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seria per a mi la
se m’ha preguntat, quina
Quan en alguna ocasió
pre he prioritzat
acteritza la ment jove, sem
qualitat o propietat que car
donar per bo
er, l’assabentar-se, el no
sab
er
vol
el
t,
ita
ios
cur
la
una:
Falla Sant Roc
fet així de tota la vida”. La
i intocable “allò que s’ha
ctament amb el
, que ho harmonitza perfe
és, en este aspecte, “jove”
50 anys.
fet d’haver complit més de
de qualitat i
Llibret ha assolit un nivell
Des de fa uns anys, el seu
po
im rtants, sinó
que ha obtingut, que són
rigor, no sols pels premis
socials... i que,
d’esdeveniments fallers,
per la recerca documental
sumar creant
tines, ha tingut l’encert de
ren
tor
lles
Fa
res
alt
b
am
junt
ps, estic segur,
porcionarà al llarg del tem
la Comfet, la qual ens pro
s per a les Falles.
molts i profitosos benefici
im paraules
en valencià també ten
es,
gü
llen
les
es
tot
en
Com
destrellatat,
exemple: desfici, trellat o
r
pe
com
s,
ltre
d’a
a
les
intraduïb
ot..., entre moltes
figamolla, apropòsit, nin
socarrat, mudat, coentor,
més.
una “poupée, ni
“muñeco”, ni un “doll”, ni
Sí, un “ninot” no és un
a cultura festiva,
t” forma part de la nostr
una “bambola”... El “nino
dora. El vocable
transformadora i renova
artística, irònica, crítica,
d’una escultura
sant, d’una part, es tracta
ves
ble
do
a
un
té
t”
no
“ni
ltra, la figura
rsona o d’un animal, i d’a
o dibuix grotesc d’una pe
el traiem del
an
del monument faller. Qu
de cartó que forma part
alls, carrosses,
em pels carrers amb cav
monument i l’acompany
del Ninot.
sica... tenim, la Cavalcada
disfresses, bandes de mú
ents, arxius,
any, vol escorcollar docum
La Falla Sant Roc, engu
, cóm, per què va
il·lustrar-nos sobre quan
testimonis..., per tal de

ant-se al llarg
ot i cóm ha anat transform
nàixer la Cavalcada del Nin
os informació,
és tan sols la de donar-n
del temps. La finalitat no
ó també fer-nos
que ja és bona cosa, sin
a,
ad
ific
ver
i
da
sta
tra
con
tat, esta tradició
amb la millor bona volun
reflexionar, no siga que,
lúdiques i festives,
b altres manifestacions
vinga a confondre’s am
les Falles.
e res tenen a veure amb
que cal respectar, però qu
resentats en la
en el monument o rep
Els “ninots”, estiguen
t accentuant les
ts que definixen la realita
Cavalcada, són esperpen
alitat, que des
s grotesques, amb la fin
seues característiques mé
la reflexió, a la
del contrast, moure’ns a
xoc
el
a,
riss
la
r,
mo
hu
l
de
denunciant:
allò que el “ninot” està
tot
de
a
llor
mi
i
ó
aci
transform
isme, violència de
del medi ambient, mascl
contaminació i destrucció
desnonaments,
fobia, xenofobia, pobresa,
gènere, homofobia, aporo
t, nacionalismes
teles varies, posverita
rup
cor
r,
de
po
de
ús
ab
nces...
excloents, múltiples manca
seus autors.
treballs i gràcies a tots els
Siguen benvinguts estos
nostre abast un
lla Sant Roc, ens posa al
Fa
la
s,
mé
a
ad
veg
a
Un
er i viure les
e ens ajudaran a conèix
qu
ts
en
em
eix
con
de
t
conjun
Falles molt millor.
Moltes gràcies.
z
Alfred Domínguez Ibáñe
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Jesús
Ortí
Estiguín
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quera:
A tota la família Sant Ro
r que ja no queda
ria un pot aplegar a pensa u, aquest es
istò
d’h
ys
an
50
de
és
spr
De
és no
e entendre que cada any
res nou a fer, però hi ha qu , soles aixina es poden entendre les falles
el 1+1
els nostres
l´any 1 i l´any que ve ser
ia i a la volta efímeres com
tòr
his
a,
tur
cul
ió,
dic
tra
de
plenes d’il·lusió
plenes
la vida mateixa i sempre
com
nts
via
can
,
nts
me
nu
mo
que els canvis
es pot mantindré la idea
per a començar de nou. No ha tocat al nostre cant de l´estoreta i de
y li
mai seran bons, aquest an altra cosa, però som una falla creativa,
a
un
à
ser
xim
prò
el
e
sabem adaptarsegur qu
i que hem demostrat que
sta
mi
for
con
c
po
ra,
do
ova
inn
.
se sense perdre l’essència
tants, Maria,
d´uns excel·lents represen
t
ya
an
mp
aco
r
sta
d´e
t
ravelloses que,
Tinc la sor
es famílies divertides i me
seu
les
de
s
mé
a
o,
Xim
i
Lucia
e, concurs i, com
s arropen a qualsevol act
junt a tota la comissió, en casal. Estem aplegant a la nostra gran
stre
altres. La gran
no, quant estem en el no
udir de debó junt a tots vos
ga
em
vol
i
a
ller
Fa
setmana
família Sant Roquera.
gràcies a la directiva,
ra forma, vull donar les
Com no pot ser d´un alt
ament aporta el seu
l faller que desinteressad
col·laboradors, i a qualsevo perquè tots junts fem de Sant Roc la falla
clar),
entants el somni
granet d’ arròs (Bomba
altres, feu viure als repres
vos
a
s
cie
grà
e,
qu
i
da
de mo
que sempre hem desitjat.
rlaven d’un
les ja fa quasi dos anys pa
Les meues primeres parau falla per als fallers, hui estic satisfet i tot
i la
objectiu molt clar, fer falla
des del nouvingut
Roquers i Sant Roqueres,
nt
Sa
res
im la sort de
és gràcies a vosalt
ten
als fundadors que encara
que acaba de nàixer fins
ncies.
gaudir de les seues experiè
bonic que estar
passat, no hi ha res més
ny
l´a
dir
ig
va
vos
ja
m
Co
eu les falles
cor vos desitge que visqu
enamorat; així que de tot
enamorats de la Falla.
C
VISCA LA FALLA SANT RO
Jesús Ortí i Estiguín
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María
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19
Fallera major 20

Falla Sant Roc, llibret falles 2019 *

16

Santroquers

s s’omplin d’olor
n per als fallers. Els carrer
Comença la setmana gra
ció fallera, de
rca
ma
de
sica per cada
mú
de
es
nd
ba
de
ra,
lvo
a pó
que lluiran al costat
o placeta, d’olor a clavells
monuments a cada carrer
sentiment faller.
de la nostra patrona i de
tots vosaltres, fallers i
vilegi poder dirigir-me a
pri
un
tot
és
mi
a
r
pe
i
Hu
jor de la falla Sant Roc
es línies com la fallera ma
amics, a través d’aquest
realitat.
2019. És tot un somni fet
partir aquest
lt afortunada de poder com sta
mo
na
rso
pe
a
un
sóc
s
A mé
aque
que han crescut com jo en
somni junt a Lucia i Ximo
qual és un plaer
el
b
am
si
pre
e
str
no
al que el
esta mascletà com
meravellosa placeta. Igu
qu
d’a
ol
eda el terratrém
qu
s
En
.
tge
via
st
ue
aq
estar en
.
la comissió del nostre cor
és ser els representants de
a comissió, a
es les persones d’aquest
tot
a
s
cie
grà
les
r
na
do
ics i veïns, que
M’agradaria
dors, abonats, fallers, am
ora
·lab
col
,
iva
ect
dir
ta
jun
tota la
teressada, perquè
treballen de manera desin
ra
alt
a
un
o
ra
ne
ma
na
pre és.
d’u
i sent la gran falla que sem
sant Roc continue creixent
meus amics i,
nt, m’agradaria agrair als
Finalment, i molt importa
el meu somni. Que
plir
com
a
e
per ajudar-m
ília
fam
ua
me
la
a
ot,
ret
sob
ascun de vosaltres.
màreu part d’ell tots i cad
no seria perfecte si no for
com una
e rebeu aquestes paraules tres, perquè
qu
ere
esp
ns,
veï
i
ics
am
Fallers,
s nosal
mana gran al costat de tot
invitació a gaudir de la set
“ja estem en falles”.

c
Que visca la falla sant Ro
Una forta abraçada
19.
20
l
de
les
fal
Visquen les
Maria Serer i Sena
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Junta
executiva
iguin
President: Jesus Orti Est
er Sena
Ser
é
Vicepresident 1r: Jos
Peris Gutiérrez
sco
nci
Vicepresident 2n: Fra
ier Serer Sena
Jav
ra:
ltu
Vicepresident 3r i Cu
Alfaro Moratalla
Vicepresident 4r: Alejandro
jandro Iborra
Secretari: Juan Vicente Ale
Castillo
samparados Zamorano
De
los
de
Vicesecretaria: Mª
tea
Tresorera: Laura Juan For
Ochoa
el
uiv
Contadora: Silvia Esq
Alabajos Chisbert
ipe
Fel
s:
Delegat de festejo
Jesús Ramos Rodríguez
Vicedelegat de festejos:
Ortí Estiguín
Delegat d´Infantils: Laura
ite Juan Fortea
Ma
:
tils
fan
Vicedelegada d´in
: Cristina García Anchel
Vicedelegada d´infantils
: Viki Miquel Carratalá
Vicedelegada d´infantils
triz Ortí Estiguín
Delegada de cultura: Bea
García González
Delegat de cultura: Emilio
or Miquel Alabarta
Delegat de loteries: Salvad
Ochoa Fanega
Delegat de loteries: Toñi
ega Ferrándis
Ort
é
Jos
Delegat d´esports:
iz Bono
Ort
ge
Jor
a:
Delegat de pólvor
é Zamorano Castillo
Jos
ilio
Em
a:
Delegat de polvor
Navarro Barea
Delegat de juvenils: Paula
arna Redón Garrido
Delegat de protocol: Enc
Alicia Tarazona López
Vicedelegada de protocol:
Mª Ángeles Ortí Mas
Vicedelegada de protocol:
es: Agustín Simarro Vaya
Delegat d´activitat divers
es: Jose Olmos Gil
Delegat d´activitat divers
es: Jose Valor Martí
Delegat d´activitat divers
es: José Luis García Benito
Delegat d´activitat divers

Amics de
Sant Roc
Sirvent Garrigues, Carmen
Viñes Barranco, Antonio

Recompenses
falla Sant Roc
ARGENT
or Juan
Calatayud Porcuna, Salvad
go
tia
Martinez De Manuel, San
l
nie
Da
Morcillo Hidalgo,
Navarro Barea, Robert
Orti Piles, Xavi
Ortiz Muñoz, Javier
Anchel Garcia, Maria
Beneyto De Haedo, Teresa
ra
Gallardo Sanchez, Barba
nca
Bla
is,
Per
lez
nza
Go
Ochoa Fanega, Toñi
Prieto Pagán, Nadine
OR
Olmos Gil, Jose
BRILLANTS
Peralta Garcia, Javier
Silla Garrido, Mamen
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Cens comissió gr
Aguado Cuartero, Josep
Aguado Silla, Begoña
Alabajos Chisbert, Felipe
Alabajos Chisbert, Virginia
Alabarta Cuevas, Rafael
Alejandro Campos, Silvia
ente
Alejandro Iborra, Juan Vic
n
Ivá
,
Alejos Zomeño
Alfaro Moratalla, Alejandro
do
Algaba Sánchez, Fernan
a
An
,
Almerich Chuliá
Alonso Gómez, Inma
Amador Puga, María
Amador Puga, Tamara
Anchel Andreu, Elvira
Anchel Andreu, Michel
Anchel García, Núria
Anchel García, María
Andreu Martínez, Núria
Arenas Mil, Natalia
Arenas Mil, Carla
Arroyo Arias, José
Astorga Galindo, Antonio
Aviñó Sánchez, Aitor
Aviñó Sánchez, Arabia
Baldoví Orquín, Mª José
Bañuls Tárrega, Maite
or
Barberá Lahiguera, Salvad
o
tiag
San
,
era
igu
Lah
rá
Barbe
des
rce
Barea Carrascosa, Me
geles
Belenguer Santos, Mª Án
esa
Ter
,
edo
Ha
de
o
Beneyt
Besó Martínez, Felipe
Besó Mendoza, Enrique
Blasco Navarro, Nieves
Bono LLuch, David
Bono LLuch, Mª Jesús
Bono LLuch, Amparo
z
Cabanes Vázquez, Mª Pa
Cabrera Cabello, Francisco
o
Calabuig Conejeros, Ampar

Calabuig Conejeros, Alicia
or Juan
Calatayud Porcuna, Salvad
Camacho Mejías, Ana Mª
a
Cañas Muñoz, Mª Vicent
ilio
Em
,
lero
Cardona Cabal
Casabán Daries, Begoña
en
Casabán Daries, Mª Carm
do
nan
Fer
Casabán Tordera,
ados
Castillo Vila, Mª Desampar
ra
Lau
,
que
Du
dán
Cer
rlos
Cervera Carratalá, Juan Ca
s
Lui
é
Jos
ez,
rtín
Chaparro Ma
a
dre
An
yo,
Ro
a
Conch
Conejos Marcilla, José
Coy Delcampo, Toni
Daries Anchel, Mª Carmen
Daries Anchel, Rosa
Díaz Vozmediano, Lorena
Esquivel Ochoa, Ainhoa
Esquivel Ochoa, Silvia
io
Esquivel Ramírez, Anton
ro
Ped
ez,
Expósito Lóp
Fabiá Calatayud, Ismael
Faus Sansó, Amparo
niel
Fernández Chaparro, Da
José
Mª
rro,
apa
Ch
dez
Fernán
Ferris Gil, MªÁngeles
Fides Duque, Sergio
l
Flores Solaz, Juan Manue
l
riso
Ma
,
ona
Arj
es
Fun
Furió López, Luis Carlos
ra
Gallardo Sánchez, Bárba
ipe
Fel
te,
uen
Alp
García
García Anchel, Cristina
García Anchel, Sergio
García Benito, José Luis
García Espinos, Esther
García Ferris, Natalia
García Ferris, Oscar
García Gallardo, Alejandro
é
García González, Emilio Jos

an
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Mil Comes, Amparo
García Guerrero, Gemma
Miñana Fayos, Juan
úl
García-Moreno Mora, Ra
Miñana Tordera, Mariví
shington
García Sánchez, SergioWa
Miquel Alabarta, Salvador
Garrido Ramírez, Javier
Miquel Carratalá, Viki
or
Gasó Martínez, Néstor
Miquel Carratalá, Salvad
l
Giménez Lara, Luis Manue
i
Sus
í,
Ort
s
alle
Mir
Gómez Pedrós, Laura
Molins Benavent, José
Eva
,
Gómez Pedrós
Monroy Lizandra, Cristian
González Millán, Antonio
Montesa Bono, Javier
González Navarro, Nerea
Montesa Bono, Amparo
González Navarro, Rocío
Montiel Serrador, Ana Mª
González Peris, Blanca
Mora Almerich, Mariví
González Peris, Carmen
Mora Almerich, Verónica
eca
González Rodríguez, Reb
Mora Fabra, Ricardo
González Torres, Yanira
Mora Tarazona, Alicia
Gran Miñana, Paula
Morales Garrigues, Esther
Gran Miñana, Guillermo
Morcillo Hidalgo, Daniel
Haro Fernández, Abraham
Moroder Andreu, Teresa
Herráiz Rodríguez, Miriam
Muñoz Martín, Pablo
Herráiz Rodríguez, José
Navarro Barea, Robert
Herreros Collado, Cristina
Navarro Barea, Paula
Juan Fortea, Mayte
Navarro Rodríguez, Silvia
Juan Fortea, Laura
Ochoa Fanega Toñi
n Antonio
Jumillas Hernández, Jua
Ochoa Fanega, Victoria
Jumillas Ortega, Verónica
Olmos Gil, José
é
Llópez Guerola, Álvaro
Ormeño Palomares, MªJos
é
Jos
Llópez Vivó, Tomás
,
Ortega Ferrandis
López Collado, Estefanía
Ortí Estiguín, Beatriz
s
Lui
é
López García-Miguel, Jos
Ortí Estiguín, Laura
López Vilar, Daniel
Ortí Fenoll, José
Madramany Nuñez, Pablo
Ortí Mas, MªÁngeles
Manjón Osma, Jesús
Ortí Muñoz, José Manuel
Ángel
Marqués Reparaz, Miguel
Ortí Pérez, José
Martínez Mil, Gerard
Ortí Piles, Xavi
Martínez Mil, Arnau
Ortiz Bono, Jorge
tiago
Martínez de Manuel, San
Ortiz Bono, Ana
Martínez Olmos, Araceli
Ortiz Díaz, Pedro
Martínez Ortí, Mª Carmen
Ortiz Muñoz, Javier
o
Martínez Rodríguez, Araceli
Palazón Bermell, Ampar
a
Mayorga Ojeda, Rosa
Sar
Palma Bessini,
Mil Comes, Esther
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Palomares Roig, Salvador
Palop Casanova, Ave Mª
nuel
Pardo Fonfría, Jaime Ma
ier
Peralta García, Jav
Peris Gutiérrez, Francisco
Piles Martí, José
Piles Ortí, Mª Jesús
Piles Ortí, Vicente
Piles Ortí, Amparo
Prieto Pagán, Nadine
Puig Moreno, Mª Dolores
Ramírez Gómez, Sandra
Ramírez Ribelles, Carlos
Ramos Lima, Macario
Ramos Rodríguez, Jesús
Ramos Rodríguez, Silvia
Redón Garrido, Encarna
Requena Serrano, Miguel
Rodas Rincón, Alicia
Rodríguez Guevara, Sheila
Rodríguez Guevara, Sergio
Rodríguez Torrecilla, Dori
os
Rodríguez Torrecilla, Milagr
esa
Romero Marín, Van
a
Royo Jiménez, Inmaculad
ier
Jav
sco
nci
Fra
z,
éne
Jim
Royo
blo
Royo Martínez, Pa
Royo Ortí, Javier
Ruiz Carratalá, Valentín
Ruiz Silla, Ramón
Sánchez Martínez, Justo
Sánchez Naranjo, Maica
Sánchez Naranjo, Victor
Sánchez Salas, África
es
Sánchez Salas, MªÁngel
i
Toñ
z,
che
Sán
z
che
Sán
Sancho Prats, Benjamin
Sena Villarroya, Fina
Sereix Benito, Vicente
Sereix Mora, Josep
Serer Sena, Javier

Serer Sena, Jose Mª
Serrano Juan, Marisol
Vicente
Serrano Mansergas, Luis
r
Pila
Serrano Mansergas, Mª
s
Lui
,
uez
Serrano Rodríg
Silla Daries, Ana Mª
Silla Garrido, Mamen
Silla Garrido, Noelia
Silla Martínez, Julio
Simarro González, Isabel
Simarro Vaya, Agustín
Simó Benavent, Sofía
Simó Benavent, Fco Javier
nuel
Simó Benavent, Juan Ma
e
ent
Vic
nt,
Simó Benave
Simó Esquivel, Miriam
Simó Lozano, Paula
Simó Ortí, Laura
Simó Redón, Meritxell
Suarez Ruiz, Manuel
Suay Sebastián, Jordi
Tarazona López, Alicia
Tomás Castelló, Jaume
Torrent Medina, Gemma
Torres Serrano, Sabrina
Torrijos Pérez, Laura
Triguero Gabaldón, Jesús
Utrilla Gómez, Marian
ia
Valdeolmillos Martín, Son
é
Jos
rtí,
Ma
or
Val
Vendrell Ruiz, Raúl
Vilar Frías, Pilar
Vilar Frías, Rafael
Villafranca Lancha, Coral
Villanueva Forcada, Nacho
a
Villarroya Gasón, Yoland
José
Zamorano Castillo, Emilio
Mª
lo,
stil
Zamorano Ca
Desamparados
sco
Zamorano Santos, Franci

Falla
gran
Lema:

Que tens al cap?
Artista:

Vicent Torres
Jose Enrique i Giménez

ó
m
i
S
m
a
i
r
i
M
r
e
P
Esquivel
Què hi ha ací?
De què seran eixes ombres gegants? Serà l’obscuritat de l’abisme?
O serà la calma abans de la tempesta?
I si alcem la vista?... és l’única manera de veure...
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I si obrim els ulls?... és l’única manera de contemplar
Però... i si el que veig no m’agrada?
O si el que veig em fa tremolar?
Que és millor girar el cap? O vore la realitat?
Pero que ningú s´enganye, que ningú es faça el despistat
perque més tard o més prompte, tindré que saber... que tinc al cap!!
Allà va!!!

*************
sense trellat, Òbric
Tanque forts els ulls, Conte
t.
Ja hi ha una altra realita
No sabria dir,
sabria dir,
El que allà vaig trobar No
acular.
Aquella meravella espect

de colp els ulls,

ses.
Enfront de mi, moltes fra
Enfront de mi
.
moltes paraules per juntar
?”
“Tindràs pardals en el cap
“Si perds el cap” diu una...
quedarà?”
a una altra “Moblada es
“La ment oberta”, esmen
És cosa meua,
m’està passant?
té trellat, ni te rima. Que
ni
lt
d’a
de
s
ver
l
de
allò
o
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nt.
, alguna cosa està canvia
Alguna cosa no funciona
t.
a, que és somni o realita
Tal volta no separe encar

**************
il·lusionat.
trinquet està, veig a un iaio
Veig a un xiquet que en un
cen a fer-me pensar,
Aquestes imatges comen
de quan era infant.
crec que açò és un record
ics de practicar

típ
at al meu cap, però no els
Els esports sempre han est
cies
i a això he de donar-li grà
yaren a jugar.
als que a pilota m’ensen

cies en
es continua practicant grà
La pilota valenciana hui
,
que amb paciència i fervor
aquesta gran tradició.
volen transmetre als nets

gran part a aquells iaios,

**************
Ara...
Que anava jo a dir?
Estava ací escrit.
Què estava jo pensant?
nt!
Si tenia les idees ací dava
,
No m’ixen les paraules
.
ni els versos, ni les frases
no m’ el sé.
Ací hi havia un text que ara
No sé què ha passat.
ada que alguna idea
Però no és la primera veg
ha sigut furtada

**************
I ara que estic trobant?
agrada?
rt de la ment que gens m’
Que hi ha en aquesta pa
i inseguretat
Sentiment de rabia, dolor
sent com manipulada.
Alguna cosa no va bé, em
rrere, note que algú
Escolte passos al meu da
ida.
tal volta estic sent persegu

em mira, accelere el pas

per la ment

el pati de ma casa.
lloc segur, diga’m que és
un
a
r
iba
arr
ix
ue
seg
on
Ac
t a entendre,
Igual algú no m’ha arriba
a se sentirà identificada.
però per desgràcia, algun

*************
Respire...
ig al mar
Per a aclarir-me me’n va
brisc una altra realitat.
tal volta ací també desco
que no és brava,
La mar a València diuen
coses mai se sap.
encara que en aquestes
Que veig al fons?
És un vaixell de rems.
ts.
a... seran uns mals grume
Encara que recte no naveg
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un cap a un costat
remar. Encara que cada
Un grup de persones veig
I mentrestant a la vora
el capità descansant.
Ara els tripulants remen,
a el capità
a que altres, i ací a l’aren
uns amb més força i certes
egant.
amb el coco es troba ren

*************
nts.
s, tradicions, idees difere
Morts, ideologies polítique
a.
s’ha de donar-los l’esquen
Són coses a les quals no
aginari de la gent.
urien de formar part de l’im
Aquests pensaments ha
raden més que altres,
Tal volta unes parts ens ag
es que estan ahí.
però al cap i a la fi són cos
e plasmant-los en
, de records i de somnis qu
ees
d’id
ts
eja
rod
em
est
Com veieu
nen
paraules tal volta no s’ente
la nostra ment.
xen en la immensitat de
cai
en
zle
pu
de
ces
pe
però que com
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Des de finals del segle XIX, i sobre tot els primer anys del XX, la concessió de
premis a les falles més artístiques contribuí a la complexitat compositiva de
la falla, a la transformació estètica dels ninots i la resta de la falla cap a una
millora artística, i a la divisió de les tasques entre els fallers de les comissions
falleres (com organitzadors de les activitats i festejos) i els artistes fallers
(contractats per a construir la falla).
Arran de l’espenta de la Societat Valenciana de Foment del Turisme, es començà
a potenciar la festa de les Falles per tal d’extraure la seua capacitat per atraure
turisme. Esta iniciativa vingué reforçada per la fundació del Comité Central
Faller i la creació de la Setmana Fallera a partir de 1928, que s’encarregaren de
dotar a la festa, d’un ampli i variat programa de festejos de caràcter genèric
i d’interés per a tots els fallers i ciutadans. Així, es crearen diferents actes o
elements de la festa, com el cartell oficial, la publicació de la revista oficial
Album Fallero, la Festa del Pasdoble, la Crida o la creació de la figura de la
Fallera Major.
Un component que s’incorporà com a important dins de la Setmana Fallera
varen ser les cavalcades. Per a març de 1932, el Comité Central Faller programà
dos cavalcades, la de la Crida i la del Foc. Per al primer dia d’eixa Setmana
Fallera, en la nit del diumenge 13 de març s’organitzà la Cavalcada de la Crida.
En l’any 1931, i baix el nom de Pregó, les bandes de música de les diferents
comissions falleres recorregueren la ciutat camí de la plaça de l’Ajuntament, on
un pregoner convidava a la festa i acabava l’acte amb el dispar de carcasses i
cohets als acords de l’Himne Regional. Però per a 1932, aquest acte s’organitzà
com a cavalcada on, des de quatre punts de la ciutat —les quatre vares—,
desfilarien quatre grups acabant tots en la plaça d’Emilio Castelar:
1º. ‘La terra del Gancho’, representant a Pinedo, El Palmar i Russafa, hortolans
i llauradors amb el carro de la murta i productes de la zona acompanyats de
tabal i dolçaina, representants municipals de Pinedo. Desfilà des de la plaça de
Russafa, per Contraste-Dénia-Cuba-Germanies-Pi i Margall.
2º. ‘La Vara de Quart’, representant a Torrent, Manises, Mislata i Soternes,
llauradors amb el carro de la murta i un altre representant a estes localitats,
acompanyats de tabal i dolçaina, i representants municipals de Torrent. Desfilà
des del carrer Quart, per Tros Alt, Bolseria, Mercat, i Blasco Ibáñez.
3º. ‘Flor de Mayo’, format per pescadors del Mare Nostrum en la típica tartana
‘La Tía Picores’ i la barca del bou. Desfilà des del Pont de la Mar, per Glorieta,
General Tovar, Parterre, Pintor Sorolla i Barques.
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4º. ‘Flors de l’Horta’, representant a Moncada, Rascaña, Tormos, Foyos i
Mestalla, llauradors amb fruits i flors, personalitats destacades acompanyades
amb tabal i dolçaina. Desfilà des del Portal dels Serrans, per Serrans, Cavallers,
Miguelete, Zaragoza, Sant Vicent i Blasco Ibáñez.
Una vegada els quatre grups estigueren a la plaça principal, desfilaren de
manera conjunta pels carrers de les Barques, Pintor Sorolla, Parterre, Pau,
plaça de la Regió, Sant Vicent, Blasco Ibáñez i plaça d’Emilio Castelar, on es
disparà una traca de llums, carcasses i focs solts, acompanyats de les bandes
de trompetes dels regiments d’Artilleria i Cavalleria.
Per al dia 16, vespra de la plantà de les Falles, s’organitzà la Cavalcada del Foc
o Aparició de Plutó, rei del Foc. Des de cada demarcació fallera fins a la plaça
d’Emilio Castelar havia de traslladar-se en landós una representació de dos
fallers de cada comissió o veïns, acompanyats de la Bellesa Fallera i el ninot de
la falla que millor representara a la falla que es plantaria pocs dies després. En
la plaça els esperava el rei Plutó, per rebre les reverències dels fallers i l’ofrena
dels ninots per al sacrifici final en una foguera conjunta a cremar el dia 20,
que anaven precedits de la Guàrdia Municipal Muntada amb una banda de
trompetes, i al final una comparsa de diables amb una monumental carrossa
del rei del foc amb l’efecte interior de foc encés.
Per al programa oficial de festejos de l’any 1933, s’inclogué de nou la Cavalcada
del Foc o Cavalcada Descriptiva de les diferents èpoques de les Falles. Va ser el
mateix dia, 16 de març. Enguany estava dissenyada pel comediògraf i artista
faller Arturo Casinos Moltó, que la plantejà com a exaltació del Ninot. Obria
un grup de jenets acompanyats per bufons. A continuació, diferents carrosses
amb l’emisari de Plutó fent de pregoner que autoritzava la festa del foc, una
altra amb l’orige de les Falles, i una tercera amb el deu del Foc, construïdes
la primera per Roberto Roca i les dos últimes por Manuel Villasalero i Vicent
Hurtado. Intercalats, hi havia grups de turistes de diferents parts del món que
venien a València, i d’esclaus dels deus, i un ninot d’alt d’una plataforma de
cada comissió fallera, que haurien d’haber entrat en un concurs per votació
popular, però que finalment no va fer la votació. Finalment, a les huit de la
vesprada del 19 de març, totes les carrosses es cremaven conjuntament.

*****
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Cavalcada Crida - 1932.

D’altra banda, de manera puntual i espontània havia sorgit la necessitat
d’indultar símbols o motius apologètics, quasi sempre de caràcter valencià,
i ninots ‘sobre tot bustos’ per diferents motius: sentiment patriòtic valencià,
decisió política o commiseració a petició personal o popular. L’artista faller
Regino Mas Marí presentà en febrer de 1934 a l’Ajuntament de València, la
proposta ‘L’Indult del Foc”.
Esta incloïa diferents parts. Primer, les comissions falleres portaven el seu millor
a l’Exposició del Ninot. Allí, el públic assistent, votava el que considerava millor
ninot per al futur Museu del Folklore, i en la vespra de la cremà, una Cavalcada
traslladava el Ninot Indultat, guanyador de la votació, des de la falla al museu
del Folklore. Sumaven tres actes en una única proposta.
Eixe primer any, durant la vespra del 19 de març, els components de la
Cavalcada folklòrica es concentraren a la plaça del Mercat Central. Estava
formada per hortolans abillats amb saragüells, i a continuació diferents grups
folklòrics:

Carrosa Plutó Hurtado Villasalero - Album Faller 1933.
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Cavalcada Folklòrica - 1936.

“1. Els minyons, 2. Trompetes i tabalots, 3. Calendura d’Elx, 4. Estafeta i
ambaixada mora d’Alcoi, 5. Tabalet i dolçaina, 6. El sereno i la serena (cançó
popular), 7. Dansa dels nanos, 8. Cavallets d’Alcoi, 9. Porrots de Silla o homens
de la força, 10. La banda del traguet, 11. El contrabando d’Ontinyent,
12. L’agüelo Cuc i l’agüela Puala, acompanyats de ‘El Reguiny i el Desfici’, 13.
Els dolçainers de Tales, 14. La Delicada de Gandia i la Comare de Foios, 15. El
ferrer de Tibi, Tita la carabassera i l’Organiste de Sollana, 16. El toc del caragol,
17. Les gaiates de Castelló, 18. La Cuca fera de Morella, 19. Roca Diablera, 20. Els
clavaris, 21. Roca Valencia, i 22. La música Vella”
(Diari Las Provincias, 18 de març de 1934).
D’esta manera, el seguici arreplegà el ninot que resultà indultat per votació
popular de la falla de la plaça del Mercat Central, les figures d’una vella i la
seua néta, el rescatà abans de pegar-li foc a la falla i l’acompanyà fins al
Palau de l’Exposició, convertit en eixe moment en Museu del Folklore.
Durant els anys 1935 i 1936, el déu Plutó que eixia a una de les carrosses,
desaparegué, i el seu lloc l’ocuparen la Fallera Major i la seua Cort d’Honor.
Justament, el primer any dels dos, 1935, s’organitzà per primera vegada
un concurs per a premiar a les comissions falleres que millor disfressa i

interpretació feren mentres acompanyaven el seu ninot a l’Exposició. Naixia
d’esta manera la Cavalcada per acompanyar cada ninot. Per la seua part,
l’Associació d’Artistes Fallers premià en metàl·lic l’originalitat artística i còmica
d’eixes comparses. En eixa primera ocasió, la comissió guanyadora va ser la
de Àngel Guimerà-Gran Vía Ramón i Cajal, donant accèssits a la resta dels
participants.
En la Cavalcada, les comissions portaven una rèplica de cada ninot, producte
del conflicte entre el Comité Central Fallero i l’Associació d’Artistes Fallers.
D’esta manera es permetia mantindré l’Exposició del ninot oberta fins el dia 19
de març. Seguint l’exemple dels anys anteriors, i una vegada s’havien cremat
totes les falles, a la plaça d’Emilio Castelar es juntaren totes les carrosses i
els ninots exposats per tal de pegar-los foc de manera conjunta, en un intent
de fer un acte faller conjunt que posara fi d’una manera espectacular a la
Setmana Fallera.
El 6 de març de 1936 es publicaven les bases de la renomenada Festa del Ninot,
on es feia referència al conjunt d’actes al voltant del ninot. Naixia oficialment
la Cavalcada del Ninot. Totes les comissions falleres estaven obligades a
presentar el día 12 de març de 22 a 24 hores, un ninot per a l’exposició, tant si
ho feien en comitiva com si no. Les comitives representaren algun tema satíric
relacionat amb el tema principal del ninot o de la falla.
El recorregut començava en l’avinguda de Nicolás Salmerón, i passava per
davant de l’Ajuntament, la plaça de Blasco Ibáñez i l’avinguda de Pablo
Iglesias, on estava situada la tribuna del jurat encarregat de valorar la gràcia,
enginy i art de cada comparsa. El jurat estava format per dos regidors, el
delegat artístic de l’ajuntament, un representant del Comité Central Faller i un
altre d’Art Popular.
Concediren els següents premis:
1r premi per a la comissió fallera de la Plaça de Lope de Vega
(200 pessetes i estendard)
2n premi per a la comissió fallera de Sant Vicent Extramurs
(150 pessetes i estendard)
3r premi per a la comissió fallera de la Plaça de Mirasol
(100 pessetes i estendard)
4t premi per a la comissió fallera de Juan de Mena
5é premi per a la comissió fallera de Santa Teresa-Pintor Domingo
6é premi per a la comissió fallera de Soguers-Doctor Chiarri
7é premi per a la comissió fallera de Gràcia-Grabador Selma
8é premi per a la comissió fallera de En Gall-Guerrero
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Cavalcada Flolklore - 1934.

9é premi per a la comissió fallera de Cirilo Amorós-Pizarro
10é premi per a la comissió fallera de la Plaça de Pertusa
1r Premi Honorific per a la comissió fallera de Comte d’Altea-Mestre Gozalbo
2n Premi Honorífic per a la comissió fallera de Sant Vicent-Olympia
L’útim dia, 19 de març, com l’any anterior, la Cavalcada folklòrica s’encarregà
d’emportar-se el ninot indultat des de la falla fins el Palau de l’Exposició. D’esta
manera, una cavalcada obria i tancava un cicle ritual dedicat en exclusiva al
ninot, element principal i primigeni de les Falles.
A partir de l’any 1940, després del paró forçat per la Guerra Civil, les Falles
reprenen la seua activitat. I un dels actes que continuarà serà la Cavalcada del
Ninot, que es mantingué com a un dels actes iniciadors de la Setmana Fallera.
Com que la de l’any 1942 va ser un desastre per molts motius, a partir de 1943
ja no participaren totes les comissions, i a més, en les carrosses inclogueren
part del coronament dels cadafals respectius. Esta pràctica es suprimí a la
meitat de la dècada dels cinquanta pels desperfectes que patia el remat.
A finals dels quaranta, la premsa obrí una forta crítica contra el mal gust
d’algunes comparses, forçant que es ‘depurara’ a canvi de promocionar la part

Trasllat ninots Exposició - Album Faller 1933.

artística. Els primers anys de la dècada següent, la premsa ens confirma el
mal gust i el caràcter carnavalesc més grotesc, havia desaparegut. Sembla
que va coincidir en l’època en que la Cavalcada del Ninot es separà totalment
de l’acte d’entrega dels ninots, ja que els ninots arrivaben danyats al final de
la desfilada.
Per la seua part, la Cavalcada Folklòrica del dia 19 subsistí en el programa i
anà reduïnt-se poc a poc. En 1948, el festeig era només una cavalcada amb els
membres de la comissió guanyadora de l’indult i la seua corresponent banda
de música amb el ninot indultat dalt d’una roca del Corpus.
Al Reglament Faller de 1955 s’inclogué i normativitzà la Cavalcada del Ninot
com a acte important, mentres havia desaparegut totalment la Cavalcada
folklòrica. En 1958 va ser substituïda per la Cavalcada d’Exaltació Nacional,
com a mostra de gratitud per part de la ciutat de València a la resta de l’Estat
espanyol per l’ajuda rebuda arran de la riuada d’octubre de 1957. Cada comissió
fallera desfilà representant a una regió espanyola, finalitzant la Fallera Major
de València i una particular Cort d’Honor formada, eixe any, per 16 xiques
procedents d’altres tantes regions.

La Cavalcada del
Ninot en Torrent
(1942-1957)
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Boro Ciscar
ent
s fallers de Torr
Comissió d’estudi

L’origen de la cavalcada del ninot a Torrent ve de la mà de la Falla de la Plaça
del Cabdill, actual Falla de la Plaça, i primera comissió fundada a Torrent el
1942. La comissió va participar en la Cavalcada del Ninot de València, i el motiu
va ser perquè la falla s’havia adherit a la Junta Central Fallera de la capital.
El 1942 Espanya es trobava en una precària economia de postguerra,
sumida en una manca de matèries primeres de tot tipus, que afectava a tots
els sectors industrials i provocava el racionament i distribució de quotes de
mercaderies. Els materials utilitzats per a la fabricació dels monuments fallers
també estaven subjectes a control, per aquest motiu, l’artista de la comissió
de la Plaça, Francisco Puig, conegut popularment com Paquito el pintor, va
aconsellar a la comissió que s’aderiren a la Junta Central Fallera per tenir dret
a les quotes de material per a l’elaboració de la falla, alhora que la comissió
també podia participar en els actes i concursos de València.
La falla portava com a lema “La cencerrada” i tractava sobre un vidu que
s’havia casat amb una jove. En el monument apareixia el vidu representat,
garrot en mà, eixint d’una casa per increpar uns joves que els estaven fent
la cencerrada de la nit de noces. Mentre la jove novia observava l’escena des
d’una finestra, i un altre grup de alcahuetes també observava l’escena criticant
la situació.
La comissió va decidir participar en la cavalcada del Cap i Casal formant una
nombrosa comparsa, integrada per homes i xiquets disfressats amb perruca i
pantalons curts, que escenificaven la cencerrada als novios. Els fallers es van
desplaçar a València i es van vestir per participar en la cavalcada als baixos de
“Casa Cogollos”, la botiga de teixits i calçat que estava situada al carrer Sant
Vicent 120, on treballava el faller de la comissió José María Ferris Silla, que era
el Cap Local de Falange Espanyola a Torrent i que va ser nomenat president
d’honor de la falla aquest mateix any.
La sorpresa va vindre quan la comissió va obtenir en primer premi a la millor
comparsa, sent aquest el primer premi que aconseguia una comissió fallera de
Torrent a València.
Un dels actes més curiosos i singulars que es va realitzar a Torrent, va ser la
recepció del ninot.
Constituïa una veritable cerimònia de personificació del ninot de falla, on la
comissió al complet es desplaçava fins a les cotxeres del tramvia de Torrent i
allà rebien entre música i traques al ninot. El ninot era rebut amb els honors
d’un viatger que arribava a la població i amb ell portava l’inici de la festa

fallera. La comissió de la Plaça va iniciar aquest acte a Torrent i a data de hui
no tenim coneixement que es realitzara un fet similar en altres poblacions.
A l’any següent, el 1943, es va crear la comissió de l’Avinguda dels Màrtirs,
i va ser l’única que va plantar falla a Torrent, la comissió de la plaça no va
repetir, tot i que estava activa. De l’acte de la recepció del ninot d’aquest any
tenim notícies en premsa, on se’ns informa que dimarts dia 16 a les 21,30 h.
es va procedir a celebrar la “Entrà del Ninot”. La comissió de l’Avinguda es va
desplaçar fins a les cotxeres del tramvia, al barri de la Cotxera, acompanyada
de la Banda del Cercle Catòlic, allà van rebre al ninot que en aquesta ocasió
era un ancià assegut en una butaca. La falla tenia com a lema: L’ensomit de
Torrent i criticava l’anhel que els torrentins tenien de veure que el tramvia pogués
arribar algun dia al Vedat. La memòria i esbós presentats a la Vicesecretaria
d’Educació Popular de Falange Espanyola Tradicionalista i de les JONS, secció
plàstica, per al visat de censura, explicava breument el monument:
“El adjunto boceto recoge a grandes rasgos el anhelo de Torrente sobre el tan
deseado tranvía que proporcione al público el cómodo traslado al Vedat.
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Se compone dicho boceto, de un tranvía por las nubes con conductor y cobrador
y en su interior figuras siluetadas y la Torreta del Vedat; además consta de una
figura que representa a un viejo que ha pasado la vida esperando ver realizado el
proyecto y otro que también ha quedado en la parada muchos años esperando
el tranvía. Hay además cuatro figuras preparando una paella junto a la Torreta.
En la escalinata de la plataforma y sentado en un peldaño, hay una figura que
representa un típico torrentino soñando con el proyecto.”
Una vegada recollit el ninot assegut a la butaca, que representava a un torrentí
que s’havia fet ancià esperant la prolongació del tramvia, la comissió va tornar
entre música i coets fins a l’Avinguda, es procedirà a les 12 de la nit a plantar
la falla.
Aquest any la comissió va realitzar una cavalcada, que si bé no va ser una
cavalcada del ninot, sí que és la primera cavalcada fallera de Torrent. Aquest
acte es va realitzar el dia 19 a les 5 de la vesprada, i en el programa de festes
apareixia amb el nom de Gran Cavalcada. Precedits pel tabalet i la dolçaina
van desfilar els més xicotets de la comissió, seguits per aquells que muntaven
amb un grup de cavalls, després altres muntats en un camió i a continuació
la reina fallera Conxita Mora i Chuliá “Mineta”, i la seua Cort d’Honor, sobre
una carrossa que formava una escala, on es van situar les falleres integrants
de la Cort assegudes als esglaons. Tancava la cavalcada la Banda de Música

Persones disfrassades a una cavalcada de falles.
Falla de la Plaça. Any 1957.
Arxiu de la comissió de la Falla de la Plaça

del Cercle Catòlic. El recorregut de la cavalcada va ser des de l’Avinguda, a
l’altura de l’actual carrer del Salvador, cap a la plaça Bisbe Benlloch, carrer
Sant Cristòfol, Plaça major i Plaça del Raval, on es donava la volta a la Font de
les Granotes, que va estar instal·lada allà fins a 1957, i carrer Sagra, fins tornar
al punt d’eixida. En aquesta primera cavalcada fallera no hi va haver critica ni
comparses al·lusives a la falla.
A l’any següent la comissió de la Falla de la Plaça va tornar a reprendre la
seua activitat plantant la seua segona falla i realitzant diversos actes però no
es realitza Cavalcada del Ninot. Com a fet important a destacar d’aquest any
és la proclamació de la Fallera Major, Amparín Miquel Marín, considerada la
primera Fallera Major de Torrent.
Tres anys després, el 1947, es planta una falla d’iniciativa veïnal al carrer de
Sant Josep a l’encreuament dels carrers Mare de Déu dels Dolors i el carrer Silla.
L’artista d’aquest monument va ser Vicente Pallardó Latorre, qui tenia el seu
taller a pocs metres d’on es va plantar, al carrer Silla número 10. En aquesta
ocasió es van celebrar cercaviles però tampoc es va incloure cap acte semblant
a una cavalcada del ninot.
Van haver de passar dos anys perquè es plantara una altra falla a Torrent, la
comissió de la Plaça va ser l’encarregada de preparar el programa de festes per
1949, que incloïa per primera vegada una falla infantil, amb comissió infantil, i
una Gran Cavalcada Fallera, que va ser anaunciada en premsa:

“La Comisión de la Falla se complace en invitar a todo el vecindario de Torrente
que desee participar en la Gran Cabalgata organizada para el día 19 a las 6 de
la tarde.”
Aquesta cavalcada igual que les celebrades en els anys anteriors no es
considera com cavalcada del ninot, ja que els seus participants ni formaven
una comparsa, ni anaven disfressats tal com la coneixem en l’actualitat,
l’acte més semblant a la Cavalcada del Ninot va tenir lloc el dia 16 amb la
tradicional recepció del ninot i en aquesta ocasió veiem que el ninot es va dur
fins a l’Ajuntament:
PROGRAMA DE FESTEJOS.
Día 16.- A las 8 de la noche “Festa de l’estoreta por la Comisión de la falla
infantil.
A las 8’30, Pregón fallero.
A las 9, Las señoritas falleras y Comisión, en la calle del Dr. Gómez Ferrer
(Cochera), recibirán al “Ninot” que antes de ocupar su puesto en la “falla” se
trasladará al Ayuntamiento para cumplimentar a nuestras Autoridades.
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A las 12, “Plantá de la Falla”
(Torre, Órgano de Información Local, nº 33)
Durant cinc anys Torrent va tenir un descans faller fins a 1954, data en la qual
es va produir el “revulsiu” faller. Es va crear una nova comissió amb el nom de
Barri de l’ermita i van contractar com a artista a Vicente Pallardó Latorre, qui
ja havia collit grans èxits en el Cap i Casal i era un dels artistes més valorats
de l’època. La falla es va plantar davant de la Venta Blanca, al principi del
carrer Camí Reial, el tema de la falla era al·lusiu al gros del xiquet que havia
caigut a la població a inicis d’any de la mà de les participacions de loteria
venudes per la Germandat, de Setmana Santa, de la Santa Faç, i que havia
repartit 32 milions de les antigues pessetes. Es van realitzar diversos actes,
presentació, cercaviles i revetlles, però en aquesta ocasió no tenim notícies de
cap cavalcada. L’activitat de la comissió, i sobretot la qualitat del monument,
va suposar aquest revulsiu faller comentat anteriorment que va fer que les
comissions existents, i altres de nova creació, es posaren en marxa per al
pròxim exercici. Així narrava la premsa en to d’humor l’ambient suscitat en la
població:

“En Torrente sale fuego con las perspectivas falleras del año 1955. Menudo polvo
ha levantado la falla de la venta. Parece ser que se proyectan tres o catorce.”
(Torre, Semanario Literario y de Información, nº 279)
Per fi en 1955 tenim constància de la celebració d’una Cavalcada de Ninot de
Torrent tal com la coneixem actualment. Cinc van ser les comissions que van
plantar falla en la població, la de la Plaça, l’Avinguda, la del Barri de l’ermita, i
recentment fundades la de Sant Roc i la de Barri Dominical, també coneguda
com Poble Nou. Aquest any també es constitueix una primera Junta Local
Fallera de Torrent, encara que oficialment es crearà el 1957. Aquesta primera
Junta Local correspon més be al grup de presidents de les comissions, que
com a agrupació ja mantenien reunions amb les autoritats, mostra d’això és
la notícia que apareix amb motiu de la preparació de les festes:
“Bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, se han celebrado dos reuniones, con
asistencia de los Presidentes de las Comisiones Falleras, a fin de armonizar los
próximos festejos en honor a San José, encauzando la actividad festera en el
marco de la mejor tradición torrentina.
Es de esperar, que la perfecta y adecuada colaboración de todos los interesados,
permitirá una mejor misión de las Comisiones y su actividad, en bien de nuestra
Villa.”
(Torre, Semanario Literario y de Información, nº 321)
En aquesta primera Cavalcada del Ninot varen participar tres de les cinc
comissions de la població. El dimarts dia 15 de març es va celebrar amb un
recorregut que cobria gran part del nucli urbà de l’època, amb una extensió de
1300 metres enfront dels 800 actuals, i la crònica va aparèixer al setmanari
local Torre:
“Cinco fallas, cinco, y ninguna mala. Todas con sabor y garbo. Apuntando,
agudamente, defectos locales con la esperanza que se corrijan. Y con un marco
de confraternidad interfallera, que dice mucho en pro de nuestra Villa.
La cabalgata del Ninot que reunió a las fallas de la Avenida, San Roque, y la
Plaza del Caudillo, revistió un éxito sin precedentes en festejos de esta índole.
Abría marcha la Rondalla Antoniana, precedidos por “tabalet y Dolçaina”,
todos vestidos con el típico traje de labrador. Seguía una comparsa de
caníbales, propiamente ataviados, evolucionando al compás del tam-tam
que acompañaba al ninot representando una de las vocalistas al uso. Seguía
una comparsa de señores enlevitados con bandas y paraguas, aludiendo al

Tres persones disfrassades a una cavalcada de falles. Any 1957.
Cedida per la família Veguer Gay. Arxiu Municipal de Torrent.
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chaparrón que hay que aguantar por la interpretación de los bailes negroides y
las vocalistas sin tino.
Seguían varias carrozas con bellezas falleras, rematando la Fallera Mayor
de la Avenida y su corte, en un suntuoso landó, y escoltadas por varios
mosqueteros.
La Falla de San Roque, presentaba su ninot alusivo a la sufrida clase tranviaria,
con comparsa de cobrador y conductor y varias carrozas, con bellas señoritas
ataviadas de diversos trajes regionales y mejicanos, cerrando su Fallera Mayor
y Corte y la Comisión.
Finalizaba el cortejo, con la Comisión de la Plaza del Caudillo, los cuales iban
enchisterados y enlevitados, detrás de su ninot, que representaba la serie
inacabable de proyectos que han sido enterrados, relativos a mejoras urbanas
de la población, causándoles el consiguiente dolor y pesadumbre.
Varias carrozas y su Fallera Mayor, ornaban la gracia y filigrana de esta
cabalgata.

Se inició la misma en la calle Santo Tomás, pasando por la plaza de San Roque,
Virgen del Carmen, Maestro Giner, plaza del Caudillo, San Cristóbal, Santa Ana,
plaza de San Jaime, Toledo, Clavario, Valentín Planells, Avenida a plaza Obispo
Benlloch, donde tomó cada comisión el camino de su demarcación fallera,
recorriendo las calles de la Barriada respectiva entre la animación y algazara de
toda la población torrentina, que se agolpó en racimos inmensos a lo largo de
las calles del trayecto.
La más cumplida enhorabuena merece las tres Comisiones de fallas citadas,
y muy especialmente la de la Avenida por el acierto y originalidad de poner en
solfa al gremio bailero-vocalistero.”
(Torre, Semanario Literario y de Información, nº 325)
En aquesta primera Cavalcada del Ninot de Torrent, les tres comissions van
desfilar portant el seu ninot a coll al costat de la comparsa corresponent.
A l’any següent la Cavalcada del Ninot ja apareixia com un acte més de la
setmana fallera, en aquesta ocasió van participar les tres comissions de l’any
anterior, i la recentment fundada Falla Ramón y Cajal. La presa va adonar dels
preparatius de la cavalcada:
“Ante la proximidad de las fiestas falleras, las distintas Comisiones de las fallas
locales están celebrando reuniones muy animadas, para organización de los
diversos festejos religiosos y profanos. La preocupación fundamental de estos
momentos reside en la celebración de la Presentación de las reinas y sus cortes
de honor, barajándose distintos nombres de mantenedores y montaje de
espectáculos recreativos que den realce a dichas simpáticas presentaciones.
Motivo de interés, aparte la temática que cada falla pretende fustigar, es
la organización de la cabalgata del Ninot, que se pretende tenga una mayor
perfección y buen gusto que la excelente del año anterior”
(Torre, Semanario Literario y de Información, nº 370)
La cavalcada es va celebrar el dijous dia 15, començant a les 9 de la vesprada i
va acabar a les 11. El recorregut d’aquest any va variar respecte a l’any anterior,
i va discórrer pels carrers València, Gómez Ferrer, Sant Tomàs, Mestre Giner,
Plaça del cabdill, José Antonio (carrer Sagra), Ramón y Cajal, i Avinguda dels
Màrtirs.

“Abrió marcha la Falla de la Avenida de los Mártires y adyacente que, por lo
numeroso y acerado de sus comparsas, han merecido, si es que podemos hablar
de ello ya que todas las comisiones han rivalizado en jolgorio y representación,
el aplauso y admiración más entusiastas del público. Sus moros, chinos,
oceánicos, rancheros del Oeste, y miembros de ONU, causaron el regocijo del
vecindario por lo atinado de sus alusiones. Así mismo, cabe señalar la presencia
de la crítica local a cargo de las comparsas de la Plaza del caudillo, en su
simpática alusión musical y el grupo de “Sierra Morena”, de la calle Ramón y
Cajal, por la crítica tan certera y de buen gusto, con que han sabido fustigar la
serie de impuestos que gravan al contribuyente torrentino. Y la Falla de la Plaza
de San Roque, con la sencillez de sus participantes, avalada con la belleza y
ornato de su comparsa quijotesca y de seriales radiofónicos. Una cabalgata que
merece los mejores aplausos, por la sana alegría, buen gusto y corrección que la
han presidido, lo que dice mucho en pro de nuestra población.”
(Torre, Semanario Literario y de Información, nº 374)
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L’acte de recepció del ninot continuava celebrant-se, però tenim coneixement
que en aquesta ocasió alguna comissió ho va celebrar el dia 16, el que ens fa
suposar que en la cavalcada no sabem si portaven les comissions participants
el seu ninot com en l’exercici anterior.
L’única comissió que no va participar en la cavalcada va ser la del Poble Nou, que
si bé fins fa poc es creia no havia tingut activitat en aquest exercici, documents
trobats recentment han revelat que van plantar una xicoteta falla, que per la
seua grandària es va catalogar d’infantil, encara que era de temàtica més
gran, i un programa de festes complet on s’indiquen les cercaviles i desfilades
realitzats per la comissió.
El 1957 les falles eren una festa consolidada a Torrent, integrades dins el
calendari festiu de la població i amb una més que nombrosa participació.
Les comissions eren requerides per a actes de les festes patronals, i festivitats
de Sant Isidre o la Mare de Déu dels Desemparats. Res feia preveure que
aquest seria l’últim any en què es plantarien falles a Torrent fins a una dècada
després.
Els actes fallers de les diferents comissions van començar el diumenge 24 de
febrer amb la presentació de la Falla del Dominical, Poble Nou, i tot seguit el
diumenge 3 de març la va realitzar la Falla de l’Avinguda. La plaça la va celebrar
el 5 de març i va ser realitzada íntegrament en valencià, amb una crítica molt
mordaç en referència a la manca de petroli en la població, i altres al·lusions als
problemes locals. Aquesta presentació no va ser del grat de les autoritats, que

Cavalcada del ninot falla de la Plaça, any 1955.
Arxiu de la comissió de la Falla de la Plaça

van sol·licitar còpia de tots els textos representats i sobretot de la “propaganda
fallera en valencià” que s’havia repartit entre el públic assistent. La propaganda
referida era una targeta de repartiment de petroli, on s’informava irònicament
de les properes perforacions que anava a fer la comissió el 14 de març, i els
dies de racionament es farien el 30 de febrer de cada any. L’endemà l’alcalde
Arturo Benlloch Arévalo li va dir al president de la recentment creada Junta
Local Fallera, Ricardo Fernández Roig que li comunicava que d’ara endavant
per celebrar un acte públic calia demanar autorització prèvia i donar compte
dels temes que s’anaven a tractar.
Dimecres 13 es va remetre una comunicació a les comissions perquè es
atenguueren les normes advertint la prohibició de celebrar balls, i que qualsevol
celebració d’aquests seria sancionada per l’alcaldia. La crispació regnant
entre el col·lectiu faller i les autoritats per la prohibició de celebrar balls, més
les crítiques de les comissions en les seues presentacions, feien que l’ambient
estiguera cada vegada més tens.
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La cavalcada de 1957 es va celebrar dijous 14 amb total normalitat, segons la
premsa local, tot i que encara no s’havia autoritzat la planta de les falles per
part de l’alcaldia. El setmanari Torre va informar breument de la cavalcada:
“La cabalgata del Ninot ha significado, una vez más, la alegría más estruendosa
y el derroche de gracia que tanto viene prodigando desde que se realizó por
primera vez. Todas las fallas han rivalizado en sus cortejos; comicidad, fino
humor, critica amable, nos han deparado una jornada, la del jueves por la
noche, que nos place sobremanera airear y de la que daremos cabal referencia
en el próximo número”.
(Torre, Semanario Literario y de Información, nº 423)
Aquesta va ser l’última notícia referent a les falles que apareixia publicada a la
premsa local de Torrent. La notícia no va adonar de la crítica de la cavalcada
d’aquest any, però els testimonis i fotografies que han arribat als nostres dies
ens donen informació dels temes que la van ocupar. Rosario Miquel, fallera de
la comissió de la Plaça, recorda que dos homes disfressats de gitana va ser un
grup bastant polèmic, les crítiques que més es recorden van ser les referides a
la manca d’abastament de petroli a la població.
La nit del 18 de març es va produir l’enderroc dels monuments fallers de Torrent
i amb aquest fet es va concloure la primera etapa de la història de les falles
de la població. Van haver de passar una dècada fins a tornar a veure una altra
Cavalcada del Ninot a Torrent.

Fallers de la falla Sant Roc a una cavalcada de falles.
Arxiu falla Sant Roc.

Història de la
Cavalcada del
Ninot a Torrent
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Xiquets i xiquetes disfrassades a una cavalcada
de la falla Sants Patrons.

La Cavalcada del Ninot, junt amb la Crida i l’Ofrena, és l’acte faller més
multitudinari del programa faller torrentí. El seu caràcter desenfadat i subversiu
entronca amb l’ADN fester i amb la necessitat de trencar la monotonia, fer
sàtira i crítica de la societat i adoptar una altra identitat per uns instants. Per
la seua banda, la cavalcada infantil (que en 2018 ha complit 40 anys) adopta
un missatge didàctic, ple de fantasia i creativitat per involucrar als menuts en
la festa al voltant de la disfressa. Màscares, carrosses, música, crítica i molta
diversió són els millors complements per eixir al carrer i disfrutar-les. Agafem
la màscara i fem repàs històric del seus orígens, naixement, anècdotes i
polèmiques de la Cavalcada del Ninot a Torrent.
Antecedents carnavalescos i mascarades torrentines
Els antecedents de la Cavalcada del Ninot els trobem al carnestoltes i festes
de disfresses, enteses com un parèntesi al calendari on les classes populars i
també la burgesia trencaven la rutina i les normes socials per eixir al carrer i
de manera subversiva fer crítica, burla, sàtira i intercanviar papers i identitats
abans de l’arribada de la Quaresma. El costum medieval del carnestoltes
remarca com les classes populars, formant comparses i amb acolorides

disfresses, dansaven en grup els balls de l’època, mentre que els cavallers
constituïen quadrilles eqüestres i lluïen tant la seua habilitat com els seus rics i
luxosos vestits.1 Com veiem, el carrer era un escenari compartit al carnestoltes,
ja que com descriu Ariño:
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Es una festa popular, però interclassista. Enfonsa les seues arrels
en una tradició de segles, però es troba en perpetu dinamisme
i metamorfosi. Sota el regnat de la màscara, que estén els seus
dominis sobre la totalitat de l’estructura social i a la qual l’imaginari
col•lectiu atribueix la capacitat de dissoldre les diferències de classe
i les jerarquies, trobem la modulació festiva de formes de relació i
d’expressió que reprodueixen les distàncies socials i les subratllen.2

Cap al 1850 el programa del període carnavalesc valencià constava de tres
tipus d’actes: màscares públiques de vesprada a l’Albereda, vetlades nocturnes
en els salons, societats i cases particulars i funcions de desgreuge en esglésies
i parròquies, que aniran canviant per pressions polítiques, ja que “cap altra
festa no estarà tampoc tan sotmesa al control policial i a la mirada vigilant del
poder (...) encara que, estimulat en algun temps pel poder com a terapèutica
social, era generalment temut com a font de potencials perills.”3 Altra causa
dels canvis en el carnestoltes van ser els canvis en els gustos de la societat: “No
és d’estranyar que la burgesia, una vegada instal•lada en el poder i conformat
l’aparell jurídic segons les seues necessitats, preferís el saló brillant, la disfressa
refinada i el ball entre iguals, a la festa informe del carrer i al contacte apegalós
i exposat amb les classes “plebeyas” i “incultas”.4 El motor, per tant, d’este nou
gust carnavalesc a mitjan del segle XIX serà la diferenciació social (discriminació
de les relacions socials), sota la qual s’articula una nova cultura, sensibilitat i
gust desproveïda de crítica social. La festa passa de comparses filantròpiques
a una cavalcada artística on la festa comença a infantilitzar-se, fins arribar a
una transformació estètica al 1930:
1 Ariño, Antoni (1993): El calendari festiu a la València contemporánea. 1750-1936. Ed. Alfons El
Magnànim. València. Pàg. 51..
2 Ariño, Antoni (1993): El calendari festiu a la València contemporánea. 1750-1936. Ed. Alfons El
Magnànim. València. Pàg. 51..
3 Ariño, Antoni (1993): El calendari festiu a la València contemporánea. 1750-1936. Ed. Alfons El
Magnànim. València. Pàg. 53.
4 Ariño, Antoni (1993): El calendari festiu a la València contemporánea. 1750-1936. Ed. Alfons El
Magnànim. València. Pàg. 53.

Cavalcada del ninot falla de Sants Patrons, any 1955.
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Cavalcada del ninot falla de la Plaça, any 1968.

“La transformació del Carnaval no era més que un aspecte
d’una política molt més ambiciosa: la modernització urbana i
la modernització cultural eren les dues cares d’un mateix procés
impulsat per la burgesia i les institucions. Els mecanismes utilitzats
per a imprimir aqueixa orientació culta, agradable i útil en el cas del
Carnaval, combinaven tant les mesures repressives i dissuasòries com
la més subtil estratègia dels premis i les recompenses. Del Carnaval
inorgànic, espontani, que es desenvolupava en l’Albereda sense més
prescripció que la inèrcia dels determinismes socials, passem ara a
una festa políticament controlada i governada, que es transforma
en modern espectacle urbà i es concep al mateix temps com a
mercaderia i com a símbol de la ciutat en transformació i progrés.5
Carnestoltes i disfresses a Torrent
Per extensió i imitació esta festa popular reconvertida va arribar també a
Torrent on era molt bé acceptada per les classes baixes, però també per la
burgesia. Cal recordar que Torrent va ser un centre turístic incipient per la seua
qualitat mediambiental i per les facilitats que suposava l’arribada del trenet.
5 Ariño, Antoni (1993): El calendari festiu a la València contemporánea. 1750-1936. Ed. Alfons El
Magnànim. València. Pàg. 65.

Cavalcada del ninot falla de la Plaça, any 1968.

Així podem vore com a finals dels segle XIX i principis del XX eren populars les
festes en societats musicals, a les que només podies entrar si eres soci o si algú
t’apadrinava. Com veiem eren festes de saló de tipus burgés al llarg de quatre
nits (les de diumenge, dilluns i dimarts anteriors al dimecres de cendra) i també
la del diumenge següent, conegut com Piñata, on els protagonistes eren els
balls de màscares fins la matinada:
“Solían celebrar estas fiestas con asiduidad las tres sociedades
siguientes: Centro Artístico Musical, “Sagra”; Sociedad Musical Obrera,
“La Figa”, y Sociedad El Centro, “El Rosco”. En los últimos años de su
celebración también se dieron bailes en algunos centros de partidos
políticos, tales como el Centro Autonomista y el Centro RadicalSocialista. En todos ellos, con suficiente antelación, procedían las
juntas directivas a su adecuado adorno; se iluminaban los locales
extraordinariamente, se preparaba el saloncillo para recibo de las
máscaras -las cuales no podían acceder a los bailes sin mostrar
su rostro a la junta--; cuando no era persona conocida había de
responsabilizarse un socio, y se montaba la plataforma para los
músicos. Se repartían los pases, consistentes en unos rectángulos
de cartulina poco mayores que una tarjeta de visita, que estaban
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perforados y numerados en las cuatro esquinas del 1 al 4, cortándose
a la entrada el número correspondiente a cada noche. Los forasteros
podían, previo pago de una cantidad estipulada, entrar al baile, pero
siempre presentados por un socio.”
Pròxima l’hora del ball, al voltant de les nou i mitja, començava l’afluència
de socis i família, ocupant sempre el mateix lloc: per exemple, en el casino de
“Sagra” solien asseure’s tots els anys la mateixa família, junt al piano, o sota
del rellotge de sala, o bé al costat del pupitre del “oncle Mallol” -el cobrador-,
com així mateix al peu de la tribuna dels músics, etc., per la qual cosa era molt
fàcil localitzar a cada soci i la seua família en cas urgent:
“Es obvio también consignar que los conserjes respectivos se proveían
de toda clase de municiones comestibles, bebestibles y arrojaban
-confetti y serpentinas, al propio tiempo que los galantes mayores
se procuraban buen acopio de tubos lanzaperfumes -cilindros de
vidrio conteniendo fuertes esencias, que salían a presión pulsando
una palanquita tipo sifón-, que no eran, ni más ni menos, que los
precursores de los actuales “aerosoles” con todo su presuntuoso
“made aquí” y “made allá”, lo que viene a demostrar que aquí,
nosotros, tampoco estábamos mancos por aquellas fechas.”6
A l’hora de l’intermedi, a les dotze de la nit; els assistents es traslladaven a
la dependència del bar o “mostraor” per a prendre un refrigeri, era l’hora dels
“bromazos” amb les màscares, i certes males jugades d’índole interconyugal,
també tenia lloc el trasllat a altres societats, amb la qual cosa s’establia un
vertader tràfec dels uns als altres locals que durava ja tota la nit. Passada la
mitja hora es reprenia el ball fins a les tres o les quatre de la matinada. Pel que
fa les disfresses, els torrentins el buscaven entre els baguls familiars o amics i
alguns anaven a tendes especialitzades:
“Las menos solían ir a las roperías de Valencia “Casa lnsa” o “Lita el
peluquero”, etc., y las más, generalmente, a casa la tía Amparo, “La
Gaya”, quien tenía su establecimiento en la calle de San Cristóbal,
esquina a Santa Ana, que cobraba de dos a diez duros de alquiler por
el disfraz, según su clase. También en la calle repercutía el carnaval;
las gentes que no asistían a los bailes llenaban la plaza, comentando
graciosamente el paso de las máscaras, y rodeaban a éstas con
intentos de descifrar el “no me conocerás que muchas veces se
resolvía en un formidable “bolo” (empujones en serie, tipo cadena),
y no era difícil que rodasen algunos por el suelo. Después, un poco
más tarde, sobre las diez, hacían su aparición en la plaza “Ernesto”
6 Nico. Torrente Boletín de Información, núm. 161, enero-febrero 1976.

Falla Sant Roc, llibret falles 2019 *

64

Cavalcada del ninot falla Sant Pere Alcàntera, any 1969.

y “Piletes”, famosos “coloquieros” locales -más y mejor dotados, en
su simplicidad, que muchos humoristas actuales-, que cada año
presentaban una novedad en su pública actuación, y ya era sabido la
farsa terminaba siempre, indefectiblemente, con la insuperable serie
de “bolos”, que hacían rodar por los suelos a “Ernesto”, a “Piletes”
y a los bártulos que habían necesitado para su cómica parodia.
Esta era, lector, la forma que daba la costumbre local a las fiestas
carnavalescas que durante muchos años se celebraron en Torrent,
hasta que, allá por los años treinta, las inquietudes naturales en la
situación política hicieron necesario poner punto final.”7
I és que a Torrent, igual que a València, els baixos nivells de participació, la
falta d’unitat en la seua organització, la creixent polarització política indicaven
la mort del carnestoltes fins el seu toc definitiu amb la dictadura franquista,
de tal manera que quan “el nou règim franquista va suprimir el carnaval a
tot Espanya, per raons polítiques i ideològiques, la festa ja estava en franca
decadència. En aquest sentit, l’Almanac de Las Provincias afirmava el 1940:
“El Carnaval recibió el golpe definitivo de muerte, asestado por
el Gobierno. Sabido es lo lánguidamente que discurría. Había
7 Nico. Torrente Boletín de Información, núm. 161, enero-febrero 1976.
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desaparecido de la calle y de él sólo quedaban los disfraces infantiles
y los bailes nocturnos en varias sociedades y en algunas casas
particulares. Fiesta pagana y de un bullicio y alegría cascabelera,
había de constituir un amargo contraste con el estado actual del
alma nacional, tan dolorida por las pasadas tragedias. El Gobierno,
haciéndose cargo de todo esto, dictó una disposición prohibiéndolo
en absoluto y dando instrucciones a la vez para que la prensa ni lo
mentase siquiera. Y transcurrieron los tres días en que se le rendía culto
antaño, sin el más insignificante recuerdo a su muerte definitiva.”8
Així doncs, la dictadura s’encarregà de ressacralitzar la societat i neutralitzar
les festes “manifestacions o actes que pogueren tenir reminiscències o
evocacions carnavalesques, com va passar, per exemple, amb la Cavalcada
del Ninot fallera o la Degolla del Corpus. En conseqüència, l’alternativa per a
la supervivència del carnaval estigué, fins a la nova legalització després de la
mort de Franco, en el camuflatge dins les festes patronals o inserit en festejos
de caràcter religiós.”9
8 Hernàndez, Gil-Manuel (2002). La festa reinventada. Calendari, política i ideología en la
València franquista. València. PUV. Pàg. 48.
9 Hernàndez, Gil-Manuel (2002). La festa reinventada. Calendari, política i ideología en la
València franquista. València. PUV. Pàg. 49.
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La necessitat de trencar la rutina i deixar-se emportar per la subversió festiva de
la festa carnestoltesca va transformar estos balls de màscares en cavalcades
dins del calendari religiós i ressacralitzat de la nova Espanya. En este sentit,
a Torrent trobem cavalcades de gala i de disfresses dins de la programació
de les festes patronals, on la gent participava en cotxes de cavalls, landós i
carruatges, a l’estil de la batalla de flors de València. Esta festa de la màscara
va evolucionar a la Cavalcada del Ninot de les primeres comissions falleres en
el reinventat calendari franquista, on la sàtira social prenia de nou el carrer,
sota la ferma repressió del nou regim.
Així doncs, la Cavalcada del Ninot de Torrent naix per imitació de la festa fallera
del cap i casal, de la qual mimetitzem alguns punts del programa d’actes, com
la Cavalcada del Ninot de València, però també del compendi sincrètic que
aporta els afegitons de la tradició carnestoltesca torrentina.
Naixement de la Cavalcada del Ninot a la primera època fallera
En 1942 amb la fundació de la falla de La Plaça com a primera comissió de la
ciutat, trobem les primeres referències de la cavalcada del Ninot, entesa com
a tal. Concretament ens referim a que la falla en el seu primer any de vida va
tindre prou moviment i va participar en la cavalcada del ninot de València, una

Cavalcada del ninot falla carrer Toledo, any 1980.

activitat on seria referent en els anys posteriors. La comparsa estava formada
per un nombrós grup d’hòmens, al que se li van sumar xiquets disfressats amb
perruques i pantaló curt escenificant una esquellotada (cencerrà) a la parella
del vidu i la jove novençans, que era precisament el que es representava a la
seua primera falla. El vell ho interpretava Jose Costa Morena i la jove Carmen
Costa Morena, que anava vestida de blanc. La comparsa es va vestir en els
baixos de “Casa Cogollos” en el carrer Sant Vicent de València, on treballava el
faller Jose Maria Ferris Silla, Cap Local de Falange Espanyola en Torrent, que
va ser anomenat enguany President d’Honor de la falla. Va obtindre el premi a
la millor comparsa del cap i casal.10
A partir d’esta etapa es fiquen els pilars de la festa fallera amb les primeres
comissions, que de manera interrompuda ompliran d’actes la setmana fallera
i començaran a crear el concurs de cavalcada i a atorgar els primers premis, tal
i com ha analitzat Ciscar en l’article anterior. Les Cavalcades del Ninot entraran
també en letargia, al igual que la festa fallera a partir de la prohibició de les
falles, arran de l’episodi de la Tombà de les falles en 1957.
10 Beguer Esteve, Vicent (1978): “Apunts per a la història de les falles en Torrent’’, dins de núm. 6
d’EI granerer, 1978.
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Segona època de les Cavalcades del Ninot
Amb el període de refundació, la falla de La Plaça i Àngel de l’Alcàsser tornen a
l’activitat fallera, que es va concentrar en els mesos de febrer i març. Els actes
eren molt senzills i familiars. En març de 1968 el diari Torre recull la tornada de
les falles:
“Las dos comisiones falleres están trabajando intensamente y
perfilando los contornos para las fiestas falleres. Como se sabe, para
este año, y como quien dice, para empezar, son solo dos las fallas que
se van a plantar. Pero son dos comisiones que vienen muy animadas;
(…) cuyos organizadores anuncian que, aunque solo sean dos, habrá
ruido, por el momento, para sustituir este año a las que se espera
se incorporen en ediciones sucesivas (…) Para ello nuestra ciudad se
incorpora de nuevo a esta nuestra tradicional fiesta sin par”11
La setmana fallera es basava en passacarrers, l’Ofrena, balls, la missa de Sant
Josep i la Cremà, només una setmana. Eixe any per donar-li més importància
a la festa es va fer la inauguració del carrer José Iturbi, on participà la falla de
La Plaça.
11 Torre. Mensual. Marzo de 1968.

La primera cavalcada del ninot després de la refundació va ser molt senzilla es
va realitzar els dies previs al 15 de març de 1968, entre setmana, al voltant de
les 21 de la nit, protagonitzada pels fallers de La Plaça, que venien de la tradició
fallera anterior. Es tractava d’un acte plenament adult, encara que la fallera
major infantil participava acompanyada d’alguna germana o fills d’amics amb
disfresses. La inèrcia de l’acte venia impulsada per la tradició de cavalcades
de la primera etapa, un acte molt volgut pels fallers de Torrent, donat el seu
caràcter de diversió, participatiu i subversiu, ja que durant la desfilada quasi
tot estava permès. Es tractava d’un carnestoltes de carrer (sense premis, ni
bases), però dotat de crítica local i on la figura i el protagonisme del ninot
estava clar des dels inicis.
Com és evident, la cavalcada del ninot de Torrent té el seu origen en l’extensió
del programa de festes falleres de València, on s’arreplega oficialment la
tradició dels fallers de passejar el ninot que aportava la comissió a l’exposició
de l’indult del foc, fins al casal o fins la col·locació al propi cadafal. Cal recordar
que la primera exposició del Ninot a Torrent es va inaugurar a les falles de 1976,
per tant és molt curiós com la cavalcada va existir abans que la pròpia mostra.
Tot i això, l’adaptació d’este acte oficial del cap i casal a les falles torrentines
es va materialitzar respectant este origen del ninot i les falles van traure a
passejar un ninot dels que estaven preparant per a falles en una comparsa.
Pasqual Andreu, que va ser secretari i faller veterà de La Plaça, ens ho conta:
“Quan vam plantejar fer una cavalcada del ninot, el més característic
va ser la reivindicació del ninot. Durant tota la desfilada portàvem en
la comparsa un ninot. És una cosa que desgraciadament s’ha perdut i
m’agradaria que es recuperara. El ninot de la falla el portàvem al muscle,
com en processó i tota la gent disfressada al voltant. L’argument de la
cavalcada ha de contar de què tracta el monument, la nostra falla.”12
En este sentit, podem dir que els fallers de la falla de la Plaça van ser els
més actius a l’hora de preparar les cavalcades, ja que venien d’una tradició
cavalcatera anterior. No tenim constància si Àngel de l’Alcàsser va realitzar
dit acte, ja que la comissió no fa referència en el seu primer any, ni apareix
en premsa. Així doncs, les falles de 1968 van ficar la primera pedra del nou
programa d’actes fallers. Luis Alabajos13, faller veterà de la falla de la Plaça,
recorda que el lema d’esta primera cavalcada de la segona època era “Se
cambia la luz a 220 voltis” i tractava sobre el preu de la llum, arran del lema del
monument que tenien previst plantar el 15 de març, que no era un altre que una
torre elèctrica. Es tractava d’un cadafal de reduïdes dimensions, sobre el qual
es col·locaren 4 escenes rematades per una antena. El monument pretenia
criticar els preus de la llum i les reformes de Torrent i es va plantar als peus dels
12 Entrevista a Pascual Andreu el 20 de juliol de 2016.
13 Entrevista a Luis Alabajos, el 20 de juliol de 2016.

porxis. Va fer molt d’aire i el primer dia el vent va tirar la mitat de la falla a terra,
recorda Elvira Iborra Daries, primera fallera major de la segona època d’esta
falla. La seua crítica era obra de José Rodríguez Velert i es centrava en l’enganx
il·legal a la xarxa elèctrica pels alts preus de la llum:
Ja de que la llum es trata
Pues menuda saragata
Pareix que así s’està armant,
Les tisores per davant
Sembles dispostes pa el corte
I l cobraor que es del Norte
Ú en cobra tot o ve el tall.14
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Una escena criticava la brutícia de Torrent i el fem que hi havia al carrer; una
altra, el retard en l’arriada del telefono automàtico, representat amb una
tortuga, i com a curiositat, la falla arreplega l’anècdota local de quan deixaren
a soles, sense acompanyants, a la reina de les festes de juliol durant un acte.
Estos temes els van plasmar a la cavalcada del ninot. Concretament, esta
última escena es va vore representada en el moment en el que la reina de les
festes de Torrent es va indisposar en la cavalcada de juliol i va d’haver d’eixir de
la comitiva, tal i com ens conta Elvira:
“En la cavalca del Ninot vam criticar este succés. Per a donar exemple
em ficarem a mi actuant com a reina de les festes, amb el monyo
mig desfet com s’hi m’haguera de retirar i una amiga meua va fer de
Fallera Major de la comissió. Rosa (la fallera major infantil) anava de
flamenca, com a crítica a les festes. Les dos anàvem en un carro de
cavalls, era una cavalcada conjunta, majors i infantils, érem poquets.
Recorde que el recorregut començava per Vora Sèquia, fins arribar a la
plaça i acabava en El Rabal.”
Des del punt de vista de la fallera major infantil, Rosa Maria Ros Mora, podem
deduir el caràcter desenfadat de l’acte i la testimonial presència dels infantils.
Rosa recorda el següent:
Recorde anar disfressada de flamenca. En el cotxe de cavalls anava
Elvira, disfressada de reina de les festes; la meua germana, també de
flamenca; i un faller de la comissió i la seua filla disfressada de vaquera i
un xiquet (els sues pares tenien una carnisseria la carrer de Ros). Pense
que va participar Àngel de l’Alcàsser, però no estic segura.
14 Rodríguez Velert, Josep (1968). Llibret de la falla de la Plaça, 1968.

Cavalcada del ninot falla de la Plaça, any 1981.

Per la seua banda, la part més festera la ficaven els homes de la falla, que
aprofitaven qualsevol excusa de la festa fallera (com les juntes executives
durant tot l’any) com a element subversiu de la quotidianitat, una manera
d’escapar de la rutina de la llar i fer-se una copa amb els amics en els bars
que funcionaven com a primers casals. En este sentit, la cavalcada del ninot
va esdevenir el zenit d’esta catarsi festera desenfadada, on la disfressa,
l’acceptació d’un rol diferent, la crítica local i l’alcohol eren els aliats per a que
l’acte tinguera tan bona acceptació. Ja fora criticant al consistori en plena
dictadura franquista, disfressar-se de dona o fins i tot de nadó. Així ens ho
conta Vicent Vásquez, qui va ser un dels promotors de que tornaren les falles a
Torrent. Va ser -per uns mesos- el president extraoficial de la falla de La Plaça,
fins que el grup de joves van buscar l’experiència i seriositat que aportava la
figura de Pepe Roig Alegre. El periple de Vicent Vásquez com a faller va acabar
en la mateixa cavalcada del ninot, tal com ens conta:
“No vaig arribar a plantar la falla, la meua curta vida fallera acabà el
dia de la cavalcada del ninot, renyí amb la dona per culpa de la bufa
que vaig agafar. En la cavalcada del ninot em vestiren de xiquet de
bolquers i Bessini i el coixo em tragueren una disfressa de nino i em
ficaren dins d’un carro de fem dels que gastava l’ajuntament. El carro
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estava ple de polls i ple de brutícia, però em fiquí dins i em deixaren
encarregat d’una garrafa de conyac... agafí tal borratxera que només
arribar a casa la meua dona em dutxà en el corral, amb tot el fred que
fa en ple març... em va dir: “nene, o la falla o jo.” Jo volia molt a la falla,
però també tenia una família. I ahí acabà la meua experiència fallera” 15
La Cavalcada del Ninot s’oficialitza
L’Ajuntament i la Junta Local fallera (en el seu primer any de refundació, 1969)
van editar un programa de festes oficial titulat “Programa general de actos.
Fallas de San José. Año 1969”16, que comprenia les activitats del 13 al 19 de
març, així com una relació de les onze falles, el seu emplaçament i presidents.
Este programa estava firmat per l’alcalde de la ciutat, Vicente Lerma i el
president de la Junta Local Fallera, Pascual Chuan. El 13 de març a les 20
hores començava la programació fallera amb la cavalcada del ninot, que
començava des de la plaça Dominical i passava pel carrer “general Sanjurjo,
Mártires, Valentín Planells, Capitán Cortés, Ramón y Cajal, Plaça del Bisbe
Benlloc, San Cristòbal, Caudillo y Maestro Giner, para terminar en la plaza San
Roque”. Com veiem, un recorregut complemetament diferent a l’actual i que
15 Entrevista a Vicent Vázquez, 14 de desembre de 2016.
16 Ajuntament de Torrent (1969): Programa general de actos. Fallas de San José. Año 1969.
Març, 1969.

queia en dijous, una festa entre setmana com a prèvia de la gran setmana
fallera, a dos dies de la plantà. El Beguer recull: “Hi hagué en dit any -1969cabalgata del ninot, ofrena de flor a la Verge, nit de foc, revista d’humor per
Àngel Villena i varen acudir a la bendició del monument que es va inaugurar
a honra del fundador dels Terciaris capuchins, Pare Lluís Amigó. Ah!, també,
operació «kilo».”17 La Falla de la Plaça porta la proposta “A la lluna, lo roí”, on es
critica la brutícia de la ciutat i els projectes oblidats del consistori que es gasten
de matalàs, i l’estètica ye-ye.”18
La desapareguda falla de Sant Pere Alcàntera va formar-se al 1968, presidida
per Francisco Gasull, acompanyat de la fallera major, M. Amparo Cervera
Royo. Al juliol d’eixe mateix any, la falla va participar en els actes solidaris
i caritatius de les festes patronals, amb la donació de l’operació quilo,
acompanyada per les seues màximes representants, així com en la cavalcada
d’estiu, on les falleres de la comissió van pujar a un carro des d’on penjava
el cartell “la comissió de la falla Sant Pere d’Alcàntera, any 1968, dóna les
gràcies a totes les comissions”. Transcorreguts uns mesos, la falla va participar
en la cavalcada del ninot de 1969 amb una divertida comparsa on un grup
de criades cuidaven d’un gran bebé adult sobre un carro en el qual apareixien
il·lustrats els membres de la família Telerín i el març, Sant Pere d’Alcàntera va
plantar la primera falla. La falla també va participar en la cavalcada del ninot
de 1970, on les seues màximes representants van desfilar amb cotxe de cavalls
i en acabar van participar en la cavalcada del Regne, a València ciutat, i dins
de la programació de falles de la Junta Central Fallera, on Torrent, com a poble
convidat, hi va participar amb una carrossa presidida per totes les falleres
majors de les comissions de la capital de l’Horta Sud.
Per la seua banda, la fallera major de l’Avinguda, Paquita Yago, recorda: “la
cavalcada es feia de particular, jo anava vestida de reina. Anava molt guapa,
tant, que per este motiu van vindre a ma casa per a proposar-me que fora
reina de l’encontre. I així va ser. Al 1971 vaig ser reina de l’Oració de l’Hort. La
mare de la meua fallera major infantil tenia molta vinculació amb aquesta
germandat i així va sorgir, imagina si anava guapa. A la cavalcada anaven en
carruatge, en cotxe de cavalls.” 19
En 1972 la falla que va guanyar el 1r premi de Cavalcada del Ninot va ser la
falla Àngel de l’Alcàsser, per la seua banda, la falla de la Plaça planta una
falla sobre pirates i la seua fallera major infantil, Xelo Moreno Simó, recorda el
bé que s’ho va passar. La cavalcada del ninot se va celebrar el 14 de març a
les 20.30 hores i es tiraven billetes falsos de 1.000 pessetes de publicitat de
Torrent i passant per l’Ajuntament (Casa de la Cultura) s’havien acabat i els
fallers ràpidament buscaren més. 20
17 Beguer Esteve, Vicent (1980). “Les falles i Torrent: Xicoteta història, El Granerer 1980
18 Rodríguez Velert, Josep (1969). Llibret de falla de la plaça 1969.
19 Entrevista a Paquita Yago Costa 9 de junt de 2017.
20 Entrevista Xelo Moreno el 4 de juliol de 2016.
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A l’any següent, la cavalcada gran es va celebrar el dissabte, 12 de març de
1973, a les 20.30 de la nit i ja era un dels moments més esperats del calendari
faller, tal com descriu la Crònica de El Granerer un any després, on podem
vore com la presidència es trobava en la façana de l’ajuntament (a la plaça) i
també com continuava la tradició de portar el ninot en la comparsa:
Un dels festejos de major ambient popular és el que va tindre lloc
en la nit del dia 12, la Cavalcada del Ninot, que cada any va prenent
major increment en aquesta ciutat. Les dotze comissions van desfilar,
exposant les seues crítiques amb els ninots i comparses al·lusius als
motius de cadascuna de les falles. L’ordre de la desfilada, que es va
iniciar a les 8’30 de la nit per a acabar a les 11, va ser el següent: Obria la
marxa la falla de Pare Méndez, amb el lema de “La guerra totalitària”,
i li seguia la barriada de la Cotxera, amb “La temperatura”; plaça de
Sant Roque, “Falta de vigilància”; Sants Patrons, sobre els concursos
de la tele; Ramón y Cajal, en “Classes de peixca”; carrer de Toledo, “Per
culpa de la pompa”; carrer de Sedaví, “Tot el que pucha”; Poble-Nou,
“La dóna, eixe dimoni”; avinguda dels Màrtirs, “Els rajares de “lligar”;
Falangista, “Banyes de moltes classes”; Angel de l’Alcazar, “Fraseologia
futbolera”, tancant la plaça del Cabdill, amb “Les quinieles”, i després
de les dotze falles, la Fallera Major, senyoreta María Aurora Martínez
Simó, va presidir en artística carrossa, amb tota la seua Cort d’Honor.
Les músiques, el guirigall i l’enorme gentada van estar presents en tot
el recorregut de la cavalcada, i enfront de l’Ajuntament, en un gran
cadafal, les autoritats i Junta Local Fallera van presenciar aquesta
magna desfilada. Després de la Cavalcada del Ninot, el dia 13, a les 11
de la nit, va tindre lloc, a l’Hotel Lido, del Vedat, una extraordinària festa
amb ball de gala en honor de la Fallara Major i la seua Cort d’Honor,
amb la destacada assistència de les autoritats i comissions falleres.21
L’acte era molt esperat i atractiu per als fallers i no fallers. Tal i com diu el
Llibret d’eixe any de la falla de La Plaça: “Vistosa desfilada con las comparsas
representativas de lo que va ser la falla i que recorrerá los siguientes itinerarios:
partiendo de la plaza Dominical, General Sanjurjo, Avenida Mártires, Valentín
Planells, capitán Cortes, Ramón y Cajal, Obipo Benlloch, Plaza Caudillo, Santo
Tomás, Plaza San Roque, donde se disolverá”22. El cadafal eixe any feia una
crítica al comparar els jocs d’atzar i la vida del treballador, era una crítica a la
febre sorgida al voltant de la quiniela, dels diners fàcils enfrontat al dur treball
de cada dia. La crítica deia així:
21 El Granerer, 1973. Torrent.
22 Llibret de falla de la Plaça de 1973.

Cavalcada del ninot falla Poble Nou.
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“Es el atzar de la vida;
Per mes que vages buscant
I els diners gastes juant
Ja no tindràs eixida
Que’l treball, però suant.”23
Però eixe any els guanyadors tornaren a ser els fallers d’Àngel de l’Alcàsser i
Poble Nou es va fer amb el 2n premi. Cal destacar el cas curiós de la comissió
del primer premi, davant el alt cost de les disfresses de la cavalcada va decidir
subvencionar la meitat del cost de l’acte:
“Les disfresses, per a la mateixa era un cost per a fallers i falleres.
Com tots els anys hi havia la mateixa queixa i perquè no suposara
un cost addicional, enguany es va decidir que el 50% dels guanys de
la loteria venuda per les faIleres seria per a costejar el seu trage de la
cavalcada.”24
23 Llibret de la Plaça de 1973.
24 Llibret 50 aniversari falla Àngel del Alcàsser. Torrent 2017.
�����

En 1974 apareix per primera vegada la divisió entre el premi de comparsa i
crítica. En este any la falla Àngel de l’Alcàsser va triomfar amb el 1r premi de
comparsa i La Plaça amb el 2n, mentre que el pòdium el tancava Poble Nou,
amb el 3r premi.
En 1975 la cavalcada del ninot es feia dimarts, estava prevista per a l’11 de març,
però com va ploure es va tindre que passar a dijous. Àngel de l’Alcàsser tornava
a guanyar el 1r premi de comparsa i el recorregut era: des de la plaça Dominical,
per General Sanjurjo, Av. Màrtirs, Valentín Planells, Capità Cortés, Ramón y
Cajal, Bisbe Benlloch, S. Cristòfol, Plaça Cabdill, Santo Tomàs i acabava en
Sant Roc. La Plaça va obtindré un 3r premi, mentre que en 1976 el 1r premi va
ser per a Antoni Pardo, el 2n per a La Plaça. En 1977 la Plaça tornava a fer-se
amb l’or, mentre que Antoni Pardo aconseguia el 2n premi i Sant Roc, el 3r.
1978: primera cavalcada de ninot infantil
Al 1978 la cavalcada gran es va celebrar el dimarts, 7 de març. Per primera
vegada se celebra una cavalcada del ninot infantil. Serà el dissabte, 11 de març
i el Llibret de La Plaça ho explicava de la següent manera: “representació viva
de la crítica de les falles infantils”25. El que connecta directament amb l’origen
del propi acte, és a dir, una representació sempre lligada a la crítica o sàtira
que l’artista planta en el cadafal infantil. La falla Avinguda va guanyar el 1r
premi de comparsa i el 3r de crítica, mentre que la falla de la Plaça tractava
temes valencians, amb el qual aconseguiren un 2n premi de crítica, firmada
per Josep de la Torre, on se censurava el caràcter del menifontisme valencià i
la fanfarroneria fallera: “Pues hui el faller es sols lujo, tan sols per figurar, per
a ficar-se el traje i per anar de sopar”26. Per la seua banda, la carrossa es va
fer manualment al casal i representava una barraca. La falla barri Cotxera va
guanyar el 2n premi a la cavalcada infantil.
Les falles de 1979 van celebrar la seua Cavalcada del Ninot gran el dimarts, 6
de març, a les 20.00 hores. L’acte el va tancar la carrossa de la Fallera Major
de Torrent i la seua cort d’Honor, al contrari de com es fa ara, que són les
encarregades d’obrir la desfilada. El 1r premi de cavalcada va ser per Antoni
Pardo, el 2n va ser per a Xenillet, el 3r de comparsa va ser per a carrer Toledo i
el 3r premi de crítica va ser per a la falla Àngel de l’Alcàsser. Per la seua banda,
la cavalcada infantil va ser dissabte, 10 a les 18.00 de la vesprada. La falla
Avinguda guanyà el 1r premi de la cavalcada infantil, amb el lema “Fantasia”.
Les crítiques de la cavalcada del ninot donaven compte de la modernitat dels
nous temps, una vegada acabada la dictadura i en plena Transició democràtica.
Este posicionament amb tints reaccionaris a la llibertat es reflectia en escenes
quotidianes en el monument, com manifesta el següent verset de la falla de
La Plaça:
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falla de la plaça 1978.
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de la Plaça de 1978.

“Al tindre ja democràcia
I llibertat sense “tassa”
Alguns creuen que s’alça
La de veda per a tota caça.
(Caça lo qui puges)
La idea se generalissa
a totes parts pots anar
encara que dona risa
si una pesa vots caçar.
En ta selva el caçaor
s’estranya i no pot concebre
com la leona millor
va al costat un xiquet negre.”27
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Anys 80: llibertat i concurs de carrosses
Així doncs, entre estes contradiccions anirà tradició i modernitat es
desenvoluparan les crítiques, escenes i comparses de la Cavalcada del
Ninot. És una dècada molt fructífera en la que aparegué un Mini-Granerer de
butxaca, on el 18 de març se celebrava un dia de germanor i quan és comprà
l’antic retaule de la Verge, que s’utilitzava en l’Ofrena. Les dos falles de Picanya
s’independitzen de la Junta Local de Torrent i en entre novembre i desembre
del 1982 nasqué el nostre primer reglament faller
En 1980 la falla Àngel de l’Alcàsser va fer doblet en guanyar el primer premi en
comparsa i crítica. El 2n premi de crítica va ser per a la falla Antoni Pardo i el 3r
per a Nicolau Andreu. Esta falla també va guanyar el 2n de comparsa. Per la
seua banda, la cavalcada de la falla de La Plaça portava per lema “La banda
de l’empastre”, i van ser descalificats perquè un dels fallers disfressats, Pascual
Tronch, portava un faixí molt paregut al que utilitzava Junta Local i des de l’ens
pensaren que els estaven criticant: “Nosaltres tampoc vàrem fer més cas i ens
donà un poc igual”- apunta la fallera major, Maite Tormo.28 La falla Ramón y
Cajal va guanyar el 1r premi de la cavalcada infantil, l’Avinguda va guanyar el
2n premi i Àngel de l’Alcàsser, el 3r.
A les Falles de 1981 Àngel de l’Alcàsser repetia el doblet, en guanyar el 1r de
comparsa i crítica, el 3r premi va ser per a Sant Amador. Naix el primer concurs
de carrosses, que va guanyar la falla Antoni Pardo. Eixe any, la falla Avinguda
per primera vegada confeccionava una carrossa, utilitzant la plataforma de
l’Església de Sant Josep, es tractava d’una cistella de vímet en la qual anaven
la fallera major i diverses falleres de la Cort d’Honor. Ricardo Comes, que era
fuster, es va encarregar de fer va fer la gran cistella amb xapes i amb un gran
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Llibret de la Plaça de 1979.
28 Entrevista a Maite Tormo, 5 de juliol de 2016.

Cavalcada del ninot falla Sedaví, any 1990.

ànec blanc. A l’any següent els fallers es van picar i van decidir apostar per
este concurs, Emilio Aracil, la filla del qual era la fallera major en 1984 va fer
pràcticament a soles un cofre gegant de carrossa. Per la seua banda, la falla
de La Plaça també va innovar. M. Jesús, la seua fallera major, comenta que
hi havia un clima de molta germanor: “De la cavalcada recorde que la meua
carrossa va ser molt innovadora perquè la falla va col·locar una font d’aigual
al mig i brollava, a mitjan del trajecte de l’avinguda es parà, va vindre tothom
però de seguida s’arreglà i tornà a funcionar. Cotxera guanya el 3r premi de
comparsa. Pel que fa als infantils, la falla Ramón y Cajal va quedar en primera
posició i el 2n premi va ser per a Xenillet.
En 1982 la falla Ramón y Cajal obté el 1r premi en comparsa i el 1r premi en
carrossa, mentre que la falla barri Sant Gregori obté un premi especial de
cavalcada i el 2n de crítica, el 3r premi va ser per a Nicolau Andreu (també 3r en
carrossa). La falla Avinguda per primera vegada fa un decorat especial per a
la presentació, que després aprofitarien per a fer la carrossa, la falla Sant Roc,
quedà 4a en crítica i carrer Toledo quedà 4a en comparsa. En infantils, la falla
Ramón y Cajal, tornava a guanyar el 1r premi i Sants Patrons aconseguien un
2n premi.
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Fent carrossa a la falla de l’Avinguda, any 1994.

En 1983 la falla de La Plaça va guanyar el 1r premi de crítica de cavalcada amb
“Ballar-li els nanos”, amb versos escrits per Pepe Blanquer: “que es lo mateix
que ser un estira levites, mamó, pilota, arrastrat, que se dedica a fer lo que
atra persona vol o mana, en tal de conseguir lo que se proposa. L’argument de
la falla es ni més ni manco que esta idea, acompanyada, per suposat, per la
característica sàtira i criticant sense ofendre (al menos intencionadament).”29
Sant Roc va quedar 2a en crítica. Per la seua banda, la falla Avinguda va
guanyar el primer premi de comparsa, com a resultat d’una casualitat. Com a
protesta per no haver aconseguit premi en la cavalcada els anys anteriors, els
fallers van dir “Saps que et dic? que per no dur-se premis a la cavalcada, fem
una entrada mora”. Per a eixe any tota la comissió va llogar de casa Rosita
els tratges, a canvi de que un faller li fera les armes. Davant la incredulitat
de tots, la falla va guanyar el primer premi de la cavalcada eixe any. I així
la broma va durar 7 anys, ja que durant tot eixe període, cada any en avant
treien en la cavalcada al menys una comparsa amb una esquadra de moros.
Fins que a principis dels 90 es va crear oficialment la filà mora Tuaregs i la
primera entrada mora de l’Avinguda. En este any, la falla guanyà el 1r premi de
carrossa, una carrossa que tenia aigua de veritat: representava un jardí, amb
dos elefants gegants de pedra que tiraven aigua per la trompa. El primer premi
en infantils el va guanyar la falla Sant Roc. En 1984 L’Avinguda es va fer amb
el 1r premi de carrossa.
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Llibret de la falla de la Plaça de 1983.

En 1985 la cavalcada acabava ja en el parc infantil i la falla de La Plaça va
guanyar el 1r premi de grans, amb “La Fama Endimoniada”, on es parlava de
que aconseguir la fama i gloria, no era cosa fàcil als 80 i en la crítica del Llibret
deia: “De vegades, la fama torna a les persones senzilles i humils. Però moltes,
la majoria de les vegades, eixa fama esta endimoniada, perd la humanitat
la persona que la posseeix.”30 La falla Avinguda va destacar en 1985 pel 1r
premi a la carrossa i 4t premi de comparsa. En quant a la Cavalcada infantil,
la falla Sant Valerià es va fer amb el 1r premi, gràcies a una proposta plena de
carruatges de cavalls que va sorprendre a tot el món i que van córrer a càrrec
d’Emilio Aracil, que venia de l’Avinguda i va fer a la seua filla fallera major.
Precisament, en 1986 la falla Avinguda va guanyar el 1r de carrossa i un 2n
premi crítica a la cavalcada del ninot.
A les falles de 1987 la falla Avinguda va participar en la cavalcada del Regne
de València i tornava a guanyar amb el 1r premi de carrossa, junt amb el 7é
premi de la cavalcada ninot infantil. La Plaça guanyava el 2n premi comparsa
cavalcada gran i el 3r carrossa. El seu lema era “Campanades” i volia criticar
“aquella gent que fanfarroneja, fa animalades en les bodes, comunions
yibatejos, tant en els regals com en els convits que se fan, se «bufa» de sobra.
Lo ben cert, es que uns per obligació i altres per quedar bé volen donar la
campanà i a vegades ho aconsegueixen.31 En 1988 la falla Avinguda va
guanyar el 1r premi de carrossa, i el 4t premi cavalcada infantil.
Les falles de 1989 tenen una cavalcada molt recordada, la de la falla de La
Plaça, ja que es va fer la campanya electoral dels EUA, amb majorets, i fins i
tot cotxes oficials amb els president americà. Una sàtira de la situació política
internacional que li va valdre el primer premi. Pel que fa a la infantil, la fallera
major infantil d’esta comissió, Nuria Comes, recorda: “La cavalcada infantil
va ser molt divertida, ens vam emocionar tirant caramels, tant, que els meus
pares a mitat de cavalcada van tindre que anar corrents a comprar caramels a
la paradeta de l’avinguda.”32
Anys 90: El triomf de La Plaça
En 1990, la comissió de La Plaça va obtindre el primer premi en la Cavalcada
del Ninot, era l’any de les burbujes de cava fins i tot es va fer en directe una
demostració i es va guanyar el premi de carrossa llogada. La crítica era a les
diverses borratxeres de la vida. La comissió més antiga de la ciutat comença
un periple de molts premis consecutius, el que serà la seua identitat durant tota
la dècada dels 90, juntament amb els playbacks y el ralli humorístic. En estos
primers anys la falla Sant Valerià va guanyar també alguns premis de crítica
en traure els colors al govern de Felipe González, en plena època d’escàndols
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32 Entrevista a Nuria Comes, el 7 de juliol de 2016

i corrupció dels germans Guerra (Juan i Alfonso). De fet una comparsa on
es mostrava en equilibris als germans va ser demanada per la falla Regne
de València-Duc de Calabria de València, amb la qual van participar en la
cavalcada del ninot del cap i casal, en el nom d’esta comissió.
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El fet més recordat de la cavalcada dels 90 va ser un accident que va concloure
en només un esglai. Parlem de la cremà de la carrossa de la falla Avinguda.
La carrossa representava un gran barret mexicà fet de papers, de les més
espectaculars que es recorda i quasi acaba en desgràcia, ja que es cremà en
finalitzar la cavalcada en la cantonada del casalet. La fallera major, Maria
Jose Almerich, va tindre que saltar des de la part més alta de la carrossa.
Després de girar el cantó del forn, quan ja havien passat pel jurat, la carrossa
va començar a cremar-se. Amb la fallera major dalt, el motor al costat, ple de
gasoil i dins de la carrossa. Rafa Garrigues va tirar la seua jaqueta per intentar
apagar-la, es va clavar una taxa al peu i ni es va donar compte. No hi havia
manera d’apagar-lo, no funcionaven els extintors, només un. Finalment, van
tirar l’arena d’una obra que hi havia al costat i gràcies a això van poder apagar
la carrossa en foc. El gran barret de Mexicà que representava el carromat de
fantasia va donar un bon esglai als fallers, però amb una alegria del primer
premi i un 2n premi de comparsa.
En 1991 La crida va ser el 2 de març i el diumenge la falla La Plaça obtingué
el primer premi en la Cavalcada del Ninot infantil: la crítica era el “Colorit” i
eixien Bàtman, Superman i Rambo, els músics, els pallassos, els nanos, les
marionetes, la sireneta i els trapezistes, el mag, etc. La carrossa que portaven
obtingué el segon premi.
En 1992 la Plaça va guanyar el 1r premi de comparsa i 1r premi de crítica de
la cavalcada del ninot major i el segon de carrossa llogada, amb una gran
desfilada de xinesos, carrets taxis, bicicletes, sota el lema “Lo nostre”: “Podem
distingir des de Iluny, sobre un cabàs ple de taronges, eixa meravellosa fruita
d’or que tanta riquesa ens a portat sempre i que gràcies a la política que
s’està fent tan malament sobre ella el nostre govern, està en el cabàs del
fem. Damunt d’este cabàs hi ha una «Grupa» magnífica amb una parella de
Ilauradors, com anunci de que la falla els va a mostrar «Lo Nostre». 33 La falla
Avinguda va guanyar el 1r de carrossa gran i infantil.
En 1993 la falla de La Plaça va guanyar en la Cavalcada gran, el Primer premi
a la crítica i comparsa: “Tot i que va ploure aquell dia, la Cavalcada gran,
preparada amb tan sols una setmana d’antelació, va quedar perfecta gràcies
a tota la comissió que disfressats d’indis, van deixar bocabadats al jurat sota
el lema “Què fem en Bruseles... l’indi”34. Tal com apunta la seua fallera major,
Celia Fernàndez. Cal apuntar que la falla canvià el lema de la cavalcada i no
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34 Entrevista a Celia Fernández, en juliol de 2016.

Carrossa de la falla de l’Avinguda cremada, any 1994.
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Carrosa a la cavalcada del ninot de la falla de la Plaça, any 1995.

era el mateix que del monument, que era “Problemes”, de l’artista faller R.
Espuig, una molt bona representació de crítica al que era Torrent en aquells
temps. La falla Avinguda va guanyar el 1r premi de carrossa confeccionada
amb un gran casc moro. Dies després va participar a la Cavalcada del Regne i
mesos després a la cavalcada de reis mags de la ciutat de València (Pagaven
250.000 pessetes per llogar-la). La falla també va guanyar el 2n premi de crítica
a la cavalcada i 3r a la comparsa. Per la seua banda, la falla Sant Valerià va
sorprendre en una gran cavalcada infantil amb el lema “Animació al bosc”, un
crit mediambiental on es mostraven les diferents espècies d’animals i un cant
d’esperança davant dels incendis forestals. El futur es mostrava desolador. En
tribuna es van soltar coloms de la pau com a símbol de missatge didàctic.
En 1994 la falla La Plaça va guanyar el primer premi de Comparsa, de Crítica
i el tercer Premi de Carrossa, amb el lema “Bruixeries”, on desfilaven les
Bruixes, Dràcula, les tombes i els morts. També es guanyà el segon premi de la
Cavalcada del Ninot Infantil. L’Avinguda va fer allò propi amb el 1r de carrossa,
4t premi crítica i el 1r a la carrossa de la cavalcada infantil, a banda d’un 6é
premi a la carrossa en la batalla de flors de València.
En 1995 un altre any més, la falla de La Plaça va guanyar el premi a la
cavalcada (crítica, comparsa i 2n de carrossa) amb: “Amor, amoríos i líos”, en el

qual apareixien grups de cupidos, jefes àrabs, rodejats de fermoses esclaves,
romans Cleòpatra, etc. EI treball i l’interès que posen tots els fallers i falleres
confeccionant els trajes, pintant tots els complements per a la desfilada,
van quedar compensats. En la cavalcada infantil la comissió presentà als
superherois (Picapiedra, Power Rangers, Batman, Superman, etc.). Quant
a la carrossa, la falla Avinguda és destronada. Després de 12 anys seguits
aconseguint el primer premi de carrossa, van quedar segons. I és que parlar
de la falla de l’Avinguda i de la carrossa és parlar d’un binomi perfecte. Gràcies
a l’etapa dels artistes de Borriana, com Soro Capella, van vore com es ficaven
els paperets en esta terra de gran tradició carrossera i van aprendre eixe estil.
També van gastar la tècnica de vidre, perquè hi havia un faller que era cristaller.
La falla de l’Avinguda sempre ha fet la carrossa al casal, els xiquets juguen
a pegar paperets, i els ho ensenyen als majors. És una ensenya d’identitat,
fins a tal punt que “si lleves la carrossa, li lleves el nom a la falla”, diu Pepe
Maroto, el seu president. És tanta l’estima que les falleres majors s’enrecorden
perfectament del premi de carrossa i no tant del de monument. La resta de
premis d’esta falla va ser un 6é a la cavalcada infantil.
En 1996 la falla de La Plaça va guanyar el primer premi de cavalcada infantil,
tots disfressats de FraggleRock i l’Avinguda el 2n de carrossa.
En 1997 es va celebrar la Cavalcada gran el dia 8 de Març, sobre les 21 hores.
La falla de La Plaça va ser la última en desfilar, com sempre, i ho va fer amb
una comparsa de DracQueens per representar “Priscila, Reina del desierto”,
van vindre també professionals per participar i obtingueren el 2n premi de
Comparsa, el 3r premi de Crítica i el 3r premi de Carossa. L’Avinguda va presentar
com a carrossa un gran casc d’indi, es va punxar una roda i al moure tant
pareixia que tenia moviment, portava gran quantitat de plomes, una d’elles
s’enganxà a un cable de llums i va eixir volant, tot i així la falla va guanyar el 1r
premi. La resta de premis que van guanyar són el 7é de cavalcada infantil
En 1998 la Plaça va guanyar el 2n premi de comparsa i 2n de crítica amb
el lema “A la lluna de València”, on es feia una crítica al caràcter valencià i a
la passivitat davant dels problemes greus de la Comunitat enfront a la resta
d’Espanya. La falla també contenia certes concessions al vessant local torrentí.
Així, podem destacar dels seus versos:
“El valencià en la Senyera
lluita per la llibertat,
i el torrentí, Pintinat,
que es de fora, ni s’entera.
(Ies que ací passen de tot
l’afillat i el meninfot)

Les senyes d’identitat
pareix que van guanyar pes,
puix les va defenent mes
tota la Comunitat.
(Però encara estem molt llunt
de formar un sol conjunt)” 35
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Nou segle: Cavalcada etílica
Amb l’entrada del nou segle i els nous hàbits d’oci en l’actual societat
consumista, la festa fallera veu alterada part dels seus pilars fonamentals i
trobem un desequilibri entre la part cultural i de treball en comú (en connexió
amb el veïnat) cap a una festa basada en la festa sense més pretensions (disc
mòbils, revetles, xarangues, etc.), que alteren la convivència entre el barri i
la comissió. En este sentit, les falles veuen transformats –fonamentalmentdos actes oficials i que són referents de la programació oficial: la Crida i la
Cavalcada. D’esta manera l’acte del parlament que inicia la festa fallera perd
la seua oficialitat i l’obligació dels fallers de vestir de valencians per virar cap a
una macro-xaranga pública (amb polars de colors), plena d’excessos derivats
del consum d’alcohol. Per la seua banda la Cavalcada perd paulatinament el
seu vessant crític i de treball de comparses, creació d’escenes, de disfresses
originals, etc. per donar pas a un carnestoltes etílic on es desvirtua l’origen del
propi acte i amb seriosos perills per a la salut, ja que en diverses ocasions han
hagut d’intervenir ambulàncies per comes etílics. La gran majoria de les falles
deixen de costat el concurs i participen amb disfresses de baix cost a les que
sumen en molts casos xarangues.
L’excés del consum d’alcohol en este últim acte s’ha qüestionat moltes vegades
i ‘s’ha ficat damunt la taula de les assemblees de presidents, amb poc èxit.
L’obligatorietat en la participació de totes les falles en dit concurs (segons
el reglament de 1982, vigent fins 2012) donava poc marge d’actuació a les
diferents Juntes Locals. Amb la participació voluntària en el concurs a partir del
nou reglament, la cosa no millora, ja que les falles que volen participar desfilen
les primeres i les que no, les últimes; que disposen de més temps per sucumbir
als excessos. El problema de l’alcohol era tan evident que a principis del 2000
l’Associació d’Alcohòlics Rehabilitats de Torrent i Comarca (Artic) va ficar en
marxa la campanya de conscienciació amb un punt de begudes saludables a
l’avinguda on es regala suc als participants per evitar el consum d’alcohol.
En esta dècada la falla Ramón y Cajal guanyarà molts primers premis en
comparsa i en infantil fins que arribe el moment en que Lope de Rueda aposte
per la infantil, junt amb Sant Valerià, que també ho farà en la gran, junt amb
Sant Roc. En 2001 l’equip humà de la Plaça es ficà mans en l’obra per guanyar
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Cavalcada del ninot infantil de la falla Lope de Rueda, any 2012.

la cavalcada i així va ser, amb el 1r premi de comparsa i el 1r de crítica. En les
falles de 2002 la falla de la plaça va obtindre un 3r en la infantil. En les falles
de 2003 la plaça va quedar 2n en comparsa i 4t premi de crítica, a més del 1r
de carrossa llogada, tancant ací el cicle de La Plaça.
En les falles de 2004 la Cavalcada Infantil la va guanyar la Falla Ángel del
Alcázar, el segon Premi va ser per a Cronista, el Tercer Premi: Falla Parc de
Trenor, Quart Premi: Falla San Valerià, Cinqué Premi: Falla Nicolás Andreu, Sisé
Premi: Falla Sant Roc, Seté Premi: Falla Av. Reina Sofia i Vuité Premi: Falla
Lope de Rueda. En la Cavalcada gran els Premis A La Crítica van ser el primer
premi a Cronista, el Segon Premi: Falla San Roc, Tercer Premi: Falla Ramón
Y Cajal, Quart Premi: Falla Padre Méndez. Mentre que en Comparsa guanyà
Zaragoza, Segon Premi: Falla De La Plaça, Tercer Premi: Falla Cronista, Quart
Premi: Falla Sant Roc. La Carrossa llogada va ser per a Sant Gregori, Segon
Premi: Carrer Toledo, Tercer Premi: Carrer Benemèrita, i per últim, Carrossa
Elaborada, Primer Premi: Falla Avinguda, Segon Premi: Falla Ramón y Cajal,
Tercer Premi: Falla Av. Reina Sofia
En 2005 la Cavalcada del Ninot Infantil la va guanyar la Falla Sants Patrons,
Segon Premi: Central Falla Zaragoza-Parc, Tercer Premi: Falla Sant Gregori,
Quart Premi: Falla Nicolás Andreu, Cinqué Premi: Falla Ramón y Cajal, Sisé
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Premi: Falla Avinguda, Seté Premi: Falla Parc de Trenor i Vuité Premi: Falla
Santa Llucia. Pel que fa a la Cavalcada del Ninot la Crítica va ser per a Cronista,
el Segon per a la Falla Ramón y Cajal, el Tercer Premi: Central Falla ZaragozaParc. Els Premis a la Comparsa: el primer per a Falla de la Plaça, Segon Premi:
Central Falla Zaragoza, Tercer Premi: Falla Pare Méndez, Quart Premi: Falla
Nicolás Andreu. La Carrossa llogada va ser per a Sant Gregori, el Segon per
al El Molí i el Tercer Premi per a Carrer Benemèrita. En quant a la Carrossa
Elaborada, de nou el guanyava la Falla Avinguda, Segon Premi: Falla Ramón
y Cajal i Tercer Premi: Falla Falangista Antonio Pardo.
El 2006 la cavalcada del ninot infantil la va guanyar Sants Patrons, Segon
Premi: Falla Ramón y Cajal, Tercer Premi: Falla Cronista, Quart Premi: Falla
Zaragoza-Parc Central, Cinqué Premi: Falla Nicolás Andreu, Sisé Premi:
Falla San Gregorio, Seté Premi: Falla Avinguda, Vuité Premi: Falla Ángel del
Alcazar. A la cavalcada adulta, el primer premi de crítica va ser per a Ángel
del Alcazar, Segon Premi: Falla Cronista, Tercer Premi: Falla Sant Roc, Quart
Premi: Falla Carrer Toledo. Mentre que en comparsa, el Primer Premi va ser
per a Carrer Toledo, Segon Premi: Falla Ángel del Alcazar, Tercer Premi: Falla
Sant Roc, Quart Premi: Falla Cronista. La millor carrossa llogada va ser per a
San Gregorio, el Segon Premi: Falla El Molí i Tercer Premi: Falla Zaragoza. La
millor carrossa elaborada va ser la de Ramón y Cajal, seguida de la de la Falla
Avinguda i Falla Antonio Pardo.

En les falles de 2009 la cavalcada infantil la va guanyar Ramón y Cajal i
Antoni Pardo feia doblet en comparsa i crítica en una cavalcada plena d’indis.
En crítica el segon va ser per a Reina Sofia, seguida de Cronista i Toledo. En
comparsa el segon va ser per a Ramón y Cajal, seguits de Sants Patrons i Reina
Sofia. La carrossa llogada la va guanyar Sant Gregori, seguida de Nicolau
Andreu i Saragossa, mentre que la confeccionada va ser com és habitual per
a Avinguda, seguida de Ramón y Cajal i Sant Roc. Com a curiositat podem
dir que la falla de La Plaça portava unes carrosses que eren tirades per dos
cavalls de veritat. Però l’esglai el tornava a donar la falla Avinguda. La mala
sort amb les carrosses tornava a repetir-se. Quan hores abans de la cavalcada,
a l’hora del dinar, una espurna d’uns petards del carrer van caure en el vehicle
ple de paperets de colors i cotó en pèl. El foc va començar ràpidament a
escampar per tota la part de darrere. Gràcies a que feia només una setmana
que tenien els extintors nous es va poder apagar ràpidament. La part final, que
simbolitzava un arc de Sant Martí entre núvols, va ser reparat entre tots i amb
improvisació i agilitat la comissió es va alçar amb el primer premi de carrosses
confeccionades per la comissió. Un premi que va saber a glòria. La Fallera
Major, Flàvia Mares, va ser l’encarregada d’arreplegar el palet.
En 2010 la cavalcada del ninot infantil la va guanyar Ramón y Cajal, 2n premi
Plaça Sant Roc, 3r premi Falla Lope de Rueda, 4t premi Falla Sants Patrons,
5é premi Falla Avinguda, 6é premi Falla Nicolau Andreu, 7é premi Falla La
Plaça i 8é premi Sargossa. La crítica de la major la va guanyar Avinguda, el
2n premi Avinguda Reina Sofia, 3r premi Nicolau Andreu, el 4t premi Ramón y
Cajal. Mentre que la comparsa el va guanyar Falla Plaça Sant Roc, 2n premi
Avinguda Reina Sofia, 3r premi Avinguda, 4t premi Saragossa. La Carrossa
confeccionada per la comissió la va guanyar Avinguda, seguida de Ramón
y Cajal i Plaça Sant Roc. Per la seua banda, la carrossa llogada la tornava a
guanyar Sant Gregori, Pare Méndez i Santa Llúcia.
En les falles de 2011, la Cavalcada del ninot infantil la va guanyar Ramón y
Cajal, 2n premi: Falla Nicola Andreu, 3r premi: Falla Santos Patrons, 4t premi:
Falla Plaça Sant Roc, 5é premi: Falla Sant Gregori, 6é premi: Falla Lope de
Rueda, 7é premi: Falla Cronista i 8é premi: Falla Pare Méndez. En crítica adulta
el 1r premi va ser per a Cronista Vicent Beguer, 2n premi: Falla La Plaça, 3r
premi: Falla Avinguda, 4t premi: Falla Plaça Sant Roc. En Comparsa, 1r premi:
Falla Plaça Sant Roc, 2n premi: Falla La Plaça, 3r premi: Falla Ramon y Cajal,
4t premi: Falla Avinguda. Carrossa confeccionada per la comissió 1r premi:
Falla Ramon y Cajal, 2n premi: Falla Avinguda, 3r premi: Falla Plaça Sant
Roc Carrossa llogada 1r premi: Falla Barri Sant Gregori, 2n premi: Falla Pare
Méndez 3r premi Falla Antoni Pardo.
A les falles de 2012, el primer premi de crítica va ser per a La Plaça, que
continuava en bona ratxa amb l’arribada del Ave i fent parodia de “Bienvenido
Mr. Marshall”, el 2n va ser per a Avinguda Reina Sofia, el 3r per a Avinguda i
el 4t per a Sant Roc. El premi de comparsa va ser per a Pare Méndez, amb

una gran paella fallera i els seues ingredients, el 2n per a Sant Roc, el 3r per
Ramón y Cajal i el 4t per a Avinguda Reina Sofia. Els premis de carrosses van
ser per Avinguda, 2n per a Ramón y Cajal; i 3r per a Sant Roc. En carrosses
llogades va guanyar Pare Méndez, el 2n va ser per a Sant Valerià i el 3r per a
Sant Gregori. FAVBUR, a la millor crítica constructiva: 2n Pare Méndez, 1r Plaza
Concòrdia. FAC, premi millor crítica local: 3r Sants Patrons, 2n Nicolás Andreu
i 1r Avinguda. Premi a la millor disfressa en la cavalca infantil (segons la FAC):
3r Sant Gregori, 2n Lope de Rueda i 1r Ramón y Cajal. Este any despagaria
el triomf de Lope de Rueda en infantils amb una rèplica del musical del Rei
Lleó.
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En les falles de 2013, la Cavalcada ninot infantil va venir carregada de polèmica,
ja que la falla Lope de Rueda va ser penalitzada per no complir la normativa
d’indumentària i va passar de ser primera a ser tercera. Finalment, va guanyar
Pare Méndez (amb una selva a la ciutat), Segon premi Falla II Tram i Tercer
premi Falla Lope de Rueda. El Quart premi Falla Avinguda, Quint premi Falla
Cronista V. B. Esteve, Sext premi Falla Sant Roc, Sèptim premi Falla Àngel de
l’Alcàsser, Octau premi Falla Ramón i Cajal. Pel que fa a la Cavalcada gran
Crítica: Primer premi Falla Sant Roc, Segon premi Falla Cronista, Tercer premi
Falla Nicolau Andreu, Quart premi Falla Sant Valerià. Mentre que en Comparsa:
Primer premi Pare Méndez, Segon premi Avinguda, Tercer premi Sant Roc,
Quart premi Lope de Rueda. En Carrosses llogades: Primer premi Falla Pare
Méndez, Segon premi Falla Sant Gregori, Tercer premi Falla Avinguda Reina
Sofia. I en Carrosses confeccionades: Primer premi Avinguda, Segon premi
Sant Roc i Tercer premi ex-aequo Antoni Pardo i Ramon y Cajal.
A les falles de 2014 el primer dia de març es començà amb la cavalcada
adulta.
La Crítica la guanya la Falla Sant Valerià i començarà una bona ratxa fins a
l’actualitat al ser invencibles en crítica local i en el premi de monument que
entrega la premsa local. 2n premi Falla Lope de Rueda, 3r premi Falla Ramón y
Cajal, 4t premi Falla Pare Méndez. En Comparsa guanya Falla Lope de Rueda,
2n premi Falla Pare Méndez, 3r premi Falla Avinguda i 4t premi Falla Reina
Sofia. En Carrosses llogades 1r premi Falla Reina Sofia, 2n premi Falla Nicolau
Andreu, 3r premi Falla Pare Méndez. En Carrosses confeccionades 1r premi
Falla Avinguda, 2n premi Falla Ramón y Cajal i 3r premi Falla Sant Roc.
En 2015 la falla Sant Valerià va fer triplet i arrasa en les cavalcades (comparsa,
crítica, i infantil). A resta de premis en infantil van ser Segon premi Falla Lope
de Rueda, Tercer premi Falla Ramón y Cajal Quart premi Falla Sants Patrons
Cinqué premi Falla Avinguda Sisé premi Falla Cronista V. Beguer i Esteve Seté
premi Falla Sant Roc i huité premi Falla Pare Méndez.

Cavalcada del ninot de la falla Sant Valerià, any 2018.

En 2016 Lope de Rueda tornava a fer-se amb l’or de la infantil, seguida de
Ramón y Cajal, Sant Valerià, Àngel de l’Alcàsser, Sant Roc, Pare Méndez,
Benemèrita i Cotxera. El Premi a la crítica gran va ser per a Sant Roc, seguida
d’Avinguda, Lope de Rueda i Sant Valerià. El premi de comparsa el tornava a
guanyar Sant Valerià, el Segon premi Sant Roc, el Tercer premi Avinguda i el
Quart premi Lope de Rueda. Premis a la millor carrossa llogada: Tercer premi
Pare Méndez, Segon Sant Valerià i Primer Nicolau Andreu. Premis a la millor
carrossa confeccionada per la comissió, Tercer premi Sant Roc, Segon premi
Ramón y Cajal i Primer premi Avinguda.
A l’any 2017 la cavalcada infantil la guanyà Lope de Rueda, seguida d’Antoni
Pardo, Sant Valerià, Pare Méndez, Benemérita, Sant Gregori i Sant Roc. Mentre
que la falla Sant Valerià tornava a arrasar amb el primer premi de comparsa,
de crítica i de crítica local atorgat per la Federació d’Associacions Ciutadanes
de Torrent. La resta de guanyadors de la crítica van ser: 2n Ramón y Cajal,
3r Avinguda i 4t Sant Roc. De comparsa Segon premi: falla Ramón y Cajal,
Tercer premi: Avinguda, Quart premi: falla Nicolau Andreu. Els Premis a la
millor carrossa llogada: Primer premi: falla Pare Méndez, Segon premi: falla
Sant Valerià i Tercer premi: falla Nicolau Andreu. Els Premis a la millor carrossa
confeccionada per la comissió va ser per a l’Avinguda, seguida de Ramón y
Cajal i Sant Roc.
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En 2018 la falla Sant Valerià torna a guanyar el primer premi de la cavalcada
infantil amb un passeig pel trenet i els pobles de l’Horta. El segon premi va
ser per a Lope de Rueda, el 3r per a Falla Antoni Pardo, seguits de Àngel de
l’Alcàsser, Sant Gregori, Barri Cotxera, Pare Méndez i carrer Toledo. En crítica
adulta Sant Valerià tornava a guanyar per la seua crítica local, el Segon premi:
falla Ramón y Cajal, Tercer premi: falla Avinguda i Quart premi: falla Sant Roc.
Pel que fa a comparsa, va guanyar Avinguda, seguida de Sant Valerià Reina
Sofia i Sant Roc. Quant a Premis de carrosses llogades, guanyà la falla Nicolau
Andreu, el segon per a la falla de la Plaça i el Tercer per a Sant Valerià. En els
Premis de carrosses confeccionades va guanyar Ramón y Cajal desfalcant del
tro a la falla Avinguda, el Tercer premi va ser per a la falla Sant Roc.
Les cavalcades de 2019 incorporen com a novetat el sistema rotatiu de tres en
tres, de l’ordre de desfilada de les falles, on set d’elles es queden fora de concurs
per voluntat pròpia i desfilaran al final. Com veiem el futur de la cavalcada
infantil està més que garantit per la qualitat i originalitat de les disfresses i
comparses que participen, però la cavalcada gran està ferida de mort: ha
desvirtuat la seua raó de ser per convertir-se en una desfilada etílica, on el que
només importa és la festa per la festa, sense aportar cap mena d’espectacle o
crítica i on els excessos són els protagonistes d’una nit on cada vegada menys
públic assisteix a l’avinguda a presenciar un carnestoltes embriac.

Cavalcada del ninot infantil de la falla Sant Roc, any 2017.
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Héctor Moreno Ra

Cavalcada del Ninot finals dels 70.

L’any 2019, les falles Paiportines celebraran la cavalcada del ninot número 46,
pel que fins ara, els fallers i falleres han expressat la seua crítica i sàtira en 45
ocasions.
La primera notícia documentada de les falles a Paiporta apareix l’any 1929 i
únicament presenta l’esbós de la falla que es va plantar. L’any següent (1930)
es repetix la història i conformen la primera etapa coneguda de falles a la
població. No sabem que van fer aquells pioners de les falles a Paiporta durant
els dies de festa, ja que no s’ha trobat cap dada, però pràcticament podem
assegurar que no es va celebrar cap Cavalcada del Ninot. Realment, no es pot
garantir al 100%, però a València es va començar a celebrar este acte uns anys
més tard, i Paiporta sempre ha copiat els actes i tradicions del Cap i Casal.
Com en València no es celebrava, no és lògic pensar en el fet que a Paiporta
s’organitzara una cavalcada del ninot en estes dates.
Del segon període faller sí tenim dades (1947-48). Durant estos anys, als
diferents programes de festa reflectits en els Llibrets, no hi ha cap constància
de la celebració de Cavalcades del Ninot. Per tant, no serà fins a la tercera i
definitiva etapa quan les falles de Paiporta comencen a celebrar la cavalcada
del ninot. Exactament en 1973 es funda la Falla Mestre Serrano-Sant Francesc
i Adjacents i són els fallers i falleres de la comissió els que organitzaren el
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Comparsa Cavalcada del ninot 2017 (Falla Cervantes).

dimarts 12 de març de 1974, la primera Cavalcada del Ninot. Així ho va fer
saber a la resta de la província el corresponsal de premsa del poble Casto
Desdentado. En la crònica publicada al Levante el 14/03/1974 deia així: “Mai
havíem presentat en Paiporta un espectacle tan meravellós com el celebrat la
nit del dimarts, organitzat per la falla dels carrers Mestre Serrano-Sant Francesc
i Adjacents. Tampoc havíem vist tant de persona junt pels carrers paiportins,
més de quinze mil persones al llarg de totes elles presenciant el pas de la
cavalcada del ninot”. Al final Casto acabava amb les següents paraules: “Un
espectacle bonic i agradable en Paiporta”.
L’any següent dos falles més (Plaça Cervantes i Verge dels DesemparatsDr. Fleming) se sumaven a una cavalcada que els primers anys va ser prou
austera si la comparem en l’actualitat. L’any 1975 s’atorga el primer premi de
cavalcada del ninot entre les tres comissions existents. Eixe mateix any, i el
1979 es conformarien dues comissions més (Sant Antoni i adjacents i Avinguda
Francesc Ciscar-Plaça l’Església respectivament). Amb les 5 comissions, la Junta
Local Fallera va decidir donar premis per la participació a totes les comissions:
Primer, segon i tercer premi, un primer accèssit i un segon accèssit.
Durant els anys 80-la cavalcada del ninot comença a agafar cos dins de la
festa fallera. Exactament a l’exercici 83-84, la Junta local Fallera proposa

premiar econòmicament la participació de les falles amb els següents premis:
Primer premi: 10.000 pessetes, Segon premi 8.000 ptes., Tercer premi: 6.000
ptes., Quart premi: 4.000 ptes. i Cinqué premi:
2.000 ptes., una quantitat que va estar definida en una reunió de JLF, però
que cap dirigent de les falles paiportines recorda haver anotat com a ingrés
dins de l’exercici. L’any següent es torna a introduir una millora a la cavalcada:
l’obligació de presentar un guió i l’explicació per megafonia dels números de la
cavalcada en la zona del jurat.
És durant estos anys quan els premis eren assignats mitjançant un jurat
format per paiportins i paiportines (membres de les comissions falleres o amb
relació amb elles) que decidien l’ordre de premis de la cavalcada.
Als anys 90, i més concretament a l’exercici 90-91 es proposa premiar la
figura i la comparsa, però és desestimat pels membres de Junta Local Fallera.
L’envergadura i la qualitat que estava prenent la cavalcada a principi d’esta
dècada va provocar que JLF decidira demanar jurats a Junta Central Fallera
amb la idea que gent externa al municipi poguera valorar més imparcialment
el treball dels fallers i falleres. L’any 92, els criteris per atorgar el premi de
cavalcada eren el de comparsa; a on es valora el treball realitzat en els vestits
i la carrossa, i el premi de crítica; a on es valora la crítica i l’organització de la
desfilada.
És al final dels anys 90, exactament a l’exercici 97-98 quan s’amplia el nombre
de premis de cavalcada. Eixe any i d’acord amb les recomanacions fetes pels
jurats d’anys anteriors es crea el premi a la millor carrossa feta per la comissió,
la millor comparsa i la millor figura. L’any 2015 s’incorpora la sisena falla a
Paiporta (Jaume I), i des d’aleshores cada 16 de març s’entreguen 6 premis
a la cavalcada del ninot, a més dels premis de millor carrossa, millor figura i
millor comparsa. La qualitat i el treball ben reflectit per les comissions infantis i
major és una constant entre les valoracions de les persones que vénen de jurat
a Paiporta, els quals valoren tots els premis sense uns criteris definits, ja que les
falles paiportines mai han acordat els ítems sobre els quals valorar els premis
de cavalcada del ninot.
Oblidant-se dels premis, de com ha evolucionat i del meravellós treball que
es realitza per part de les comissions, sols podem trobar dues “taques negres”
en la història de la cavalcada del ninot paiportina. Dues taques en les quals
la política va ser la culpable. El primer va ocórrer als anys 80 quan 4 de les
cinc comissions van decidir fer la cavalcada del ninot per separat deixant
de banda una comissió que “no complia el reglament” i constituint-se com
a Junta Local Autònoma. El titular del Levante del dia 12 de març de 1988
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deia “La cavalcada i l’ofrena dividixen a les cinc falles”. Acusacions d’utilitzar
les falles com a ferramenta política van desencadenar situacions durant eixos
anys, afectant la cavalcada del ninot. Pel que respecta a l’altra taca negra,
esta va ocórrer fa tan sols dos anys quan la Falla Sant Antoni va representar
en la seua cavalcada una crítica al canvi de noms dels carrers “franquistes”.
Per part de l’Ajuntament de Paiporta i alguns partits d’esquerres van veure en
eixa cavalcada un enaltiment del franquisme i per tant una vulneració de la
llei de la Memòria Històrica. Segons les declaracions replegades en el periòdic
Levante-EMV (07/03/2017), la comissió volia expressar que “abans de canviar
els noms, hi ha moltes coses necessàries per a fer”. La confusió va provocar una
gran polèmica que va desembocar que en la cavalcada del ninot de 2018, la
comissió major no es disfressara a manera de protesta, desfilant pels carrers
del poble amb un polar i unes màscares amb una creu a la boca simulant
com se’ls havia censurat i criticat de forma desmesurada. Únicament es va
disfressar la comissió infantil, a més de participar amb carrossa i figura. El
resultat fou que a les falles de 2018 van guanyar el premi a la millor carrossa i
a la millor figura. En esta última representaren un arbre que es preguntava per
la democràcia, la llibertat i la tolerància.
En general, la cavalcada del ninot a Paiporta és un referent dins de la comarca,
comparant-se en qualitat en les grans cavalcades del ninot de municipis com
Gandia. El treball dels fallers i falleres es veu reflectit cada any en la gran
assistència de públic autòcton i d’altres poblacions als carrers paiportins
durant la celebració d’esta cita. La proximitat i la interacció amb el públic són
les principals característiques de la desfilada. Color, treball, originalitat, sàtira
i molt crítica són les credencials de la marca Paiporta en la cavalcada. Eixa
marca és la que promou que el premi de la cavalcada del ninot siga el més
estimat i valorat durant l’entrega de premis de cada 16 de març. Al final és un
dels premis que van lligats, directament, al treball propi de fallers i falleres.
Fins ací els he resumit la història i idiosincràsia de la cavalcada del ninot fallera
paiportina que és únicament una desfilada humorística i crítica de disfresses. No
obstant, a Paiporta tenim una autèntica cavalcada del ninot. Si ens basem en
l’origen de la cavalcada del ninot a València, esta es feia per a passejar el ninot
fins a l’exposició del ninot. En aquest cas, a la desfilada que celebrem durant el
mes de març, cap ninot és passejat pels carrers. Això no passa en Agost, a on
els ‘’festers del gos’’ celebren una cavalcada del ninot com correspon. Cada 17
d’agost se celebra al poble la festa del Gos (de Sant Roc), i els festers, cremen
la figura d’un gos a la placeta del casino. Eixa figura, abans de cremar-se
és passejada en una cavalcada humorística en la qual els homes porten la
figura que simula un gos, mentre les dones van plorant darrere perquè el gos
serà reduït a cendres. Per tant, si vostés volen veure passejar un ninot de cartó
pedra en una cavalcada, cada 17 d’agost a les 21.30 es repetix una escena molt
fallera pels carrers de Paiporta: un ninot d’un gos és passejat en cavalcada cap
al seu final: el foc.

Festers passejant el ninot del gos. Arxiu Ajuntament de Paiporta.

Cavalcada del Ninot Falla Plaça Cervantes, 2013:
“Turisme o Realitat?”

Cavalcada del Ninot Falla
Av.Francesc Ciscar-Plaça l’Església, 2017:
“Emmascarats”

Cavalcada del Gos 2017
(minut 2.07 fins el final: cremà)

Cavalcada del
Ninot a Aldaia
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Fallers a la cavalcada d’Aldaia. Arxiu Ajuntament d’Aldaia.

La història de la cavalcada del ninot d’Aldaia es remunta a abans de l’origen
de la pròpia Junta Local. Les 4 falles fundadores del poble s’encarregaven de
fer entre ells un xicotet concurs i es repartien 4 premis per als participants.
Una vegada que les falles es veuen en la necessita de coordinar els actes de
manera conjunta, es dona el pas, amb l’assessorament de la Junta Central
fallera de crear l’ens aglutinador, la Junta Local Fallera d’Aldaia. Parlem de
l’any 1979, quan a partir d’aquest moment les bases, premis i jurat els tria esta
nova entitat. És el moment en el que es crea la cinquena falla i es donen cinc
premis.
D’aquesta manera, conforme s’han anat creant falles a la població, la quantia
de premis ha anat en paral·lel, fins arribar al punt que en l’actualitat són 9
premis, tants com comissions en té Aldaia.
Fins aproximadament l’any 2003 es donava el premi en conjunt i després es
va separa: d’una banda la cavalcada infantil i per un altre cavalcada major, de
manera que les falles podien competir lliurement en cada categoria.
Cal recordar que a principis d’any es puntuava totes les escenes que tenia el
monument faller, de manera que les falles més grans tenien més escenes que

les falles més modestes, que eren més xicotetes. Per competir en igualtat de
condicions, es va decidir unificar el concurs en tres escenes què és el que posa
actualment en el Reglament, es a dir, tres grans comparses. Com a curiositat
de les cavalcades del ninot d’Aldaia cal dir que a banda dels 9 premis majors
i 9 premis infantils, Junta Local també dona un premi a la millor banda
uniformada. Però si aprofundim un poc més en el reglament actual de les
falles de la població de l’Horta, podem vore com al seu punt 12.2 referit a la
cavalcada diu:
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“Per a la qualificació dels premis s’ha de valorar sobre la base de la crítica
que posa en el Ilibret de cada comissió. Aquest Llibret se li donarà en el seu
moment al Jurat, on cada falla indicarà què 3 quines escenes són les que s’han
de jutjar per comissió tant en infantil com en major, i aniran en el mateix ordre
indicat en el Llibret quan vagen desfilant. En el moment de valorar la millor
Banda Uniformada aquesta no entra en les 3 escenes, sinó que serà algun
tema relacionat amb la falla gran o infantil, sempre fora de les 3 escenes per
falla, per la qual cosa queda de la següent forma: si una falla porta Banda,
haurà d’anar la Banda i, a continuació, les 3 escenes.”
Per últim, el reglament recull que a l’hora de qualificar les falles, s’han de regir
pels següents requisits: Millor escenificació de l’escena i de la crítica, disfressa
i ordre de desfilada entre les escenes. D’aquesta manera “No s’ha de tenir
en compte el nombre d’escenes que desfilen de més, només es valoraran les
escenes indicades en el Llibret, de la mateixa manera tampoc serà motiu de
desqualificació les falles que porten més de tres escenes, i la crítica per mitjà
de cartells anunciadors.”

Fallers a la cavalcada d’Aldaia. Arxiu Ajuntament d’Aldaia.

Cavalcada del
ninot a Cullera?
No,Cullera is
different.
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Tren Faller Sant Antoni-1970.
Arxiu Joan Castelló.

Les Falles de Cullera són diferents respecte a totes aquelles que se celebren
en la resta del territori valencià en dos aspectes fonamentals: no existeixen
les figures de les Falleres Majors de la ciutat, ja que sols hi va haver tres en la
dècada dels setanta, i la no existència de la cavalcada del ninot, ja que Cullera
realitza alguns altres actes substitutius semblants. Aquests són el tren faller i la
cavalcada de disfresses patronals, les quals explicaré a les següents línies. No
obstant això, hi ha referències històriques respecte a la celebració en els anys,
encara que sols es va celebrar entre el període comprés entre 1973 i 1977.
El tren faller, celebrat el primer dissabte de març, és una celebració semblant
al carnestoltes i al Halloween nord-americà, en la qual cadascú va disfressat
del que li dóna la gana i, on cadascuna de les comissions, amb companyia
de la xaranga o de l’equip de música, recorren els carrers de la seua barriada
i arriben fins al centre de la localitat (cadascuna al seu ritme), on espera tot
aquell curiós que ix al carrer per començar a gaudir de l’atmosfera fallera.
Aquesta festa té els seus inicis una vegada acabada la Guerra Civil (1946),
ja que el franquisme va prohibir el carnestoltes però no les Falles, i els fallers
es van inventar aquesta celebració per tal de celebrar els carnestoltes i que
sempre s’ha celebrat, exceptuant els quatre anys que hem citat anteriorment.
Podríem dir que és la festa que dóna inici a la recta final de la festa fallera, en
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Cavalcada Sant Antoni-1974.
Arxiu Joan Castelló.

la qual comencen les activitats al casal durant la setmana fallera. És una festa
de caràcter lúdic, en la qual cadascun dels fallers intenta sorprendre a la resta
amb la disfressa més original possible. Aquesta festa acaba amb un ball als
Jardins del Mercat on es reuneixen fallers i no fallers disfressats per a gaudir
de la revetla.
En canvi, la cavalcada de disfresses de les festes patronals és una celebració
que s’assembla un poc més al que és la típica cavalcada del ninot, encara
que amb certes matisacions. Aquesta, celebrada dues setmanes després de
Pasqua, és a dir, fora de les dates falleres, té el seu origen en els anys setanta,
i consisteix en què cadascuna de les comissions tria una temàtica perquè
tots els seus membres es disfressen de les diverses opcions que dóna. Per
exemple, si la temàtica fora els esports, es triarien tres o quatre esports i la gent
es disfressaria segons la que més li agradara. Normalment, hi ha disfresses
diferenciadores per als representants de la comissió. A banda de la disfressa
tematitzada, les comissions han d’assajar una coreografia, ja que aquesta és
una activitat subvencionada per l’Ajuntament, segons el nombre de fallers que
isquen en cada comissió. També, com l’anterior, acaba amb una gran revetla
als Jardins del Mercat, amb parada prèvia al casal per a menjar i beure.
Respecte a les semblances amb la cavalcada del ninot, en el primer cas
podem dir que l’única semblança és que s’ix al carrer disfressat, ja que és un

Cavalcada de les festes patronals 2018.
Arxiu Juan Gabriel Figueres Hernández.

acte lúdic en què la gent es dedica a passejar-se disfressada i a fer parades
d’avituallament (cassalla) per tal de gaudir de la primera nit fallera. En canvi,
en el segon cas, trobem la semblança que tots els membres de la comissió
fallera van disfressats de la mateixa temàtica i que, s’atorguen tres banderins
a partir de criteris com la coreografia, l’originalitat de la disfressa, o el fet d’anar
formats correctament. Malgrat això, i a diferència de la cavalcada del ninot,
aquesta cavalcada no té el caràcter satíric, tònica habitual a Cullera, ja que
als monuments, excepte alguna contada ocasió, la sàtira brilla per la seua
absència.
Pense que seria positiu realitzar una Cavalcada del Ninot a Cullera, ja que,
com a apreciació personal, sempre és positiu innovar i dotar de nous aires
al calendari d’activitats falleres, afegint que seria molt entretingut veure com
les comissions falleres satiritzarien les diverses actuacions dels polítics locals,
augmentant el grau de sàtira i bon humor als carrers de la ciutat. Crec que
seria un acte que entretindria molt a la població local i en la qual es podria fer
passar una estona amb un acte diferent, en el qual la població local poguera
riure’s de totes aquelles accions criticables fetes al nostre ajuntament.
No obstant això, pense que seria prou complicat, doncs, des de l’última
presentació, a principis de febrer, se celebren actes com presentacions de
Llibrets, lliuraments de premis, gales falleres, concursos de paelles, actes
protocol·laris..., sense tindre Fallera Major de la ciutat. Si n’arribem a tindre... Ens
faria falta l’estiu per a realitzar actes i tot. A més, existeix un altre impediment
i és el següent. Les comissions, des de fa anys, volen un cap de setmana per
a elles per a desenvolupar les seues activitats al seu ritme sense estar regides
per la Junta Local Fallera, normalment és el que aprofiten per a fer festes
temàtiques, concursos de paelles i festes nocturnes que és aquell abans dels
dies forts de les Falles, cap de setmana que en la majoria de poblacions se
celebra la cavalcada del ninot.
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Ninot de 1961, on es pot vore el ninot Dona troglodita,
primera edició del premi al ninot més artístic, el qual
Manolo Blanco Sancho, membre de la comissió de la falla
Francesc i, uns anys després, reconegut artista faller.
Arxiu Manolo Blanco.

Una de les novetats del programa de festejos de l’any 1961 va estar la
programació de la cavalcada del ninot. Les huit hores del dimecres 15 de març
eren l’hora i el dia que esdevenia la desfilada satírica on les comissions falleres
de la ciutat participaven disfressats i acompanyant un ninot de cadafal que hi
era plantat el dia següent. Aquestes són les paraules del programa de festejos
acurat per la Junta Local Fallera de Xàtiva:
«Cabalgata del “Ninot” en la que tomaran parte todas las Comisiones de
Fallas, la Junta Central Fallera, con sus Reinas Falleras y sus Cortes de Honor,
galardonará a la comisión que presente el más fino humorismo y gracia. Un
jurado competente otorgará el “Trofeo Junta Central Fallera año 1961” al Ninot
más artístico».
Aquell 1961 és una any important en la història fallera xativina pel fet de
què la JLF, sota la presidència de Constantino Alonso, va realitzar una nova
configuració del programa de festejos -també es va dignificar el llibre oficial-,
amb l’intent de reviscolar una festa fallera que a la dècada dels 50 s’havia
sostingut de forma irregular i minoritària. La nova distribució dels festejos feia
que la cavalcada del ninot s’hi programés en la vespra de les falles, el 15 de
març, i que fora l’embrió de l’actual sèrie festiva amb els dies de la plantà, dels

premis, de la visita oficial -Recorreguda per tots els llocs de plantà de les falles
de Xàtiva-, de l’ofrena de flors i de sant Josep. Fins a este 1961, la celebració
de la cavalcada estava reservada per al 18 de març. A més a més, amb el
format de cavalcada, el premi del ninot tornava a Xàtiva -absent des de 1944-,
abandonant el format d’exposició i reinterpretant la forma original del cap-icasal amb la cavalcada del foc, amb el matís de no acompanyar el ninot a una
exposició sinó per a aparèixer a la pròpia cavalcada. La sort d’aquesta primera
edició va recaure en el ninot Dona troglodita, de la Falla Tetuan—Sant Francesc,
obra de l’artista José Martínez Mollà.
L’origen de la cavalcada a Xàtiva, però, es remunta a les falles de 1935, quan es
va organitzar una cavalcada que finalitzaria a les cases de la Beneficència i a
l’Asil d’ancians. El diari El Agrario fa referència a aquest fet, a un article signat
sota el pseudònim de Foc i Flama, que definia aquesta festa com a simpàtica,
deia:
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«Las comisiones falleras tienen acordado organizar una cabalgata, precedida de
sus respectivas bandas de música, para dirigirse el 17 o 19-la fecha exacta no ha
sido fijada- a las casas de beneficencia y Asilo de ancianos para hacer entrega de
dulces y cigarrillos a los niños y ancianos en dichos benéficos establecimientos
y en conmemoración a las fiestas falleras».
Un any més tard, el 1936, només trobem un acte de desfilada atès que el
dia 18 es va programar una visita oficial per part de la comissió de festes i el
Comité Central Fallero, amb la presència de la fallera major que va imposar els
estendards a les falles premiades.
La cavalcada es tractava d’una desfilada de caire solemne. Ja serà després de
la comtessa bèl·lica, a l’any 1943, quan es programa una Gran Cavalcada
Al·legòrica on figuren carrosses de les diferents comissions i la del Gremi de
Fusters que va recórrer la ciutat lliurant els premis adjudicats. Es repetiria els
anys 1944, 1945 i 1946. Aquest tipus de cavalcada derivaria en l’actual Visita
Oficial a les falles, per una part, i en la Cavalcada satírica per un altra. Ja en
1947 es programa la Gran Cavalcada Fallera recorrent tota la ciutat. Durant
aquestos anys, potser aquesta desfilada vaja en augment i és per això que
vinga acotant-se el recorregut d’aquesta. El 1951 el recorregut era Avda. Selgas,
José Antonio, Caudillo, Diputado Villanueva, Martires Revolución, Argenteria,
Fuente de San Juan, San Roque, Font Trencada, Españoleto y Orilla del Muro.
El 1954 aquesta va finalitzar a la tómbola de la caritat. D’aquest tipus de
cavalcada tenim referències als programes de festeigs, com per exemple l’any
1956 que diu:

«Grandiosa cabalgata compuesta por las carrozas de todas las fallas y las dos
de la Local Fallera partiendo de nuestra plaza de Toros y recorrerá Avda. Selgas,
Av. General Primo de Rivera, P. De Tetuán, Moncada, Poeta Chocomeli y Avda.
General Primo de Rivera con derroche de serpentinas y confetti».
I ja serà el referit 1961 on trobem la primera edició on s’introdueix a la cavalcada
el cognom del ninot i amb certa lògica, perquè junt la comparsa de la comissió
es desfilarà amb un ninot característic del monument que es plantarà a la
seua demarcació. El ninot es transportat pels components de la comissió amb
l’ajuda d’un carro, d’un remolc, d’un vehicle motoritzat o inclús en andes, que
és com va ser transportat el ninot que representava al boxejador Urtain -obra
de Martínez Mollà-, el darrer ninot indultat en aquesta modalitat de desfilada el
1972. L’any següent ja comença a realitzar-se l’exposició del ninot que va tindre
la seua primera ubicació en els baixos de les antigues galeries Perelló Junior.
Cal afegir que els ninots desfilaven junt la comparsa i, al passar per la tribuna
d’autoritats, eren jutjats per les persones designades. A la fi de la cavalcada es
lliuraven els premis al millor ninot així com el de la millor comparsa. Van estar
un total d’onze els ninots indultats que desfilaren per l’Albereda. L’únic any on
no va haver-hi cavalcada del ninot, i per tant no van haver premis de comparsa
ni de ninot, va ser el de 1964 on només dues falles es van plantar a Xàtiva.
El1973 la cavalcada passa a denominar-se Gran Cavalcada de Comparses on
el fallo del jurat es va fer al finalitzar la cavalcada. Anys després, el nom de la
desfilada va tornar a dir-se del ninot però amb un sentit tradicional.
Des d’aquell 1973, la cavalcada es realitzarà el darrer diumenge abans de falles
fins que el 1986 la cavalcada del ninot es va segregar en dues desfilades: la
dels majors i la dels infantils, i que van passar a celebrar-se en els caps de
setmana més pròxims a l’inici del mes de març, reservant la nit d’un dissabte
per a la cavalcada dels adults i el matí o la vesprada d’un diumenge per a
la cavalcada dels menuts. El 2005 es va prendre la decisió de traslladar les
cavalcades dels majors, com es feien inicialment, al diumenge de vesprada
atès que el dissabte per la nit la desfilada es feia molt llarga i les darreres
comissions a penes tenien espectadors. Atenent motius climatològics la Junta
Local fallera, a l’exercici 2006/2007, va decidir traslladar les cavalcades del
ninot al mesos de setembre i octubre, i que fins l’actualitat s’hi segueixen
celebrant. Any rere any, la celebració de les cavalcades en temps de tardor
és motiu de controvèrsia doncs estes desfilades han deixat de fer la funció
d’anunciació de la festa fallera en la vespra, el nombre d’espectadors continua
minvant de forma exagerada i la inestabilitat climatològica és latent any rere any.
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Pepe Barberà, faller de la comissió de República Argentina, a una de les
cavalcades del ninot, on infantils i adults encara compartien la desfilada.
Arxiu Guillem Alborch.

Grup escènic de la comparsa de la falla Molina-Claret de 1998. Podem
observar l’ús de la plataforma d’un tràiler per representar una plaça de
Bous i criticar un affaire molt nomenat amb els regidors M. A. Gosálbez
Moracho i Marcos Benavent - conegut últimament com el Yankie del dinero—.
Arxiu Guillem Alborch.

Quant al format, la cavalcada del ninot de Xàtiva respon a una desfilada
satírica, on els fallers i les falleres d’una comissió fallera conformen una
comparsa dividida en distints grups per fer crítica de l’actualitat xativina i, a
la majoria de les ocasions, amb una temàtica unificadora, la qual no té la
necessitat de ser la dels cadafals fallers projectats. Per al desenvolupament de
la crítica, a part de les disfresses dels participants, s’utilitzen altres recursos com
plataformes mòbils, vehicles -inclús ha hagut anys amb l’aparició de tràilers-, i
altres elements que conformen l’escenografia. A més a més, s’hi preparen balls
i numerets que van en consonància amb la temàtica i la crítica i, tot plegat,
amb l’ús de la megafonia estàtica per fer sonar la música i els parlaments de
tot allò que s’hi vol criticar. Les cavalcades infantils poc difereixen de les adultes
i la seua diferència s’hi troba en la crítica substituint sàtira de l’actualitat per
temes més educatius amb l’intent d’aportar valors i coneixements. Les dues
cavalcades solen cloure’s amb la carrossa artística que transporta la fallera
major de la comissió.
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Escena introductòria de la Comparsa de la falla Molina-Claret de 2002,
sota el títol de Viatge a la ciutat del Lus, amb tempatica oriental.
Arxiu Guillem Alborch.

Respecte els premis derivats de les cavalcades, destaca principalment el de
millor comparsa (1r, 2n i 3r lloc), un guardó que es va començar a donar l’any
1965. Serà el 1986, amb el desdoblament de les cavalcades en gran i infantil
quan es crea el de millor comparsa infantil. Altres premis de la cavalcada
del ninot són el premi a les millors carrosses, que es dóna des de l’any 1975,
separant-se en gran i infantil l’any 1986 a l’igual que les cavalcades. Des de
l’any 1991 es premia l’activitat de les comissions a l’hora de realitzar les carrosses
i davant la proliferació de carrosses llogades aquest premi se separa en dos: el
premi a la millor carrossa de confecció pròpia i el premi a la millor carrossa de
lloguer. Finalment, el 1998, es crea el premi al millor grup escènic que fomenta
el que comissions modestes en quant al nombre de fallers aposten per centrar
els esforços en una única escena i poder guanyar un premi encara que a la
pràctica no ha sigut així i, a la majoria dels anys, aquest premi ha anat a parar
a les més nombroses.

Escena de la Cavalcada del ninot infantil, amb temàtiques pensades per
donar-li un sentit més educatiu.
Foto Antoni Marzal.

Grup escènic de la comparsa infantil de la falla Molina-Claret de 1995.
Arxiu Guillem Alborch.
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Grup escènic d’una comparsa de la Cavalcada del Ninot de Xàtiva.
Foto Antoni Marzal.

Cal afegir que la cavalcada del ninot és un acte de no obligada participació
per part de les comissions falleres, una decisió presa l’any 1998 i que fins aquell
moment hi havia estat obligada. Aquest canvi va estar pres com a mesura per
dignificar la cavalcada atès que hi havia comissions que desfilaven sense cap
guió establert ni temàtica amb pobres disfresses i conformant un espectacle
de poca dignitat. A pesar d’esta mesura, cap comissió ha faltat cap any a la
cita amb la cavalcada del ninot. Les bases del premi a les millors comparses
ha anat variant per tal de millorar la desfilada. Destacar la penalització que
s’hi realitza si una comissió consumix alcohol durant la desfilada així com
una altra per excedir el temps màxim establert per realitzar el seu recorregut,
una mesura per evitar parades o ralentitzacions sense motiu. També cal
nomenar l’ordre de desfilada, la qual, tradicionalment ha estat d’acord amb
la classificació aconseguida l’anterior exercici, desfilant en l’ordre contrari als
premis. Una reivindicació de les comissions que normalment optaven al premi
de la millor comparsa, al·legant que sempre desfilaven els últims, davant de
poca gent i ja en plena matinada, ha fet que actualment l’ordre de desfilada
siga d’acord un sorteig previ.

Cloem l’article fent èmfasi de la importància, dins del programa de festejos, de
les cavalcades del ninot d’acord al tipus d’espectacle satíric que és, convertintse en tot moment en un autèntic cadafal dinàmic i humà. Respecte a l’aspecte
de l’associacionisme faller, cal recordar les paraules aparegudes al llibre de la
falla República Argentina de l’any 1993, on es diu que «si existeix un acte en el
qual una comissió pot desplegar tot el seu potencial, tant humà com d’enginy
i gràcia, eixe és la cavalcada del ninot».
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Possiblement la Cavalcada del Ninot adulta que celebrem a la nostra ciutat de
Torrent siga l’acte que genere opinions més diverses i contraposades, pel que
el primer que cal deixar clar és que este article és una opinió molt personal i
particular, sense cap ànim d’imposar una idea, ni encara menys pensar que la
meua exposició siga la més correcta i encertada, simplement és una reflexió
en veu alta al voltant d’un dels actes, per no dir del que més, que necessita un
profund anàlisi de com volem que siga en un futur immediat.
Com qualsevol estudi per analitzar una situació, son tres les qüestions claus
que cal plantejar-se: d’on venim?, on estem? i on volem anar?. I a partir d’estes
variables, crear un veritable full de ruta que ens permeta abastar l’objectiu
marcat.
Els orígens:
Quan a l’any 1936, Junta Central Fallera oficialitza la Cavalcada de Ninot com
acte faller dins la Setmana fallera, no podíem pensar en el pas dels anys este
acte perguera tota la seua essència inicial, sobre tot en la nostra ciutat de
Torrent, que es la que ens preocupa i de la que parlem. Perquè com segur
haveu llegit en algun altre article d’este mateix Llibret, en els seus orígens
la cavalcada servia per acompanyar al ninot a l’exposició que porta el seu
mateix nom, i al voltant d’este acompanyament les comissions començaren
a fer passa carrers disfressats i amb banda de música animant la portada del
ninot a l’exposició, que era l’essència principal de l’acte.
A Torrent, la història de la cavalcada del ninot comença a escriure’s a l’any 1942
amb la participació de la falla de la Plaça...però a la ciutat de València. A l’any
següent, la falla de l’Avinguda realitza una cavalcada pels carrers de Torrent,
però sense la part crítica que identifica la cavalcada del ninot, com si que ho
va fer a la cavalcada que van organitzar pels carrers de Torrent a l’any 1955, la
mateixa falla de l’Avinguda, junt a les comissions de la Plaça i de Sant Roc. I
amb els fets que tots coneguem de les falles del 57, passem a la segon etapa
de falles a Torrent a partir de l’any 1968, sent la cavalcada un dels primers actes
que es recuperen impulsada per l’experiència de la falla de la Plaça, però amb
una gran particularitat, perquè el centre de la cavalcada era el ninot, però a
Torrent no es celebra la primera exposició del ninot fins a l’any 1976, així i tot la
vessant crítica de la cavalcada era la seua veritable raó de ser.
Està clar que les circumstàncies d’aquella primera època han canviat, els
temps no son els mateixos i estem demanant una evolució en la festa, però es
pot evolucionar sense perdre l’essència original, i anhelant aquelles primeres
cavalcades que traslladen als carrers l’art i la crítica dels ninots que es plantaràn
als carrer el 15 de març.
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Un exemple clar de com combinar orígens i actualitat, és el canvi que s’ha
introduït en la Cavalcada del ninot de València d’este any, on s’ha creat
un apartat final, anomenat “Colofó”, on l’eix central és una figura reial del
monument, volent recuperar els orígens d’aquella idea inicial, adaptada a la
situació actual.
Hui en dia:
Abans d’analitzar la situació actual de la cavalcada del ninot a Torrent,
cal advertir que a la nostra ciutat, hi ha 29 comissions, cadascuna en unes
característiques concretes, entre les que es puga trobar cuidar la cavalcada
adulta, però la reflexió que vaig a exposar és com acte global i com a percepció
de que la cavalcada del ninot major, i remarque contínuament esta idea,
d’adulta o major, perquè la infantil és una altra història, siga un dels actes que
menys cuiden les comissions de la nostra ciutat.
En la meua humil opinió, el principal problema de la cavalcada de la nostra
ciutat és que s’ha convertit en un mitjà per abastar la màxima festa o diversió
possible, l’acte de la cavalcada del ninot, la desfilada per l’avinguda de les

29 comissions no és el fi per a la majoria d’estes comissions, és únicament
una forma de passar-s’ho el millor possible, sense pensar en el resultat, i no
parle de premis, final. Quan es prepara una obra de teatre, una presentació,
una actuació de play-back... o una cavalcada infantil, eixe és el fi, i és el fi,
perquè implica un objectiu i una dedicació per a que l’acte tinga el major nivell
possible, però quan l’acte en si no és el fi, si no l’excusa per retrobar- se en el
grups d’amics de la falla, per celebrar el tret d’inici festívol, és molt complicat
fer una cavalcada de nivell.
També m’agradaria fer una defensa de les comissions, i sobre tot, dels
organitzadors u organitzadores de les cavalcades, perquè soc conscients
que hi ha comissions que ho intenten, que elaboren un guió, que dissenyen
vestimentes espectaculars, que tenen a la cavalcada com a fi...però quan
necessiten la implicació de la gent que participa, esta és totalment nul·la,
quedant-se inclús vestimentes, aparells i inclús cartells explicatius al casal. Fet
trist, però reial, i que representa la importància que l’acte de la cavalcada en si
te per molts fallers i falleres.
I està és la situació, per a mi, de la cavalcada del ninot a Torrent, situació
molt complicada, perquè per a revertir-la implica un canvi de mentalitat en
els participants, i ho veig complicat, sobre tot, perquè les noves generacions
que passen d’infantil a adults ja tenen eixa idea preconcebuda de com és una
cavalcada, i a més no és que la vulguen canviar, és que la desitgen com és
i encara els agradaria potenciar més esta faceta festiva, quan sols feia uns
anys, dos o tres com a molts eren participants en espectaculars cavalcades
infantils de molta qualitat i amb una mentalitat totalment diferent.

Reflexions per al futur:
Vista la situació actual, crec que la majoria de falleres i falleres podem pensar
que és necessari un canvi, i ja es va demostrar quan en l’última modificació del
Reglament faller l’acte de la cavalcada va passar de ser un acte obligatori a
ser un acte voluntari, tant en participació en la cavalcada, com a participació
en el concurs de cavalcada, però crec que esta modificació no ha tingut l’efecte
esperat de reduir la temporalitat i augmentar la qualitat de les comparses.
Perquè, per exemple, per enguany, falles 2019, les 29 comissions van a
participar en la cavalcada, el temps serà el mateix, i sols 22 participen en el
concurs, se suposa que la qualitat baixarà, perquè l’esforç dels no participants
possiblement siga menor que si participaren.

I que podem fer? Damunt la taula sempre es barallen moltes opcions, la més
habitual, fer com a València, limitar el nombre de comissions participants
i establir un sistema d’entrada i eixida de comissions en funció de la seua
posició en el concurs de l’any anterior. Es la solució? No, ho sé, però per a
extrapolar idees del cap i casal als pobles, hi ha que conèixer be la idiosincràsia
del poble, de l’arrelament de l’acte, de les conseqüències del canvi...i com deia,
no sé si seria la solució, però de segur, que seria una decisió polèmica que
dividiria al món de les falles torrentí, i alegraria als detractors de la festa que
busquen qualsevol ocasió per difondre que som un col·lectiu dividit i barallantse a sovint.
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Crec que la solució més factible, que no la més fàcil, està en impulsar el canvi
de mentalitat des de les comissions, hi ha que potenciar la cavalcada del ninot
des de dins, donar-li la importància que es mereix i traure al carrer el millor
de cada comissió. Perquè esta és una altra de les idees que volia destacar, la
cavalcada del ninot és la nostra targeta de presentació per a molts no fallers,
la majoria de la gent que esta veient la cavalcada en la nostra ciutat, és gent
no fallera, i molts xiquets i xiquetes. Tenim que cuidar la nostra imatge, no
pot ser que la idea que tinguen del món de les falles és la d’una desfilada
desorganitzada i sense cap de control, les comissions no som la imatge que
transmetem en la cavalcada major, i no podem consentir que el poble tinga
eixa imatge de les falles. Crec que raons per a canviar hi ha moltes, sols queda
que s’ho pugem proposar.
I encara que la visió de l’article semble pessimista, vull mirar el futur amb
optimisme, vull imaginar-me una altra cavalcada del ninot, una desfilada de
comissions que transporten als carrers l’enginy i la gràcia dels monuments,
vull imaginar-me una cavalcada de qualitat, preparada i cuidada per les
comissions amb mesos de treball darrere, vull una cavalcada que represente
la veritable imatge de les falles...i totes estes idees que semblen una utopia
poden ser realitat, i l’exemple el tenim ben a prop, perquè l’evolució de la
cavalcada infantil als últims anys ha sigut extraordinària, i sense necessitat
de cap canvi normatiu, però amb la implicació i dedicació de molts fallers i
falleres, per això, vull imaginar-me una cavalcada major a imatge i semblança
de la seua germana menor. Amb l’esforç de tots segurs es possible.

Involució
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Les arrels de cada comissió
Parlar de la cavalcada del ninot és parlar d’una de les nostres tradicions falleres,
parlar d’un abans i un ara, d’una forma d’expressió crítica i sàtira sota la figura
d’aquest ninot, que era part de la falla, i que en els seus orígens a València
estava acompanyat per totes les comissions falleres en una cavalcada fins a
l’exposició del ninot, el seu destí.
Dels orígens de la cavalcada del ninot i les seues anècdotes o detalls ja s’han
encarregat companys de la COMFET a detallar, partint d’aquesta base,
centraré la meua opinió sobre la cavalcada del Ninot de Torrent segons les
meues arrels però estic segur que també de les arrels de molts dels setanta de
cada comissió.
A mitjans dels anys 70 els infantils gaudien molt de les cavalcades en les
seues falles, als casals, no havien tantes oportunitats per disfressar-se amb
amics com en aquest esdeveniment, (potser per així va començar la nostra
generació a valorar aquests moments), a part del gran moment que passàvem
els infantils m’encantava baixar per les nits als preparatius de la cavalcada
dels més grans, eren momentazos, els nostres majors i dirigents de la falla en
aquest moment s’ajuntaven al casal sota uns sopars en què no faltava de res,
i tot, elaborat per les famílies que en aquest moment formaven les comissions
de Torrent, bons moments per fer falla, si senyor !, i si, com es diu, els bons
assumptes sempre flueixen al voltant d’una bona taula; per ací començava
tot, es arrencava de l’única i principal base, que era el lema de la falla, i d’ací
començaven a preparar les comparses vinculades a les escenes de la falla,
la crítica que millor encaixaria en cada comparsa, l’elaboració artesanal dels
cartells que es lluirien per arribar a la gent, els versos directes amb un enginy
i gràcia en les paraules que sempre et treien més d’una riallada, en fi, tota
una maquinària executada per fallers al casal, en els nostres casals de Torrent,
aquests moments encara els conserve a la memòria i al meu cor, aquells
moments eren cent per cent fallers.
Quan arribava el gran dia i les falles de Torrent eixien a desfilar en la cavalcada
del Ninot (encara no em deixaven eixir), ens recorríem l’avinguda infinitat de
vegades, veient les millors disfresses, les millors comparses, i el que jo havia
viscut de prop, com molts altres fallers de Torrent a casa seua, la crítica;
intentava llegir els màxims cartells, perquè sabia i entendria així, el que cada
comparsa volia transmetre als allí presents, i puc dir que la totalitat de les falles
en més o menys manera i de vegades gairebé sense mitjans estaven molt
d’acord amb l’objectiu inicial de el que es pretenia en la cavalcada, fer valer la
teua veu, la de la teua falla, la del teu barri, en un acte divertit i divers que se
sabia perfectament que arribaria a tots els racons d’aquest poble, d’aquesta
ciutat.

Cavalcades plenes de color amb un to equilibrat de gaudi i actitud, comparses
de fallers que sabien el que volien dir en aquell moment i com dir-ho, perquè la
finalitat de la cavalcada del ninot no és una altra si no estar defensant la teua
idea de falla en un cercaviles colorit, divertit i divers.
Amb el pas del temps, la cavalcada de hui.
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Durant el pas d’aquest temps, mirem enrere i ens adonem la involució
d’aquest acte faller, potser no calga buscar culpables, potser hauríem de
tornar a començar per entendre totalment el nostre objectiu, i això es fa
sota l’ensenyament de les nostres festes i els seus orígens, dels actes que
veritablement enriqueixen la nostra cultura i ens ensenyen des de xicotets a
conèixer i valorar la nostra identitat en les nostres pròpies comissions.
El poder transmetre al nou faller la finalitat de la cavalcada és tasca de les
nostres comissions, ensenyar per què i la finalitat de les coses, el sentit de la
cavalcada d’aquest any, per què d’aquest lema i al fet que ens volem enfrontar;
fer partícips als fallers de tot, és vital perquè el desenvolupament de qualsevol
acte siga comprensible i valorat.
Amb el pas del temps t’adones que els últims anys són falles comptades de
29 comissions torrentines les que conserven encara intacta la seua passió
per la crítica i sàtira a les desfilades a la cavalcada del Ninot, cada vegada,
i potser comprensible, hi ha mes falles que busquen aquest acte com via
d’escapament de les seues feines, de les seues famílies i de la seua rutina per
a una bona borratxera o un bon cop de pilota, i això és perquè a les falles se’ls
ha donat l’oportunitat de que siguen així, si a això li sumes com ja deia abans
la involució d’aquesta ultima dècada, et quedes en què en una ciutat amb 29
comissions desfilant en un mateix dia, amb prou feines té repercussió fora de
casa nostra, de la nostra ciutat, i això és perquè no tenim res a dir.
Potser caldria canviar
Haurien de canviar moltes coses i adaptar-nos a aquests temps, però sempre
conservant l’essència i la base per al que va nàixer la cavalcada del Ninot com
el seu nom indica.
Una de les coses més importants que s’hauria de fer és que la totalitat de les
falles estiguen obligades a realitzar la cavalcada del Ninot sota unes bases
més preparades, no té cap sentit que hi haja falles que no participen, perquè
des del reglament se’ls dona l’oportunitat de realitzar la cavalcada o no dins
del concurs, que no s’esforcen a potenciar la nostra cultura i es prenguen aquest

acte, tot i que ixquen els últims com una desfilada de borratxera exhibicionista
per l’avinguda, davant de moltíssima gent i acompanyant a les altres falles
que si mostren la seua actitud i respecte a l’acte.
No és normal que en un acte com ara el lliurament de premis siga obligat
a assistir sota sanció segons el reglament tot i no haver aconseguit premi i
que en la cavalcada del Ninot no s’obligue a presentar a totes les falles un
guió explicatiu de la cavalcada i de la crítica, sempre sota el lema de la falla
plantada aquest any. Cal valorar-lo, no té sentit.
S’hauria de fer comparses segons les escenes del guió de cada falla plantada,
o almenys una comparsa representativa del ninot que es va a dur a l’exposició;
amb aquesta mesura hauria un veritable fil conductor entre falla i cavalcada,
fent visible més enllà del teu barri la crítica i la veu de la teua falla.
Primer premi...
Els premis són importants per a la motivació de la gent, per això haurien
d’haver-hi mes premis i dotats econòmicament perquè hi haja una motivació
simplement simbòlica en cada falla.
Potenciar els premis de la crítica local i de les comparses és més que necessari
per traure l’espurna adequada a la nostra festa i seguir posant als mandataris
i entitats en destret en un moment tan visible com és la cavalcada del Ninot.
Els premis, les victòries, les recompenses... no són res si perdem la nostra
identitat com a festa.
I des de la comoditat
I des de la comoditat fallera que s’ha convertit en pandèmia, només queda dir
que en molts llocs, molts fallers, baixen el mateix dia de la cavalcada a desfilar,
perquè no ha sigut necessari fer-se la disfressa, (ho han demanat per internet,
se li ha donat l’opció) i no, no els ha interessat baixar, baix milions d’excuses, per
tant no hi ha gairebé preparació, no hi ha gairebé falla, no existeixen aquests
moments dels anys 70/80 de què parlàvem i en els quals les famílies falleres
omplien els seus casals de teles, fils, agulles, cartells, menjar i una immensa
creativitat i germanor fallera.
Les falles seran el que els fallers vulguen... involució.
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Ja que no és quant més hores es dedica quan una persona més aprén,
Sinó que el nostre cervell s’activa millor si la imaginació el guia.
I no fan falta molts estudis,
ni llargues i dilatades conferències.
Tan sols cal observar
com els següents infants estan investigant.

*************
Amb teles de mil colors
,
i fent servir la imaginació
el primer xiquet, un tratge
de capità moro s’ha fet.

*************
Seguim amb una xiqueta
que investigant que serà
de major està. Jugant
amb els colors i el mural...
edarà.
tota plena de pintura qu
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*************
Tindre imaginació és bo
no ens anem a enganyar
ió,
però si no t’aprenies el gu
res et podia salvar.

*************
Cal dir que la innovació
bé els majors,
la poden manifestar tam
tecnologies
que amb això de les noves
es” de llentilles.
cuinen receptes “ahumad

*************
envoltada de diversió
De vegades la investigació
s,
crea més por que solucion
icista
ctr
sinó mireu la xiqueta ele
queda fregida.
que sense voler per poc es

*************
son tot bondat,
Ja sabem que els xiquets
oratori
i com veiem en aquest lab
ment becat,
el investigador, probable
ha enginyat.
una antena “BuscaPau”
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*************
cions culinàries
Mai es sap si les equivoca
n,
una nova recepta creara
ió
fus
i el que pareix una con
lo es convertirà.
en el millor suc de pome

*************
ries ixen soles
Unes altres voltes les boge
ir-mos
com quan per tal de divert
ens posem
una perruca i una disfressa
poder ser.
per a un nou personatge

*************
rsonatge
I mai se sap si eixe nou pe
tal volta es convertisca
en la nostra vocació
s.
per a quan siguen major
ueta
Com l’exemple d’eixa xiq
sap
que des de molt xicoteta
a
que en una gran veterinàri
es convertirà.

*************
s imaginació
Però on tots ficàvem mé
innovació i passió
ra
era en arreglar-nos-les pe
pares.
no fer enfadar als nostres
arribar a fer
Veieu tot el que podríem
i conèixer amb diversió?
e la imaginació
I ara és quan jo vos dic qu
fa aparició.
no tan sols en la infància
lorar
Imaginar, divertir-se i exp
ió tan sols d’infants
no hauria de ser mai qüest
ançar com a humans
ja que és el que ens fa av
ertat.
i el que ens fa viure en llib
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Introducció
pictogrames
os un poc més
Roc, hem volgut acostar-n
la comprensió
Enguany, en la falla San
ts
nu
me
facilitar als més
i
til
an
inf
ió
iss
com
a
str
a la no
del nostre monument.
ació de les
uït pictogrames en l´explic
Per aquesta raó hem introd stra falla infantil.
no
escenes que componen la
er visual que
urs comunicatiu de caràct
la vida
Els pictogrames són un rec
de
ts
tura en diversos contex
ernatius
alt
facilita la comprensió i lec
ció
ica
un
en sistemes de com
nes
rso
pe
diària. Són molt utilitzats
en
ció
ica
un
facilitant la com
)
AC
(SA
ius
tat
en
l
gm
de
au
ts
o
itza
guatge i trastorns general
amb afectacions del llen
desenvolupament.
hem volgut
a tothom a la nostra falla
Com que volem acostar
nera continuar
inclusiva i d´aquesta ma
apostar per una proposta
el nostre
re
la gent que vinga a veu
fent germanor amb tota
monument.
!
UN COMPROMÍS DE TOTS
PER QUÈ LA INCLUSIÓ ÉS
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RECORDANT
LES FALLES
DEL 2018
ri
Un any d’aniversa

Demanà Falleres Majors 2018. s

Familiars dels representants. s

Primera visita al taller de
l’artista faller. t

160
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Inauguració del Campionat de futbol
faller infantil. s

Inauguració del XXXVIII Campionat
de galotxa faller. t

Nostre equip de futbol en el
Campionat de futbol faller. s

Els cuiners de la falla. t
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Falleres Majors i Presidents de
l’any 1969 a 1978. s

Falleres Majors i Presidents de
l’any 1979 a 1988. st

Falleres Majors i Presidents de
l’any 2009 a 2018. s

Les Falleres Majors de l’any 1969 i 2018
fent entrega al President d’un record del 50 aniversari. t
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Visitant el taller de l’artista
faller. s

Actuació del grup de teatre
infantil. t

Nostre grup de teatre faller en la
modalitat d’obra curta. s

Proclamació representants de l’any
2018. s

Celebrant el 50 Aniversari. t
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Sant Roc en la Gala de la cultura. s

Setmana Cultural. s

A per falla!!! t

Gala Fallera. s

Possada de banderes a casa de la
Fallera Major Infantil. s

Possada de banderes a casa de la
Fallera Major. t
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Moments previs a la crida. st

Nostres representants en la Crida.
s

Els cotxes de xoc a la
cavalcada del ninot infantil. st

El tren de la bruixa a la
cavalcada del ninot infantil. t

Penya Flamejats. t
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Penya Biberó. s

Penya “Quin desastre”. s

Cavalcada del Ninot. s

Cant de l’estoreta organitzat per la
nostra comissió. s

Cant de l’estoreta organitzat per la
nostra comissió. st
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Sergio i Celia en la plantà
infantil. s

Els nostres representants infantils
gaudint en la despertà. s

Primera despertà. t

Part de la nostra comissió en el trasllat de la Mare
de Déu dels Desamparats. s

Els nostres representants en la
recollida de premis. s

Setmana fallera. t
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Ofrena a la Mare de Déu dels
Desamparats. s

Falleres Majors
del 50 Aniversari. t

Concurs de paelles. s

Festa infantil. t

Falla Sant Roc, llibret falles 2019 *

176

Cap a la missa en honor a Sant
Josep. s

Gaudint de l’últim dia. st

Foto tradicional. s

Silvia i Celia fent-se
un selfi abans de la mascletà. t
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Cremà infantil. st

Falles 2018, un any inoblidable. st
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Figures
rellevants en
la vida festiva
de Torrent 2018
representades
per fallers de
oc
sant r
ra 2018
Capitana mo

LAURA SIMÓ I ORTÍ
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PREMIS EXERCICI FALLER 2017-2018

III PAELLA hortolana
2n premi

PREMSA CRITICA LOCAL
2n premi

CRITICA CAVALCADA GRAN
4t premi

TEATRE OBRA CURTA
2n premi

DECLAMACIÓ C
3r premi
XXXII DOMINO
2n premi
FALLES GRANS SECCIÓ PRIMERA
2n premi
X CONCURS SUQUET DE PEIX
3r premi

CARROSSA PER LA COMISSIÓ
3r premi
FALLES INFANTILS SECCIÓ PRIMERA
3r premi
COMPARSA CAVALCADA GRAN
4t premi

IV ARRÓS AMB CALAMARS
I Alls tendres
2n premi

I CAMPIONAT PÀDEL
1r premi

MILLOR NINOT SECCIÓ PRIMERA GRAN

JOCS FLORALS B
1r premi

MILLOR NINOT SECCIÓ PRIMERA
INFANTIL

CONSURS PENTINATS
1r premi

V FUTBOL FALLER
1r premi

DECLAMACIÓ C
1r premi

XIX APARADORS
1r premi

VII PAELLA DE costelles
AMB EMBOTITS
1r premi
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Fallers
brillants
Falles 2018

Seguint amb la tradició dels anys
anteriors, dediquem un raconet
del nostre Llibret a fer un xicotet
reconeixement a aquells fallers i
falleres que durant el passat exercici
van obtindre el màxim emblema que
es pot rebre al món faller, les insígnies
d’or amb fulles de llorer i brillants. Al
2018, a Felipe Garcia i Alpuente li van
otorgar la Torre d’Or amb Fulles de
Llorer i Brillants. Felipe és un home
que aplegà a Sant Roc amb una
vida fallera ja consolidada en la Falla
de la Plaça, i, si per alguna cosa pot
destacar és pel seu increïble paper
com a pare de Fallera Major; sempre
actiu i disposat a ajudar, i orgullós
de vorer com la seua filla, a més de
ser en els seus anys Fallera Major
e Infantil de Sant Roc, era elegida
primer com a Fallera Major Infantil
de Torrent i, al cap dels anys, com a
Fallera Major de la nostra ciutat. No
ha d’haver més satisfacció per a un
pare que vorer a la seua filla com a
gran exponent de la festa. A la seua
família, hi ha un gran historial faller
a Sant Roc, i Felipe sempre ha volgut
ser testimoni de cada moment dels
“seus” a la nostra comisió.
L’esdeveniment que va tindre lloc
al saló d’actes de l’Ajuntament
de Torrent, i presidit, com no, per
la màxima autoritat de les Falles
torrentines, com a Fallera Major de la
nostra ciutat Miguel Ángel Marqués
i Rapaz, va rebre la Torre d’Or amb
Fulles de Llorer i Brillants.
Miguel Ángel és un home discret, que
principalment ha tingut un paper
important en la delegació de festejos

durant alguns anys. Pare d’ un fill i
una filla als quals, en el seu moment,
va voler fer Presidents Infantils al any
1990 de la nostra comissió i per la
seua banda Patricia al any 1993 va ser
proclamada Fallera Major i Infantil de
Sant Roc i al següent any fou elegida
la primera Fallera Major Infantil de
Torrent de la nostra comisió. A la seua
família, hi ha un gran historial faller a
Sant Roc, i Miguel Ángel sempre ha
volgut ser testimoni de cada moment
dels “seus” en la nostra comisió.
A Mª Pilar Vilar i Frias, també li van
imposar la Torre i Bunyol d’Or amb
Fulles de Llorer i Brillants.
Pilar és una dona lligada a nostra
comisió desde ben menuda, d´una
familia fallera en la que ella mateixa
ha exercit varis càrrecs directius,
vinculada la gran part a la delegació
infantil, assajant als més menuts
de la nostra comisió als playbaks,
teatre, cabalgades.. i l´any 1997 va
representar com a fallera major la
nostra comisió.
Mare d´ un fill, Daniel, al qual, en el seu
moment, va voler fer President Infantil
al any 2012 de la nostra comisió.
Encarna Redon i Garrido va rebre
la Torre d’Or amb Fulles de Llorer i
Brillants i el Bunyol d’Or amb Fulles
de Llorer i Brillants.
Encarna és fallera de Sant Roc.
Des de ben jove, forma part d’una
família sempre vinculada a la nostra
Falla. Encara una dona lluitadora

i defensora de la nostra cultura en
aquestos últims anys desempeña
el càrrec de delegada de protocol
i a l´any 2014 va representar com
a fallera major de nostra comisio,
mare d´una filla Meritxell en la que
en el seu moment a l´any 2011 va ser
proclamada Fallera Major i Infantil de
Sant Roc.
Per últim, Santiago Barberá i La
Higuera també va ser distingit amb
la Torre i el Bunyol d’Or amb Fulles de
Llorer i Brillants.
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Santiago, un faller vicultat a la falla
desde sempre, rodejat del seu grup
d´amics de la Penya “El Biberó”, un
faller sempre dispost a col.laborar
amb la falla, be siga eixint en el
teatre, com a qualsevol concurs que
participe la seua falla. Una persona
discreta i en diferents ejercicis dins del
grup de directius de la comisió.
Desde fa uns anys, pare de dos
xiquets, Santiago i Ana, que com ell,
participen en les diferets activitats de
la falla.
A tots, fallers i falleres, els fem aplegar
les nostres felicitacions, i, a vostés, els
emplacem fins un altre raconet, que
el Llibret del pròxim any ens oferisca
per tal de parlar de “fallers i falleres
brillants.”
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25 ANYS
PENYA EL BIBERÓ
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una falla amb molta tradic
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Com sabem, Sant Roc és
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que organitza, però altra
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s...
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nostra comissió són les seu
y el seu esforç, la seua con
aporta dia a dia i any a an a falla destaque en majúscules...
nostr
la seua alegria perquè la
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a falla, un costum és la de
És per això, que a la nostr
Les penyes
..
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mís: La
les que conformen la fam
pro
de festa, col·laboració i com 20 anys,
d’elles compleix 25 anys
de
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penya el biberó, en la qu
va ocórrer això
teix sentiment faller, se’ls
ma
el
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com
ja
e
qu
aderes...!),
una sudadera, (serà per sud alcades, balls
de fer una penya, fer-se
cav
xim el món de les falles,
el trasllat i
d’esta manera viure al mà
i com actes emotius com
,
ars
sop
i
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nja
me
),
n!!!
(el Tiburó
l’ofrena a la Mare de Déu.
a el biberó”.
é nom ens ficarem?, Peny
Varen buscar un nom, “qu eró ve perquè en aquell temps eren el
bib
Uns compten que això de
males llengües
ió, per un altre costat les
iss
com
la
de
e
jov
s
mé
p
gru
han anat entrant i
Després d’estos 25 anys,
compten altres rumors...
a, fins a arribar a
nt empremta en la peny
eixint amics, tots ells deixa
e són ara.
formar la gran família qu
citar-los des
l’ocasió per a celebrar i feli
No volíem deixar passar
de aquest espai!
Per molts anys!

25 ANYS
PENYA
EL BIBERÓ
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25 ANYS
PENYA
EL BIBERÓ

25 ANYS
PENYA
EL BIBERÓ

Falla Sant Roc, llibret falles 2019 *

192

Al tío Molins
z
Per Toni Gonzále

La falla que sempre ens sembla que
és música, traca, alegria i gaudir, a
vegades té moments molt tristos,
com el que ens deixa, quan una
persona benvolguda per tots, ens
abandona.

Per això en aquest any tan difícil per
a la teua família, només ens queda
transmetre’ls el nostre enorme dolor
per la teua perdua. Ells han perdut
una gran persona i nosaltres un gran
faller.

JOSÉ MOLINS BENAVENT, ens has
deixat lamentablement després de
tindre una vida molt activa des del
punt de vista faller.

“Tio Molins”, aquesta segurament,
serà l’última vegada que parle amb
tú. No sé si on vas ara hi ha també
falles, no sé. Però vull que sàpigues
que ens has deixat tristos per no tenirte entre nosaltres un any més. Cal
veure com passa el temps. Sembla
que va ser ahir, quan érem poca gent
i no quedava més remei de treballar
cadascun dels actes de la falla. Ens
faltava pressupost, però això sí, ens
sobrava il·lusió pertot arreu, bo i algun
que altre cabreig, també.

Vas ser PRESIDENT de la Falla Sant
Roc els anys 1991, 1992 i 1998.
Membre de la Directiva de la falla
molts anys. Membre també, com a
representant de la Falla Sant Roc, en
la Junta Local Fallera de Torrent.
Però a més vas crear una família
fallera fins a la medul·la.
El teu fill Ricardo va ser
President
infantil
l’any
1991
La
teua
filla
M.ª
Dolores
Fallera
Major
l’any
1994
La teua filla Ana M.ª Fallera
Major
Infantil
l’any
1998
I fins i tot el teu nét Ximo va
ser President Infantil any 2006
Tota una vida dedicada a les falles.

Desitgem, els teus fallers i falleres que
aquesta nova etapa que emprens
ara, estiga plena de recompenses per
la labor realitzada ací. Mai oblidarem
que has segut i seràs part de les nostres
vides i que sempre formaràs part de
la història d’aquesta, que sempre serà
la teua falla, La Falla de Sant Roc.
UNA FORTISIMA ABRAÇADA “TIO
MOLINS” ALLÀ ON ESTIGUES
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PROGRAMA
D’ACTES I
FESTEJOS

Falles 2019

El passat 1 de desembre de 2018 va
tindre lloc el sopar de la Proclamació
dels nostres Falleres Majors de 2018
al restaurant El Pino del Vedat de
Torrent.

Dissabte 2 de març, per la vespradanit, la sàtira, la critica, l´humor,
l´actualitat i el color és faran presents
per l´avinguda de Torrent, en la
Cavalcada del Ninot Major.

El 2 de febrer de 2019, al Saló
Parroquial, Maria Serer i Sena va
ser exaltada com a Fallera Major de
2019 en l´acte de la Presentació.

3 de març, dinar i fira infantil a la
placeta, si el clima no ho impedix.
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De la mateixa manera, el 10 de
febrer, al mateix Saló Parroquial, va
tindre lloc la Presentació de Lucia
Martínez i Mil, com a Fallera Major
Infantil de la nostra comisió per a les
Falles de 2019.
I com ja és tradicional, el Dissabte
17 de febrer pel matí, tindra lloc la
XLII edició del Concurs del Cant
de l´Estoreta a la nostra placeta,
organitzat per la nostra falla amb
la col.laboració de l´Ajuntament de
Torrent.
Les Falles 2019 tindran com a coet
d´eixida l ´acte de la Crida, que tindrà
lloc el dissabte 23 de febrer en la
nostra monumental Torre.
Diumenge 24 de febrer, amb el
recorregut de costum, els nostres
menuts participaran amb molta
il.lusió en la Cavalcada del Ninot
Infantil.
El mes de març començarà amb la
inauguració de l´Exposició del Ninot
organitzada per la JLF de Torrent.

Dissabte 9 de març, Replegà pel
barri.
A la nit; NIT DE GALA, divertit
homeje als colaboradors de la falla,
és lliuraren totes les recompenses
dels fallers com tambe els detalls
dels falleres majors del 2019. El sopar
será a les 21:00h.
I el diumenge 10 de març,
acompanyats per la xaranga
de músics, farem la visita a la
Residència de Santa Elena.
Per la vesprada, berenar infantil oferit
per Lucia, la nostra Fallera Major
Infantil de 2019 i per Ximo, President
Infantil de 2019.
15 de març, als 20:00 h, Plantà
Infantil; després, sopar infantil.
Sobre els 21:30 h, sopar de la
Plantà, i acte seguit, Plantà oficial
del nostre monument de 2019 per
part de l’ostra Fallera Major i del
nostre President, seguidament
FESTA REMEMBER EN LA CARPA
I ACTUACIO I KARAOKE DINS DEL
CASAL.

El 16 de març, primera Despertá
i primer desdejuni al casal. Als 12
del mati, és lliuraran els premis
del Concurs d´ornats de Carrers
organitzat per la nostra comissió.
Dinar de germanor al casal.Per la
vesprada, Trasllat de la Mare de
Deú dels Desemparats. Per la nit,
sopar i discomóbil; FESTA DE LA
JUVENTUT
Diumenge 17 de març, despertà pel
barri i desdejuni.
Replega de premis en la plaça
unió musical, anirem tota la
comisio acompanyant als nostres
representants per a recollir el treball
de tot un any.
Al llarg del matí els falleres hauran
de passar pels rams de flors per
a l´ofrena, pel casal. Dinar de
germanor al casal. Per la vesprada,
concentració al casal, per replegar
els nostres Falleres Majors, per tal
d´assistir a l ´Ofrena a la Mare de
Deú dels Desemparats.Per la nit,
sopar i Ball! DISCOMOBIL
18 de març, diumenge, tercera
despertá i xocolatá per a desdejunar.
Cap al mig dia Concurs de Paelles
amb animacions i musica FRIKIDAY
!! VINE AMB LES PRENDES MES
FRIKIS I DISFRESSES, ELS MES
DIVERTITS TINDRAN PREMI ;
recordeu que, dies abans, hi haurà
al tauler d´anuncis un llistat per tal
d´apuntar-s´hi. Per la vesprada,

actuacio del grup de música “ La
Polvarea”.Per la nit, últim sopar amb
discomóbil. NIT DELS FAMOSOS I
DISCOMOBIL EN LA MUSICA MES
COMERCIAL A MANS DE ANDRES
HONRUBIA.
Dimarts 19 de març, dia gran! Última
despertà i últim desdejuni dels Falles
de 2019. Cap a mitat del matí, missa
en honor a Sant Josep, a la capella
del col.legi dels Trinitàries.
Als 15:00 h, mascletà. Sobre els
21:00 h, Cremà del nostre monument
infantil, dels mans de Celia i Alex; i
a partir dels 00:00 h, amb un horari
encara per determinar, Cremà del
nostre monument major per part
dels nostres representants.

......................................................................
*Tots els díes de la setmana fallera tindrem
esmorzar i dinar en el casal.
*Els horaris s´aniran confirmant als taulers
d´anuncis.
*Els dates d´alguns actes queden sotmeses
a modifiicacions d´ultima hora per imprevists
que és notificaren pels mitjans anteriorment
nomenats.

Himne
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Tenim en Torrent
la falla de molt voler
es la falla de Sant Roc
a la que tots admirem
”
Quan lo cante a “la falla
es per que li tinc voler
es la Falla de Sant Roc
la de major moviment.
Tornada
Es la falla de Sant Roc
r
la que sempre dona el co
una de les bones falles
que l’admira qualsevol
Son les teues falleretes
molt sinceres i lleals
lis cantaré mentres vixca
i les voldré sempre igual

Final
Es la falla de Sant Roc
r...
la que sempre dona el co
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Torrent

C/ San Fermín, 15
tlf: 96 156 64 80
C/ Azorín, 50
tlf: 96 156 54 66

“ Po r

C/ Sagra, 13
tlf: 96 156 09 65

qu
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”

C/ Comercial Las Américas, 13,
(BMDPTUBUEFMQËSRVJOH). tlf: 96 156 08 85
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CENTRE D´ESTÈTICA

SC indumentaria
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Tel: 691 71 81 87

C/. Pintor Ribera, 10
Telèfon 961 558 422
46900 TORRENT (València)
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L´Estreleta
Estimulación temprana desde los 4 meses
Amplios Horarios · Escuela Bilingüe
Cursos de Matronatación (gimnasio Herca)
Comida casera · Gabinete Psicopedagógico
Escuela de Verano, hasta los 8 años

Falla Sant Roc, llibret falles 2019 *

214

Calle Germanies 64 Bajo · Teléfono 673 68 90 27 · estreletaeducacioninfantil@gmail.com

Ramón y Cajal, 33
46900 TORRENT (Valencia)
Teléfono 96 155 07 70
info@loterialaermita.com

f

Admón de loterías Nº 1 La Ermita
Loteria La Ermita

www.loterialaermita.com
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QUIROMASAJISTA
VIRGINIA ALABAJOS

661486454
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AV Mediterraneo (Pl Mediterraneo), 10
Tel. 961345476
46550 Albuixech
VALENCIA

