca”, o 
als que pugueu veure ací mateixa, Georg Händel o Jean Baptiste Lully.

 
Händel és el que ha composat l’himne de la Champions League? 

 
 Ja, ja, ja..., sembla que l’hages fet immortal, i la UEFA li 
haja encarregat fer l’himne. Però és cert, la UEFA va triar 
la melodia que abans de morir, el rei d'Anglaterra Jorge I 
li va encarregar a Händel per a la coronació del seu fill. 
 
Basant-se en l'Antic Testament per escriure la lletra, 
Händel va crear una obra musical per a la coronació de 
Jorge II, l'11 de l'octubre de 1727. La peça que tanca 
l'obra es diu 'Zadok the Priest'. Qui li diria a Händel que 

segles després es convertiria en tot un himne en el món del futbol? 
 
És cert que l’himne no és l’original de Händel, a l’any 1992 la UEFA va contractar al 
compositor britànic Tony Britten per adaptar la peça  original i aconseguir convertir un 
himne de coronació en una cançó futbolera. El resultat va ser una melodia de prop de 
tres minuts de durada que va ser interpretada per la Royal Philharmonic Orchestra, la 
mundialment coneguda orquestra nacional britànica, i el cor de l'Acadèmia de St. 
Martin in the Fields.  
 
Casualitat o no, crec que va ser una elecció molt encertada, perquè Händel va nàixer a 
Alemanya, va viure a Anglaterra on va adquirir la seua nacionalitat i va traslladar-se a 
Itàlia durant uns anys, pel que fou un compositor alemany, amb estil italià i 
nacionalitzat anglès. Un veritable representant de la vella Europa. 
 
Amb els següents codis podeu comparar la versió original de Händel amb l’adaptació 
realitzada per l’esmentat Tony Britten. 
 
L’original      L’himne de la       Champions League 
 
 
 
 
 
Guanyàvem molts diners estos compositors? 
 
Hi havia de tot, depenia que qui fóra el seu padrí, i de qui l’haguera contractat. Hi 
havien molts que eren contractats per la burgesia, fins i tot, per la reialesa; estos 
tenien la vida solucionada. Altres com per exemple el fantàstic i incomprès Juan 
Sebastian Bach van viure en la més gran de les misèries.  
 

J.S. Bach va ser un professor de música amb una obra molt 
nombrosa, tant o més que el seu nombre de fills, vint!!! Set de 
la primera dona i tretze de la segona dona, Ana Magdalena, 
que després de morir el seu home, va tindre que viure de la 
caritat, exemple de la poca fortuna que va deixar-li. 

 
Es que l’obra de Bach no va ser reconeguda fins a cent anys, sí cent anys, després de la 
seua mort.  
 
 
Per què quasi tots estos compositors porten perruca? 
 
 Molt observador! En efecte, es tracta d'una moda que hi va haver a Europa en certa 
època, que abasta en el cas dels músics fins al segle XVIII. 
 
Les perruques representaven un element que identificava a qui la 
portava com a pertanyent a certa categoria, com en una altra 
època i sentit podria haver estat l'ús de monyo o inclusivament 
l'ús de corbata, que és un símbol d'estatus social. 
 

 No sols els músics les utilitzaven: tots els 
membres de la cort, en les ocasions formals, els 
nobles i també els que servien als nobles. Els 
primers com a senyal de pertinença i els restants com una manera 
de respecte. Era una manera de vestir-se "de gala", una exigència 
que marcaven per als cavallers (i també per a les dames) les normes 
de l'etiqueta. 
 

Com exemple del que hem dit, trobem, entre molts altres, a Juan Sebastian Bach, del 
que acabem parlar i li deien de sobrenom “El vell perruca”, o als que pugueu veure ací 
mateixa, Georg Händel o Jean Baptiste Lully. 
 
A quina edat començaven a tocar un instrument i ser famosos? 
 
La majoria dels compositors arribaven a l’èxit en superar la vintena d’anys encara que 
hi han casos excepcionals de vertaders xiquets prodigis, que van ser genis, i des de 
molt menuts començaren a demostrar la seua vàlua.  
 
El major exponent d’estos xiquets prodigis va ser 
Wolfgang Amadeus Mozart, un compositor i 
pianista austríac del segle XVIII (va nàixer el 27 de 
gener de 1756 i va morir el 5 de desembre de 1791) 
conegut principalment pel seu prodigiós talent per 
a la música i per la composició, arribant a  més de 
600 obres en 35 anys de vida, algunes tan 
extraordinàries que el reconeixen indiscutiblement 
com un dels músics més importants de la història. 
 
Va nàixer en el si d'una família de músics a Salzburg (actual Àustria). El seu pare, 
Leopold Mozart, conscient de la precoç habilitat del seu fill i del seu interès natural per 
la música, va abandonar la majoria de les seues tasques professionals per a dedicar-se 
exclusivament a la formació musical de Mozart i la seua germana Nannerl. Amb tan 
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que marcaven per als cavallers (i també per a les dames) les normes 
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A quina edat començaven a tocar un instrument i ser 
famosos?

La majoria dels compositors arribaven a l’èxit en superar la vintena d’anys 
encara que hi han casos excepcionals de vertaders xiquets prodigis, que 
van ser genis, i des de molt menuts començaren a demostrar la seua vàlua. 

El major exponent d’estos xiquets prodigis va ser Wolfgang Amadeus Mozart, 
un compositor i pianista austríac del segle XVIII (va nàixer el 27 de gener 
de 1756 i va morir el 5 de desembre de 1791) conegut principalment pel 
seu prodigiós talent per a la música i per la composició, arribant a  més de 
600 obres en 35 anys de vida, algunes tan extraordinàries que el reconeixen 
indiscutiblement com un dels músics més importants de la història.

Va nàixer en el si d’una família de músics a Salzburg (actual Àustria). El 
seu pare, Leopold Mozart, conscient de la precoç habilitat del seu fill i del 
seu interès natural per la música, va abandonar la majoria de les seues 
tasques professionals per a dedicar-se exclusivament a la formació 
musical de Mozart i la seua germana Nannerl. Amb tan sols 5 anys, el 
menut Mozart ja mostrava un domini prodigiós del violí i el teclat, i fins i 
tot, ja havia composat les seues primeres obres musicals.

La seua adolescència i la major part de la vida adulta la va dedicar a 
compondre, si bé les contínues dificultats econòmiques a què va estar 
exposat el van obligar a simultaniejar el seu do per a crear música amb 
treballs esporàdics com a intèrpret i professor; fins que l’emperador 
del Sacre Imperi, Josep II d’Habsburg, li oferís un treball estable com a 
compositor pocs anys abans de morir (1787). En estos últims anys de 
vida va compondre dues de les seues millors obres: La Flauta Màgica i 
Rèquiem, encara que esta última la va deixar sense acabar en el moment 
de la seua mort. Finalment, moriria a Viena el 5 de desembre de 1791 a 
l’edat de 35 anys, sent enterrat en una fossa comuna, amb la particularitat 
de que al seu enterrament no va anar ningú.

I com no podia ser d’altra manera, ací vos deixe el codi QR per a que pugueu 
escoltar una de les obres mestres de Mozart, la sonata per a piano nº 11, que 
inclou una de les melodies més escoltades d’este compositor, la Marxa Turca. 

sols 5 anys, el menut Mozart ja mostrava un domini prodigiós del violí i el teclat, i fins i 
tot, ja havia composat les seues primeres obres musicals. 
 

 La seua adolescència i la major part de la vida adulta la va 
dedicar a compondre, si bé les contínues dificultats 
econòmiques a què va estar exposat el van obligar a 
simultaniejar el seu do per a crear música amb treballs 
esporàdics com a intèrpret i professor; fins que l'emperador del 
Sacre Imperi, Josep II d'Habsburg, li oferís un treball estable 
com a compositor pocs anys abans de morir (1787). En estos 
últims anys de vida va compondre dues de les seues millors 

obres: La Flauta Màgica i Rèquiem, encara que esta última la va deixar sense acabar en 
el moment de la seua mort. Finalment, moriria a Viena el 5 de desembre de 1791 a 
l'edat de 35 anys, sent enterrat en una fossa comuna, amb la particularitat de que al 
seu enterrament no va anar ningú. 
 
I com no podia ser d’altra manera, ací vos deixe el codi QR per a que 
pugueu escoltar una de les obres mestres de Mozart, la sonata per a 
piano nº 11, que inclou una de les melodies més escoltades d’este 
compositor, la Marxa Turca.  
 
 
Beethoven també era d’eixa època, perquè he vist fotos i pense que ell no portava 
perruca? I estava tan sord i boig com deien? 
 
Efectivament com dius també va ser d’eixa època, un poc més jove que el nostre amic 
Mozart, i molt més rebel, que unit a que ja estàvem als últims anys del Classicisme, va 
fer que desistirà en portar perruca. A la segon pregunta et diria que si, però no sempre 
va ser així, escolteu, escolteu la seua història. 
 
Beethoven va nàixer el 16 de desembre de 1770 a la ciutat de 
Bonn, a l'oest d’Alemanya. Allà, durant els seus primers anys 
de vida, Beethoven va estar exposat a una exigent formació 
musical per part d'un pare obsessionat en convertir-lo en "el 
nou Mozart". Tal qüestionable ambició, unit a un no menys 
perillós caràcter lligat a l'alcoholisme, va repercutir 
directament en la vida personal, acadèmica i social de 
Beethoven, no sols fent d'ell un xiquet introvertit i poregós, 
sinó un mal estudiant massa cansat per atendre les lliçons de 
l'escola després de passar les nits assajant davant el piano. 
 
En qualsevol cas, sense justificar els mitjans que van polir el seu talent, la realitat és 
que amb tan sols 7 anys, Beethoven ja era capaç de donar recitals de piano que 
deixaven al públic bocabadat. Entre ells, al mateix Christian Gottlob Neefe, que va 
quedar tan impressionat amb l'habilitat del menut Beethoven, que es va interessar en 
guiar, enriquir i perfeccionar la seua formació. Així, als 10 anys va abandonar l'escola 
per a dedicar-se enterament a la música, i als 16, la noblesa de Bonn li va finançar un 
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Es que l’obra de Bach no va ser reconeguda fins a cent anys, sí cent anys, després de la 
seua mort.  
 
 
Per què quasi tots estos compositors porten perruca? 
 
 Molt observador! En efecte, es tracta d'una moda que hi va haver a Europa en certa 
època, que abasta en el cas dels músics fins al segle XVIII. 
 
Les perruques representaven un element que identificava a qui la 
portava com a pertanyent a certa categoria, com en una altra 
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mateixa, Georg Händel o Jean Baptiste Lully. 
 
A quina edat començaven a tocar un instrument i ser famosos? 
 
La majoria dels compositors arribaven a l’èxit en superar la vintena d’anys encara que 
hi han casos excepcionals de vertaders xiquets prodigis, que van ser genis, i des de 
molt menuts començaren a demostrar la seua vàlua.  
 
El major exponent d’estos xiquets prodigis va ser 
Wolfgang Amadeus Mozart, un compositor i 
pianista austríac del segle XVIII (va nàixer el 27 de 
gener de 1756 i va morir el 5 de desembre de 1791) 
conegut principalment pel seu prodigiós talent per 
a la música i per la composició, arribant a  més de 
600 obres en 35 anys de vida, algunes tan 
extraordinàries que el reconeixen indiscutiblement 
com un dels músics més importants de la història. 
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Beethoven també era d’eixa època, perquè he vist fotos 
i pense que ell no portava perruca? I estava tan sord i 
boig com deien?

Efectivament com dius també va ser d’eixa època, un poc més jove que 
el nostre amic Mozart, i molt més rebel, que unit a que ja estàvem als 
últims anys del Classicisme, va fer que desistirà en portar perruca. A 
la segon pregunta et diria que si, però no sempre va ser així, escolteu, 
escolteu la seua història.

Beethoven va nàixer el 16 de desembre de 1770 a la ciutat de Bonn, a 
l’oest d’Alemanya. Allà, durant els seus primers anys de vida, Beethoven 
va estar exposat a una exigent formació musical per part d’un pare 
obsessionat en convertir-lo en “el nou Mozart”. Tal qüestionable ambició, 
unit a un no menys perillós caràcter lligat a l’alcoholisme, va repercutir 
directament en la vida personal, acadèmica i social de Beethoven, no 
sols fent d’ell un xiquet introvertit i poregós, sinó un mal estudiant massa 
cansat per atendre les lliçons de l’escola després de passar les nits 
assajant davant el piano.

En qualsevol cas, sense justificar els mitjans que van polir el seu talent, 
la realitat és que amb tan sols 7 anys, Beethoven ja era capaç de donar 
recitals de piano que deixaven al públic bocabadat. Entre ells, al mateix 
Christian Gottlob Neefe, que va quedar tan impressionat amb l’habilitat 
del menut Beethoven, que es va interessar en guiar, enriquir i perfeccionar 
la seua formació. Així, als 10 anys va abandonar l’escola per a dedicar-
se enterament a la música, i als 16, la noblesa de Bonn li va finançar un 
viatge a Viena per aprendre dels millors, entre ells, del mateix Mozart; 
però poc després d’arribar a la capital de la música, la seua mare va 
caure greument malalta i Beethoven va haver de tornar a Bonn.  Diu la 
tradició que Beethoven va tenir l’oportunitat de tocar el piano en un recital 
en què Mozart era present i el va deixar tan fascinat que arribaria a dir: 
“Este jove farà parlar al món”. 

sols 5 anys, el menut Mozart ja mostrava un domini prodigiós del violí i el teclat, i fins i 
tot, ja havia composat les seues primeres obres musicals. 
 

 La seua adolescència i la major part de la vida adulta la va 
dedicar a compondre, si bé les contínues dificultats 
econòmiques a què va estar exposat el van obligar a 
simultaniejar el seu do per a crear música amb treballs 
esporàdics com a intèrpret i professor; fins que l'emperador del 
Sacre Imperi, Josep II d'Habsburg, li oferís un treball estable 
com a compositor pocs anys abans de morir (1787). En estos 
últims anys de vida va compondre dues de les seues millors 

obres: La Flauta Màgica i Rèquiem, encara que esta última la va deixar sense acabar en 
el moment de la seua mort. Finalment, moriria a Viena el 5 de desembre de 1791 a 
l'edat de 35 anys, sent enterrat en una fossa comuna, amb la particularitat de que al 
seu enterrament no va anar ningú. 
 
I com no podia ser d’altra manera, ací vos deixe el codi QR per a que 
pugueu escoltar una de les obres mestres de Mozart, la sonata per a 
piano nº 11, que inclou una de les melodies més escoltades d’este 
compositor, la Marxa Turca.  
 
 
Beethoven també era d’eixa època, perquè he vist fotos i pense que ell no portava 
perruca? I estava tan sord i boig com deien? 
 
Efectivament com dius també va ser d’eixa època, un poc més jove que el nostre amic 
Mozart, i molt més rebel, que unit a que ja estàvem als últims anys del Classicisme, va 
fer que desistirà en portar perruca. A la segon pregunta et diria que si, però no sempre 
va ser així, escolteu, escolteu la seua història. 
 
Beethoven va nàixer el 16 de desembre de 1770 a la ciutat de 
Bonn, a l'oest d’Alemanya. Allà, durant els seus primers anys 
de vida, Beethoven va estar exposat a una exigent formació 
musical per part d'un pare obsessionat en convertir-lo en "el 
nou Mozart". Tal qüestionable ambició, unit a un no menys 
perillós caràcter lligat a l'alcoholisme, va repercutir 
directament en la vida personal, acadèmica i social de 
Beethoven, no sols fent d'ell un xiquet introvertit i poregós, 
sinó un mal estudiant massa cansat per atendre les lliçons de 
l'escola després de passar les nits assajant davant el piano. 
 
En qualsevol cas, sense justificar els mitjans que van polir el seu talent, la realitat és 
que amb tan sols 7 anys, Beethoven ja era capaç de donar recitals de piano que 
deixaven al públic bocabadat. Entre ells, al mateix Christian Gottlob Neefe, que va 
quedar tan impressionat amb l'habilitat del menut Beethoven, que es va interessar en 
guiar, enriquir i perfeccionar la seua formació. Així, als 10 anys va abandonar l'escola 
per a dedicar-se enterament a la música, i als 16, la noblesa de Bonn li va finançar un 

viatge a Viena per aprendre dels millors, entre ells, del mateix Mozart; però poc 
després d'arribar a la capital de la música, la seua mare va caure greument malalta i 
Beethoven va haver de tornar a Bonn.  Diu la tradició que Beethoven va tenir 
l'oportunitat de tocar el piano en un recital en què Mozart era present i el va deixar 
tan fascinat que arribaria a dir: "Este jove farà parlar al món".  
 
Després de la mort de la seua mare, el seu pare va caure en una profunda depressió 
que va obligar a Beethoven a fer-se càrrec dels seus germans, tocant la viola i fent 
classes de piano. Per sort per a ell, no va haver de 
allargar estos treballs per molt temps, ja que el seu 
extraordinari talent cada vegada era més conegut i 
eren diverses les persones interessades en finançar la 
seua completa dedicació a la música. I així va passar 
més de 10 anys a Viena com un músic econòmicament 
independent fins que, passats els 30, va començar a 
experimentar seriosos problemes auditius. Beethoven 
va provar diferents procediments per curar la seua 
eminent sordesa, però res va funcionar. Tal va ser la 
seua impotència, que va valorar el suïcidi, però sabia que encara tenia molta música 
que regalar al món i va seguir component fins a la seua mort. 
 

 Finalment, mor a Viena el 26 de març de 1827, deixant un legat 
d’impressionants obres, entre les que podem destacar, les simfonies, 
especialment la novena, “L’Oda a l’alegria”, himne oficial de la Unió 
Europea des de l’any 1972, que podeu escoltar amb el codi QR que ací 
acompanyem, o altres obres com “La Obertura Leonore nº3”, “Fur 

Elise”, “Apassionata”, “Claro de Luna” o els cinc concerts per a piano. 
 
Un extraordinari geni, del que tinc la sort i l’honor de portar el seu mateix nom. 
 
Després de tots estos genis els que vingueren darrere ho tindrien prou complicat per 
a destacar, no? 
 
Quanta raó! Però és que acabem de conèixer a alguns dels genis més grans de la 
música de tots els temps. No obstant, Beethoven, és el músic que dóna pas a una nova 
època com és el Romanticisme. 
 
En una etapa marcada per la Revolució francesa, van apareixent nous músics amb la 
particularitat que es van especialitzant en els diferents gèneres, un composa per a 
violí, altre per a piano, un altre per a orquestra o fins i tot, per a opera.  

Així, sense arribar a la genialitat del principal predecessor, 
Beethoven, podem trobar  músics de la talla  de Gioachino Rossini, 
amb la seua opera “Guillermo Tell”,  de Hector Berlioz amb la 
“Simfonia Fantàstica” (encara que fóra la seua única simfonia), 
d’un altre xiquet prodigi com Felix Medelssohn (en la foto), 
creador de “El somni d’una nit d’estiu” que inclou la arxiconeguda 
“Marxa nupcial”, de Robert Schuman i les seues simfonies, del 
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Després de la mort de la seua mare, el seu pare va caure en una profunda 
depressió que va obligar a Beethoven a fer-se càrrec dels seus germans, 
tocant la viola i fent classes de piano. Per sort per a ell, no va haver de 
allargar estos treballs per molt temps, ja que el seu extraordinari talent 
cada vegada era més conegut i eren diverses les persones interessades 
en finançar la seua completa dedicació a la música. I així va passar més 
de 10 anys a Viena com un músic econòmicament independent fins 
que, passats els 30, va començar a experimentar seriosos problemes 
auditius. Beethoven va provar diferents procediments per curar la seua 
eminent sordesa, però res va funcionar. Tal va ser la seua impotència, 
que va valorar el suïcidi, però sabia que encara tenia molta música que 
regalar al món i va seguir component fins a la seua mort.

Finalment, mor a Viena el 26 de març de 1827, deixant un legat 
d’impressionants obres, entre les que podem destacar, les simfonies, 
especialment la novena, “L’Oda a l’alegria”, himne oficial de la Unió 
Europea des de l’any 1972, que podeu escoltar amb el codi QR que ací 
acompanyem, o altres obres com “La Obertura Leonore nº3”, “Fur Elise”, 
“Apassionata”, “Claro de Luna” o els cinc concerts per a piano.

Un extraordinari geni, del que tinc la sort i l’honor de portar el seu mateix 
nom.

viatge a Viena per aprendre dels millors, entre ells, del mateix Mozart; però poc 
després d'arribar a la capital de la música, la seua mare va caure greument malalta i 
Beethoven va haver de tornar a Bonn.  Diu la tradició que Beethoven va tenir 
l'oportunitat de tocar el piano en un recital en què Mozart era present i el va deixar 
tan fascinat que arribaria a dir: "Este jove farà parlar al món".  
 
Després de la mort de la seua mare, el seu pare va caure en una profunda depressió 
que va obligar a Beethoven a fer-se càrrec dels seus germans, tocant la viola i fent 
classes de piano. Per sort per a ell, no va haver de 
allargar estos treballs per molt temps, ja que el seu 
extraordinari talent cada vegada era més conegut i 
eren diverses les persones interessades en finançar la 
seua completa dedicació a la música. I així va passar 
més de 10 anys a Viena com un músic econòmicament 
independent fins que, passats els 30, va començar a 
experimentar seriosos problemes auditius. Beethoven 
va provar diferents procediments per curar la seua 
eminent sordesa, però res va funcionar. Tal va ser la 
seua impotència, que va valorar el suïcidi, però sabia que encara tenia molta música 
que regalar al món i va seguir component fins a la seua mort. 
 

 Finalment, mor a Viena el 26 de març de 1827, deixant un legat 
d’impressionants obres, entre les que podem destacar, les simfonies, 
especialment la novena, “L’Oda a l’alegria”, himne oficial de la Unió 
Europea des de l’any 1972, que podeu escoltar amb el codi QR que ací 
acompanyem, o altres obres com “La Obertura Leonore nº3”, “Fur 

Elise”, “Apassionata”, “Claro de Luna” o els cinc concerts per a piano. 
 
Un extraordinari geni, del que tinc la sort i l’honor de portar el seu mateix nom. 
 
Després de tots estos genis els que vingueren darrere ho tindrien prou complicat per 
a destacar, no? 
 
Quanta raó! Però és que acabem de conèixer a alguns dels genis més grans de la 
música de tots els temps. No obstant, Beethoven, és el músic que dóna pas a una nova 
època com és el Romanticisme. 
 
En una etapa marcada per la Revolució francesa, van apareixent nous músics amb la 
particularitat que es van especialitzant en els diferents gèneres, un composa per a 
violí, altre per a piano, un altre per a orquestra o fins i tot, per a opera.  

Així, sense arribar a la genialitat del principal predecessor, 
Beethoven, podem trobar  músics de la talla  de Gioachino Rossini, 
amb la seua opera “Guillermo Tell”,  de Hector Berlioz amb la 
“Simfonia Fantàstica” (encara que fóra la seua única simfonia), 
d’un altre xiquet prodigi com Felix Medelssohn (en la foto), 
creador de “El somni d’una nit d’estiu” que inclou la arxiconeguda 
“Marxa nupcial”, de Robert Schuman i les seues simfonies, del 
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Després de tots estos genis els que vingueren darrere 
ho tindrien prou complicat per a destacar, no?

Quanta raó! Però és que acabem de conèixer a alguns dels genis més 
grans de la música de tots els temps. No obstant, Beethoven, és el músic 
que dóna pas a una nova època com és el Romanticisme.

En una etapa marcada per la Revolució francesa, van apareixent nous 
músics amb la particularitat que es van especialitzant en els diferents 
gèneres, un composa per a violí, altre per a piano, un altre per a orquestra 
o fins i tot, per a opera. 
Així, sense arribar a la genialitat del principal predecessor, Beethoven, 
podem trobar  músics de la talla  de Gioachino Rossini, amb la seua 
opera “Guillermo Tell”,  de Hector Berlioz amb la “Simfonia Fantàstica” 
(encara que fóra la seua única simfonia), d’un altre xiquet prodigi com 
Felix Medelssohn (en la foto), creador de “El somni d’una nit d’estiu” que 
inclou la arxiconeguda “Marxa nupcial”, de Robert Schuman i les seues 
simfonies, del fantàstic violinista italià Niccolo Paganini, dels virtuosos  
pianistes Franz List i Frederic Chopin o del contemporani del gran geni, 
Franz Schubert, admirat per la seua majestuosa “Ave Maria”.

Si es fixeu, magnífics músics, però molt menys complets que els genis dels 
que havíem parlat abans, encara que vos aconselle que descarregueu el 
següent codi QR, es relaxeu i es delecteu amb l’Ave Maria de Schubert. fantàstic violinista italià Niccolo Paganini, dels virtuosos  pianistes Franz List i Frederic 

Chopin o del contemporani del gran geni, Franz Schubert, admirat per la seua 
majestuosa “Ave Maria”. 
 
Si es fixeu, magnífics músics, però molt menys complets que els genis 
dels que havíem parlat abans, encara que vos aconselle que 
descarregueu el següent codi QR, es relaxeu i es delecteu amb l’Ave 
Maria de Schubert.  
 
Sembla que ara tan sols existia la música clàssica per a grans orquestres, no hi havia 
altre tipus de música? 
 
Si seguim en l’evolució temporal ens trobem a la segona meitat del segle XIX, i 
justament és en esta època on torna a ressorgir amb moltíssima força l’opera. I hi ha 
que destacar dos genis que va ajudar a que este gènere revolucionara els gustos 
musicals de l’època. Estem referint-nos a dos magnífics creadors d’òperes com 
Giuseppe Verdi o Richard Wagner, que compartien genialitat, i gustos, però no 
amistat, perquè no es portaven massa bé. 

 
De Giuseppe Verdi podríem destacar nombroses 
obres, des del primer èxit com Nabucco, a les 
famoses  Rigoletto, Il tovatore i La Traviatta, Aida, o 
les de la seua última etapa on ja ningú esperava res 
d’ell com Otello o la revolucionaria o divertida 
Falstaff. Ací podeu admirar junt a un retrato del magnific creador 
de òperes, “La donna e mobile”, una de les més conegudes parts de 
“Rigoletto”. 

 
De la depurada tècnica de les obres de Verdi, passem a l’espectacularitat i força del 
revolucionari Richard Wagner, que botant-se totes les regles crea 
òperes de més de quatre hores que fan que la gent no s’alce dels 
seus seients. Entre els seus major èxits trobem “El vaixell fantasma”, 
“El cavaller del cisne”, “Tristán e Isolda” o la seua obra 
mestra “L’anell del Nibelungo”.   Al costat de la imatge 
ruda com bon alemany, podeu descarregar, escoltar i 
veure un acte de “Les Walkiries”, on Wagner mostra 
tota la seua descomunal potència. 
 
 
 
Hem parlat de molts músics, però cap espanyol. Que als espanyols no els agradava la 
música? 
 
És cert que en este passeig per la història de la música no hem nombrat a cap músic 

espanyol de fama mundial, i que 
l’epicentre de la música està més pels 
països centreeuropeus, però així i tot no 

viatge a Viena per aprendre dels millors, entre ells, del mateix Mozart; però poc 
després d'arribar a la capital de la música, la seua mare va caure greument malalta i 
Beethoven va haver de tornar a Bonn.  Diu la tradició que Beethoven va tenir 
l'oportunitat de tocar el piano en un recital en què Mozart era present i el va deixar 
tan fascinat que arribaria a dir: "Este jove farà parlar al món".  
 
Després de la mort de la seua mare, el seu pare va caure en una profunda depressió 
que va obligar a Beethoven a fer-se càrrec dels seus germans, tocant la viola i fent 
classes de piano. Per sort per a ell, no va haver de 
allargar estos treballs per molt temps, ja que el seu 
extraordinari talent cada vegada era més conegut i 
eren diverses les persones interessades en finançar la 
seua completa dedicació a la música. I així va passar 
més de 10 anys a Viena com un músic econòmicament 
independent fins que, passats els 30, va començar a 
experimentar seriosos problemes auditius. Beethoven 
va provar diferents procediments per curar la seua 
eminent sordesa, però res va funcionar. Tal va ser la 
seua impotència, que va valorar el suïcidi, però sabia que encara tenia molta música 
que regalar al món i va seguir component fins a la seua mort. 
 

 Finalment, mor a Viena el 26 de març de 1827, deixant un legat 
d’impressionants obres, entre les que podem destacar, les simfonies, 
especialment la novena, “L’Oda a l’alegria”, himne oficial de la Unió 
Europea des de l’any 1972, que podeu escoltar amb el codi QR que ací 
acompanyem, o altres obres com “La Obertura Leonore nº3”, “Fur 

Elise”, “Apassionata”, “Claro de Luna” o els cinc concerts per a piano. 
 
Un extraordinari geni, del que tinc la sort i l’honor de portar el seu mateix nom. 
 
Després de tots estos genis els que vingueren darrere ho tindrien prou complicat per 
a destacar, no? 
 
Quanta raó! Però és que acabem de conèixer a alguns dels genis més grans de la 
música de tots els temps. No obstant, Beethoven, és el músic que dóna pas a una nova 
època com és el Romanticisme. 
 
En una etapa marcada per la Revolució francesa, van apareixent nous músics amb la 
particularitat que es van especialitzant en els diferents gèneres, un composa per a 
violí, altre per a piano, un altre per a orquestra o fins i tot, per a opera.  

Així, sense arribar a la genialitat del principal predecessor, 
Beethoven, podem trobar  músics de la talla  de Gioachino Rossini, 
amb la seua opera “Guillermo Tell”,  de Hector Berlioz amb la 
“Simfonia Fantàstica” (encara que fóra la seua única simfonia), 
d’un altre xiquet prodigi com Felix Medelssohn (en la foto), 
creador de “El somni d’una nit d’estiu” que inclou la arxiconeguda 
“Marxa nupcial”, de Robert Schuman i les seues simfonies, del 
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Sembla que ara tan sols existia la música clàssica per 
a grans orquestres, no hi havia altre tipus de música?

Si seguim en l’evolució temporal ens trobem a la segona meitat del segle 
XIX, i justament és en esta època on torna a ressorgir amb moltíssima 
força l’opera. I hi ha que destacar dos genis que va ajudar a que este 
gènere revolucionara els gustos musicals de l’època. Estem referint-
nos a dos magnífics creadors d’òperes com Giuseppe Verdi o Richard 
Wagner, que compartien genialitat, i gustos, però no amistat, perquè no 
es portaven massa bé.

De Giuseppe Verdi podríem destacar nombroses obres, des del primer 
èxit com Nabucco, a les famoses  Rigoletto, Il tovatore i La Traviatta, Aida, 
o les de la seua última etapa on ja ningú esperava res d’ell com Otello o 
la revolucionaria o divertida Falstaff. Ací podeu admirar junt a un retrato 
del magnific creador de òperes, “La donna e mobile”, una de les més 
conegudes parts de “Rigoletto”.

De la depurada tècnica de les obres de Verdi, passem a l’espectacularitat 
i força del revolucionari Richard Wagner, que botant-se totes les regles 
crea òperes de més de quatre hores que fan que la gent no s’alce dels 
seus seients. Entre els seus major èxits trobem “El vaixell fantasma”, 
“El cavaller del cisne”, “Tristán e Isolda” o la seua obra mestra “L’anell 
del Nibelungo”.   Al costat de la imatge ruda com bon alemany, podeu 
descarregar, escoltar i veure un acte de “Les Walkiries”, on Wagner 
mostra tota la seua descomunal potència.

fantàstic violinista italià Niccolo Paganini, dels virtuosos  pianistes Franz List i Frederic 
Chopin o del contemporani del gran geni, Franz Schubert, admirat per la seua 
majestuosa “Ave Maria”. 
 
Si es fixeu, magnífics músics, però molt menys complets que els genis 
dels que havíem parlat abans, encara que vos aconselle que 
descarregueu el següent codi QR, es relaxeu i es delecteu amb l’Ave 
Maria de Schubert.  
 
Sembla que ara tan sols existia la música clàssica per a grans orquestres, no hi havia 
altre tipus de música? 
 
Si seguim en l’evolució temporal ens trobem a la segona meitat del segle XIX, i 
justament és en esta època on torna a ressorgir amb moltíssima força l’opera. I hi ha 
que destacar dos genis que va ajudar a que este gènere revolucionara els gustos 
musicals de l’època. Estem referint-nos a dos magnífics creadors d’òperes com 
Giuseppe Verdi o Richard Wagner, que compartien genialitat, i gustos, però no 
amistat, perquè no es portaven massa bé. 

 
De Giuseppe Verdi podríem destacar nombroses 
obres, des del primer èxit com Nabucco, a les 
famoses  Rigoletto, Il tovatore i La Traviatta, Aida, o 
les de la seua última etapa on ja ningú esperava res 
d’ell com Otello o la revolucionaria o divertida 
Falstaff. Ací podeu admirar junt a un retrato del magnific creador 
de òperes, “La donna e mobile”, una de les més conegudes parts de 
“Rigoletto”. 

 
De la depurada tècnica de les obres de Verdi, passem a l’espectacularitat i força del 
revolucionari Richard Wagner, que botant-se totes les regles crea 
òperes de més de quatre hores que fan que la gent no s’alce dels 
seus seients. Entre els seus major èxits trobem “El vaixell fantasma”, 
“El cavaller del cisne”, “Tristán e Isolda” o la seua obra 
mestra “L’anell del Nibelungo”.   Al costat de la imatge 
ruda com bon alemany, podeu descarregar, escoltar i 
veure un acte de “Les Walkiries”, on Wagner mostra 
tota la seua descomunal potència. 
 
 
 
Hem parlat de molts músics, però cap espanyol. Que als espanyols no els agradava la 
música? 
 
És cert que en este passeig per la història de la música no hem nombrat a cap músic 

espanyol de fama mundial, i que 
l’epicentre de la música està més pels 
països centreeuropeus, però així i tot no 

fantàstic violinista italià Niccolo Paganini, dels virtuosos  pianistes Franz List i Frederic 
Chopin o del contemporani del gran geni, Franz Schubert, admirat per la seua 
majestuosa “Ave Maria”. 
 
Si es fixeu, magnífics músics, però molt menys complets que els genis 
dels que havíem parlat abans, encara que vos aconselle que 
descarregueu el següent codi QR, es relaxeu i es delecteu amb l’Ave 
Maria de Schubert.  
 
Sembla que ara tan sols existia la música clàssica per a grans orquestres, no hi havia 
altre tipus de música? 
 
Si seguim en l’evolució temporal ens trobem a la segona meitat del segle XIX, i 
justament és en esta època on torna a ressorgir amb moltíssima força l’opera. I hi ha 
que destacar dos genis que va ajudar a que este gènere revolucionara els gustos 
musicals de l’època. Estem referint-nos a dos magnífics creadors d’òperes com 
Giuseppe Verdi o Richard Wagner, que compartien genialitat, i gustos, però no 
amistat, perquè no es portaven massa bé. 

 
De Giuseppe Verdi podríem destacar nombroses 
obres, des del primer èxit com Nabucco, a les 
famoses  Rigoletto, Il tovatore i La Traviatta, Aida, o 
les de la seua última etapa on ja ningú esperava res 
d’ell com Otello o la revolucionaria o divertida 
Falstaff. Ací podeu admirar junt a un retrato del magnific creador 
de òperes, “La donna e mobile”, una de les més conegudes parts de 
“Rigoletto”. 

 
De la depurada tècnica de les obres de Verdi, passem a l’espectacularitat i força del 
revolucionari Richard Wagner, que botant-se totes les regles crea 
òperes de més de quatre hores que fan que la gent no s’alce dels 
seus seients. Entre els seus major èxits trobem “El vaixell fantasma”, 
“El cavaller del cisne”, “Tristán e Isolda” o la seua obra 
mestra “L’anell del Nibelungo”.   Al costat de la imatge 
ruda com bon alemany, podeu descarregar, escoltar i 
veure un acte de “Les Walkiries”, on Wagner mostra 
tota la seua descomunal potència. 
 
 
 
Hem parlat de molts músics, però cap espanyol. Que als espanyols no els agradava la 
música? 
 
És cert que en este passeig per la història de la música no hem nombrat a cap músic 

espanyol de fama mundial, i que 
l’epicentre de la música està més pels 
països centreeuropeus, però així i tot no 

fantàstic violinista italià Niccolo Paganini, dels virtuosos  pianistes Franz List i Frederic 
Chopin o del contemporani del gran geni, Franz Schubert, admirat per la seua 
majestuosa “Ave Maria”. 
 
Si es fixeu, magnífics músics, però molt menys complets que els genis 
dels que havíem parlat abans, encara que vos aconselle que 
descarregueu el següent codi QR, es relaxeu i es delecteu amb l’Ave 
Maria de Schubert.  
 
Sembla que ara tan sols existia la música clàssica per a grans orquestres, no hi havia 
altre tipus de música? 
 
Si seguim en l’evolució temporal ens trobem a la segona meitat del segle XIX, i 
justament és en esta època on torna a ressorgir amb moltíssima força l’opera. I hi ha 
que destacar dos genis que va ajudar a que este gènere revolucionara els gustos 
musicals de l’època. Estem referint-nos a dos magnífics creadors d’òperes com 
Giuseppe Verdi o Richard Wagner, que compartien genialitat, i gustos, però no 
amistat, perquè no es portaven massa bé. 

 
De Giuseppe Verdi podríem destacar nombroses 
obres, des del primer èxit com Nabucco, a les 
famoses  Rigoletto, Il tovatore i La Traviatta, Aida, o 
les de la seua última etapa on ja ningú esperava res 
d’ell com Otello o la revolucionaria o divertida 
Falstaff. Ací podeu admirar junt a un retrato del magnific creador 
de òperes, “La donna e mobile”, una de les més conegudes parts de 
“Rigoletto”. 

 
De la depurada tècnica de les obres de Verdi, passem a l’espectacularitat i força del 
revolucionari Richard Wagner, que botant-se totes les regles crea 
òperes de més de quatre hores que fan que la gent no s’alce dels 
seus seients. Entre els seus major èxits trobem “El vaixell fantasma”, 
“El cavaller del cisne”, “Tristán e Isolda” o la seua obra 
mestra “L’anell del Nibelungo”.   Al costat de la imatge 
ruda com bon alemany, podeu descarregar, escoltar i 
veure un acte de “Les Walkiries”, on Wagner mostra 
tota la seua descomunal potència. 
 
 
 
Hem parlat de molts músics, però cap espanyol. Que als espanyols no els agradava la 
música? 
 
És cert que en este passeig per la història de la música no hem nombrat a cap músic 

espanyol de fama mundial, i que 
l’epicentre de la música està més pels 
països centreeuropeus, però així i tot no 

fantàstic violinista italià Niccolo Paganini, dels virtuosos  pianistes Franz List i Frederic 
Chopin o del contemporani del gran geni, Franz Schubert, admirat per la seua 
majestuosa “Ave Maria”. 
 
Si es fixeu, magnífics músics, però molt menys complets que els genis 
dels que havíem parlat abans, encara que vos aconselle que 
descarregueu el següent codi QR, es relaxeu i es delecteu amb l’Ave 
Maria de Schubert.  
 
Sembla que ara tan sols existia la música clàssica per a grans orquestres, no hi havia 
altre tipus de música? 
 
Si seguim en l’evolució temporal ens trobem a la segona meitat del segle XIX, i 
justament és en esta època on torna a ressorgir amb moltíssima força l’opera. I hi ha 
que destacar dos genis que va ajudar a que este gènere revolucionara els gustos 
musicals de l’època. Estem referint-nos a dos magnífics creadors d’òperes com 
Giuseppe Verdi o Richard Wagner, que compartien genialitat, i gustos, però no 
amistat, perquè no es portaven massa bé. 

 
De Giuseppe Verdi podríem destacar nombroses 
obres, des del primer èxit com Nabucco, a les 
famoses  Rigoletto, Il tovatore i La Traviatta, Aida, o 
les de la seua última etapa on ja ningú esperava res 
d’ell com Otello o la revolucionaria o divertida 
Falstaff. Ací podeu admirar junt a un retrato del magnific creador 
de òperes, “La donna e mobile”, una de les més conegudes parts de 
“Rigoletto”. 

 
De la depurada tècnica de les obres de Verdi, passem a l’espectacularitat i força del 
revolucionari Richard Wagner, que botant-se totes les regles crea 
òperes de més de quatre hores que fan que la gent no s’alce dels 
seus seients. Entre els seus major èxits trobem “El vaixell fantasma”, 
“El cavaller del cisne”, “Tristán e Isolda” o la seua obra 
mestra “L’anell del Nibelungo”.   Al costat de la imatge 
ruda com bon alemany, podeu descarregar, escoltar i 
veure un acte de “Les Walkiries”, on Wagner mostra 
tota la seua descomunal potència. 
 
 
 
Hem parlat de molts músics, però cap espanyol. Que als espanyols no els agradava la 
música? 
 
És cert que en este passeig per la història de la música no hem nombrat a cap músic 

espanyol de fama mundial, i que 
l’epicentre de la música està més pels 
països centreeuropeus, però així i tot no 
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Hem parlat de molts músics, però cap espanyol. Que 
als espanyols no els agradava la música?

És cert que en este passeig per la història de la música no hem nombrat 
a cap músic espanyol de fama mundial, i que l’epicentre de la música 
està més pels països centreeuropeus, però així i tot no podem oblidar 
d’un fet que va destruir moltíssims arxius musicals d’èpoques. Ens estem 
referint a l’incendi que a la nit de Nadal de 1734 va arruïnar part del Reial 
Alcàsser de Madrid. Encara que els monjos d’un convent proper van 
repicar les campanes, mètode d’avís per a la població en cas d’incendi, 
creient que era la crida per a la Missa del Gall no va acudir ningú en un 
primer moment. 

El foc es va apoderar de l’edifici, carregat de riqueses i obres d’art, i 
en aquell moment els serrallers reals van ser vitals per a salvar aquell 
patrimoni. El dia de l’incendi la família reial no era al lloc, el que significava 
que hi havia poca gent. Això va retardar la trucada d’alarma però també 
va evitar pèrdues humanes, tot i que el desastre va causar la mort d’una 
dona. Els serrallers van arribar a l’Alcàsser ja amb les flames avançades i 
van començar a obrir portes i portes. D’allí calia treure quadres, tapissos, 
mobles, llibres i l’arxiu documental de la corona. Era impossible fer això 
amb ordre i cura, de manera que van sortir per les finestres de mala 
manera i amuntegats sense cura. Després de cremar tota la nit i part del 
dia, quan es va donar per extingit l’incendi, es va comprovar que malgrat 
els esforços s’havien perdut moltes obres d’art. De les mil cinc-centes 
que hi havia més de cinc-centes es van trobar a faltar.

En les imatges que acompanyen a este text, podeu veure la imatge de 
l’emblemàtic edifici abans de l’incendi, i un gravat on es veu el Reial 
Alcàsser en el moment més àlgid de l’esmentat incendi.

podem oblidar d’un fet que va destruir moltíssims arxius musicals d’èpoques. Ens 
estem referint a l'incendi que a la nit de Nadal de 1734 va arruïnar part del Reial 
Alcàsser de Madrid. Encara que els monjos d'un convent proper van repicar les 
campanes, mètode d'avís per a la població en cas d'incendi, creient que era la crida per 
a la Missa del Gall no va acudir ningú en un primer moment.  
 
El foc es va apoderar de l'edifici, carregat de riqueses i obres d'art, i en aquell moment 
els serrallers reals van ser vitals per a salvar aquell patrimoni. El dia de l'incendi la 
família reial no era al lloc, el que significava que hi havia poca gent. Això va retardar la 
trucada d'alarma però també va evitar pèrdues humanes, tot i que el desastre va 
causar la mort d'una dona. Els serrallers van arribar a l'Alcàsser ja amb les flames 
avançades i van començar a obrir portes i portes. D'allí calia treure quadres, tapissos, 
mobles, llibres i l'arxiu documental de la corona. Era 
impossible fer això amb ordre i cura, de manera que 
van sortir per les finestres de mala manera i 
amuntegats sense cura. Després de cremar tota la nit 
i part del dia, quan es va donar per extingit l'incendi, 
es va comprovar que malgrat els esforços s'havien 
perdut moltes obres d'art. De les mil cinc-centes que 
hi havia més de cinc-centes es van trobar a faltar. 
 
En les imatges que acompanyen a este text, podeu veure la imatge de l’emblemàtic 
edifici abans de l’incendi, i un gravat on es veu el Reial Alcàsser en el moment més 
àlgid de l’esmentat incendi. 
 
Hem arribat al segle XX, i ja ens van sonant algunes coses, però quina va ser la 
tendència musical d’este segle? 
 
Penseu que estem davant d’un segle on en la seua primera meitat està repleta 

d’importants conflictes bèl·lics que influeixen en 
les tendències musicals. Estos fets acompanyats 
amb la idea de trencar amb el passat buscant la 
novetat i l’experimentació, dóna pas a l'aparició 
de nous gèneres com el jazz, el blues o el rock i els 
seus derivats, llevant a la música culta el 
protagonisme, gairebé exclusiu, del que havia 
gaudit durant segles, i poc a poc s'anirà convertint 
en una música de minories, aliena a l'èxit i als 

interessos comercials.  
 
A la segona meitat de segle, l'arribada de la tecnologia alterarà la forma de compondre 
i interpretar la música. Els mitjans electrònics i informàtics tindran una funció 
important dins del fenomen musical. En este camp destaquen Edgar Varèse amb 
Américas, Ofrendas i Hyperprism, o Karlheinz Stockhausen amb el Cant dels 
adolescents. 
 

fantàstic violinista italià Niccolo Paganini, dels virtuosos  pianistes Franz List i Frederic 
Chopin o del contemporani del gran geni, Franz Schubert, admirat per la seua 
majestuosa “Ave Maria”. 
 
Si es fixeu, magnífics músics, però molt menys complets que els genis 
dels que havíem parlat abans, encara que vos aconselle que 
descarregueu el següent codi QR, es relaxeu i es delecteu amb l’Ave 
Maria de Schubert.  
 
Sembla que ara tan sols existia la música clàssica per a grans orquestres, no hi havia 
altre tipus de música? 
 
Si seguim en l’evolució temporal ens trobem a la segona meitat del segle XIX, i 
justament és en esta època on torna a ressorgir amb moltíssima força l’opera. I hi ha 
que destacar dos genis que va ajudar a que este gènere revolucionara els gustos 
musicals de l’època. Estem referint-nos a dos magnífics creadors d’òperes com 
Giuseppe Verdi o Richard Wagner, que compartien genialitat, i gustos, però no 
amistat, perquè no es portaven massa bé. 

 
De Giuseppe Verdi podríem destacar nombroses 
obres, des del primer èxit com Nabucco, a les 
famoses  Rigoletto, Il tovatore i La Traviatta, Aida, o 
les de la seua última etapa on ja ningú esperava res 
d’ell com Otello o la revolucionaria o divertida 
Falstaff. Ací podeu admirar junt a un retrato del magnific creador 
de òperes, “La donna e mobile”, una de les més conegudes parts de 
“Rigoletto”. 

 
De la depurada tècnica de les obres de Verdi, passem a l’espectacularitat i força del 
revolucionari Richard Wagner, que botant-se totes les regles crea 
òperes de més de quatre hores que fan que la gent no s’alce dels 
seus seients. Entre els seus major èxits trobem “El vaixell fantasma”, 
“El cavaller del cisne”, “Tristán e Isolda” o la seua obra 
mestra “L’anell del Nibelungo”.   Al costat de la imatge 
ruda com bon alemany, podeu descarregar, escoltar i 
veure un acte de “Les Walkiries”, on Wagner mostra 
tota la seua descomunal potència. 
 
 
 
Hem parlat de molts músics, però cap espanyol. Que als espanyols no els agradava la 
música? 
 
És cert que en este passeig per la història de la música no hem nombrat a cap músic 

espanyol de fama mundial, i que 
l’epicentre de la música està més pels 
països centreeuropeus, però així i tot no 
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Hem arribat al segle XX, i ja ens van sonant algunes 
coses, però quina va ser la tendència musical d’este 
segle?

Penseu que estem davant d’un segle on en la seua primera meitat està 
repleta d’importants conflictes bèl•lics que influeixen en les tendències 
musicals. Estos fets acompanyats amb la idea de trencar amb el passat 
buscant la novetat i l’experimentació, dóna pas a l’aparició de nous 
gèneres com el jazz, el blues o el rock i els seus derivats, llevant a la 
música culta el protagonisme, gairebé exclusiu, del que havia gaudit 
durant segles, i poc a poc s’anirà convertint en una música de minories, 
aliena a l’èxit i als interessos comercials. 

A la segona meitat de segle, l’arribada de la tecnologia alterarà la forma 
de compondre i interpretar la música. Els mitjans electrònics i informàtics 
tindran una funció important dins del fenomen musical. En este camp 
destaquen Edgar Varèse amb Américas, Ofrendas i Hyperprism, o 
Karlheinz Stockhausen amb el Cant dels adolescents.

En este codi QR podeu escoltar l’obra que acabem de anomenar de 
Stockhausen, on es posa de manifest la diferència d’estils amb la música 
clàssica que havíem escoltat fins ara. Esteu preparats, vos avise que és un 
poc estranya, però és molt curiosa esta etapa de noves tendències musicals. 

Quina varietat d’estils! Tu que has viscut en directe 
molts d’ells, a quin músic o grup musical destacaries 
d’este segle?

Jo sóc un enamorat de la música clàssica, però tinc que reconèixer que en 
este segle un grup de joves anglesos van ser el referent de la música, i van 
acompanyar el seu estil amb un canvi de idees i tendències en la població. 
Es com si la música haguera despertat una iniciativa amagada dins de les 
persones. M’imagine que amb el que vos he dit, sabreu que em referisc als 
Beatles, uns genis que van tindre el món als seus peus als anys 60.

podem oblidar d’un fet que va destruir moltíssims arxius musicals d’èpoques. Ens 
estem referint a l'incendi que a la nit de Nadal de 1734 va arruïnar part del Reial 
Alcàsser de Madrid. Encara que els monjos d'un convent proper van repicar les 
campanes, mètode d'avís per a la població en cas d'incendi, creient que era la crida per 
a la Missa del Gall no va acudir ningú en un primer moment.  
 
El foc es va apoderar de l'edifici, carregat de riqueses i obres d'art, i en aquell moment 
els serrallers reals van ser vitals per a salvar aquell patrimoni. El dia de l'incendi la 
família reial no era al lloc, el que significava que hi havia poca gent. Això va retardar la 
trucada d'alarma però també va evitar pèrdues humanes, tot i que el desastre va 
causar la mort d'una dona. Els serrallers van arribar a l'Alcàsser ja amb les flames 
avançades i van començar a obrir portes i portes. D'allí calia treure quadres, tapissos, 
mobles, llibres i l'arxiu documental de la corona. Era 
impossible fer això amb ordre i cura, de manera que 
van sortir per les finestres de mala manera i 
amuntegats sense cura. Després de cremar tota la nit 
i part del dia, quan es va donar per extingit l'incendi, 
es va comprovar que malgrat els esforços s'havien 
perdut moltes obres d'art. De les mil cinc-centes que 
hi havia més de cinc-centes es van trobar a faltar. 
 
En les imatges que acompanyen a este text, podeu veure la imatge de l’emblemàtic 
edifici abans de l’incendi, i un gravat on es veu el Reial Alcàsser en el moment més 
àlgid de l’esmentat incendi. 
 
Hem arribat al segle XX, i ja ens van sonant algunes coses, però quina va ser la 
tendència musical d’este segle? 
 
Penseu que estem davant d’un segle on en la seua primera meitat està repleta 

d’importants conflictes bèl·lics que influeixen en 
les tendències musicals. Estos fets acompanyats 
amb la idea de trencar amb el passat buscant la 
novetat i l’experimentació, dóna pas a l'aparició 
de nous gèneres com el jazz, el blues o el rock i els 
seus derivats, llevant a la música culta el 
protagonisme, gairebé exclusiu, del que havia 
gaudit durant segles, i poc a poc s'anirà convertint 
en una música de minories, aliena a l'èxit i als 

interessos comercials.  
 
A la segona meitat de segle, l'arribada de la tecnologia alterarà la forma de compondre 
i interpretar la música. Els mitjans electrònics i informàtics tindran una funció 
important dins del fenomen musical. En este camp destaquen Edgar Varèse amb 
Américas, Ofrendas i Hyperprism, o Karlheinz Stockhausen amb el Cant dels 
adolescents. 
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The Beatles va ser una banda britànica que hi ha als anys transcorreguts 
entre 1960-1970. Els seus integrants John Lennon (guitarra rítmica-veu), 
Paul McCartney (Baix-veu) George Harrison (guitarra líder-veu-cors) i 
Richard Starkey (millor conegut com Ringo Star) (Bateria-Veu). Van ser 
“batejats amb este nom per John Lennon en combinar Beetles com 
l’insecte amb una lletra que li donara un so estrany, així canvia la segona 
“e” per una” a “ i crea el nom de” The Beatles “.
El 1961 Brian Epstein un venedor de discos escoltà tocar als joves 
d’esta banda i va decidir proposar-gravar un disc per a que el pogueren 
vendre i així accidentalment es va convertir en el seu manager que els 
administraria fins a la seua mort, el 1965. En este codi QR, podeu veure 
una actuació en directe a l’any 1964 on a part de la música fabulosa, 
es por veure l’extraordinari  espectacle i les passions que alçaven en 
cadascuna de les seues actuacions.

Després de 4 discs i gires respectives, The Beatles van decidir deixar les 
gires i donar-se un descans en 1966; això va propiciar rumors de la seua 
separació, però el que en veritat succeïa era que estaven creant el seu 
proper disc anomenat The Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band que va 
sortir a la venda a l’estiu de 1967.

Després d’este èxit, i l’absència del seu manager original Brian Epstein, 
The Beatles va tindre un declivi en la seua producció i administració, la 
qual cosa enmig de baralles i discussions, va portar a la seua separació 
oficial el 30 d’abril de a 1970.

Malgrat la separació l’exit de The Beatles segueix en peu amb la seua 
música, i cançons com Hey Jude, Yesterday; Let it be o moltes altres 
que segur haveu escoltat alguna vegada son obres que ocupen un lloc 
privilegiat a la història de la música. 
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Si és descàrregue este codi QR podeu gaudir d’una de les més divertides 
cançons d’este mític grup, i a més, per estar subtitulada, podeu practicar 
el vostre anglés!!! S’entén perfectament!.

Ludwig, me sembla fantàstic el repàs de la història de la música que 
ens has fet, i la veritat és que hem aprés moltes coses noves, però saps 
que estàs a una terra on la música és part de la nostra vida, i no ens has 
nombrat per a res. Amb tots els respectes, no sé si ho desconeixes o 
t’has oblidat de nosaltres.

En absolut! En cap moment m’he oblidat de vosaltres. Clar que conec 
la vostra tradició musical, i te dic, que no va ser cap casualitat que quan 
vaig decidir abandonar el meu país natal triara València, perquè sabia 
que ací anava a trobar el que buscava, gent enamorada de la música 
com ho estava jo i no em vaig equivocar.

I he volgut deixar per al final fer un sincer homenatge a les 547 societats 
musicals i les seues escoles de música (el 50% d’Espanya) amb 40.000 
músics, 60.000 alumnes i més de 200.000 socis. Estes societats musicals 
estan presents en el 90% dels municipis d’Alacant, Castelló i València de 
més de 200 habitants, conformen un projecte social i educatiu únic en el 
món i són el principal agent cultural de la Comunitat Valenciana segons 
la Universitat de València.
      

altres que segur haveu escoltat alguna vegada son obres que ocupen un lloc privilegiat 
a la història de la música.  
 
Si és descàrregue este codi QR podeu disfrutar d’una de les més divertides cançons 
d’este mític grup, i a més a l’estar subtitulada podeu practicar el vostre anglés!!! 
S’enten perfectament!! 
 
 
Ludwig, me pareix fantàstica el repàs de la història de la música que ens has fet, i la 
veritat és que hem aprés moltes coses noves, però saps que estàs a una terra on la 
música és part de la nostra vida, i no ens has nombrat per a res. Amb tots els 
respectes no se si ho desconeixes o t’has oblidat de nosaltres. 
 
En absolut!! En cap moment m’he oblidat de vosaltres. Clar que conec la vostra 
tradició musical, i te dic, que no va ser cap casualitat que quan vaig decidir abandonar 
el meu país natal triara València, perquè sabia que ací anava a trobar el que buscava, 
gent enamorada de la música com ho estava jo i no em vaig enganyar. 
 
I he volgut deixar per al final fer un sincer homenatge a les 547 societats musicals i les 

seues escoles de música (el 50% 
d'Espanya) amb 40.000 músics, 60.000 
alumnes i més de 200.000 socis. Estes 
societats musicals estan presents en el 
90% dels municipis d'Alacant, Castelló i 
València de més de 200 habitants, 
conformen un projecte social i educatiu 
únic en el món i són el principal agent 
cultural de la Comunitat Valenciana 
segons la Universitat de València. 
       

   Banda de Música del Circul Catòlic participant al Certamen de 1959 

I no penseu que este teixit associatiu al voltant de la 
música es de fa uns pocs anys, perquè tenim moltes 
bandes que ja son centenàries. No obstant les primeres 
referències, encara que difuses, de l’actuació 
d’agrupacions musicals a les festes d’alguns pobles de les 
comarques centrals d’Alacant i València, son de la fi del 
segle XVIII  i principis del XIX, i així trobem algunes joies 
documentals com l’acta fundacional de la Banda de Música 
de Muro (1805), en document notarial manuscrit, i l’acta 
fundacional de la Banda de Música de Ayre (1832), en 
aquell temps primera banda de Montroi, i el text del qual és conegut popularment 
com En la encomienda de Montroy. Amb més rigor, podem assegurar que les primeres 
bandes de música apareixen, llevat d’excepcions, al llarg del segle XIX, especialment a 
partir de la seua segona dècada. 
 
I per acabar, i com un pardalet m’ha dit que Mireya pertany a la banda de l’Unió 
Musical i Daniel a la del Cercle Catòlic, vos deixaré el llistat amb totes les bandes de 

Banda de Música del Círcul Catòlic participant al Certamen de 1959
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I no penseu que este teixit associatiu al voltant de la música es de fa 
uns pocs anys, perquè tenim moltes bandes que ja son centenàries. No 
obstant això, les primeres referències, encara que difuses, de l’actuació 
d’agrupacions musicals a les festes d’alguns pobles de les comarques 
centrals d’Alacant i València, són de la fi del segle XVIII  i principis del 
XIX, i així trobem algunes joies documentals com l’acta fundacional de 
la Banda de Música de Muro (1805), en document notarial manuscrit, i 
l’acta fundacional de la Banda de Música de Ayre (1832), en aquell temps 
primera banda de Montroi, i el text del qual és conegut popularment com 
“En la encomienda de Montroy”. Amb més rigor, podem assegurar que 
les primeres bandes de música apareixen, llevat d’excepcions, al llarg 
del segle XIX, especialment a partir de la seua segona dècada.

I per acabar, i com un pardalet m’ha dit que Mireya pertany a la banda de 
la Unió Musical i Daniel a la del Cercle Catòlic, vos deixaré el llistat amb 
totes les bandes de música que han existit a Torrent, i vos convide a que 
sigueu per este camí d’amor a la música. Mireu, a Torrent hem tingut les 
següents bandes:

altres que segur haveu escoltat alguna vegada son obres que ocupen un lloc privilegiat 
a la història de la música.  
 
Si és descàrregue este codi QR podeu disfrutar d’una de les més divertides cançons 
d’este mític grup, i a més a l’estar subtitulada podeu practicar el vostre anglés!!! 
S’enten perfectament!! 
 
 
Ludwig, me pareix fantàstica el repàs de la història de la música que ens has fet, i la 
veritat és que hem aprés moltes coses noves, però saps que estàs a una terra on la 
música és part de la nostra vida, i no ens has nombrat per a res. Amb tots els 
respectes no se si ho desconeixes o t’has oblidat de nosaltres. 
 
En absolut!! En cap moment m’he oblidat de vosaltres. Clar que conec la vostra 
tradició musical, i te dic, que no va ser cap casualitat que quan vaig decidir abandonar 
el meu país natal triara València, perquè sabia que ací anava a trobar el que buscava, 
gent enamorada de la música com ho estava jo i no em vaig enganyar. 
 
I he volgut deixar per al final fer un sincer homenatge a les 547 societats musicals i les 

seues escoles de música (el 50% 
d'Espanya) amb 40.000 músics, 60.000 
alumnes i més de 200.000 socis. Estes 
societats musicals estan presents en el 
90% dels municipis d'Alacant, Castelló i 
València de més de 200 habitants, 
conformen un projecte social i educatiu 
únic en el món i són el principal agent 
cultural de la Comunitat Valenciana 
segons la Universitat de València. 
       

   Banda de Música del Circul Catòlic participant al Certamen de 1959 

I no penseu que este teixit associatiu al voltant de la 
música es de fa uns pocs anys, perquè tenim moltes 
bandes que ja son centenàries. No obstant les primeres 
referències, encara que difuses, de l’actuació 
d’agrupacions musicals a les festes d’alguns pobles de les 
comarques centrals d’Alacant i València, son de la fi del 
segle XVIII  i principis del XIX, i així trobem algunes joies 
documentals com l’acta fundacional de la Banda de Música 
de Muro (1805), en document notarial manuscrit, i l’acta 
fundacional de la Banda de Música de Ayre (1832), en 
aquell temps primera banda de Montroi, i el text del qual és conegut popularment 
com En la encomienda de Montroy. Amb més rigor, podem assegurar que les primeres 
bandes de música apareixen, llevat d’excepcions, al llarg del segle XIX, especialment a 
partir de la seua segona dècada. 
 
I per acabar, i com un pardalet m’ha dit que Mireya pertany a la banda de l’Unió 
Musical i Daniel a la del Cercle Catòlic, vos deixaré el llistat amb totes les bandes de 

1. “La banda de música Vella” (184... - 1885)
2. “La banda de música Nova” (1885 - 1911)
3. “Sociedad Musical Obrera” (1906 - 1922)
4. “Ateneo Musical Obrero” (1922 - 1932)
5. “Patronato de la Juventud Obrera” (1887-1936)
6. “Agrupación Musical Torrentina” (1932 - 1938)
7. “Banda Municipal de Torrent” (1939 a 1940)
8. “Círculo Católico Obrero de San José” (1940)
9. “Patronato de la Juventud Obrera” (1948 - 1973)
10. “Asociación Musical La Clásica” (1964 - 1973)
11. “Unión Musical de Torrent” (1973)
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I per acabar, Daniel amb el teu permís, vull dedicar-li a Mireya, una foto on 
apareix una molt bona persona, que l’estima d’una forma molt especial, i 
que està fent un magnífic treball per la música de Torrent. Sí, estic parlant 
del teu iaio Juan, que com a President de la banda de la Unió Musical 
de Torrent ha sabut inculcar-vos el voler per la música tan necessari a 
la societat actual. I fruit d’eixe fabulós treball, va fer que la banda de la 
Unió guanyara fa uns mesos un extraordinari guardó, en obtenir el Primer 
Premi en el Certamen Internacional d’Altea. 

Espere que vos haja agradat, la veritat és que jo he gaudit moltíssim amb 
vosaltres, mai havia fet de contacontes i estar rodejat de tanta joventut és 
un plaer per a un home com jo que ja tinc una certa edat.

Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i la vostra col·laboració, sabeu 
que sempre tindreu en este vell Ludwig, un gran amic.

Després de la darrera actuació, i del meravellós espectacle que els 
havia regalat Ludwig, i mentre tots els presents, pares i mares inclosos, 
aplaudien efusivament al contacontes, Daniel va anar corrent al quadre 
de llums de la falla, les va apagar totes i va donar pas a Mireya portant 
un gran pastís amb 75 ciris i un missatge de felicitat dirigit a Ludwig, que 
admirava sorprès aquella gran sorpresa, sense saber el que realment li 
esperava.

Quan Mireia arriba al lloc on estava Ludwig, i mentre el vell músic bufava 
els ciris i com és tradició demanava un desig, Daniel va donar les llums 
del casal i van aparèixer tots els menuts de la comissió, tant els que tenien 
nocions musicals com els que no, amb un instrument de la tenda de 
Ludwig, i al temps que amb un gest de Mireia com directora d’orquestra, 
van a començar a interpretar les cançons favorites del vell Ludwig. 

Una darrere de l’altra, totes amb un gran sentiment personal, que 
pareixien triades per ell mateixa. L’emoció va anar en augment, fins que 
l’home que va vindre a fer de contacontes a un berenar infantil, es va 
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veure recolzat per dos vius xiquets, que amb un bes de regal d’aniversari, li 
varen contar com ho havien organitzat to. Mireya i Daniel, connectaren des 
del primer moment amb Ludwig, i per a acabar d’explicar-li la gran sorpresa 
van cridar Marta i Violí.

- Sabia que tu tenies que estar darrere de tot este embolic. La veritat és 
que em va sorprendre quan em buscaren per a fer de contacontes, no 
obstant això, era una possibilitat. Però vindre a una comissió fallera, i que 
des del primer moment em varen rebre com ho van fer em va sorprendre. 
Semblava que havia estat ací tota una vida, tot el que em rodejava em 
semblava conegut i era perquè tots vosaltres estàveu ací – va dir Ludwig 
dirigint-se a Violí.
- Mestre, o millor pare, portem molts anys volent fer-te una festa d’agraïment 
pel la forma amb la que sempre ens has tractat, i què millor fer-ho per 
commemorar el teu 75 aniversari. Et mereixes açò i molt més, per tot el 
que ens has cuidat, i fins i tot, ens has donat la vida quan érem instruments 
que ja no valíem per a res. La gent ens havia abandonat perquè ja no 
valíem i tu ens tornaves a donar la vida i ser més que útils. I gràcies a tu, 
vaig conèixer Marta,  Mireya i Daniel, que ens van mostrar que el cor dels 
xiquets i xiquetes d’este món és molt gran, i que amb la seua imaginació i 
innocència sempre tenen solució per a qualsevol problema- va contestar-li 
Violí, mentre era acaronat per Marta.
- Quanta raó tens Violí, i m’alegre que tots vosaltres, els instruments de la 
meua tenda hageu entès el meu missatge. Jo sols he volgut dir-li al món 
“Que tots som útils per a desenvolupar una determinada feina, tots nosaltres 
tenim algun do que ens fa ser útils, sols tenim que trobar-lo, posar-lo en 
marxa i no deixar que ningú ens abandone perquè ja estem majors, vells o 
malats” – va continuar dient Ludwig, sensiblement emocionat.
- I jo afegiria que sempre hi ha algú disposat a ajudar-te, fins i tot, algun 
desconegut, perquè tot el que ha ocorregut hui a este casal era impensable 
fa uns mesos, impensable perquè jo no coneixia ni a Marta, ni a Mireia, ni a 
Daniel, ni a cap de tots estos fabulosos músics, però la gent és bona, i sols 
tens que demanar ajuda per a que els teus desitjos es facen realitat – li va 
contestar Violí.



211

- Crec que estem avorrint a este persones amb les nostres reflexions 
tan transcendentals, estos xiquets i xiquetes voldran seguir amb la seua 
vesprada de festa- va dir Ludwig.
- No es preocupe crec que la lliçó que hui ens ha donat tan vostè com els 
seus instruments va ser molt valuosa per a tots nosaltres, i també tenim 
que donar-li gràcies als seus pupils per haver-nos deixat ser els nostres 
companys. Hem gaudit moltíssim, fins i tot, alguns dels nostres xiquets i 
xiquetes mai havien agafat un instrument, i de segur que hi ha un abans i 
un després d’este dia – va contestar-li Mireya.
- I si no que m’ho diguen a mi, que em costava tocar el violí, i ara no puc 
separar-me d’ell en cap moment – va dir Marta.
- I com deia Mireia, el millor de tota esta aventura és el que hem aprés 
un missatge d’ajuda, de comprensió, de solidaritat, de responsabilitat, de 
treball en equip..., valors que ens va ajudar a ser millors persones d’ací 
endavant – va afegir Daniel.
- Perfecte, pues jo no tinc res més que dir, em pareix que heu entès molt bé 
el que hi ha que fer per a construir un molt millor. Mireia, Daniel, vingueu ací 
junt amb mi- va dir Ludwig – i cridem els tres junt: “Que la festa continue!!!”.

I al ritme de l’Himne de l’Alegria del famós Ludwig Van Beethoven va 
continuar la festa en el casal de l’Ermita, on música, festa, falla, sorpresa, 
diversió i amistat es van unir i van estar presents per a sempre en les vides 
dels nostres amics, sobretot de Violí, Mireya i Daniel que anaven a recordar 
per sempre les vivències viscudes en este any 2016 tan especial per a ells.



212

Programa 
de festes 

2016



213



214



215



216



217



218



219



220



221



222



223



224



225



226



227



228



229



230



231



232



233



234



235



236



237



238



239



240



241



242

RESUM PROGRAMA DE FESTES 2016

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

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

(*) Cal anar amb el vestit regional 
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