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MÉS ENLLÀ DEL CAP I CASAL
Des de fa ja molts anys, la
importància adquirida per les falles
com a xarxa associativa i cultural
al llarg del nostre territori, no ha
deixat de créixer a nivell social i
informatiu. A partir d’una particular
relació d’amor-odi amb la capital,
moltes ciutats amb una perllongada
trajectòria fallera s’han avançat o
han superat en ocasions a València
com a motor de la festa, manifestant
un potencial humà i creatiu que no
té res de menyspreable.
L’edició acurada i completa
dels llibrets –hui en dia, comissions
com El Mocador de Sagunt en són
els referents-, o la major implicació
dels fallers en la gestió i política
de la festa, han sigut dos dels
segells distintius principals de les
ciutats analitzades en aquest llibret
(Picanya, Paiporta, Sagunt i Torrent).
Unes falles que han aconseguit de
ple dret una majoria d’edat.
Sense ser perfectes i sense
poder
lliurar-se
completament
de l’embranzida i, a voltes, del
mal exemple de la capital, el
posicionament aconseguit per la
mal anomenada “perifèria fallera”
ha creat les seues pròpies xarxes
informatives, les seues tradicions, els
seus ritmes i les seues inèrcies; en
definitiva, el seu propi microcosmos.
Assoliment que, en cap cas, ha
sigut fàcil i la llarga història fallera
de totes eixes ciutats dóna bon
compte d’un procés només possible
per la implicació i per l’assumpció
d’un sentiment de pertenència
a una mateixa festa però amb
una personalitat diferent, que no

deixa de costat les particularitats
inherents a cada comarca en què
trobem falles.
Són moltes les assignatures
pendents d’aquestes comissions i
de les seues juntes locals, com la
dependència quasi absoluta a
nivel estètic d’allò que es planta
a València i que, lamentablement
i en moltes ciutats, no passa de
ser una variant però quasi mai
una personalitat artística pròpia.
No obstant açò, eixe caràcter
local que no ha donat un impuls
definitiu a l’estètica –pel desig
de la majoria d’artistes de tenir
València com a meca artística- ha
mantingut, d’altra banda, el sentit
de veïnatge, el caràcter popular i
la integració de la ciutat o poble
en el desenvolupament de les falles.
Un autèntic sentit de germanor que,
en moltes altres ocasions, es troba a
faltar en la capital. Seria necessari
que unes ciutats foren l’espill de les
altres, i que tot allò que ha aportat
un centre faller siga assumit per la
resta com un pas avant per al bé
de la comunitat fallera.
Però el fet que dediquem
tot un llibret a la trajectòria fallera
d’aquestes ciutats, dóna bon
compte de la importància adquirida
i que, a poc a poc, les germanes
xicotetes han pres un camí. Amb
dificultats, sí. Però com els experts
mostraran en les següents pàgines,
sòlid i, esperem, per a llarg termini.
Alejandro Lagarda
Membre de l’ADEF
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Fallers, falleres, amics de nostra falla,
em dirigisc per primera vegada a
tots vosaltres , desde l´oportunitat
que aquest llibret em dóna, com a
president de la Falla Sant Roc. Una
comissió fallera, respectada, i amb
una història que la recolça, una
traiectòria a tots els nivells, que fan
de la Falla Sant Roc, no sols una
falla que cada 15 de març planta
el seu monument, sinò també una
comissió molt activa que ofereix
activitats a tots els nivells, i per a
tots els fallers.
És una tasca fonamental per als
que som fallers d´aquesta falla
promoure l´activita fallera
ËS per a mí un repte ser president
de Sant Roc, una falla, que fa uns
anys em va acollir de la mà de la
meua dóna amb molta calidesa i
que des de un primer moment, em
va fer sentir com en ma casa.
Corren temps difícils al carrer, però
l´esforç, el treball i l´estima per nostra
Festa , fan i seguirán fent posibles
fer realitat les millors festes del món:
les Falles
Vull agraïr el treball del meu
antecesor, Enrique, i el fabulós any
de regnat de Laura junt a Arnau, i
com no, de Encarna. Espere que per
sempre tingueu un bon record de
les Falles del 2014.
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Aquest camí que he començat
enguany, no l´estic fent sol ja que
al meu costat tinc Javier, Alicia i
Africa,Tots nosaltres estem vivint
moments molt grats i experiències
noves per a tots quatre. N´estic
convençut que el 19 de març del
2015 quan els nostres monuments
estiguen cremant-se , podrem fer
un balanç fantàstic de les nostres
vivències durant les Falles del
2015.
Sols hem resta dir-vos als fallers i
falleres, que tant l´equip dels meus
col.laboradors como jo mateix
estem treballant enguany, amb la
millor de les intencions, i amb un
únic propòsit:fer més gran si cap
a la Falla Sant Roc de Torrent.
Admet que és una tasca difícil,
però que també dóna moltíssimes
satisfaccions, que compensen els
moments mes complicats, que com
tota associació podem tindre i per
supossat tenim i superem.
Per concloure , voldria convidar tots
els amics, col.laboradors i veïns de
nostra placeta a que gaudixquen
amb nosaltres de tot cor les Falles
2015.
Bones Falles a tots!
Luis Carlos Furió López
President de Sant Roc
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ÁFRICA
Sánchez i Salas
Fallera Major 2015
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Benvolguts fallers i falleres de Sant
Roc,
Benvolguts veïns i amics de la falla,
Benvolguda ciutat de Torrent,
Com a Fallera Major de Sant Roc
d’enguany, és per a mi un privilegi
poder dirigir-me a tots vosaltres
des de les pàgines d’aquest llibret,
símbol de la nostra festa fallera, que
recull el resum d’un any inoblidable
i reflecteix la història i tradició de
les nostres falles. Aprofite doncs esta
oportunitat magnífica per a poder
contar-vos que enguanyés per a mi
un somni fet realitat.
Somni que s’ha complit gràcies al
suport incondicional que he rebut,
en especial de Sergio, i dels meus fills
Sergio i Àlex Washington, i, com no,
també de la meua nombrosa família.
Gràcies a tots ells per animar-me i
estar al meu costat en tot moment.
Un bes molt gran a la nostra Fallera
Major Infantil, Alicia, al nostre
President Infantil, Javier, i, i així com,
al nostre President, Lluís. Per a mi és
un honor i un gran orgull compartir
amb ells l’alegria de la nostra festa
com a màxims representants de la
nostra falla.
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Vull fer extensiu el meu agraïment a
la Junta directiva i a tots i cadascun
dels membres de la comissió, qui
amb el seu treball i sacrifici han fet
possible que, un any més, estem ací
tots passant-sho d állò més bé amb
la nostra passió: les falles.
També vull fer una menció especial a
tot el veïnat, per la seua paciència
i ajuda, i als comerços i empreses
per la seua valuosa i necessària
col·laboració.
Per a concloure, m’agradaria
convidar tota la gent, fallers i falleres,
veïns i veïnes, a viure intensament
estes falles 2015; a eixir al carrer, a
respirar les falles, a somriure tots els
dies, i així aconseguir que queden
gravades al nostre cor per sempre.
Un bes molt gran de la vostra
Fallera Major!
África Sánchez i Salas
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Cens Major
AGUADO SILLA, BEGOÑA
CORT D´HONOR
ALABAJOS CHISBERT, FELIPE
FESTEJOS
ALABAJOS CHISBERT, VIRGINIA
CORT D´HONOR
ALABARTA CUEVAS, RAFAEL
VOCAL
ALEJANDRO CAMPOS, SILVIA
CORT D´HONOR
ALEJANDRO IBORRA, JUAN VICENTE
VOCAL
ALEJOS ZOMEÑO, IVAN
VOCAL
ALFARO MORATALLA, ALEJANDRO
BARRA
ALFARO NOHALES, IVAN
VOCAL
ALMERICH CHULIA, ANA
CORT D´HONOR
AMADOR PUGA, TAMARA
CORT D´HONOR
ANCHEL ANDREU, ELVIRA
CORT D´HONOR
ANCHEL ANDREU, MICHEL
VOCAL
ANCHEL GARCIA, MARIA
CORT D´HONOR
ARENAS MIL, CARLA
INFANTILS
ARENAS MIL, NATALIA
CORT D´HONOR
ARROYO ARIAS, JOSÉ
VOCAL
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AVIÑO SANCHEZ, ARABIA
CORT D´HONOR
BALDOVI ORQUIN, MªJOSE
CORT D´HONOR
BAÑULS TARREGA, MAITE
CORT D´HONOR
BARBERA LAHIGUERA, SALVADOR
VOCAL
BARBERA LAHIGUERA, SANTIAGO
VOCAL
BAREA CARRASCOSA, MERCHE
CORT D´HONOR
BELENGUER SANTOS, MªANGELES
CORT D´HONOR
BENEYTO DE HAEDO, TERESA
CORT D´HONOR
BESO MARTINEZ, FELIPE
VOCAL
BESO MENDOZA, ENRIQUE
VOCAL
BLASCO NAVARRO, NIEVES
CORT D´HONOR
BONO LLUCH, DAVID
VOCAL
BONO LLUCH, MªAMPARO
CORT D´HONOR
BONO LLUCH, MªJESUS
CULTURA
CABANES VAZQUEZ, MªPAZ
CORT D´HONOR
CABRERA CABELLO, FRANCISCO
VOCAL
CALABUIG CONEJEROS, ALICIA
CORT D´HONOR
CALABUIG CONEJEROS, AMPARO
CORT D´HONOR
CALATAYUD PORCUNA, SALVADOR JUAN
VOCAL

CAÑAS MUÑOZ, MªVICENTA
CORT D´HONOR
CARDONA CABALLERO, EMILIO
VOCAL
CARDONA GOMEZ, XAVI
VOCAL
CARRION DOMINGO, ALEJANDRO
VOCAL
CASABAN DARIES, BEGOÑA
CORT D´HONOR
CASABAN DARIES, M CARMEN
CORT D´HONOR
CASABAN TORDERA, FERNANDO
DIVERSES
CASTILLO VILA, MªDESAMPARADOS
CORT D´HONOR
CERDAN DUQUE, LAURA
CORT D´HONOR
CERVERA CARRATALA, JUAN CARLOS
VOCAL
CHAPARRO MARTINEZ, JOSE LUIS
VOCAL
CORTIJO SEREIX, ANGEL
VOCAL
DARIES ANCHEL, MªCARMEN
CORT D´HONOR
ESQUIVEL OCHOA, AINHOA
INFANTILS
ESQUIVEL OCHOA, SILVIA
CORT D´HONOR
ESQUIVEL RAMIREZ ANTONIO
BARRA
EXPOSITO LOPEZ, PEDRO
VOCAL
FABIA CALATAYUD, ISMAEL
VOCAL
FAUS SANSÓ, AMPARO
CORT D´HONOR

FERNANDEZ CHAPARRO, DANIEL
VOCAL
FERNANDEZ CHAPARRO, MªJOSE
CORT D´HONOR
FERRIS GIL, MªANGELES
CORT D´HONOR
FIDES DUQUE, SERGIO
FESTEJOS
FURIO LOPEZ, LUIS CARLOS
PRESIDENT
GALLARDO SANCHEZ, BARBARA
CORT D´HONOR
GARCIA ALPUENTE, FELIPE
VOCAL
GARCIA ANCHEL, CRISTINA
CULTURA
GARCIA ANCHEL, SERGIO
VOCAL
GARCIA APARISI, CARLOS
VOCAL
GARCIA BENITO, JOSE LUIS
FESTEJOS
GARCIA ESPINOS, ESTHER
CORT D´HONOR
GARCIA FERRIS, OSCAR
VOCAL
GARCIA GUERRERO, GEMA
CORT D´HONOR
GARCIA GONZALEZ, EMILIO JOSÉ
CULTURA
GARCIA MORENO-MORA, RAUL
VOCAL
GARRIDO RAMIREZ, JAVIER
VOCAL
GIMENEZ LARA, LUIS MANUEL
FESTEJOS
GOMEZ PEDROS, EVA
CORT D´HONOR
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GOMEZ PEDROS, LAURA
VICE-PRECIDÈNCIA
GONZALEZ LOPEZ,NURIA
CORT D´HONOR
GONZALEZ MILLAN, ANTONIO
VOCAL
GONZALEZ PERIS, BLANCA
CORT D´HONOR
GONZALEZ PERIS, CARMEN
CORT D´HONOR
GONZALEZ RODRIGUEZ, REBECA
CORT D´HONOR
GRAN MIÑANA, GUILLERMO
VOCAL
GRAN MIÑANA, PAULA
CORT D´HONOR
HERRAIZ RODRIGUEZ, JOSE
VOCAL
HERRAIZ RODRIGUEZ, MIRIAM
CORT D´HONOR
JUAN FORTEA, LAURA
CORT D´HONOR
JUAN FORTEA, MAITE
CORT D´HONOR
JUMILLA HERNANDEZ, JUAN ANTONIO
VOCAL
LLAMAS MUÑOZ, IVAN
VOCAL
LLOPEZ VIVO, TOMAS
VOCAL
LOPEZ-GARCIA MIGUEL, JOSE LUIS
ESPORTS
LLOPEZ GUEROLA, ALVARO
VOCAL
LLUCH SENA, YAIZA
CORT D´HONOR
LOPEZ VILAR, DANIEL
VOCAL
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MANJON OSMA, JESUS
VOCAL
MARQUES DARIES, PATRICIA
CORT D´HONOR
MARQUES REPARAZ, MIGUEL ANGEL
VOCAL
MARTINEZ DE MANUEL , SANTIAGO
VOCAL
MARTINEZ LECHIGUERO, PEDRO
VOCAL
MARTINEZ ORTI, M CARMEN
CORT D´HONOR
MARTINEZ ROS, INMACULADA
CORT D´HONOR
MAYORGA OJEDA, ROSA
CORT D´HONOR
MIL COMES, AMPARO
INFANTILS
MIL COMES, ESTHER
CORT D´HONOR
MIÑANA FAYOS, JUAN
VOCAL
MIQUEL ALABARTA, SALVADOR
ECONOMIA
MIQUEL CARRATALA, SALVADOR
VOCAL
MIQUEL CARRATALA, VIKI
INFANTILS
MOLINS BENAVENT, JOSE
VOCAL
MONTESA BONO, AMPARO
CORT D´HONOR
MONROY LIZANDRA, CRISTIAN
VOCAL
MORA ALMERICH, MARIVI
SECRETARIA
MORCILLO HIDALGO DANIEL
VOCAL

MORODER ANDREU, TERESA
CORT D´HONOR
MURGUI CEPILLO, Mª CARMEN
CORT D´HONOR
NAVARRO BAREA, PAULA
CORT D´HONOR
NAVARRO BAREA, ROBERT
VOCAL
NOTARIO LOPEZ, MIGUEL ANGEL
VOCAL
OCHOA FANEGA, TOÑI
CORT D´HONOR
OJEDA GARRIDO, ROSA
CORT D´HONOR
OLMOS GIL, JOSE
FESTEJOS
ORTI ESTIGUIN, JESUS
VOCAL
ORTI ESTIGUIN, LAURA
CORT D´HONOR
ORTI FENOLL, JOSE
VOCAL
ORTI MAS, MªANGELES
CORT D´HONOR
ORTI MUÑOZ, JOSE MANUEL
VOCAL
ORTI PEREZ, JOSE
VOCAL
ORTI PILES, XAVI
VOCAL
ORTIZ BONO, ANA
INFANTILS
ORTIZ BONO, JORGE
VOCAL
ORTIZ DIAZ, PEDRO
VOCAL
ORTIZ MUÑOZ, JAVIER
VOCAL

PALAZON BERMELL, AMPARO
CORT D´HONOR
PALOMARES ROIG, SALVADOR
VOCAL
PALOP CASANOVA, AVE Mª
CORT D´HONOR
PERALTA GARCIA, JAVIER
VOCAL
PERIS GUTIERREZ, FRANCISCO
ESPORTS
PILES MARTI, JOSE
VOCAL
PILES ORTI, AMPARO
CORT D´HONOR
PILES ORTI, MªJESUS
CORT D´HONOR
PILES ORTI, VICENTE
VOCAL
PRIETO PAGÁN, NADINE
CORT D´HONOR
RAMIREZ RIVELLES, CARLOS
VOCAL
RAMOS LIMA, MACARIO
VOCAL
RAMOS RODRIGUEZ, JESUS
FESTEJOS
RAMOS RODRIGUEZ, SILVIA
CORT D´HONOR
REDON GARRIDO, ENCARNA
INFANTILS
RODRIGUEZ GUEVARA, SERGIO
VOCAL
RODRIGUEZ GUEVARA, SHEILA
CORT D’HONOR
RODRIGUEZ TORRECILLA, DORI
CORT D´HONOR
RODRIGUEZ TORRECILLA, MILAGROS
CORT D´HONOR
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ROS MORA, CHELO
CORT D´HONOR
ROYO GIMENEZ, FRANCISCO JAVIER
VOCAL
ROYO JIMENEZ, INMACULADA
CORT D´HONOR
ROYO MARTINEZ, PABLO
VOCAL
ROYO MARTINEZ, JOSE
VOCAL
ROYO TORDERA, LOURDES
CORT D´HONOR
ROYO TORDERA, MªJOSE
CORT D´HONOR
RUIZ CARRATALA, VALENTIN
VOCAL
SANCHEZ CASABAN, INMACULADA
CORT D´HONOR
SANCHEZ MARTINEZ, JUSTO
VOCAL
SANCHEZ NARANJO, MAICA
CORT D´HONOR
SANCHEZ NARANJO, VICTOR
VOCAL
SANCHEZ SALAS, AFRICA
FALLERA MAJOR
SANCHEZ SANCHEZ, TOÑI
CORT D´HONOR
SENA VILLARROYA, FINA
CORT D´HONOR
SEREIX BENITO, VICENTE
VOCAL
SEREIX MORA, JOSEP
VOCAL
SERER SENA, JAVIER
VICE-PRECIDÈNCIA
SERER SENA, JOSE
FESTEJOS
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SERER SENA, MARIA
CORT D´HONOR
SERRANO JUAN, MARISOL
CORT D´HONOR
SERRANO MANSERGAS, LUIS VICENTE
VOCAL
SERRANO MANSERGAS, MªPILAR
CORT D´HONOR
SERRANO RODRIGUEZ, LUIS
VOCAL
SILLA DARIES, ANA Mª
CORT D´HONOR
SILLA GARRIDO, MAMEN
CORT D´HONOR
SILLA GARRIDO, NOELIA
CORT D´HONOR
SILLA MARTINEZ, JULIO
VOCAL
SIMARRO GONZALEZ, ISABEL
CORT D´HONOR
SIMARRO VAYA, AGUSTIN
VOCAL
SIMO BENAVENT, JAVIER
VOCAL
SIMO BENAVENT, JUAN
VOCAL
SIMO BENAVENT, VICENTE
VOCAL
SIMO BENAVENT, SOFIA
CORT D´HONOR
SIMO ESQUIVEL, MIRIAM
CORT D´HONOR
SIMO LOZANO, PAULA
CORT D´HONOR
SIMO ORTI, LAURA
CORT D´HONOR
SUAREZ RUIZ, MANUEL
VOCAL

TORRENT MEDINA, GEMMA
CORT D´HONOR
TORRES SERRANO, SABRINA
CORT D´HONOR
TRIGUERO GABALDON, JESUS
VOCAL
VALOR MARTI, JOSE
VOCAL
VARELA LOPEZ, RUBEN
FESTEJOS
VENDRELL RUIZ, RAUL
VOCAL
VIGO VILAR, ANGELA
CORT D´HONOR
VILANOVA GUILLOT, LOURDES
CORT D´HONOR
VILAR FRIAS, PILAR
VICE-PRECIDÈNCIA
VILAR FRIAS, RAFAEL
VICE-PRECIDÈNCIA
VILAR SORIANO, EVA M
CORT D´HONOR
VILLANUEVA FORCADA, NACHO
VOCAL
YAGO GONZALEZ PAULA
CORT D´HONOR
ZAMORANO CASTILLO, EMILIO JOSE
VOCAL
ZAMORANO CASTILLO, Mª DE LOS
DESAMPARADOS
SECRETARIA
ZAMORANO SANTOS, FRANCISCO
VOCAL
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Xe que
barbaritat!!!
De Juan Carlos Donet
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Què barbaritat!
Fa molts, molts, molts anys, Déu va
descansar. Conten els periòdics de
l’època que fou després de sis dures
jornades de feina. Queia diumenge
i, mentre contemplava la creació,
es va sentir satisfet, amb la feina
feta. I va decidir que ja estava bé,
que, home, que s’havia guanyat un
merescut descans. Abans d’anarse’n a esmorzar va cridar als homes,
els protagonistes del seu pla diví, i
els va anunciar que els feia lliures
i a càrrec de l’empresa. Dicho y
hecho. Nosaltres s’ho prenguérem al
peu de la lletra. I vaja si ho férem.
Què barbaritat. Del que es va crear
en set dies ja queda ben poc. Han
passat milers d’anys i ja hem vist de
tot. Estem ja curats d’espant. Hem
fet barbaritats de tots els tipus, de
tots els colors: guerres d’un costat a
l’altre del planeta, divisió entre rics
i pobres, canvi climàtic, al·lèrgies
en Primavera, vent de Ponent,
embussos a les ciutats, corets a
San Valentín, bateries de mòbils de
curta duració, cinema en 3D, gelat
de Pitufo, Paquirrín, programes com
Gran Hermano... Tot barbaritats.
Pitjor no ho hem pogut fer. Som els
Pepe Gotera i Otilio de la creació.
Per això, enguany, quan passegen
pel monument gran de la comissió
de la Falla Sant Roc els convidem
a que ho contemplen amb altra
mirada. Que la miopia del segle XXI
no ens deforme la realitat. Obliden
la cara dels ninots. No importa
si hi ha, un any més, mamelludes,
pallassos, pirates o un cuiner gros.

Pensen només en el que signifiquen
realment. Són metàfores. Metàfores
importants. Si cremant les falles es
purifica el que es critica, hem de
fer per aconseguir desaparèixer
l’exposat i arreglar el desarreglat.
Vaja, que volem acabar amb les
barbaritats.
El sociòleg i filòsof francès Edgar
Morín al seu article “Elogi de la
metamorfosi” ens parla de la idea
de metamorfosi com una resposta
evolutiva més adequada que la
revolució. En les crisis mundials com
les que hem patit, al mateix temps que
actuen les forces desintegradores,
les generadores també desperten.
D’alguna forma això són les falles o,
almenys, això haurien de ser. Cremar
per a recomençar. El mite del Au
Fènix.
I, podemos, com diria aquell. A
alguns els semblarà missió impossible,
perquè igual han oblidat el sentit
primigeni de les falles en honor a
Sant Josep. Però aquest monument
que tenen davant dels seus nasos,
les falles en sí, no tenen sentit si
no es busca acabar amb el que
s’exposa, es planta, amb el que es
critica. El compromís de canvi ha
d’estar present. No podem quedarse en la festa per la festa. En cremar
per cremar.
Per això, repetisquen amb nosaltres
ben fort: anem a recuperar el sentit
faller primigeni. Anem a prendre un
compromís social del que critiquem
al monument. Si no, per a què li
botem foc? Enguany volem cremar
les barbaritats que vivim diàriament,
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les que, sense voler, entre tots, hem
provocat i, vaja, hem patit.
Eixa és la pretensió d’aquet
monument. Criticar per a canviar.
Ser durs però positius. Cremar per
a reconstruir de les cendres. Fixen,
si no, la mirada en totes les escenes
que tenen davant seua. Passegen
per elles. Reflexionen. Traguen
conclusions. Prenguen partit. Siguen
part de la metamorfosi. Només
han de comprovar-ho per vostès
mateixos. Ací les tenen. Barbaritats
de la vida quotidiana, de la vida
política, de la vida social... Hi ha
tantes barbaritats que no cabrien
plantades ni ocupant tota esta
il·lustre plaça torrentina. Per això
s’hem calfat el cap per a representar
només les més importants. El Greatest
Hits.
Comencem per la gran escena
bàrbara presideix el monument. Un
gran ninot que dona motiu a les
diferents escenes que componen la
falla. El rostre, la mirada i la destral
en mà del víking a punt de caure
ens avisa del que ens espera.
No fa falta que roden caps. Açò
no és cap capítol de Juego de
Tronos. Simplement exemplifica la
que hem organitzat des del dia
que el totpoderós ens va cedir la
contracta del paradís. És el que
passa per no fer concurs públic.
Que tot acaba en una barbaritat.
Per això esta falla tan bàrbara
només podia estar plantada amb
un remat tan gran, tan bàrbar.
Però
continuem. Si
fixen
la
mirada cap a la part baixa del
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monument, tenim a eixa barbaritat
de personatges polítics. Ahí el
tenen. Els protagonistes de gran
part del telediari. Què poques
vegades s’escolta ja elogiar a un
polític? Al contrari, la corrupció o
la negligència, com un virus, no ha
respectat a cap formació política.
En este cas, tenim a un ministre a
la carrera perseguit pel poble.
Quina metàfora! Són tantes les
barbaritats que estem descobrint i
aguantant en els últims anys que no
és d’estranyar que, qui els van votar,
ara el vulguen... botar.
En altra escena tenim l’alta cuina
bàrbara. Amb el seu foc, els
seus ferros, els grans recipients i
eixe descomunal poc farcit. Tot,
comandat pel gran xef qui prepara
el seu menú. El del nostre colesterol,
el dels triglicèrids, el sucre, la nostra
vida (in)sana. Mengem sense
pensar en el dia següent. Després
cada mes de setembre o gener ja
ens proposarem posar-nos a dieta.
O la pastilleta ja ens ho regularà.
Però, no pensem ara en això.
Disfrutem del gran menjar! I no ho
obliden fotografiar-ho per a penjar
en el Facebook!
Perquè hem creat una societat, com
es plasma en la següent escena, on
l’aparença és una gran barbaritat,
com aquesta dona que vol perdre
uns quilets en una clínica d’última
generació, tots vivim d’aparentar,
de voler ser el que no som. Tant li val
si és veritat o mentida. L’important
és eixir bé en la foto, proclamar
als quatre vents que som feliços.
Aparentar siga com siga. Això és
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el que pretén la dona que tenim
davant, un exercici d’il·lusionisme per
a fer-nos creure que, vaja, que els
anys per a ella no passen. Encara
que per baix de tota eixa façana
de plàstic i cosmètic s’estiga derruint
tot.
Però continuen passejant pel
nostre monument. Molt prop trobem
dos vells bàrbars, aquells que
encara recorden els temps d’Odin.
Quan se’ls respectava, quan se’ls
escoltava. Quan les pensions eren
justes. Ara ells estan bàrbarament
malament, se les veuen negres per
a arribar a final de mes. No importa
que foren ells qui reconstruïren la
nostra societat del confrontament
del Segle XX. Ara tenen que patir
l’empobriment de la post-transició.
I, de la joventut, com conta la següent
escena, millor no parlar. Sense futur i,
tan mimats, tan “ni-nis”, tan viscuts a
les faldes de la mare, que s’han fet
maleducats. Bàrbars, bàrbars. Molt
bàrbars. Miren, si no, a aquest jove,
qui, manguereta en mà, realitza les
seues necessitats al mig del carrer,
sense vergonya, davant la mirada
d’un franciscà sorprès. Contemplen
la bipolaritat de la nostra societat.
Mentre uns no donen crèdit al que
està succeint, els altres ni s’enterent.
No els importa.

barbaritat”. Esta és la societat
bàrbara que hem creat entre
tots. Perquè, encara que hi ja uns
culpables
principals,
nosaltres
també hem col·laborat. Perquè el
que estiga lliure de culpa que
tire la primera pedra, com ens va
recordar el fill del fuster en honor a
qui celebrem la nostra festa fallera.
Per això hem de cremar el 19 de març
el nostre monument barbar. Perquè,
des d’aquesta comissió volem donar
un pas endavant. Que les flames
acaben amb la barbaritat al món,
amb este monument bàrbar, per a, a
canvi, prendre tots el compromís de
que no torne a succeir. Que després
dels anys bàrbars, com va passar a
l’edat mitjana, vinga una aflorament,
una renaixença.
Per això plantem este monument,
esta falla que ens fa una barbaritat
de il·lusió i que esperem que els
agrade una barbaritat.

Estes són les nostres barbaritats.
No fa molts anys, un famós artista
(endevinen qui) ens cantava “com
està el pati, què barbaritat, que
és una pel·lícula sense final, brutal,
ridícula, celestial, que riguem i
plorem davant d’esta vertadera
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La Expansió
geogràfica de les falles
Per Javier Mozas
Associació d’Estudis Fallers
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Llibret de la falla del carrer de Cambrils (Torrent), de 1928. Arxiu Históric
Municipal de Torrent.
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Les Falles eren un festeig que es
celebrava a la ciutat de València
dins del cicle festiu en honor a Sant
Josep, només el dia de la seua
vespra. A mitjans del segle XIX, la
festa de les Falles començà a tindre
ressò en la premsa de la ciutat de
València de manera continuada.
A poc a poc s’afegiren més actes
i s’amplià un dia més el dia de
celebració,
transformant-se
de
festeig en festa individualitzada.
L’incipient creiximent d’esta festa
popular durant to la segona meitat
del XIX va fer que altres localitats
valencianes es fixaren per poder
imitar-la, com foren els casos de
Xàtiva, Sueca, Gandia, Alcira,
Torrent o Petrés. Inclús traspassà
l’àmbit provincial a les províncies de
Castelló en la seua capital i a la
d’Alacant en les localitats de Gata
de Gorgos, Onil i Oriola.
Des de la segona dècada dels vint
del segle XX, la festa es convertí
en una senya d’identitat del
valencianisme que propicià que
s’expandira la festa arreu de moltes
comarques de les tres províncies,
destacant en la de l’Horta amb 16
localitats on apareix este festeig.
Els altres 30 casos de la resta de
les comarques, tots plantaren falles
de manera esporàdica excepte
Sagunt, Cullera, Manises, Gandía,
Alcira, Xàtiva, Borriana, que encara
continuen la tradició en l’actualitat.
Després del parèntesi obligat de
la Guerra Civil, la festa pren un
nou impuls des de la dècada
dels quaranta amb la creació en
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la ciutat de València de la Junta
Central Fallera, que serà imitada
en altres localitats, com exemple en
Alzira (1944), Carcaixent (1945) o
Gandía (1946). La festa patix un
creiximent molt lent en comparació
amb l’època anterior. La prova
és que només apareix la festa de
manera coiuntural en les localitats
d’Alginet, Algímia d’Alfara i Oliva, i de
manera continuada a Benaguassil,
Pego, Llombai (amb constitució de
la JLF en 1959), Elda, Ribarroja del
Túria, Cheste, Utiel, Sueca, Dénia,
Turís, Bunyol, Carlet, Alboraia o
Bétera.
La última gran fase d’expansió de
les Falles serà a partir de la dècada
dels setanta, amb més d’un centenar
de localitats que s’han afegit en un
procés no constant de creiximent
fins a l’actualitat. La causa, la
constitució de la Gran València,
un espai periurbà que s’anexionà
la Junta Central Fallera del Cap i
Casal amb les localitats limítrofs on
es començà a plantar falla des de
finals dels seixanta: Xirivella (1967),
Burjassot i Quart de Poblet (1969), i
Mislata (1971).
Este fenomen està íntimament
connectat amb l’auge de l’expansió
en els setanta. En la majoria de les
localitats, es manté en l’actualitat
la tradició fallera encetada en
esta fase, en poquíssim casos no
a quallat l’esperit faller. Sobre tot,
va ser especialment significatiu
entre els anys 1971 i 1981. Els anys
posteriors, i òbviament a mesura
que passen els anys, la quantitat
de municipis fallers que s’afegixen al

Mapa amb les localitats on es planta falles en l’actualitat, realitzat per
Associació d’Estudis Fallers amb motiu de l’exposició <El llibret de Falla.
Explicació i relació de la festa. 1850-2014>.
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llistat augmenta però de manera no
tan significativa.
Sobre tot, va triomfar a la comarca
de l’Horta, on arrelà de manera
destacada en municipis com Paterna,
Manises, Montcada, Paiporta, Silla,
Aldaia, Alfafar, Albal, Massanassa,
Benetússer, Massamagrell, Catarroja,
Picassent o Puçol. Però també
s’incorporaren d’altres comarques
valencianes com Alginet, Algemesí,
L’Eliana, Benifaió, Alberic, La Pobla
de Vallbona, Llíria, Oliva o Tavernes
de la Valldigna, així com les
castellonenques Benicarló i La Vall
d’Uixó.
Serà justament en este últim
període quan es creen les prop de
cinquanta Juntes Locals Falleres
que continuen la seua tasca en
l’actualitat. Des dels anys quaranta
estaven íntimament lligades amb la
Junta Central Fallera de València
en tots els sentits, però els últims
anys, només es manté una vinculació
més fictícia que reial, ja que són els
propis municipis corresponents qui
aproven o deneguen la fundació
d’una nova comissió fallera, i no JCF.
Tot este moviment festiu engloba
poc mes de un miler de comissions
falleres distribuïdes per la majoria
de les comarques de les tres
províncies.
A banda del nostre territori, la
nostra festa s’estengué fruït de
l’exili posterior a la Guerra Civil a
altres països hispanoamericans,
destacant
Argentina,
Mèxic,
Costa Rica, l’Uruguai, Perú, Xile o
Veneçuela. Des d’estos països, i des
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dels anys vint del segle passat, han
fet el possible per tornar uns dies a
València per poder disfrutar de la
festa i retrobar-se amb la família, en
els coneguts Tren Faller, Vaixell Faller
i últimament l’Avió Faller.
Ja més actualment, la festa també
s’ha estès a altres províncies
de l’estat espanyol gràcies a la
tasca realitzada des de les prop
de quaranta cases regionals de
València, on destaquen algunes
que inclús mantenen la plantà d’una
falla com Eivissa, Mallorca, Gavà o
Getafe.
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Història de la Junta
Local Fallera de Torrent
El que val, val; i el que no... a Junta Local?

Aitor Sánchez i Collado
Periodista i membre de la Comfet
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Introducció
La història de la Junta Local
Fallera de Torrent és la història de
la pròpia festa, la seua evolució i
sobre tot, dels fallers anònims que la
conformen: una tasca sacrificada,
altruista i mil vegades criticada,
sempre al punt de mira del col·lectiu
faller. En este article vorem com la
màxima “El que val, val; i el que no
a Junta Local” no sempre ha estat
justificada en una institució que ha
sigut reflexe de les seues comissions,
amb encerts i errors, però sobre
tot amb voluntat. Per això sentem
les bases, per primera vegada,
d’una anàlisis a fons de l’ens festiu
i repassem des de la creació del
primer comité organitzador faller
en 1957 i la seua desaparició eixe
mateix any per la prohibició de
les falles durant 10 anys, fins a la
seua refundació en 1969 i el llarg
camí que ha seguit la festa fins a
2012 quan JLF va ser convertida
en Organisme Autònom Municipal.
En total: 12 executius, dos gestores
i més de 225 persones han deixat la
seua empremta a base de foc a la
Junta Local Fallera de Torrent.
1. Cóm organitzar la primera
Junta Local Fallera (1957)
Els antecedents de la creació de
Junta Local Fallera els busquem en
el propi creixement de la festa, que
a mitat dels anys 50, ja irradiava
un gran potencial i estenia els
seus arrels en la citat en vistes de
quedar-se. Les dinàmiques festives
i organitzatives de les falles que
ja existien feien necessària una
coordinació major d’actes per a
no solapar-se. En 1957 es crea per

primera vegada una Comissió de
Festes, Junta Central, Junta de Fallas
o Junta Local Fallera (hem trobat fins
les tres denominacions per a referirse a l’ens), presidida per Ricard
Fernàndez Roig. Malauradament
esta Junta Local a soles va durar
un exercici, ja que l’episodi conegut
com la Tombà de les falles va fer
que es prohibirà la festa fins 1968.
En este període la figura
del primer president de la Junta
Fallera va ser primordial, perquè de
les seues relacions, lluites de poder
i rifi-rafes amb l’alcalde del moment,
Benlloch, es va derivar el posterior
conflicte, prohibició del ball en
falles de 1957 i repressió de la festa
durant una dècada. Però... qui era
realment Ricard Fernàndez Roig?
Era el president de la
falla Plaça del Cabdill i home
important del moment en la vida
social i política de la ciutat. Tal i
com consta a l’informe elaborat per
José Chinarro i dirigit al camarada
Joaquín Olcina Doménech, Subcap
Provincial del Moviment, es conta els
fets ocorreguts en la tombà de les
falles, Ricard Fernandez gaudia del
beneplàcit de l’alcalde. Salvador
Ciscar ha estudiat i analitzat a fons
este document en el que es pot llegir
que al tornar la màxima autoritat
de Guinea es va trobar que Ricard
Fernàndez se li havia ficat en
contra, per aquell moment “erigido
en presidente de fallas y enemigo
de Benlloch, se presentó un buen
día acompañado del Cura Párroco
en casa del Alcalde, exponiendo a
éste que acababa de hacer unos
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Tal i com narra l’informe,
l’alcalde crida a l’ordre al president
de la Junta, Ricard Fernàndez, i junt
amb ell a la resta de presidents

de les falles on se’ls dona com a
avís que a partir d’ara necessiten
autorització
per
a
realitzar
qualsevol acte. L’acte que va
deslligar la polèmica no era de la
Junta de Falles, sinó la presentació
de la falla de la Plaça, presidida
pel mateix Ricard Fernàndez Roig.
Com a resposta, en este punt es
quan trobem el primer document
que trobem on es fa referència a la
Junta Fallera. Tal y com ens indica
el Salvador Ciscar:
“La
primera
referencia
oficial la encontramos
en un escrito desde
la
presidencia
del
ayuntamiento2, se trata
de una notificación de las
autoridades antes de la
semana fallera, fechado el
jueves, 7 de marzo, cuando
se remite al presidente de
la Junta Central Fallera
“notificándole normas a
seguir en las próximas
fiestas de San José”, el
primer escrito que el
ayuntamiento
mandaba
a la recién creada Junta
Local.
De él podemos
extraer una clara intención
de control, el mismo 7
de marzo de 19573, se
remite al Presidente de la
Falla Plaza del Caudillo
“interesándose remitieran
original de “¿Dones Voleu
petróleo? o Torrent a

1
Informe elaborat per José
Chinarro dirigit a Joaquín Olcina
Doménech, Subcap Provincial del
Moviment, on es conta els fets
ocorreguts en la tombà de les falles.
Document facilitat per Salvador Ciscar

2
A.M.T. (Arxiu Municipal de
Torrent) Llibre de Registre d’eixida de
documents. Sig. 2974. nº orde.890
3
A.M.T. Llibre de Registre
d’eixida de Documents. Sig. 2974. nº
orde.891

ejercicios espirituales y que desearía
que en las próximas fiestas de San
José no se organizasen bailes por
los pecados que éstos originaban.
(...) Al Alcalde, hombre más que
católico, le pareció bien esta idea y
creyó en la buena fe del presidente
de la Junta de Fallas, el cual al ver
la buena predisposición de Benlloch,
le indicó que lo que tenía que
hacer era hablar en ese sentido a
los falleros cuando fueran a visitarle
a la Alcaldía y el presidente de la
Junta de Fallas, apoyaría entonces
ante ellos la idea, los convencería y
no habría bailes.”1
Com podeu imaginar, tal i
com relata l’informe de José Chinarro,
esta idea no va a agradar als fallers.
El president de “la Junta de Fallas”,
recolzà a l’alcalde, però davant la
discrepància de la majoria, es van
donar un termini per a reflexionar
sobre el tema. Una solució, que no
es va produir, i que agreuja més la
situació quan l’alcalde s’assabenta
de que la “Junta de Fallas había
celebrado un acto público en un
cine de la localidad, con reparto de
propaganda fallera en valenciano,
algunas de las cuales atacando a
las autoridades y gobierno, y sin
autorización de la Alcaldía.”
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Tombà de les falles de Torrent1957. Arxiu Salvador Ciscar.

Falla veïnal 1967 Ángel de l’alcàsser (Arxiu falla Àngel de l’alcàsser)
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fosques” y
conflictos
familiares de las fallas”4, en
esta anotación del Libro
de Salida de Documentos
del
Ayuntamiento,
se
solicita el texto de la obra
de teatro que se había
representado en el acto
de la presentación de sus
Falleras Mayores.”
Altra mostra de control el
trobem el 13 de març de 1957,
quan les comissions estaven
obligades a presentar a les
autoritats municipals “boceto, sátira
i programa de festejos”5, per tal de
poder plantar el seu monument. Les
falles estaven en plena eclosió i les
autoritats franquistes exercien un
control ferm sobre les mateixes per
tal de que les comissions compliren
amb la moral i l’ideari del règim. La
gran quantitat d’actes de les falles
en esta època va fer necessària
la creació d’una Junta Local. Tal
com recull Vicent Beguer Esteve,
cronista oficial de Torrent, a “Les
falles i Torrent: Xicoteta història”:
“Les cinc comissions de
l’any anterior feren la festa
I’any 1956 i participaren
totes en la cavalcada
del ninot. L’operació kilo
-donatiu en diners, tabac,
menjar i Ilepolies- va tindre
4
on es criticava la carència
de petroli en la població, acte
celebrat al Cine Avinguda, dimarts, dia
5 de març, on es repartí propaganda
en valencià i els atacs a l’autoritat, era
la representació en valencià.
5
A.M.T. Llibre de Registre
d’eixida de Documents. Sig. 2974. nº
orde.891
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un contingut molt valuós
per als vellets de l’asil,
com als més necessitats
de cadascuna de les
barriades. La d’actes que
començaven i tenien Iloc
en les falles portaven a
demanar una organització
per a fer-ho conjuntament.
Per això l’any següent,
1957, va nàixer la Junta
Local Fallera, presidida per
Ricard Fernández Roig. Sis
falles se varen plantar. La
de la Plaça de Toledo, per
primera vegada.”6 (esta
falla, de nova creació,
va rebre un document
on apareix concretament
una advertència sobre
prohibició de balls durant
les festes)
La nit del 18 de març va
córrer el rumor de que l’alcalde
estava ballant aquella nit en
Parador So Nelo de la capital. Els
fallers, amb caràcter temperamental,
van decidir tombar els seus propis
monuments. Les forces de l’Estat
intervingueren per a calmar esta
revolta que podria convertir-se
en resistència a l’autoritat i a la
mateixa dictadura. El Governador
Civil de València és informat del que
va ocórrer i sol·licità a l’alcaldia de
Torrent un informe amb l’objectiu
de sancionar a l’acabat d’estrenar
president de la Junta Local Fallera,
Ricard Fernandez Roig7, però els
6
Beguer Esteve, Vicent (1980).
“Les falles i Torrent: Xicoteta història”, El
Granerer 1980.
7
Article del senyor Vicent
Beguer Esteve. El Granerer. 1980

recursos presentats i l’entrevista
d’este amb el Governador, van fer
que foren condonades les multes
i sancions. Sobre estes sancions,
multes, i recursos, com ha comprovat
Ciscar, no queda cap constància,
ni en els Arxius de Torrent, ni en els
de Govern Civil.
De fet, el setmanari local
“Torre”, fidel al regim, tampoc
arreplega cap referència als
incidents, degut a la censura i al
control per emmudir els altercats
d’orde públic. No serà fins anys
després quan Beguer Esteve
comenta:
“Hi hagueren molts aldarulls;
per qüestió del ball se varen
tombar falles, va intervindre
la força pública; Govern
Civil va sancionar algun
faller, entre ells el president
de la Junta Local, encara
que amb motiu dels escrits
de recurs presentats i
I’entrevista del president
amb el Governador, les
sancions y multes se varen
condonar. A I’any següent i
fins 1968 no tornaren a ferse falles en Torrent.”8

el seu llibret del XXV Aniversari:
“Marià Aparicio i Blasco
havia plantat una falleta,
réplica de la Torre Eiffel
de París, en la creuera dels
carrers Angel del Acazar
i San Fermin, tot seguir, un
grup de veïns i amics varen
fer una xicoteta “arreplegà”
i en lo que traguerem
compraren unes traques i lis
pegaren foc juntament en
la falleta. Assó fou l’estopí
que prengué foc, no a
soles a nostre barri, sinó a
més de tot el poble...”9

2. Després del silenci tornen les
falles (1968)
Després del silenci forçat d’una
dècada, a la festa fallera ningú la
podia callar. El verí del foc estava
dins dels torrentins i en març de
1967 un grup de veïns del carrer
Àngel del Alcasser van fer una
falleta espontània, tal i com conta

La metxa ja estava encesa.
La festa fallera va començar a
córrer com la pólvora. Després
d’esta iniciativa i diverses converses
amb l’alcalde del moment, les falles
s’autoritzen oficialment en 1968. Així
ens ho conta Antoni Roca:
“Un matí del mes d’abril
de 1967, al Bar Tudela,
on solien reunir-se per a
esmorçar un grup d’amics
-el Club 54- va pensar
que podien tornar a
plantar falles a Torrent i
que com al mateix barri
vivia el fundador de les
falles de l’anterior època,
José Roig Alegre (q.e.p.d.),
van recórrer a ell per tal
que iniciara rels tràmits
d’allò que havia de ser la
nova comissió de la falla
de la Plaça. No sabien
encara que havien creat
l’embrió del resorgir de les

8
Beguer Esteve, Vicent (1980).
“Les falles i Torrent: Xicoteta història”, El
Granerer 1980.

9
Anònim (1992): LLibret de la
falla Àngel del Alcasser. XXV Aniversari.
Torrent.
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Falla de la plaça del cabdill, entrega del pergamí al alcalde,
Vicente Lerma, com a faller d’honor (1967-1968).

Exaltació de la primera Fallera Major de Torrent 1971 Mari-Carme Fernàndez
Cubes, acompanyada de la seua Cort d’honor i membres de la JLFT,
presidida per Josep Roig i Alegre (Arxiu JLFT)

46

falles a Torrent, encara que
exisistien seriosos dubtes
que la idea seguira avant,
després del que va ocórrer
aquell 18 de març de
1957. Laborioses gestions
en l’alcalde d’aleshores,
donaren com a fruit el
permís corresponent i l’any
següent es plantaren dues
falles, per quant D. José
Medina Mora (q.e.p.d.) i
un grup d’amics seguiren
l’exemple de la Plaça i
en Àngel del Alcasser es
formà una altra comissió
fallera.”10
Esta mateixa idea també
l’apunta Vicent Cotoli Ibañez, a El
Granerer de 1989, qui afegix al
resorgiment de les falles la persona
d’ Arturo Boix Miquel, tota una
institució. En l’article “Com un record
algo que se va olvidant” fa menció
a les reunions al Bar Tudela11. El
propi Arturo Boix en el Granerer de
1997 reafirma esta teoria i comenta
que van parlar en el dit bar amb
l’alcalde Vicent Lerma i Andreu:
“al qui preguntarem “per
què no plantem falles altra
volta en Torrent?” i Vicent
amb cara de satisfacció,
però amb un poc d’ironia
va dir: si aneu a ser bons
xiquets, endavant (...) el 26
d’abril de 1967 es presenta
10
Roca, Antoni (1987): “Les falles de Torrent en 1987” , article publicat
a El Granerer 1987.
11
Cotoli Ibañez, Vicent (1989):
“Com un record algo que se va olvidant”, publiat a El Granerer de 1989
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el primer cens en Junta
Central Fallera i el nom de
la falla Plaça del Cabdill,
siguent president Josep
Roig Alegre. I el 2 de maig
del mateix any es presenta
el segons cens, de la falla
Àngel de l’Alcasser, siguent
president Josep Medina i
Mora.”12
L’agraïment d’estos primers
fallers de la segona època a
l’alcalde del moment queda ben
retratada en la fotografia en la
que se pot observar com falleres de
la Plaça li fan entrega a l’alcalde,
Vicent Lerma, d’un quadre com
a faller d’honor de la comissió, en
reconeixement per alçar el veto a
la festa.
En març de 1968 el diari
Torre recull la tornada a l’activitat
de dos comissions falleres, no deixa
indiferent la manera en la que ho fa,
ja que exalta les virtuts de la festa,
sense recordar ni matissar el que ha
havia passat 10 anys abans amb la
Tombà de les falles, ni apunta a los
perniciós dels balls als paradors, ni
–evidentment- els altercats d’ordre
dels fallers torrentins com a crit de
revel·lia contra el franquisme:
Las
dos
comisiones
falleres están trabajando
intensamente y perfilando
los contornos para as
fiestas falleres. Como se
sabe, para este año, y
como quien dice, para
12
Boix Miquel, Arturo (1997):
“Arturo Boix Miquel”, a El Granerer 1997,
pag. 110.
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empezar, son solo dos las
fallas que se van a plantar.
Pero son dos comisiones
que vienen muy animadas;
y estas son las de la Plaza
del Caudillo y adeyacentes
y la de calle del Angel del
Alcazar. Es de esperar que
se confirmará el programa
que
prometen
ambas,
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”13
I es que tot el món estava pendent
del nou caire que prenia la festa
fallera en esta segona etapa. Les
primeres falles de la segona època
van complir amb el seu objectiu. Per
aquell moment, tal i com ens indica
el cronista Vicent Beguer Esteve en
la falla de la Plaça del Cabdill el
president era Pepe Roig Alegre i
en la del carrer Àngel de I’AIcàsser,
Josep Medina.
“La Fallera Major de la
Plaça va ser EIvira Iborra
Daries, actuant en la
presentació
el
poeta
torrentí Josep Rodríguez
(Pep de Tiroi), en el Saló
Parroquial. L’acte de la
Falla «Àngel de l’Alcàsser»
va tindre Iloc en MonteSió, proclamant-se Fallera
13
1968.
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Torre. Mensual. Marzo de

Major a Mari Àngels Roig
Bibiloni, i mantenidor, Vicent
Beguer.”14
3. Segona etapa Junta Local
Fallera. Executius: 1969-2015
1969 a 1972: Pascual Chuan
Benlloch
En 1969 es crea la segona Junta
Local Fallera de la història a la
localitat, serà ja la definitiva. En
eixe any es reenganxen a l’activitat
fallera la comissió de l’Avinguda,
Poble Nou, Antoni Pardo, Sant Roc,
Toledo i Sedaví. Per aquell moment,
com apunta Beguer “L’arbre havia
rebrotat”:
“Com el poble va tindre
molta animació, en 1969
varen ser onze les falles i
I’Ajuntament va editar un
programa molt senzill dels
actes generals, fet per la
Junta Local Fallera, que
presidia Pasqual Chuan
Benlloch. Hi hagué en dit
any -1969- cabalgata del
ninot, ofrenda 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».”15
14
Beguer Esteve, Vicent (1980).
“Les falles i Torrent: Xicoteta història”, El
Granerer 1980.
15
Beguer Esteve, Vicent (1980).
“Les falles i Torrent: Xicoteta història”, El
Granerer 1980

Com podem observar en
1969 es funda esta segona etapa.
Després de la seua desaparició
després de la tombà de les falles
de 1957, Torrent tenia un organisme
superior format per falleres amb
l’objectiu d’organitzar un calendari
d’actes conjunt. Com comenta
Joan Josep Carratlà i Velert, l’afan
de superació i la unió de fallers
de distintes falles va donar com a
resultat un projecte comú.
“Una Junta Local formada
per
un
representant
de cada comissió que
començaren amb molta
il·lusió
i
que
segons
anaven passant els dies es
perfilava i anaven forjants
uns fonaments per a que
la base d’ella fora sòlida,
puix hem de pensar que
és la segona de Valencia
en quantitat de falles i per
lo tant ho deu de ser de
categoria.” 16
L’autor en ella felicita el
10é aniversari de l’ens, ja que a
l’article només va tindre en compte
la segona etapa de JLF i agraix
el treball de tots els participants
ja que “cada ú d’una falla, sense
apenes conèixer-se, es ficaren com
a primera meta el començar a
treballar.”17
En març de 1969 el diari
Torre fa una exaltació del creixement
de la festa en tan sols un any i ho
fa en els mateix termes que un any
16 i 17 Carratalà Velert, Joan Josep
(1981): “El nostre caràcter faller”, a El
Granerer 1981

17

abans, elogiant les virtuts de la
festa:
“Torrent vibra de alegría
popular. Pólvora, música y
fuego en sus calles, en estas
fiestas falleres con sus once
fallas que se esparcen
por toda la Ciudad y
son el mejor pregón de lo
que somos capaces los
torrentinos. Once fallas
son el desvelo de once
comisiones de barriada,
que aportan, ante todo,
ese estimulo de unidad
en la fiesta. Casalets o
barraques falleres, fiestas
del humor y alegría, sin
olvidar otros actos más
austeros de amor, que tanto
arraigo tienen en nuestra
tierra, y amor a la Madre
del cielo con el gran acto
de ofrenda de flores, en
donde más de un millar de
señoritas ataviadas con el
bello traje de huertana, son
portadoras de canastillas
y ramos de flor (…)” 18
Este va ser el primer any
pròpiament dit de la Junta Local
Fallera de Torrent, una incipient
organització que anirà creixent i
millorant conforme avancen els anys,
no a soles a Torrent, sinó també
a la resta de poblacions de la
Comunitat, tal i com recorda Arturo
Boix:
“En
1969
gràcies
a
l’esforç d’uns fallers de
la Comunitat Valenciana
18
1969.

Torre. Enero, febrero marzo de

49

Entrega de premis falles1973 a l’Ajuntament de Torrent als presidents de les
falles per part de la Fallera Major, Cort d’honor i Junta Local. (Arxiu JLFT)

Fallera Major de Torrent: Mª Asunción Cubes i Segura, Cort d’honor i Junta
Local Fallera de l’any 1974. (Arxiu JLFT)
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a l’unir-se i conviure més
units en la nostra festa, es
crearen les Juntes Locals
Falleres, siguent fundadors
d’esta efemèride Rubio
Santafé d’Alzira, Vicent
Boix, de Borriana i Arturo
Boix. I al mateix temps es
funda la JLF de Torrent, en
la qual estaven entre altres
persones els presidents,
Enrique Manzano, Francesc
Carretero
i
el
propi
Arturo.”19
La
festa
continuava
creixent. “L’any 1970 varen ser dotze
les falles plantades. Se varen millorar
els actes conjunts de I’any anterior.
Se va consolidar la Junta Local
Fallera i totes les falles acudiren a
la retolació del nou carrer del gran
músic torrentí Josep Andreu Navarro,
ròtul que va pagar -i regalar- la
Falla de Sant Roc.”20 Esta visió
es correspon amb la de l’article
resumen del Torre d’eixes falles, on
remarca la importància i la gran
eclosió que ha tingut la festa, que
havia passat de plantar 2 falles en
1968 a plantar dotze en 1970.
“Los actos que se ha ido
sucediendo durante la
semana fallera en esta
Ciudad
han
estado
revestidos del entusiasmo
y
la
participación
popular, destacando los
19
Boix Miquel, Arturo (1997):
“Arturo Boix Miquel”, a El Granerer 1997,
pag. 110.
20
Beguer Esteve, Vicent (1980).
“Les falles i Torrent: Xicoteta història”, El
Granerer 1980

de la ofrenda de flores
a la Virgen, en la que
hubo una participación
extraordinaria
de
las
barriadas, de las doce
fallas, que llenaron de
ramos y canastillas el
dosel alzado, con la
Patrona, junto al pórtico
de la Arciprestal de Ntra.
Sra. De la Asunción. (…)
Las fallas, artísticamente,
van alcanzando cada
vez mayor relieve, y la
población
vibra
de
entusiasmo popular por
esta fiesta tan valenciana,
en la que Torrente aportará
su grano de arena a ese
gran complejo fallero de
Valencia. Este año fueron
doce las fallas. Para la
próxima edición podrán
ser alguna más o menos;
pero lo cierto es que toda
la población participa ya
de una manera activa en
la semana fallera.”21
En només dos anys es
multiplicà per sis el nombre de
comissions, una realitat que no
haguera sigut possible sense
aquelles primers falles dels 40 i 50.
Estes falles serien les últimes abans
de tindre Fallera Major de la ciutat,
ja que no va ser fins l’any 1971
quan Torrent, seguint la tradició de
la capital i d’alguns de pobles de
València, va instaurar esta figura.
Com diu el cronista Vicent Beguer
i Esteve:
21
������������������������������
“Resumen de las fiestas fallera de nuestra Ciudad”. Torre, marzo de
1970.
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“L’any 1971 fou important.
Se palpava en I’ambient;
ja funcionant prou bé la
Junta Local Fallera i tenint
totes les falles esperit
de col·laboració, es va
proclamar Fallera Major de
Torrent. I el12 de març de
1970, fent de mantenidor
el meu volgut amic Tomàs
Martínez Sotos, se va
proclamar Fallera Major
de Torrent a Mari Carme
Fernàndez Cubes, en el
cine Montecarlo. Se va
crear I’emblema «Torre» en
1971, en las categories
d’or, plata y coure, per a
premiar les actuacions
dels hòmens que, per
qualsevol
circumstància,
se distinguixquen pel seu
amor a les falles i haver
treballat per elles. President
de la Junta Local Fallera,
Pasqual Chuan Benlloch.” 22
Com veiem, continuava
Pascual Chuan al capdavant de
la Junta Local Fallera. L’any 1972
per primera vegada planten falla el
barri Sant Gregori i Padre Méndez.
En este any ressorgix amb gran
fervor i devoció el trasllat de la
imatge de la Mare de Déu dels
Desemparats des de l’església del
Bon Consell a la parròquia de I’
Assumpció. Com diuen les cròniques
del moment, este acte va tindre molt
bona acollida entre els torrentins i els
organitzadors, fallers de la Falla de
la Cotxera, que fou acompanyada
22
Beguer Esteve, Vicent (1980).
“Les falles i Torrent: Xicoteta història”, El
Granerer 1980
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de la resta de fallers i la Fallera
Major.
1973 a 1977: José Roig Alegre
Amb l’arribada del 1973, arriba a
Torrent I’esdeveniment més valuós de
les falles torrentines, “El Granerer”, la
revista oficial de Junta Local Fallera
de Torrent, presidida en eixe moment
per Josep Roig i Alegre, qui seria el
primer en lluir el faixí daurat com a
president de l’ens. Era un home molt
faller, vinculat a la falla de la Plaça
ja en la seua primera etapa, de fet
en 1955 ja va ser president d’esta
comissió, així consta en el diari
Torre.
Com a element unificador El
Granerer es convertí en un exponent
que anà deixant constància de
les nostres festes fins al dia de hui.
Vicente Beguer va estar al front
d’esta publicació, al costat de
Vicent Pallardó Latorre, encarregat
de fer la primera portada, junt amb
Paco Torrent i Pasqual Romero, en
els seus versos al·lusius, i Pep Ibàñez
Clemente, en la seua dedicació
plena, ajudat per Josep M.ª Alejos
i Miquelet Mora. En el primer article
d’esta publicació titolat “Torrent
fallero” es fa al·lusió a la Junt Local
Fallera i indica:
“La corporación municipal
y la Junta Local Fallera
invitan a todos, de dentro
y fuera, a que nos visiten
estos días de fiestas. El
programa que insertamos
en nuestras páginas está
repleto de actos para
todos los gustos (...)”23
23
Torente fallero, dins del núm.
1 d’EI granerer, 1973.

1973 a 1977
José Roig i Alegre

1979 1980 i 1983-1991
Arturo Boix

1981 - 1982
Juan Jose Carratalá

1992-1994
Joaquin Requena

1995-1996
Maximo Paños

1997 -1999
Salvador Company

2000-2007
Ricardo Messeguer

2009-2012
Pascual Piles

2013-2015
Jose F. Andreu
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No es d’estranyar que en
estos primers anys de democràcia
la Junta Local ja continua la
seua activitat sota l’empara de
l’Ajuntament de Torrent, a model de
València. Tal i com consta en el text,
les activitats, calendari i programa
de festes es realitzava de manera
conjunta, sota la supervisió i tutela
del consistori. Esta connexió amb
Junta Central Fallera i l’Ajuntament
de València el podem vore en el
moment en el que Junta Local fa
entrega en 1972 de l’emblema
de la Torre d’or (creada l’any
anterior) al “excmo sr. Teniente
de alcalde del Ayuntamiento de
Valencia y Presidente de la Junta
Central Fallera, don Francisco
Alarcó Alarcó,”24 (qui havia sigut
mantenidor de la Fallera Major de
la ciutat.)

d’acompanyament de les falleres
majors en l’acte de la seua exaltació,
com a cap visible de l’ens festiu. Així
doncs, com dèiem, la Junta Local
d’eixe any va estar formada pels
vocals, que eren presidents de falla:
Enrique Silla (de la Plaça), Pedro
Cuartero (Àngel de l’Alcasser),
Lucas Sanchez (F. Antoni Pardo),
Arturo Boix (Avinguda dels Màrtirs),
Vicente Luz (Poble Nou), Miguel
Laderas (Sedaví), , Alfredo Costa
(carrer Toledo), Enrique Espeleta
(Ramón y Cajal), Jose Chafer (Sants
Patrons), Manuel Casaban (Pl. San
Roc), Vicente Lacuesta (Cochera),
Jose Perpiña (P. Méndez). La Fallera
Major, va ser presentada en el cine
Montecarlo, i el mantenidor, va ser
Felip Llopis Planells. Es tracta de la:
Fallera Major de Torrent de 1973:
Maria Aurora Martinez i Simó.

En 1973 les falles manen
a Junta Local delegats de falles,
de manera que trobem als primers
membres d’una executiva a l’ús, com
és el cas d’Andrés Hernández Ribes
(de la plaça), José Lisarde Fons
(Avinguda) i Francisco Carretero i
Miguel Navarro (barri Cotxera). La
resta de falles no aporten la relació
de delegats, però si podem llegir
com cadascú dels presidents de les
falles de Torrent (12) formen part
de Junta Local Fallera, en qualitat
de vocals, en la que actua com
a president, el tinent d’alcalde i
ponent de festes, Vicente Miquel
Ferrandis, qui en 1972 va rebre la
distinció de la Torre d’or, de Junta
Local Fallera de Torrent i exercia ja

Esta unió de la festa
al poder polític és indivisible i
còmodament
acceptada
pels
fallers de l’època, així la trobem ben
marcada en el Granerer de 1974,
quan podem llegir:

24
Los emeblemas falleros fueron
creados en 1971, dins del núm. 1 d’EI
granerer, 1973.
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“la corporación municipal,
por su parte, promueve y
patrocina, a través de la
Junta Local Fallera, todo el
conjunto de actos solemnes
de la semana fallera:
acto de proclamación
de la Fallera Mayor, la
Cabalgata del Ninot, el de
la plantà de les falles y la
tradiconal Ofrenda de la
Flores a la Virgen”25
25
“Torente y sus trece fallas” ,
dins del núm. 2 d’EI granerer, 1974.

Per aquell any l’alcalde de
la ciutat era Vincent Beguer Esteve,
el tinent d’alcalde i president de
la comissió de festes era Pascual
Alejos Piles i el delegat de festes i
president de la Junta Local Fallera
continuava sent José Roig Alegre.
Els membres de Junta Local eren:
Miguel Carratalà Beso (de la Plaça);
José Piles Jaunzaras (Avinguda
dels Màrtirs) i José Lisarde, com a
delegat de Junta Central Fallera
(Avinguda dels Màrtirs), Joaquin
Requena Corbí (Ramón y Cajal),
Pascual Navarro (Sants Patrons, com
a delgat de Junta Central), Vicent
Sereix (Pl. Sant Roc) Francisco
Carrertero, Natalio Coero (Cotxera,
com a delgats de Junta Central),
José Company Vilanova (Pare
Méndez, com a delgat de Junta
Central).
En 1975 hi ha canvi
d’alcaldia, Vicente Soria Planells
pren les regnes, qui a la revista
oficial convida a tots a gaudir de les
festes a la vegada que dona el seu
agraïment a la Junta Local Fallera
que “en estrecha colaboración amb
les falles coordinan el esfuerzo de
todo un pueblo en pro de nuestras
fiestas26”. Com veiem, la sintonia
continua sent la mateix, siguent la
primera vegada que apareix un
llistat complet dels membres de
Junta Local de Torrent. Encapçalats
pel tinent d’alcalde de la comissió
de festes de festes, Pascual Alejos,
y el concejal delegat de festes y
president de Junta Local, Jose
Roig, la llista continuava: Arturo
Boix (secretari), J. Vicente Miquel
26
Saluda de nuestro alcalde,
dins del núm. 3 d’EI granerer, 1975.

Verdet (vice-secretari) i vocals
(Pascual Marcilla, Vicent Sereix,
Pascual Navarro, Aurelio Torrijos,
Antonio Oscar, Joaquin Requena,
Rodolfo Bernat, Andrés Mena, Jose
Jorge Company, Enrique Manzano,
Francisco Carretero, Enrique Bessini
i Emilio Santos).
Com a curiositat, cal
destacar en este any que a les
falles de Torrent se li sumen les falles
de la localitat veïna de Picanya
per celebrar conjuntament actes. El
Granerer de 1975 o justifica de la
següent manera:
“Els fallers d’ací i d’allí han
volgut enguany celebrar les
falles junts De qui la idea?
Ho ignorem però no es
mal simptoma l’ocurrència
perquè més bé es senyal
de que res denudeix a
ambdeus poblacions. Per
tant, no està de menys ni
deu saber mal que també
en les festes es repartixca
l’alegria, el goig i la
germanor entre els veïns
de Picanya i els veïns de
Torrent.”27
En les falles de 1976
ja es configura una Junta Local
determinada per delegacions, i no a
soles per vocals com fins el moment.
El president José Roig Alegre, forma
un equip amb: Arturo Boix (secretari),
Jose Vicente Miquel (vice-secretari),
Jose Ortí (tesorero), Emilio Santos
(contador), Pascual Navarro (vice
contador),
Enrique
Manzano
(delegado de festejos), Joaquin
27
“Picanya i Torrent”, dins del
núm. 3 d’EI granerer, 1975.
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Requena (Delegado de Loteria),
Enrique Bessini, (infantils) Francisco
Carretero
(secció
femenina),
Vicent Sereix (activitats diverses),
Antonio Oscar (bibliotecari), Aurelio
Torrijos (Premsa y propaganda) i
els vocals (Andrés Mena, Miguel
Anchel, German Monfort, José Millan
i Passcual Escribá). En este precís
any es va fer la crida des de
l’Ajuntament en la nit del 8 de març.
S’inaugurà la primera Exposició del
Ninot de Torrent, en una sala de
la Torre, restaurada recentment en
aquell temps i a la seua vegada,
una falla més va omplir el carrer,
es tracta de la falla del carrer
«Benemèrita Guàrdia Civil».
L’any 1977 un total de
19 membres formen par de la
Junta Local Fallera. Serà la última
de Jose Roig com a president de
l’ens. La falla del carrer Nicolàs
Andreu i voltants va veure la llum,
junt amb la falla Saragosa i la
falla Xenillet. Per la seua banda el
crit de començament de festes, es
a dir, la nostra crida tingué Iloc el
dissabte dia 5 de març. I en este
mateix any «El Cant de l’Estoreta»
i els primers Jocs FIorals de Torrent
s’integraven en la festa. La festa ja
institucionalitzada des de la Junta
Local donava cada any un pas
més en el seu creiximent, espentada
per l’època de canvis que estaven
a punt d’arribar.
1978: Amador Yago Durá
Les falles de 1978 va ser un any de
transició a la Junta Local Fallera,
promogut pel canvi de signe polític
a l’Ajuntament, així ens ho fa consta
SanFelix:
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“En 1977 vist el canvi
d’orientació política i regim
de la nació espanyola,
i també el estat dolent
de salut del president
Roig, fou anomenat per a
este menester (president)
Amador
Yago
Durá,
confrimats en els càrrecs
el secretari Boix, i el tinent
d’alcalde Alejos, i en
assemblea de presidents
varen ser elegits quatre
d’estos per a distribuir
el càrrecs i escollir els
representants de les Falles
que havien de col·laborar
en les tasques de Junta
Local.”28
L’ajuntament del moment
continuava presidit per l’alcalde
Vicente Soria, però tal i com podem
imaginar esta formació de Junta
Local responia quasi més bé a una
gestora, forma organitzativa que
es repetiria en la institució anys
després en dos ocasions mes. Com
veiem el president, Amador Yago,
a soles va estar en càrrec un any,
però li seguia de prop Arturo Boix
com a secretari i Pascual Andreu
com a vice president. La resta
la formaren: Emilio Santos Rubio
(tresorer), Joaquin Requena (festes),
Salvador Campos (recompenses),
José Blanquer (femenina), Juan Bta.
Sanfelix (premsa) i els volcals: Enrique
Manzaano, Antonio Osca, Francisco
Carretero,
Antonio
Fernandez,
Manuel Zanón i José Mora.
28
Sanfelix, Joan Bte. (1978):
“breu historial de les falles torrentines”,
dins del núm. 6 d’EI granerer, 1978.

Les
barriades
del
«Chenillet» i «carrer de Zaragoza
i voltants» integraren dos noves
comissions. La falla barri del Carmen
de Picanya continuava la seua unió
amb la nostra ciutat.
1979 i 1980: Arturo Boix Miquel
A l’any 1979 s’elimina la figura del
president de Junta Local Fallera i
és l’alcalde, encara Vicente Soria,
qui estrena el títol de “Presidente
Nato”, com a màxim edil. Per la seua
banda Arturo Boix estrena el càrrec
de vice president 1r i Jose Perpiñà
el de vice 2n. Esta convulsada
dècada, plena d’esperança, il·lusió i
creença en la democràcia discorria
a Torrent amb la mateixa il·lusió i
amb eleccions locals a la vista. La
Junta Local la va presidir I’alcalde,
per dimissió d’Amador Yago, ja que
havien eleccions a la vista. Des
de les pàgines del Granerer ja es
demanava un saló per a realitzar
les presentacions o un augment
en els premis de monument. Amb
l’arribada de la democràcia el
Granerer també recull un article “La
falla, espill de democràcia” Josep
Escrivà, que tot i estar escrit en
1959 ressalta l’organització plural
de la festa: “formada la comissió
per tots els veïns del carrer que
espontàniament vullguen participar,
el president no es, no hi serà, l’home
que mana, ni tampoc els demes
càrrecs (...) la directiva no mana,
complix.” I acaba dient que el nostre
poble (el valencià) hi és preparat
instintivament perquè és generós, sa
d’esperit i perquè sense perdre el
sentit de d’individualitat, és sociable
i democràtic.29”
29

Escrivà, Josep (1979): “La

Les falles de 1980 seran
les primeres de l’alcalde socialista
Rafael Marín. Com hem vist, en 1979
se celebren les primeres eleccions
democràtiques i les falles següents
Marin ja apareix com a President
Nat de Junta Local, mentre que el
vicepresident primer va ser Francisco
Climent, qui des de les pàgines de
El Granerer, exalta el nou canvi: “un
foc del que renaixen unes falles de
TOTS i per a Tots, d’uns i d’altres;
una festa renovada, participativa,
nova. Enguany no és un any més. El
foc d’enguany serà un foc nou?”30
Esta
renovació
també
es viu a
la Junta Local, tot i
ser gradual, ja que Arturo Boix
continuava, en este cas com a Vice
president segon (feia tasques de
vice-president primer), això es degut
a que el regidor Francisco Climent
apareix com a vice president 1r i
l’alcalde Marin com a president de
JLF. La resta de membres la formen
anteriors membres i també nous:
Salvador Campos, Victor Gomez,
Ramon Moles, Emilio Santos, Miguel
Laderas,
Francisco
Carretero,
Joaquin Reuqena, Joan Francisco
Noales, Pedro Martí, Vicente Lopez
i Juan José Carratalà Velert, qui
prompte agafaria la directiva. En
1980 totes les mirades se centraven
en la figura de la Fallera Major, una
dona que per primera vegada en
la història havia sigut triada per
votació popular. Parlem de la fallera
democràtica i de la Fallera Major
de Torrent de 1980 era: Mª Carmen
Hidalgo i Pavón.
falla, espill de democràcia”. El Granerer
1979, publicat originariament en Pensat
i Fet 1959.
30
Climent, Francisco (1980):
Pregó de Festes, a El Granerer de 1980.
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1981 i 1982: Joan Josep
Carratalà Velert
En els anys 80 encetem una dècada
en la que dos Falleres Majors van
ser triades per votació popular i a
on al seu pit brillava per primera
vegada al 1983 la joia que les
identificava com a tal. Junta Local
va traçar les demarcacions de les
barriades, es creà l’emblema de la
Torre per als infantils i es donà la
primera recompensa de Torre D’Or
amb Fulles de Llorer a Arturo Boix.
Es 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 es comprà l’antic retaule de
la verge que s’utilitzava en l’Ofrena.
Joan Josep Carratalà fou una
figura clau en este moment. Un intent
de reduir el nombre de joves que
formaven part de la cort va generar
un rebombori en Junta Local i una
dimissió en bloc que es va mitigar,
per tal de que prosperara el Primer
Congrés Faller. Entre novembre i
desembre del 82 nasqué el nostre
reglament faller.
Tal com comenta Joan
Josep Carratalà Velert, la seua
participació com a membre de
Junta Local Fallera va sorgir només
deixar-se la presidència de la seua
falla, Sants Patrons, quan en la
boda d’un amic, el van buscar els
amics Salvador Campos, Laderas,
Requena i “algú més”. De la boda
va eixir com a delegat de Festejos.
A l’any següent 1980-81, tal i com
comenta es va decidir que el vicipresident primer fora elegit pels
mateixos membres, ja que com bé
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diu tots tenien que conviure i així va
ser “Va ser en un edifici que la Junta
tenia en lo que era l’ajuntament
(Ramon y Cajal, 7), Paco Carretero
va proposar el seu nom d’un grup
de tres o quatre noms més, es va fer
votació, alcaldia ho va acceptar.
“Treballar per Torrent era
la primera mesura, dement
les comissions gent per a
portar endavant la tasca
que teníem, ja que s’havien
produït molts canvis en Junta
i sols quedaven Carretero,
Requena, Vicente Lopez i
jo. Les falles van respondre
bé i s’acabà l’exercici amb
15 membre, entre els quals,
per primera vegada hi
havia dos dones, fet que
es va repetir l’any següent
(1981-82), any en el que
se paren les dos falles de
Picanya al crear-se una
Junta Local en la veïna
població.”31
En 1980 Carratalà va ser
delegat de festejos i acompanyant
de la Fallera Major de Torrent,
M. Del Carme Pavón, triada per
votació popular al mateix temps
que la xiqueta Maria del Carme
Romero Ortí. En 1981, siguent el
propi Carratalà vice primer també
es van triar per votació popular
a les màximes representants de la
ciutat, Amparo Ortí Joana Sanchis.
Carratalà diu que eixe va ser el
primer any en el que es va crear
el emblema del faixí grog destinat
al càrrec de vice president primer,
“tal com va acordar l’Assemblea de
31
Carratalà Velert, Joan Josep
(1997) a El Granerer 1997, pag. 85.

Presidents”, però en realitat Josep
Roig Alegre ja el gastava als 70.
De 1979 a 1982 (quan
deixà JLF) van nàixer les comissions
de Segon Tram, Camí Reial, Sant
Valerià i Santa Lucia, a més de tindre
adjunta la falla de Montroi, anys
de canvi, de posar en pràctica la
recent estrenada democràcia en la
idea de donar de més personalitat
a la JLF. El propi Carratalà
destaca entre estes noves mesures
la creació de les demarcacions
per barriades, creació de censos
infantils davant de Junta Central
Fallera, es va crear “l’emblema” la
recompensa per als fallers infantils
de nostra ciutat (coure, argent i or)
i s’aprova la recompensa de Torre
d’or amb fulles de llorer. La primera
va correspondres a Arturo Boix
i Miquel, es creà la insígnia de El
Granerer (coure, argent i or) com a
guardó dels premis de falla per al
president, artista i estandart a més
de la de colors per a l’ús de Junta
Local Fallera.
En 1982 Junta Local
organitza unes falles que demanen
cada vegada mes presència en la
vida de la ciutat. Naix la comisó
de Camí Reial en uns moments en
el que la grandiositat de les falles
es considerada com símbol d’una
ciutat que ha crescut, però que
també ho ha fet en la vessant
festiva, en els seus pasacarrers,
cavalcades i masclestàs. Les dos
falles de Picanya s’independitzen
de la Junta Local de Torrent, per
crear la seua pròpia. Any en el
que el primer congres Faller dona

a llum el Reglament, on la màxima
representat de la festa es triada per
un jurat, Marisa Parrilla i Jiménez.
La
major
part
dels
problemes en esta etapa venen
marcats per la creació de noves
falles i els conflictes amb les
demarcacions, per això es fica en
marxa la delegació d’incidències,
formada per un representant de
cada area de JLF, però el més gros
va ocórrer abans de les vacances
de 1982 en el casal de la falla
Sedaví (abans les reunions es feien
en casals), el motiu era que JLF
va proposar “després d’un estudi
molt minuciós” que la Cort d’Honor
la formaren a soles 10 xiquetes i
10 senyoretes. Esta proposta no
va agradar a quasi ningú dels
presidents amb el corresponent “toc
d’atenció del president de JLF en
dita reunió.”
Al cap d’uns dies li van
presentar per escrit tots els membres
la dimissió en bloc i també la seua
com a vici-president primer, encara
que no es va acceptar perquè ja
havia prosperat la proposta de
d’organitzar el I Congrés Faller.
Com al·ludeix Carratalà no es
va acceptar la dimissió, ja que
sols es podia fer efectiva quan
s’acabara el congrés. La dimissió
va ser presentada al regidor de
festes, Francesc Climent, qui segons
Carratalà va fer molt per les falles
de Torrent i va saber frenar en molts
casos l’ímpetu de la seua joventut
i per ensenyar-li que JLF està per
treballar per les falles i servir-les.
“Van ser anys de transicions, de
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canvi, fins i tot, crec que d’un gest
d’unitat, de voler entendre’s, d’anar
pel mateix camí Ajuntament i Falles,
quan l’alcalde de Torrent, Rafael
Marin es va posar el tratge de faller
en l’acte de l’Ofrena.”32- sentencia
Carratalà.
A final d’exercici de 1982
es convoca el I Congrés Faller de
Torrent que tingué una durada de
dos mesos: novembre i desembre
de 1982. Este va ser aprovat en
un ple de l’Ajuntament per tots els
grups polítics el 29 de març de
1983 i ratificat posteriorment pel
Ple de la Junta Central Fallera de
València en el ple del 20 de gener
de 1984. Per a la seua difusió,
Junta Local va encomanar un
llibret a gràfiques Rianjo amb 58
pàgines amb XV capítols que van
des de la descripció de la festa
fallera, la constitució de la JLF, les
disposicions comuns a totes les
falles, recompenses, categoria de
falles, barraques i casalets, falleres
majors així com un resum de dates
importants a tindre en compte i un
índex alfabètic.
Es tracta d’un reglament
que pren com base el de Junta
Central, però atenent a les
particularitats de Torrent, tal i com
hem comentat, on es regula de
vegades de manera excessiva (el
capítol X regula la recaptació
d’ingressos de les comissions a
l’hora de fer balls, abonats i replegà
tenine la potestat Junta Local de
la seua aprovació) i d’altres de
32
Carratalà Velert, Joan Josep
(1981): “El nostre caràcter faller”, a El
Granerer 1981
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manera anacrònica, amb alguns
tints masclistes (com el cas de la
integració de la secció femenina
dins de les comissions art. 53º “se
desenvolveran bajo su dirección,
vela y auspicio”, o per exemple la
figura de la Fallera Major de Torrent
“las señoritas tiene que ser, en lo
possible, siempre valencianas, sin
que alguna excepción justificada
sea la negación de esta regla,
sinó más bien su confirmación”
(art 110 en perfecte castellà).
Destaca especialment en la part
representativa la prohibició de la
figura de les muses i reines. (art 58)
1983 a 1991: Arturo Boix Miquel.
Última etapa com a vice 1r
executiu
Any molt important per a les falles
de Torrent i en el que també naixen
les falles de Santa Llúcia i Sant
Valerià. Torrent, en menys de 16
anys, ha crescut del no res fins a
tindre 22 falles i s’ha convertit en
el primer poble faller amb mes cens
després de la capital, aconseguint
que cada barri tinguera la seua
comissió.
En 1983 es va donar
forma per primera vegada en la
història, a la joia, per a distingir a
les falleres majors de la capital de
l’Horta Sud. S’edita la publicació
del mini-Granerer, que ple temps
ha desaparegut, en la intenció
d’acostar els actes fallers a tota la
ciutat, fent així si cap més popular
la festa. Es crea el concurs de
presentacions majors i infantils
i comença a caminar l’acte de
germanor
que
provisionalment

Elecció Fallera Major de Torrent 1984, Gema Peris en sa casa. (Arxiu BIM)

Plànol de demarcació fallera de la falla de la Plaça. Als principis dels 80, es
van traça a mà les demarcacions a Torrent. (Arxiu JLFT)

61

omplia el 18 de març després de
la separació de Picanya quan era
tradicional que les falles de Torrent
anaren a acompanyar en Picanya
a l’Ofrena. Es compra el retaule en
taulellets d’Imatge de la Verge de
Desamparats, obra de l’artista Josep
Benítez, per a l’acte de l’Ofrena, per
a que la imatge que es porta en
el Trasllat no estiguera en el carrer
tres dies.
Arturo Boix torna a ser
vicepresident primer executiu de
Junta Local Fallera i no ho dexiarà
fins 1991, sent la persona que més
anys ocupa este càrrec, un període
en el que les falles de la ciutat van
créixer en qualitat, activitat i també
en popularitat i visibilitat fora del
nostre terme municipal.
Però també seran anys de
polèmica i d’accidents. Com ja vam
contar en 1987 quatre membres de
la Junta Local van sofrir un accident
a explotar un caixó de “traca”. Així
ho arreplega el diari Levante:
“L’explosió va tindre lloc
durant “la despertà” enfront
de la casa de la Fallera
Major. Els fallers de Torrent
no recorden una festivitat
de Sant Josep tan trist
com la del dia d’ahir, en
el que les falles van patir
un dur revés al produir-se
un lamentable accident de
què van ser víctimes quatre
membres de la Junta Local.
Durant tot el matí del 19
de març no es va celebrar
cap dels actes fallers
programats, a excepció
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de la tradicional operació
Quilo, que va tindre lloc
en el més absolut dels
silencis.”33
Els ferits: José Ribes Martínez,
Pedro Gonzalez Herrero, Joaquin
Requena i Antonio Vilanova foren
els fallers implicat en este accident,
d’ entre ells destaca el testimoni
de José Ribes. L’últim any de la
dècada dels 80 ens apropa a una
situació de prosperitat i creixement
de la festa amb un calendari festiu
consolidat i amb gran quantitat
d’actes. Els monuments, de més
tamany i crítica que en l’actualitat
omplin el carrers, però ja es palpava
les ganes de canvi dins de la Junta
Local. Al Granerer de 1989 M. Jose
Cano fa referència al canvi de
rumb de l’entitat “Tot té que arribar
a tindre un final, i si JLF se marca
com a objectiu tindre renovacions,
jo crec que deu de pensar en eixes
innovacions, per a tot i per a totes.”34
Apareixen nous noms en la llista de
Junta Local, seria el principi del
canvi estaria a la volta del cantó.
Però no seria fins 1992
quan lleven a Arturo Boix de la
vici-presidència. La seua eixida de
Junta Local no va estar exempta
de polèmica. En la revista Mundo
Falles se li preguntà al regidor
López Castro sobre este tema. A
la pregunta de...”Qui va ser qui va
cessar a Arturo Boix?”, López Castro
va contestar:
33
Andreu, Jose Vicente (1987):
Levante, del 20 de març de 1987
34
Cano M. Jose (1989) “cinc
anys... de col·laboració” El Granerer de
1989

Benedició de l’estandart de la Junta Local Fallera a les falles de 1989 a la
parròquia de l’Assumpció. (Arxiu JLFT)

Estandart Junta Local Fallera de Torrent creat a l’any 1989.
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“Ningú... si algú es va atribuir
el càrrec de president serà
el seu problema. Ell mai va
poder ser president perquè
el reglament faller ho
impedix. El president nat és
l’alcalde que delega en el
regidor de torn, en este cas,
a mi. Ell va ser triat en una
assemblea
vicepresident
i no va acceptar. Això és
tot.”35
I és que la figura d’Artur
Boix contínua molt present en les
falles de Torrent, ja siga pels èxits
aconseguits al col·locar en el mapa
les falles de la ciutat i crear sinergies,
junt les juntes locals d’Alzira, Burriana
i Gandia en la dècada dels 80. O
també per les polèmiques sorgides
al voltant de la seua persona.
En este sentit destaquem
com a curiositat, que l’alcalde
Rafael Marin ho va proposar com
a fill predilecte de Torrent. Tal com
resa el periòdic Levante del 12
de març de 1985, la proposta
d’alcaldia va ser secundada per
una bona part dels regidors de
la corporació, dies després va ser
debatut pels presidents de falla,
els que van demanar al regidor del
grup independent de l’Ajuntament
de Torrent, Jose Royo, que es
discutira el dit nomenament. En la
mateixa notícia es fa repàs de la
vida professional i personal de Boix,
així com els seus suggeriments de
futur com:
“La creació d’una falla i
35
ORTIGUEIRA, GUILLERMO
(1994): “Mundo Fallas”. Revista fallera.
Valencia
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parador propis per a la
Junta Local, així com una
sèrie de xarrades i col·loquis
a nivell de col·legis en què
s’informe sobre les falles i
el seu arrelament històric
a València “vull que els
xiquets ho siguen tots sobre
les falles.” 36
Este desig es va quedar en
l’aire, ja que van haver de passar
15 anys perquè les falles de Torrent
tingueren la seua pròpia falla
municipal (va ser en 2001).
En les falles de 1989
Junta Local sustituix el seu anterior
estandart per un nou, que es batejat
en l’església de l’Assumpció, amb es
Corts d’Honor i les Falleres Majors
del moment i la Junta Local. Mari
Carmen Esteve era per eixe moment
la Fallera Major de Torrent.
Al Granerer de 1991, Josep
Calabuig Benet (membre de JLF)
fa una critica a la passivitat dels
presidents i no es talla en afirmar
que cada vegada son menys els
president que assisteixen a les
assemblees i que sempre parlen
els mateixos, lo que indica que els
demés “no tenen res a dir” i si parlen
es per “arrimar la seua sardina la
foc.”
1992 a 1994: Joaquín Requena
Corbí
En este any de transició, López
Castro posà com a Vice President
Primer executiu a Joaquin Requena,
un referent dins de Junta Local
36
1985.

Levante, 12 de març de

Fallera, ja que pràcticament des
de la seua fundació havia estat
present (des de 1974, a excepció
dels anys 1983-85). Ramón i Cajal
aconseguirà repondre’s amb el
primer premi d’una falla sobre el
tràfic d’influències i l’Avinguda fera
lo propi amb una falleta feta per
la comissió sobre el be i el mal.
En 1992 Andreu Andreu Alabajos,
qui fora el president del primer
Congrés, recorda que dos anys
abans la pròpia Junta Local Fallera
es va votar el reglament faller al
triar les Falleres Majors per votació
popular, en compte de per jurat,
com arreplega el text. No va ser
l’única acusació, ja que també
fa referència a la retirada d’unes
recompenses argumentat que en
el moment en el que es donaren no
estaven ben concedides “actuant
de jutge i part i no pensant en
els homes que treballaren en
aquell temps ho tenien més difícil”
diu Andreu. La cavalcada major
també trau polèmica perquè Junta
Local inclou la norma de que els
xiquets poden portar cartell, quan
segons el reglament estava prohibit,
ja que el porta cartells forma part
activa de la comparsa... “o es que
es voten el reglament a la torera? I
tot és inventar-se normes en contra
del reglament” Andreu acaba amb
un succés ocorreguts amb els jurats
de falla i dessitja “pel bé de la
festa, que prompte es puga dir que
el II Congrés Faller de Torrent és
una realitat, però mentre hi ha que
complir el que es va aprovar”. 37
37
Andreu Alabajos, Andreu
(1992): El Granerer de 1992

En 1993 Sant Roc s’alça
sorprenentment amb el premi de
la secció especial amb “contes
valencians” i Àngel del Alcasser
amb una falla infantil sobre el circ. Al
1994 l’Avinguda estava presidida
per un Romeo i Julieta que s’alçaren
amb el primer premi i Ramón i Cajal
s’omplí amb llepolies i les seues
especials “coxinaetes.”
1995 i 1996:
Máximo Paños
Montoya
La meitat de la dècada dels 90
també arriba amb canvis. Andreu
Andreu Alabajos en la seua “Carta al
meu amic el foc” de 1995 arreplega
el nou canvi de rumb de Junta Local
Fallera “una forta renovació amb
nous components i càrrecs. Molts
ex-presidents es troben presents
en esta nova etapa que comença
per a ells amb molta il·lusió i amb
l’esperança de poder canviar
o solucionar alguns problemes
que portem arrastrant”38 on es fa
referència a l’impuls que Junta Local
havia de donar als seus concursos,
com el cartell anunciador de falles
que s’havia tirat a perdre (a més a
més Junta Local va denegar que ho
organitzara una comissió, al·legant
que corresponia fer-ho a l’ens).
També comenta que el concurs de
declamació i teatre passa per una
fosca etapa “de pena. Ni tan sols
han intentat buscar solucions. I el
concurs de Teatre Major ha passat
sense pena ni glòria. Es tant la
indiferència que se’ls ha oblidat fer
cartells anunciadors.”39
38
Andreu Alabajos, Andreu
38
(1995): “Carta
Andreu
al meu
Alabajos,
amic el
Andreu
foc” , a El
(1995):
Granerer“Carta
de 1995
al meu amic el foc” , a El
Granerer de 1995
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Visita de les Corts d’Honor de 1997 al balcó de l’Ajuntament de Valéncia.
(Arxiu JLFT)

Pergamí del ninot d’or que el Gremi d’artistes fallers entrega a JLFT. Falles
2009.
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En 1996 la ciutat torna a
augmentar el cens de comissions
i Cronista Vicent Beguer i Esteve
pren el nom d’una falla. Els Fallers
fem la crida a la casa de la cultura
i fem l’operació kilo el 18 de març.
Máximo Paños ocupa l’últim any de
la seua vicepresidència primera.

fa el mateix amb un falla infantil
dedicada al fons del mar que va
sorprendre per contar amb un gran
vaixell enfonsat fet de marqueteria.
En 1999 per primera vegada la
Crida es fa a l’ajuntament actual,
al balcó de Ramón y Cajal, n 1. als
peus de l’Avinguda.

1997 a 1999: Salvador Company
Vilanova
L’any 1997 a Torrent continuen
les ganes per viure i Salvador
Company presidix la Junta Local.
Anabel Mora és la Fallera major
Infantil i les noves tecnòlogues ens
porten el primer El Granerer a tot
color. La falla Avinguda i Ramon i
Cajal guanyen a la secció especial.
Fallera Major de Torrent de 1997:
Ana Royo i García. En este any es
commemora un 25 aniversari de
Junta Local Fallera, però que no és
tal, ja que a soles es té en compte
l’activitat fallera des de 1973, es a
dir, quan s’edita el primer Granerer,
però no es té en compte tota
l’activitat anterior. En 1998 es farà
per última vegada la Crida des de
la Torre de la ciutat, Ramón i Cajal
guanya amb el lema “Polvos màgics”
i l’Avinguda, “al son de la Polixinela”.
En este any les falles es beneficien
d’una subvenció de 500.000 pesetes
per a cada falla, aconseguida per
tots els presidents, i a la vegada es
convoca el 2º Congrés Faller per tal
de donar a llum un altre reglament
encara per entrar en vigor. L’any
1999 Torrent continua creixent i
L’Avinguda guanya el primer premi
amb un Ratolí gegant, Antoni Pardo

2000 a 2007: Ricardo Meseguer
Martí
A l’any 2000 s’obri un nou procés
per a triar candidat a vice
president primer de Junta Local,
siguent Ricardo Messeguer l’opció
més votada. 2001 és un any de
novetats: Parc de Trenor i Reina
Sofia engronsen les llistes de
noves Falles i la primera vegada
que Torrent plana falla municipal,
convertint-se en el primer municipi
després de Valencia capital en
plantar un cadafal faller. “La lluita
per la supervivència” d’Agulleiro
s’alça a les portes de l’Ajuntament
i amb ella, onze anys més de falles
municipals, fins 2012.

39
Andreu Alabajos, Andreu
(1995): “Carta al meu amic el foc” , a El
Granerer de 1995

Ramón y Cajal i Àngel
del Alcasser revaliden la seua
primera posició a l’hora d’alçar
monument. Durant 8 exercicis
Ricardo Messeguer estarà al front
d’esta institució on s’incorporen
millores a l’activitat fallera, on les
falles s’involucren especialment a
l’hora de participar en les festes
patronals (certàmens de play-backs,
cavalcada de festes, etc), però es
queda estancada en la demanda
que algunes falles feien per tal de
modernitzar l’ens i els actes del
mateix. En 2004 naix la Falla El Molí,
i en 2006 Parc de Trenor acoseguix
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el seu primer ninot indultat infantil.
En 2007 Angel del Alcasser i Antoni
Pardo guanyen en gran e infantil.
L’artista faller V. Agulleiro, aqueixat
d’una greu malaltia planta la seua
última falla de la història i ho fa ací
a Torrent. Precisament este artista
és l’encarregat de fer la imatge
de la Mare de Déu que es vestix
amb flors en l’Ofrena. Fa 10 anys va
nàixer l’associació de vestidors de
la Mare de Déu.
Abans JLF als joves per
fer el tapís de flors que cobria la
façana de l’església de l’Assumpció.
Un bon dia, Vicent, Muñoz, Rosendo,
Deme en una reunió d’amics, sorgeix
la idea de fer una associació de
vestidors. Se li encarrega a Vicente
Agulleiro, en col·laboració amb
l’ajuntament i JLF i una entitat
bancària paguen el cadafal de
la Mare de Déu (que costa uns
12.000 euros aprox.). Amb els anys
és Vicente Llacer l’encarregat de
restaurar la imatge en 2010. Cada
any un dissenyador els fa el dibuix
i els vestidors calculen les flors i
colors que necessiten.
2008: Gestora Falles de Torrent
2008 és un any de novetats. Torrent
canvia a les eleccions de 2007 de
signe polític, governat durant molts
anys per governs socialistes. Per
primera vegada la popular M. José
Català accedix al poder. El regidor
de falles i president de Junta Local
Fallera serà Miguel Monterde.
L’anterior Junta Local continua en el
seu càrrec fins al mes de setembre
quan al mig de les proves d’elecció
de Falleres Majors de la ciutat
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esclata la polèmica i “Una gestora
substituirà fins a abril a la Junta
Local Fallera de Torrent, dimitida
en bloc”, este titular ve motivat
després que l’alcaldessa, M. José
Català, informara el vicepresident
de l’entitat, Ricardo Meseguer, que
seria cessat del seu càrrec.
“Meseguer va declarar
a este diari que el dilluns
“l’alcaldessa em va dir que
no em volia en la Junta per
motius polítics”. El que ha
sigut vicepresident durant
huit anys va afirmar que
“mai he amagat la meua
afinitat al Grup Socialista”
i va afegir que Català
li va comunicar “que em
va posar en el càrrec
l’alcalde socialista i que
ho sentia molt, però no em
volia ací (…) Per la seua
banda, l’alcaldessa de
Torrent, María José Català,
va declarar que este fet
“no té més transcendència.
Estes coses succeïxen quan
hi ha un canvi de govern”.
Català va afirmar també
que la Junta Local Fallera
“està subvencionada al
100%
per
l’Ajuntament,
és l’entitat amb major
vinculació a este i és un
servici públic”.40
La celebració de l’acte d’elecció
de Falleres Majors va tindre que
celebrar-se gràcies a la coordinació
d’un grup de fallers, en tan mala sort
que va ploure i es va tindre que
traslladar tot l’acte a l’Auditori de
40
RIPOLL, LAURA (2007): Las
Provincias. 15 de septiembre de 2007.

Torrent. Per març la falla municipal
conta amb un artista nou, Vicente
Llácer que planta un gran flautista
d’Hamelin.
2009 a 2012: Pascual Piles
Vilanova
Els canvis continuen i després de
l‘any de la gestora en 2009 es
crea una nova Junta Local amb
forces renovades i capitanejada
pel vicepresident 1º executiu,
Pasqual Piles, que ja havia format
molts anys abans part de JLF. Es fan
tallers culturals per als xiquets en
l’exposició del ninot i es crea un dia
de germanor fallera. S’innoven en
les eleccions i exaltacions i Antoni
Pardo, per primera vegada en la
seua història, fa doblet en la secció
especial.
Este any tampoc està exempt de
polèmica des del punt de vista
de la vicepresidència. Es tracta
del conegut cas “del faixí groc”, un
símbol distintiu que correspon a la
màxima representació executiva
fallera i que va porta per primera
vegada Joan Josep Carratalà
Velert. Els regidors de torn,
presidents de Junta Local Fallera,
mai havien gastat este distintiu que
tradicionalment es conservava per
al vice president primer executiu.
En les falles de 2009 el regidor de
l’area, Miguel Monterde, va sol·licitar
el seu ús i en resposta a l’entrevista
realitzada pel diari La Opinión de
Torrent, va saldar el tema de la
següent manera:
“va ser una confusió.
Segons el reglament intern,
el president (de la Junta
Local) porta el faixí de color
groc, els vicepresidents
grisos i la resta de Junta

Local fallera, verd. Va ser
un tema polèmic que no te
mes importància i per no ferho més gran l’alcaldessa,
presidenta nata de Junta
Local Fallera, va decidir
un mateix color per a tots
sense distincions a ningú,
per que no ho oblidem,
tots treballem per la festa i
volem el millor per als falles
i acertadament va tancar
esta polèmica.” 41
Pasades les falles de 2009,
Junta Local Fallera rep el ninot d’or,
màxima distinció que atorga el
gremi d’artistes fallers de la ciutat
de València a persones i institucions
que promouen el cadafal com a eix
fonamental de la festa. En la festa
del patró, Sant Josep Obrer, 1 de
maig de 2009, es entregat pel
president del gremi José Latorre, qui
junt amb Gabriel Sanz havien signat
la falla municipal d’eixe any.
En
2010
els
falleres
recuperen la Torre com a punt
tradicional des d’on fer la Crida i
l’elecció de les Falleres Majors de
Torrent abandonen per sempre
l’emblemàtic marc de l’Hort de Trenor
(reformes). Des d’eixe any se celebra
a l’Àgora de Parc Central. En 2012
JLF abandona la seua tradicional
seu (Av. Al Vedat, 5) per a ocupar
l’edifici municipal del carrer Bellido,
8. Este any també serà l’últim que
la ciutat compte amb dos falles
municipals, degut al Pla d’Estalvi.
41
AMATE, MANUEL (2009): La
Opinón de Torrent. segona quinzena de
2009. N 152
(http://issuu.com/laopiniondetorrent/
docs/152)
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2013 a 2015: José Fernando
Andreu Andreu
L’exercici faller de 2013 comença
amb un període de transició per
tal de conformar el nou Organisme
Autònom Municipal (O.A.M.) que naix
de la voluntat de les falles. Es tracta
de la nova forma administrativa
que regirà les falles de la ciutat tal i
com ho contempla el nou reglament
faller. En abril de 2012 es forma una
Junta Gestora que regirà durant sis
mesos les falles fins que s’aprove de
manera definitiva el nou reglament
que arreplega la forma en la que
s’ha de crear l’O.A.M. i Junta Local.
Així doncs, l’assemblea de
presidents per tal de no trencar
el bon funcionament de l’any, va
decidir avançar-se a l’aprovació
d’alguns dels articles (a soles els
referits a l’activitat fallera) que no
estaven recollits en l’anterior, per tal
de no entrar en conflicte -a exercici
faller començat- amb el nou que
després es publicaria al BOP.
Paral·lelament
es
crea
una comissió gestora formada per
voluntaris que porten a terme estes
activitats principals de les falles de
Torrent (proves, elecció de falleres
majors, campionat de Truc, etc.)
fins la constitució definitiva de la
nova Junta Local, una vegada
aprovada de manera definitiva
el reglament. Esta Gestora estava
formada per 5 membres designats
per l’Ajuntament i 5 membres a
proposta dels presidents de les
29 comissions falleres existents a
la capital de l’Horta Sud. Aquest
nou grup de treball acabà al
setembre de 2012, mes en el que
entrà en vigor de manera definitiva
el nou reglament, i per tant, la seua
estructura organitzativa en forma
d’Organisme Autònom Municipal.
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En setembre de 2012
es duen a terme eleccions a la
presidència d’aquesta renovada
Junta Local. José Fernando Andreu
(vice 1r) i Aitor Sánchez (vici 3r ) són
triats per alcaldia, mentre que Carlos
González (vice 2n) i Francisco Riera
(vice 4t) són triat pels presidents de
falla (després de presentar-se més
voluntaris al càrrec). La resta de la
Junta la formen part dels voluntaris
que van formar part de la Gestora.
Així doncs els nous òrgans de la
Junta Local Fallera, tal com recull
els Estatuts del OAM són: el “Consell
Rector”, “el ple de Junta Local” i
“l’Executiva”, sent el president de
l’OAM el regidor de Cultura, Modest
Muñoz.
D’esta manera les falles de
Torrent posen en marxa una nova
organització festiva adaptada als
nous temps, on es fica en marxa un
procés de modernització, agilitat
i proximitat al faller amb l’objectiu
de gestionar els problemes de les
comissions i facilitar dubtes. D’entre
les novetats ficades en marxa
destaca la puesta en valor de
l’Exposició del ninot (en l’EMAT, junt
amb mostres relacionades amb la
història de les falles), foment de la
promoció del Concurs de Teatre,
una comunicació eficaç Interna/
externa, millora de la informació i
assessorament relativa a casals,
carpes, pirotècnica, etc. Així com
la promoció de la cultura en els
infantils: jornades de convivència,
jocs populars, concurs de maquetes,
etc. L’últim gran pas que ha ficat en
marxa és la creació d’una comissió,
capitanejada per la delegació de
Cultura, per tal de que les falles de
Torrent siguen declarades Festa
Interès Turístic Autonòmic.

Primera falla municipal Junta Local Fallera de Torrent, falles 2001.
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La Junta Local Fallera
de Paiporta, 40 anys
aglutinant la festa
Per Verónica March
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Paiporta té prop de 25.000
habitants dels quals al voltant
de 1700 són fallers. Ara mateixa
el poble compta cinc comissions
i una en projecte, un naixement
que, per cert, ha segut un dels més
controvertits de la comarca i que
més titulars ha deixat, però be, açò
seria un altre tema. Comencem pel
principi.
Els orígens
A paiporta, al llarg del segle passat,
es plantaren alguns monuments
fallers d’una forma esporàdica en
determinats punts de la població.
Als anys 30, en la Plaça del Mercat,
un grup de socis de l’anomenat
en aquell temps Casino Lliberal
plantaren falles, encara que la
documentació es va perdre en
acabar-se la Guerra Civil al
confiscar-la del dit casino el govern
recent constituït. També als anys 40
es planten falles en la confluència
del carrer de Sant Josep - Sant
Francesc, d’estes falles sí que hi ha
documentació com be consta en
el llibre ‘Paiporta, una ciudad, una
iglesia y sus gentes’ de Juan Oliver.
Però en cap d’estos casos estem
parlant d’una falla com a associació,
sols foren manifestacions populars
que tingueren lloc en moments molt
concrets.
Les primeres cendres
consolidades
La dècada dels 70 fou a Paiporta
la dècada de l’eclosió fallera. La
població comença a augmentar a
grans passes, de 4.054 habitants
en 1970 a 11.224 en 1981, i es
comencen a percebre més indicis

de llibertat, estàvem entrant en
els que serien els últims anys de la
Dictadura. Els habitants d’aquella
Paiporta que creixia i canviava
ja no estaven satisfets amb els
bars, els casinos o les estrenes
de cinema amb sessió doble els
caps de setmana. Volien alguna
cosa més i les noves generacions
de dones reclamaven espais per
a la participació. I així, en este
context, al 1973 apareix la primera
comissió, la Falla Mestre Serrano –
Sant Francesc. Els seus fundadors
eren veïns d’un barri que naixia, el
barri de ‘la palmera’, i el seu primer
president fou Dionisio Cuenca Ferrer.
Ell venia de ser faller a València i
amb la creació de la comissió va
impulsar la seua il·lusió de fer falles
a Paiporta. Com en molts casos
aquelles primeres reunions es feien
al bar de ‘la palmera’, perquè en
aquella època, i més en els pobles,
els grans projectes es forjaven al
bar.
La Falla Mestre Serrano – Sant
Francesc va plantar en 1974 la
seua primera falla en solitari, una
única comissió que durant eixe
exercici va formar part de la Junta
Local Fallera de Torrent, ja que al
ser el cap de comarca acudíem
a ella quan a Paiporta mancava
algun servei. Però encara no
havien desaparegut les cendres
d’aquell primer monument i algú ja
pensava en una segona comissió.
Era José Mirabet Pastor, qui havia
col·laborat amb Dionisio Cuenca
Ferrer en el projecte de la falla
Mestre Serrano - San Francesc. José
Mirabet començà a contactar a
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nivell personal ‘amb altres persones
veïnes del barri, per fer un sondeig
d’opinió, i després de l’oportuna
pissarra exposada al Bar Sol, situat
a l’antic carrer de José Antonio, 3
(hui C/ Constitució) es va produir
una primera reunió’, així ho conta
el propi Mirabet en un article escrit
a l’any 1999. Els primers contactes
foren poc gratificants, perquè la
resposta més freqüent era que
‘Paiporta ja tenia prou amb una
falla i que no era poble per a
més falles’. Però encara així, en
una d’eixes reunions amb suficient
quòrum i celebrada el 24 de març
de 1974, s’alçà la primera acta
fundacional d’una nova comissió, la
Falla Plaça de Cervantes, ubicada
en la cèntrica plaça del mercat.
Paral·lelament i creuant el barranc,
a la part que se li anomena ‘el
poble’, les inquietuds falleres també
es palpaven ja. De fet, el 4 d’abril
de 1974, al Bar Miguel del carrer Dr.
Fleming de Paiporta naix la tercera
comissió fallera, la Falla Verge
del Desemparats – Dr. Fleming. La
fundació vingué d’un grup de veïns
que també volien promocionar la
festa fallera, ja que en marxa sols hi
havia una comissió i estava a l’altra
banda del poble.
Estes dos noves falles que s’acabaven
de crear acudiren a la Junta Local
de Torrent com ho havia fet l’any
anterior la comissió Mestre Serrano
- Sant Francesc. Però alli els van dir
que com Paiporta ja comptava amb
tres falles el més lògic era que es
configurara una Junta Local pròpia.
Les tres falles paiportines, després

de diverses reunions, li manifestaren
a l’Ajuntament la seua inquietud.
La creació de la Junta Local
Fallera de Paiporta
Així fou com aparegueren tres
comissions a Paiporta: al barri del
Rajolar, al barri del Mercat i al Poble.
I així fou com en gener de 1975,
en el saló d’actes de l’Ajuntament,
es va celebrar una reunió amb
els components més destacats de
cada falla per constituir una Junta
Local Fallera i ultimar detalls per a
Sant Josep.
Manuel Paredes, que era l’Alcalde
de Paiporta en aquell moment,
decidix desvincular al regidor de
festes de la qüestió fallera i nomena
president de la nova Junta Local
al segon tinent d’Alcalde: Juan
Oliver Chirivella. La Fundació de
la mateixa fou el 27 de gener de
1975. Al principi, dos o tres membres
de cada falla, normalment els
Delegats de Festejos, eren els que
formaven la comissió de treball de
la Junta Local. Com que el primer
any tot havia estat molt ràpid i no
hi havia pressupost per a les festes,
Pepico Motes, membre d’aquella
primera Junta, conta com es va
haver de rifar una moto per traure
alguns diners. El càrrec de Fallera
Major es va proposar a Mª José
Feliciano, Reina de les Festes, i va
acceptar. No hi hagué exaltació;
l’ofrena, la missa de Sant Josep i
poc més. El segon any ja hi hagué
candidates de les falles a Fallera
Major del poble, per sorteig una
d’elles fou l’afortunada i se li va
fer una exaltació en el Restaurant
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Florida del municipi. I així començà
a rodar la Junta Local Fallera de
Paiporta, enguany celebra el seu
40 aniversari.
Més falles…
En passar les falles del 75,
concretament en abril, naix la
quarta falla al barri de la Florida,
estem parlant de la Falla Sant
Antoni, que es fundà en el Bar
Miguelín. I ja en 1978 naix la Falla
Avinguda Francesc Císcar o Falla
de l’Església. La seua creació va
resultar una miqueta polèmica ja
que la falla Verge dels Desemparats
– Dr. Fleming va posar pegues a
l’hora de redistribuir el territori amb
aquella nova falla que també naixia
a la banda del ‘poble’. A més, els
promotors de la nova falla es volien
ubicar en la Plaça de l’Església
però l’Ajuntament tenia previst
remodelar l’espai així que tampoc
fou possible. Finalment i després de
moltes reunions es va aconseguir
tramar una distribució del barri i
una ubicació per a la comissió. Amb
estes 5 associacions quedà definit
el mapa faller del municipi.
… i més premis
Com tots sabeu una de les coses
que més ens agrada als fallers és
guanyar premis. Des del 1975 que
es creà la Junta Local ja s’atorguen
els primers premis de monument gran,
infantil i la Cavalcada del Ninot. En
1979, i degut a l’augment de falles
i consolidació de la festa, es donen
premis a tots, des del primer fins al
cinqué en la Cavalcada del Ninot,
i als monuments es donava des
del primer al tercer i dos accèssits
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(ara ja es dona des del primer al
cinqué). A partir d’ací es comencen
a sumar concursos amb els quals
els fallers puguem anar acumulant
banderins i palets. Així, i per ordre
d’aparició, la Junta Local fallera ha
anat creant el campionat de Truc i
de Cinquet; al 1997-98 apareixen
altres banderins per a la Cavalcada
del Ninot com la millor comparsa, la
millor carrossa i la millor figura, els
premis al millor Ninot Indultat, gran i
infantil, i el premi a la millor portada
del Llibret Paco Calvo, dedicat
en memòria pòstuma a un faller
paiportí, qui fou també secretari
de Junta Local Fallera. Un any més
tard arribà el premi a la Millor Falla
Aldis, per a l’associació local de
discapacitats, que també fan la
seua pròpia falla, i també els premis
d’enginy i gràcia als monuments. A
partir d’ahí tot es mantingué igual
fins el 2009-10, quan apareix el
premi al millor betlem. El ventall de
trofeus s’acabaria de completar al
2011 amb la creació dels premis
de parxís i futbito, el premi al millor
Llibret de Falla i els premis als millors
play-backs en diverses modalitats,
ja que s’organitza per primera
vegada el dit concurs.
Falles i política
Juan Oliver relata com en aquelles
primeres manifestacions falleres
es dona un fet insòlit: aglutinar a
molta gent diferent al marge de
les seues idees polítiques. La gent
es congrega segons el barri i no
segons el seu ideari, es coneixien
des d’abans de definir-se amb
unes o altres idees. ‘Durant el règim
el que no ho compartia callava,

Junta Local i Regina de les festes de Paiporta 1975

Elecció Fallera Major Paiporta 1976
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i el que podia presumia, però res
més’. Després, amb l’arribada de la
democràcia tot canvia i la gent es
comença a posicionar i a fer ús de
la llibertat d’idees i d’expressió, la
qual cosa va portar algun que altre
maldecap al món faller paiportí. Les
falles comencen a adoptar una
o altra ideologia i la màxima crisi
arriba al 1988 amb una divisió dins
de la mateixa Junta Local, aquell
any quatre comissions s’aglutinaren
en una plataforma paral·lela i
autònoma tenint els seus propis
horaris i recorreguts, mentre que a
la falla restant se li acusava d’estar
vinculada al partit en govern i es
va quedar sola amb l’Ajuntament.
El fet va tindre ressó en la premsa,
així ho fan constar algunes notícies
dels dies 12 i 17 de març de 1988
aparegudes al periòdic Levante
EMV.
La figura de la Fallera Major del
Poble
A Paiporta la figura de la Fallera
Major del poble sempre ha segut
també un debat obert. A finals dels
anys 90 ja costava molt trobar
candidates i s’havia d’anar donant
al·licients. Així que a la fi, l’escàs volum
de falles (seguíem sent cinc), la no
existència d’un monument municipal
i segurament les despeses fan que
esta figura acabe desapareixent
en 2003. En aquell moment el
President de Junta Local Fallera
era el Regidor de Festes Diego
Torres, ell i la seua Junta van decidir
donar un descans a la figura de la
Fallera Major del poble i a la Cort
d’Honor. Durant eixos anys la ‘Crida’
la feien entre les Falleres Majors de

les comissions i tot va funcionar
amb normalitat. En 2010, a petició
d’algunes falles i amb el suport de
l’Ajuntament, es tornà a restaurar
esta figura, una recuperació no
exempta de polèmica ja que una
part del món faller hi estava a favor
i l’altra en contra. Finalment va eixir
endavant i s’hagué de treballar en
dos aspectes bàsics: el respecte a
les Falleres Majors del poble i un
major pressupost, ja que l’existència
de les representants municipals
comporta més despeses i d’acord
amb el president de Junta Local
del 2010, Abdón Mesado, ‘aquell
any no s’havia previst.’ De moment
la tradició continua però el nombre
de candidates a Fallera Major o
a Cort no és massa representatiu.
Cada falla pot aportar, o no, una
candidata major i infantil, la que ha
segut fallera major l’any anterior o,
en el seu defecte, qualsevol altra.
D’entre les presentades es fa un
sorteig a boleta. De moment, i des
que en 2010 es recuperara la figura
de la Fallera Major, mai ha hagut
cinc candidates majors o infantils,
que és el que correspondria a una
per falla. D’altra banda la falta de
candidates a la Cort d’Honor fa
que estes figures es trien de forma
posterior, normalment són entre dos i
quatre xiquetes o senyoretes afins a
les noves Falleres Majors, o be que al
no eixir triades com a representants
municipals es queden en la Cort, tot
i que no estan obligades a fer-ho.
Canvis
Des de 1975 al 2015 han canviat
moltes coses. Tots destaquen
la ‘germanor’, un fenomen que
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pareix que també s’ha estés per
altres poblacions. Segurament la
consolidació de la Junta Local i
l’augment d’activitats comunes (Dia
del Faller, Mig Any, Sopar de Junta
Local, etc.) promouen la sociabilitat
entre les diferents comissions i eixa
convivència ajude a aplanar el
terreny faller. Ja que hi hagué una
època on la rivalitat i la tensió
entre les comissions de Paiporta era
tanta que allò semblava, segons
alguns, una Guerra Civil: octavilles,
xiulits, cantarelles… afortunadament
la ‘germanor fallera’ ha acabat amb
això. Altra època decisiva foren els
anys on la indumentària tradicional
masculina començava a aflorar, o
els exercicis en que la introducció
en Junta Local de membres més
joves provocà l’anomenat ‘xoc
generacional’. Però pitjor o millor tot
se supera, i això que la Junta Local
de Paiporta, imaginem que com totes,
sempre ha dut debats en marxa: on
celebrar la missa de Sant Josep, on
llançar les mascletaes després de la
prohibició de disparar al barranc,
o com entendre i aplicar les normes
del reglament faller acabat de
redactar en novembre de 2011.
Eixe mateix any
precisament la
Junta Local creà una Verge de
grans dimensions per a l’ofrena i
poc a poc converteixen la peixera*
adjunta al Museu del Rajolar en la
seua pròpia seu, ja que fins a eixe
moment no tenien un espai propi.
Ara, una vintena de delegats
formen la Junta Local Fallera (4 per
cada comissió) i l’aparició d’una
sisena falla a Paiporta, la comissió
Villa Amparo, és el seu quefer diari.
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Pot ser a la lectura d’estes línies ja
estiga constituïda com a falla, o
no. En qualsevol cas felicitats per
eixos 40 anys en marxa i a seguir
endavant.
*Construcció
transparent

rectangular

i
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L’aparició de les falles
a Picanya
Pascual Herreros
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L’arribada de la Festa de les Falles
a Picanya va estar marcada per
la proximitat de la capital i altres
grans ciutats falleres, com Torrent,
així com la curiositat i la il·lusió
de molts veïns per tal de sentir i
conèixer de prop el funcionament
d’una Comissió Fallera.
Va ser a finals de la dècada dels
60, quan un grup de veïns de la
localitat, encapçalat per Francesc
Mas i Seguí van decidir plantar
un monument. Així, gràcies a la
col·laboració de Josefa Taronger
i Herrero, sogra del Francesc Mas,
qui es va encarregar de vendre
paperetes de rifa per tal de construir
un monument per ells mateixos i poder
fer front a les despeses generades.
L’experiència va resultar gratificant,
ja que l’any 1970 un grup de veïns
es va reunir per tal d’organitzarse i crear posteriorment la primera
comissió fallera de la localitat.
D’esta manera, l’any 1971 es planta
el primer monument de la Falla Barri
del Carme, que rep este nom, degut
al barri on s’ubica i de la qual va
ser elegit president el propi Francesc
Mas. Una comissió que també es va
estrenar amb Fallera Major. Així i tot,
es tracta d’uns anys complicats, de
dubtes, d’il·lusió i de voler crèixer
dins el món faller. Després d’un
període d’al·legalitat, és a l’exercici
1973-74 quan la Falla Barri del
Carme s’inscriu a Junta Central
Fallera, així com a Junta Local

Fallera de Torrent. I precissament,
és a la capital de l’Horta Sud on
la Falla Barri del Carme comença
a crèixer a l’àmbit faller. D’esta
manera, participa als diversos
concursos i actes organitzats per
Junta Local Fallera, aporta membres
a la mateixa així com a components
de les respectives Corts d’Honor,
i en definitiva inicia un procés
de vinculació amb la resta de
comissions que encara perdura.
Serà l’any 1980 quan apareix la
segona comissió fallera, que rep
el nom de Falla Plaça del País
Valencià. Una comissió que també
formarà part de Junta Local Fallera
de Torrent, fins l’any 1982. Serà
aleshores quan apareixen la Falla
Avinguda Santa Maria del Puig
- Senyera i la Falla Colón. D’esta
manera, es constitueix el mateix any
la Junta Local Fallera de Picanya.
Una Junta Local encara inexperta,
sense Falleres Majors, però amb
moltes ganes de treballar en pro
de la Festa de les Falles.
Els primers anys de Junta Local
Fallera són anys d’esbosos, de
propostes, d’anar avant i enrere, per
tal de fixar normes, crear concursos
i, en definitiva, buscar una serietat i
una unió entre les quatre comissions
falleres picanyeres.
Al 1990 apareixeran les primeres
Falleres Majors oficials i s’estableix
una manera peculiar de traure
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Fallera Major de Junta Local. En este
cas, es farà de manera rotatòria.
Així la primera Fallera Major, Julia
Manzanares i Valbuena, recau al
si de la Falla Barri del Carme, i la
Fallera Major Infantil, Sonia Serrano i
Martínez, al si de la Falla Colón.
Els primers anys dels 90 són anys de
certa inestabilitat a les Falles de
Picanya. De fet, el 1993 desapareix
la Falla Colón, un fet que marcarà
l’esdevindre dels següents anys. Així
i tot, és entrat el nou segle quan
les Falles picanyeres comencen a
avançar cap a un altre tipus de
fer Falla. On la cultura sembla estar
més present, involucrant-se més els
fallers per mostrar-nos diferents
maneres de vore la Festa. D’esta
manera, cap destacar diferents
actes com la Cavalcada del Ninot
on cada Comissió representa en
forma de teatret diferents temes
relacionats amb l’actualitat del país
en clau d’humor. Un acte que cada
any congrega més espectadors.
També cal destacar l’Arribada
dels Estrangers, realitzat per la
Falla Barri del Carme. Un acte que
es realitzava als inicis i que es va
recuperar al 30 aniversari de la
Comissió, on els fallers disfressats de
diferents pobles del món arriben a
Picanya en el metro, emulant l’avió
faller, per vore les Falles. Allí són
rebuts per les Falleres Majors, la
Junta Locals, el veïnat i la banda
de música i recorren els diferents
casals de la població.
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En estos moments a Picanya es
respira un període de tranquilitat
fallera, on les possibles esperances
de crèixer en nombre de Falles
queda, de moment, en l’aire, però on
han acabat consolidant-se les tres
primeres comissions. Unes comissions
que continuaran lluitant per fer
prevaldre l’essència de la Festa de
les Falles a este xicotet municipi de
l’Horta Sud.

1r premi falles infantils de Picanya any 2012. Falla Avd. Santa Maria del Puig.
(Arxiu Cendra Digital)

1r premi falles de Picanya any 2012. Falla Barri del Carmen.
(Arxiu Cendra Digital)
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1988 anys d’història
fallera en El Camp de
Morverdre
Antonio J. Fresno i Sanchis
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La tradició fallera en El Camp de
Morvedre es remunta a fa quasi
nou dècades quan dos amics,
Antonio Blasco Sanjuan i Francisco
Cervantes López, van decidir
portar la festa josefina al nucli de
Port de Sagunt. Dels inicis de les
falles en la comarca del Camp de
Morvedre fins als nostres dies ha
sigut molt el temps transcorregut
i també moltes les situacions per
les quals ha viscut esta festa fins
a arribar a convertir-se, primer, en
Festa d’Interés Turístic Autonòmica,
guardó que va ser atorgat el 16
de març de 2007 i que es va fer
públic abans de procedir a la
lectura dels premis organitzats per
la llavors coneguda com a Junta
Fallera de Sagunt, i després com a
Festa d’Interés Turístic Nacional, un
reconeixement pel qual han lluitat
tres juntes directives, els més de
4.000 fallers de la comarca, i que
es va saber a finals de desembre
de 2013.
Però abans de saber el final de la
història, és molt important saber com
va ser el seu inici. Com arreplega
l’historiador local Emilio Lloca Juesas
en el seu llibre “Historia de las fallas
del Camp de Morvedre 1927-2002”,
la primera falla que es va plantar en
Port de Sagunt ho va fer en el carrer
Poeta Llombart, enfront de l’actual
nombre 52 d’esta via. Este primer
monument es va realitzar gràcies
a l’esforç d’un grup de veïns de la
localitat que es van encarregar de
la construcció dels ninots a què
els van cosir diverses vestidures.
Este grup d’amics ho formaven els
abans anomenats Antonio Blasco i

Francisco Cervantes junt amb Ángel
Xirivella, Bautista López, Antonio
Pérez, Ángel Gavarda, Pedro J.
Redón, Pascual Gómez i Vicente
Rams, els que fundarien la comissió
que, a hores d’ara, s’anomena Luis
Cendoya.
No seria fins a cinc anys després
quan es traslladara la festa
josefina al nucli històric saguntí. Al
març de 1932, com relata Lloca
en este llibre, es plantaria el primer
monument faller a Sagunt, en el
carrer Camí Reial, just davant del
palau consistorial, un monument els
artistes del qual van ser Antonio
Blasco i Francisco Fernández i que
versava sobre alguns esdeveniments
històrics rellevants com la invasió
dels cartaginesos o la segona
Guerra Púnica. La primera comissió
d’este nucli de població va estar
presidida per Andrés Cerveró, el
qual va estar acompanyat per
altres socis com Francisco Casans,
Ramón Palanca, Miguel García, José
Báguena, Joaquín Peña, Manuel
Martínez, Amadeo i Francisco Ribes
i José Lluesma.
La festa fallera calà tan fondo
en la societat saguntina que, tan
sols un parell d’anys després, van
començar a crear-se les primeres
comissions infantils, formades pels
més menuts de la localitat que
intentaven imitar el que feien els
majors, constituint-se així mateix
com una directiva amb els seus
càrrecs. Algunes d’estes comissions
es van cridar Pacheco- Sant Miquel,
Teodor Llorente i Poeta Llombart o
La Punta de cigarret, entre altres,
sorgint esta última des de la Societat
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Vitivinícola de Sagunt. Però no serà
fins a la dècada dels 40 quan es
comence un auge important en la
festa josefina d’este municipi amb el
naixement d’algunes comissions com
La Palmereta (1945) , impulsada pel
veterà faller Antonio García Guerrer,
la Marina (1949), que va ubicar el
seu primer monument en l’avinguda
Mediterrani enfront de l’antiga
comandància de marina, El Remei o
La Taronja (1967) , entre altres.
A causa de la proliferació de
comissions falleres, en 1971 es pren
la decisió de crear un organisme
que les aglutinara a totes elles
i que unira els interessos de totes
les persones que formaven part del
col·lectiu faller de la localitat: la
Junta Fallera de Sagunt. Esta entitat,
naixeria, més concretament el 2 de
juny de 1971, de l’impuls del llavors
regidor de Festes del consistori
saguntí Luis Cuadau Marco, qui es
convertiria en el primer president
d’este organisme l’objectiu principal
del qual era unificar criteris i
cultivar la tradició fallera en el
municipi. D’esta manera, la Junta
Fallera de Sagunt va començar a
funcionar en el següent exercici,
1972-1973, en una localitat amb
un cens d’aproximadament 600
fallers, encara que la figura de les
Falleres Majors d’esta entitat no
existiria fins a dos anys després, sent
les primeres a ocupar el dit càrrec
Nora Ariza Alandí i la xicoteta Mª
Ángeles Cuadau Asensi. Gràcies a
la creació de la Junta.
La història de les falles del Camp
de Morvedre ha sigut paral·lela a
la de la comarca, és per este motiu
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pel qual el recorregut i tancament
d’una empresa tan important en Port
de Sagunt com va ser Alts Forns del
Mediterrani no ha servit, únicament,
per a la creació de monuments
fallers, escenes o crítica de les
mateixes sinó que va comportar
una època molt fosca en el món
de la festa josefina que va fer que
alguna comissió, com va ser el cas
de Luis Cendoya, desapareguera,
encara que per a tornar un any
després d’este tancament que
es va produir en 1983 per a
consternació de la població d’esta
localitat. Però, una vegada superat
este clot en la història social de
Port de Sagunt, la veritat és que les
falles en esta comarca han tingut
sempre una tendència ascendent
fins a arribar a les trenta comissions
que, actualment, formen part de la
Federació Junta Fallera de Sagunt,
sent les d’última creació les falles Els
Vents (2007) i Nou Montíber (2008).
D’esta manera, les falles del Camp
de Morvedre s’han convertit en una
important potència en el món de la
festa josefina, per darrere d’altres
localitats com València o Alzira. A
més, la festa fallera en esta regió
de la Comunitat Valenciana té una
particularitat especial i és que la
Federació Junta Fallera de Sagunt
és l’única junta local de tota la
comunitat autònoma que traspassa
els límits locals per a convertir-se en
una entitat comarcal, quelcom que
succeïx des de la inclusió a esta
associació de la falla que es planta
en la localitat de Gilet. Així mateix,
les comissions falleres de Puçol
també van formar part d’esta entitat
durant alguns anys i l’últim municipi a

Primera falla del Port de Sagunt de 1927. Arxiu Fotogràfic Llueca-Juesas.
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Foto Comissió Infantil Falla Luis Cendoya 1962.
Arxiu Fotogràfic Llueca-Juesas.
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Foto primera falla Sagunto 1932.
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incorporar-se a la Federació Junta
Fallera de Sagunt ha sigut Faura, la
comissió de la qual es va crear i va
entrar a formar part d’esta entitat
comarcal en 1994.
La divisió de Sagunt en dos nuclis
i l’existència de falles en altres
localitats produïx que molts dels
actes que se celebren dins del
calendari festiu es quadrupliquen
per a poder portar-los a tots els
punts de la comarca com és el cas
de les cavalcades falleres, les visites
d’homenatge o les nit d’albaes.
Així, doncs, des de 1971 fins a
l’actualitat, moltes han sigut les
persones que han presidit la
Federació Junta Fallera de Sagunt,
Luis Cuadau Marco, Juan Antonio
Llorens Ferrándiz, Tomás Miguel
Sanz, Silvestre Borrás Azcona, que
posteriorment va ser alcalde de
Sagunt, Benjamí Pérez López, Rafael
Monge González, Ramón Candel
Giner o Miguel Ángel Alegria
Almiñana, qui va aconseguir que es
creara el Museu Faller, però no va
ser fins a la presidència d’Enrique
Noverques Gil quan es va aconseguir
que esta tradició en el Camp de
Morvedre fóra reconeguda amb
el títol de Festa Interés Turístic
Autonòmic, una notícia que el món
faller de la comarca va saber el
16 de març de 2007, abans de la
tradicional lectura de premis i de veu
de la llavors Fallera Major de Junta
Fallera de Sagunt, Beatriz Guillem
Vidal, que va ser l’encarregada de
realitzar la comunicació.
Les
posteriors
directives,
encapçalades per Nino López
Gil i David Indiano de Rosa, van
continuar amb la idea d’aconseguir

majors reconeixements per a les
falles del Camp de Morvedre,
objectiu que es va aconseguir el
30 de desembre del passat any
2013 quan, en el Boletín Oficial
del Estado (BOE) , es va publicar
la resolució favorable per la que
el Ministeri de Turisme atorgava
a les falles de la comarca el títol
de Festa d’Interés Turístic Nacional,
tasca per la qual han treballat
molts fallers del Camp de Morvedre
i que ha convertit a la ciutat de
Sagunt en una de les poques de la
Comunitat Valenciana a tindre dos
festes reconegudes amb este títol:
les seues falles i la seua Setmana
Santa. Ara, la nova executiva,
presidida per Enrique Javier Docón
Barriopedro està treballant per
l’obtenció de la declaració d’estes
festes com Bé d’Interés Cultural (BIC)
, per al que compten amb el suport
de l’Ajuntament de Sagunt després
d’acordar-ho, així, durant una sessió
plenària.
Les falles del Camp de Morvedre han
aconseguit tindre 88 anys d’història
gràcies al treball de tots i cada un
dels fallers que formen part de la
festa josefina morvedrina, el treball
de persones anònimes que, dia a
dia, mes rere mes, i any rere any fan
més gran la festa en la comarca.
La vida evoluciona, i esta mateixa
evolució s’observa també en les
falles; res han de veure aquelles
creades per Antonio Blasco Sanjuan
i Francisco Cervantes López amb
les que podem veure actualment
encara que, probablement, ens
moga el mateix sentiment que a ells:
l’amor per una festa que corre per
les nostres venes.
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Junta Local
vista des de els fallers
Per Jose Serer i Sena
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Junta Local Fallera: només eixes
paraules ja causen respecte, o por,
o alegria, o donen un sentiment
de poder”. És en l’organisme faller
on millor se ho passem els fallers.
Tantes vegades escoltem frases
com estes: “eixos no fan res” ,
soles lluir palmito” , “van només
a les farteres”, “ puix si en la
falla no el volien” o d´altres com,
“normal que hagen estat tants
anys porten xuclant del pot tota
la vida “…..
Eixes són
exemples d´algunes
afirmacions fetes sobre nosaltres
els fallers i clar, cal preguntar-se si
tenen o no raó.
Doncs supose que com en totes les
comissions hi ha de tot, pero sempre
som al punt de mira: que” si ens han
llevat punts perquè ens tenen mania,
han buscat el jurat que són amiguets
per donar-los el premii les seues
falles i damunt van acompanyant el
jurat , i després se´n aniran enlloc
a sopar i qui paga això ?” Clar
i continuen dient: “Junta Local, aixi
jo també soc de la Junta Local,
i a més am un traget que van ¡!!
doncs si que es lluíxen bona cosa ,
no tenen una altra cosa que fer,en
mi tenien que topetar si fóra de la
J J unta local ,si que els apanyaria
de veritat”
Vegem , continuen dient : “si , alguna
cosa faran, siga el que siga però les
falles sòn falles i els fallers som fallers
i la llengua ens va a dos mil per
hora i més si no ens donen premis ,
o no es permeten de concursar en
concursos quan s´ha acomplert el
termini. Ja veus que els costaría, per

un dia, ja s´assabentaran , ja ! i
alerta que li ho pasen a una altra
falla! sinò es va armar. No tenen ni
idea.
Pel que fa a les corts infantils esta
és la cançoneta: “ mare de Déu,
com que jo soc de la J unta local
, no deixe ficar ni un peu ni mig als
pares”. Per això passa el que passa
:els pares fan el que els ve degust
“Xe ni per a estovar-li el trage” ;se n
han apoderat, ara qualsevol els fa
callar, els han consentit i ara no hi
ha qui les pare: Què barbaritat!en
mi tenien que “topetar”,” si jo fóra
de la Junta Local si que
els
apanyaria”
Tal vegada é s per a que les
xiquetes en este tipus d´actes es
sentisquen més comodes , menys
nervioses, que estiguen com a casa
. Tant els fa el protocol :Mira que
no alquilar un autobús com abans,
per a “alguna cosa útil que fa la
JLF” i en què se ho han gastat?. En
les “ farteres?”
I durant l´elecció de les falleres
majors: apreteu-vos els cinturons!
doncs sí! la que ha eixit, ha eixit pel
que ha exit….jo no vull dir res però
quin “show” !. És sempre el mateix,
els quatre amics d´uns i els quatre
d´altres; en el castell sí que s´han
gastat diners ;si, però en la resta
podien repartir entrepans per a
sopar; perquè ens tenen açi “ vint mil
hores”, per això tant de temps , puix
si, abans de vindre, ja sabia els
noms. Per a fer el que han fet porten
un jurat. A h clar! segur que algú de
la Junta Local li ha dit el nom que
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ha de ser! Damunt donen fartons a
les dues de la matinada i gràcies
que ho paguen les corts i falleres
majors. A veure, les retallades són
les retallades i són per a tots:la
situació econòmica és la que és i
cal afrontar-la de la millor manera
possible; serà possible! doncs que
retallen d´altre lloc ,puix no es
malbarata sense mirar “
I no parlem de l´antiga indumentària
de la Junta Local : aixó els ho hem
pagat nosaltres. Si havera segut
un “saragüell” o “trage faller torrentí
però això sembla el xupetí del
SepronaI i la faixa eixa tan bonica
que porten brodada en l´escut
de la Junta Local, el tros que es
deixen penjant per a què és? Per
a netejar el mòbil o les ulleres de
sol? Que poca vergonya! Amb eixos
diners podien pagar-li un trage de
torrentí al regidor de falles per anar
amb les falleres majors. “En mi teníen
que topetar ;si fóra de la Junta
Local si que els els apanyaria!
Quina representació amb eixa
indumentària ! I les dones també
cal que porten la banda verdeta?
Com a dones mes ecològiques
del planeta, per favor !bé ,no està
tanmal així es sap que no són les
falleres majors”
I el monument? per a què el llevaren?
per a gastar-se ells els diners en
“farteres”? i la carpa també? i quan
donen la insígnia de or amb fulles
de llorer i brillants? ja no paguen
ni el sopar.En que se´n han gastat
els diners? en dinars i sopars?i no
podeu pensar que això ho ha
destinat l´ajuntament per a altres
partides més necessàries ?
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jo soc faller i no crec que a Torrent
siga necessari un monument. Doncs
pensé que si ,que és necessari que
els fallers de Torrent,el poble ,la Cort
d´ Honor i falleres majors de Torrent
es sentisquen més identificades amb
la festa. Això és un malbaratament
de diners!
I clar !si guanyem el primer premi
de la secció especial; que sempren
ens pasa, que vinga la fallera major
i creme el monument i li lleve tot
el protagonisme a la meua fallera
major ! puix si senyor! Jo no veig que
li lleve protagonisme sinò que veig
que li dóna importància.
I per qué no sanciones qui van fent
el “ moniato “ en la cavalcada, qui
s´ha passat bevent i a l´endemà
no se´n recorda de res? per què
no sancionen a eixa gent?puix a mi
no em sembla malament ,fan el que
volen.
- ah no et sembla malament, tot
i que van donant
una imatge
péssima per al poble? Amb raó
després els veïns ens tenen tanta
“ quimera” i porten als xiquets a
veure la cavalcada Un “ bolinga
perdut” que va fent el fava ,l´altre
també !No és estrany que es riguen
de nosaltres quan diem que les
falles són festa i cultura
Clar ! Si l´única cosa que els veïns
veuen ,són “ fallers bolinga”o “ fallers
pixant en la vorera” que la Junta
Local sancione! que faça alguna
cosa! Que per anar de “ fartera”
,per això si que están llestos.
I per què
no votaren per la
Federació de Falles i tampoc per
l´Ens Autònom ? perquè així les falles
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están més còmodes,menys feina. Clar!
d´eixa manera el poder l´haurien
tingut les falles i no l´ Ajuntament!
Federaciò de què? Ens autònom?
Això què és ? Per a què serveix?.En
la meua falla ja estava votat quan
ens vàrem assabentar .El president
va dir que ell decidia per tots
perquè la majòria de la comissió no
tenia ni idea. Clar! i clar, ara seríem
qui manaríem i treballaríem nosaltres
per la festa i la faríem nostra “Xee”.
així està bé !menys faena i prou…!
Clar ,els de la Junta Local segur
que no ho volien!
Ho ha fet tot mal la JLF de Torrent
? Són tots uns “ farteres”? Qui és el
responsable de tot el que passa
a la JLF ? També moltes vegades
estar supeditat sotmés a les ordres
de´l govern de l´alcaldia és molt
difícil de lidiar, no totes les ordres o
imposicions és possible que isquen
desde la JLF; es més ,segones
el meu enteniment hi ha moltes
indicacions que no són decisions
pròpies i és possible que es tinga
un concepte totalment diferent del
que en realitat hi ha, o no?Mai ha
sigut just jutjar el treball dels altres
i no es potdemostrar eixe treball.
Moltes vegades si que és veritat
que siga l´excepció que confirme la
regla;es posible que a poc a poc
hi haja més gent en este tipus de
condicions en que cal donar-los
un vot de confiança, recolçar-los
, felicitar-los quan les coses están
ben fetes i per suposat exposar- los
les nostres opinions també quan no
han estat del tot bé o han estat
molt mal realitzades des de el
nostre punt de vista,. En què es pot

pendre nota i millorar ? En la meua
opinió i encara que sone utòpic -i
fins i tot típic-pensé que és la falta
d´unió entre les falles, el diàleg, fer
el que cadascú vol i la resta que
se apanyen! Els fallers ho som pel
sentiment i l´estima per la festa.No
dubte en cap moment que la JLF ho
faça per tot això i per amor a les
“ FALLES”
“Eixos no fan res”: Definició
valenciana despectiva, que vol dir
que no fan gens de feina.
“Només van a figurar”:Dita o definició
que denota voler anar a sobreeixir,
voler ser importants.
“Farteres”; Ocasions on la gent
menja copiosament o amb molta
quantitat.
“Xe ni per estovar-li el
Frase que s´empra quan es
l´acció de estovar o
li la falda ,mantellina o
adequadament.

trage!”;
realitza
posarcosset

“Show”: Anglicisme utilitzat a tot arreu
en especial a València i com no a
Torrent ,quan es vol cridar l´ atenció
o es protagonitza un espectacle ja
siga divertit o malsonant, al carrer o
en un recinte tancat.
“Topetar”; Paraula o expressió
valenciana sinònima de tropessar
encontrar alguna persona voluntària
o involuntàriament.
“Vint mil hores”: Versió o expressió
que vol dir tardar molt de temps
:Per exemple al món faller s´ utilitza
moltíssim quan el
actes són o
semblen interminables.
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“Si jo fóra de la Junta Local,si que
els apanyaria” : Frase feta denotant
importància, grandesa ,superioritat
amb la qual es vol donar a entendre
que eixa persona ho anava a fer
molt millor.

“Casalet”: Recinte tancat que
acompleix les normes de seguretat
vigents i es poden classificar en les
categories A,B, o C segons el local
estiga adequat on es reuneixen les
persones de la millor festa del mon.

“Puix si senyor!”: Dita popular que
expressa inconformisme o “muletilla”
que s´utilitza com dient ”aixo
faltava”.

“Xe!”: Expressió que recorda a
Ché Guevara molt utilitzada pels
valencians i de vegades serveix per
a definir-los.

“Serà posible!”: Exclamació
de
paraula que designa sorpresa,com
que no pots donar crèdit a allò
que estas veient.
“Malbaratament”:
Paraula
que
designa la despesa de quantitat
de diners gastats o aprofitats
malament.

“Falles”: Sense cap dubte la millor
festa del món

“Moniato”: Planta cultivada en
gran part del món per la seua arrel
tuberosa, comestible i també per a
designar una persona o cosa quan
no fa les tarees encomanades com
cal.
“Bolinga perdut”:Ésser huma en estat
de embriaguesa profunda .
“Faller bolinga”: persona pertanyent
a la millor festa de´l món que tant
sols ha prés unes copetes sense
importancia.
“Fallers pixant a la vorera”: Persones
pertanyents a la millor festa del món
que en cas de molta urgència quan
el seu “casalet” per casualitat està
tancant ha tingut que fer d´aigües
menors a la via pública.
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Contingut
infantil
Falla Plaça Sant Roc
Gómez Ferrer i Voltants
Torrent
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Hola fallerets i falleretes!!!
Des de aquest llibret , i en primer lloc, voldria que de la mateixa manera
que jo, tota la comissió infantil i major de nostra volguda Falla, es divertira
molt en aquestes properes Falles.
També voldria dir-vos, que em sent molt orgullós, de representar a la Falla
com a President Infantil en aquestes Falles 2015.
Junt a Alícia, Àfrica i també Luis, m´agradaría que fóren unes Falles
inoblidables , tant per a nosaltres, com per a tots i cadascún dels
components de la Falla Plaça Sant Roc.
Moltes gràcies per concedir-me aquest honor enguany.
Vos saluda, vostre President Infantil
Javier Montesa i Bono
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ALICIA

Mora i Tarazona
Fallera Major Infantil 2015
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Benvolguts amics:
Aquest any tinc l´honor de saludar-vos com a Fallera Major Infantil
d´aquesta comissió. El dia que vingueren a ma casa a demanar-me que
fóra jo vostra Fallera Major Infantil, em vaig posar molt contenta; des de
aquell día sembla que estiga somiant.
Estic molt contenta, de viure aquest any amb el meu President Infantil Javier,
i com no, la meua Fallera Major Àfrica, i el President, Luis. I sobre tot , amb
tots vosaltres, fallers d´aquesta comissió.
Donar-vos les gràcies per confiar en mi per a que siga la representant
infantil d´aquesta Falla. Anem a pasar un any inolvidable amb música,
pólvora i festa.
He de donar les gràcies als meus pares,i al meu germà, perquè per a ells
el meu somni s´ha fet realitat, i sobretot a vosaltres, per ser vostra Fallera
Major Infantil del 2014-2015.
Espere que amb l´ajuda de tots vosaltres, siga una bona representant,
d´aquesta: la meua volguda Falla.
Un bes molt fort i bones Falles.
Alicia Mora i Tarazona
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Cens Infantil
ABENGUZAR PALAZON, EMMA
CORT D´HONOR
AGUADO SILLA, SARA
CORT D´HONOR
ALABARTA SERRANO, CARLOS
VOCAL
ALABARTA SERRANO, MARIA
CORT D´HONOR
ALVAREZ MORA, HECTOR
VOCAL
AMATE CASABAN , NELO
VOCAL
ANCHEL GARCIA, NURIA
TRESORERA
ASTORGA GALLARDO, VALERIA
CORT D´HONOR
AVIÑO SANCHEZ, AITOR
VOCAL
BARBERA LOPEZ, ALVARO
VOCAL
BARBERA LOPEZ, MIGUEL
VOCAL
BARBERA PALOP, ANA
CORT D´HONOR
BARBERA PALOP, SANTIAGO
VOCAL
BERMUDO PEREZ, ADRIAN
VOCAL
BESO CAÑAVATE , MARCOS
VOCAL
BONELL MORA, PABLO
VOCAL
CABRERA FERNANDEZ, CINTIA
CORT D´HONOR
CABRERA FERNANDEZ, JESSICA CORT
D´HONOR
CERVERA CABANES, MARIA
CORT D´HONOR
CERVERA CABANES, VICENT
VOCAL
CONCHA ROYO, ANDREA
DELEGADA
CORONADO FURIO, MARIA
CORT D´HONOR
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CORONADO FURIO, PABLO
VOCAL
DESCALZO SALON, ERIKA
CORT D´HONOR
DESCALZO SALON, MARCOS
VOCAL
ESQUIVEL OCHOA, CELIA
CORT D´HONOR
EXPOSITO JUAN, LAURA
CORT D´HONOR
EXPOSITO JUAN, MARCOS
VOCAL
EXPOSITO JUAN, MIGUEL
VOCAL
FAUS RAMIREZ, JOAN
VOCAL
FERNANDEZ SIMARRO, ISABEL
VOCAL
FURIO GOMEZ, CARMEN
CORT D´HONOR
GARCIA FERRIS, NATALIA
CORT D´HONOR
GARCIA SANCHEZ, ALEJANDRO
WASHINGTON
VOCAL
GARCIA SANCHEZ, SERGIO WASHINGTON
VICE-PRESIDENT
GARRIDO CORTES, ANDREA
CORT D´HONOR
GARRIDO CORTES, JAVIER
CORT D´HONOR
GIMENO BALLESTER, RUTH
CORT D´HONOR
GONZALEZ NAVARRO, NEREA
CORT D´HONOR
GONZALEZ NAVARRO, ROCIO
CORT D´HONOR
GONZALEZ TORRES, YANIRA
COMTADORA
HERNANDEZ MARTINEZ, JORGE
VOCAL
JUMILLAS MORALES, SERGIO
VOCAL
LLOPIS PILES, ALVARO
VOCAL
LLOPIS PILES, BLANCA
CORT D´HONOR

MARTINEZ CERDAN, YAIZA
CORT D´HONOR
MARTINEZ MIL, ARNAU
VICE-PRESIDENT
MARTINEZ MIL, GERARD
VOCAL
MARTINEZ MIL, LUCIA
CORT D´HONOR
MONTESA BONO, JAVIER
PRESIDENT
MORA ROYO, Mª AMPARO
CORT D´HONOR
MORA ROYO, JOSE
VOCAL
MORA TARAZONA, ALICIA
FALLERA MAJOR INFANTIL
MORA TARAZONA, RICARDO
VOCAL
MORENO PERIS, LUCIA
CORT D´HONOR
MORENO PERIS, XIMO
VOCAL
ORTEGA GARCIA, CARLA
CORT D´HONOR
ORTI VEGA, ALICIA
CORT D´HONOR
PASCUAL MORENO, ALEJANDRO
VOCAL
PASCUAL MORENO, LAURA
CORT D´HONOR
PILES BLASCO, MAR
CORT D´HONOR
RAMIREZ AMADOR, BELTRAN
VOCAL
RAMIREZ AMADOR, LOLA
CORT D´HONOR
RAMIREZ RIVELLES, DANIEL
VOCAL
RAMIREZ SANCHEZ, GABRIEL
VOCAL
RAMIREZ SANCHEZ, MIGUEL
VOCAL
ROYO ORTI, JAVIER
DELEGAT
SAHUQUILLO GUILLOT, JULIO
VOCAL
SAHUQUILLO GUILLOT, XELO
CORT D´HONOR

SANCHEZ SILLA, HUGO
VOCAL
SEGOVIA JUMILLAS, JAVIER
VOCAL
SEGOVIA JUMILLAS, XIMO
VOCAL
SEREIX SANCHEZ, DANIELA
CORT D´HONOR
SILLA MIGUEL, JULIO
VOCAL
SILLA VILANOVA, ANA
CORT D´HONOR
SILLA VILANOVA, CARLA
CORT D´HONOR
SIMARRO VALDEOLMILLOS, IVAN
VOCAL
SIMARRO VALDEOLMILLOS, NICOLAI
VOCAL
SIMO REDON, MERITXELL
SECRETÀRIA
TELLER SOLER, MARC
VOCAL
TORRES ALARCON, HERMAN
VOCAL
TORRES ALARCON, SANDRA
CORT D´HONOR
TOVAR ROYO, ALEJANDRO
VOCAL
TOVAR ROYO, JAVIER
VOCAL
TRIGUERO ORTI, ROMEO
VOCAL
VALIENTE SIMARRO, CLAUDIA
CORT D´HONOR
VALIENTE SIMARRO, OLGA
CORT D´HONOR
VAZQUEZ MARTINEZ, JIMENA
CORT D´HONOR
VELEZ CERDAN, VALERIA
CORT D´HONOR
VENDRELL JUAN, HECTOR
VOCAL
VILANOVA GUILLOT, GUILLERMO
VOCAL
VILLATORO SALCEDO, VALERIA
CORT D´HONOR
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Signes
De Sergio Alcañiz
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Dotze animals, dotze signes.
Al contrari del que molts pensen,
Sidarta Gautama (més conegut com
Buda), no va ser cap Déu sinó un
gran savi que va nàixer en les faldes
de l’Himàlaia i que, poc a poc, va
estendre els seus ensenyaments fins
al nord-oest de l’Índia. De la seua
doctrina centrada en la meditació
i la il·luminació es crearia després
el Budisme, que, en l’actualitat,
practiquen uns 200 milions de
persones en el món.
Conta la llegenda que Buda, veient
que s’aproximava la seua mort, va
voler reunir a tots els animals de la
Terra per a deixar testimoni de la
seua última voluntat. Per a la seua
sorpresa, a la seua demanda soles
es van presentar dotze animals
davant ell. La rata va ser la primera
a arribar, després van aparèixer els
altres onze animals: el bou, el tigre,
el conill, el drac, la serp, el cavall,
la cabra, el mico, el gall, el gos i
el porc. Com a premi a la devoció
religiosa que li van brindar, Buda els
va convertir en els dotze signes del
zodíac xinés.
El monument menut de 2015 a la
Falla de Sant Roc de Torrent beu
precisament d’esta tradició. Tracta
de presentar-nos de forma amena
i divertida, entre colors vius i càlids,
entre formes rectes i angulades,
la cultura xinesa i els seus signes
característiques. I no només estem

parlant dels signes zodiacals, sinó
també dels signes i símbols xinesos
perquè, si una cultura, junt a la
nord-americana ha entrat en força
als nostres carrers i, sobretot, a les
nostres botigues, eixa és la xinesa.
Independentment
que,
econòmicament, com a bon tigre
asiàtic, poc a poc ens estiguen
colonitzant a base de rollets de
primavera i basars barats, la xinesa
és una cultura molt diferent a la
nostra però, a la mateixa vegada,
molt interessant, encisadora i
atractiva. Una tradició tan antiga
que ens fa traslladar-nos a temps
remots.
Si, per a Buda, cada animal
governaria un any, en el nostre
cas, governen cada escena del
monument. Diuen que qui naix baix
un signe, els trets essencials del
signe influeixen sobre la personalitat
i el caràcter de tots aquells que
varen nàixer baix eixes estrelles. En
el nostre cas, al tindre tots els signes
representats en el mateix monument,
units en equilibri, podem assegurar
que anem a tindre una falla rodona,
equilibrada, sense principi ni fi, on
estan representades totes les nostres
vides, personalitats i caràcters.
Iniciem la nostra travessia oriental
al ninot central. Ahí tenen l’elegant
figura d’una dona xinesa, misteriosa,
exòtica, envoltada de seda, qui,
amb la seua gran bellesa, amb
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el seu magnetisme, representa
perfectament al país asiàtic,
precisament pel la seua més pura
incògnita, amb eixe toc d’ocultisme
que flota amb l’ambient gràcies als
signes mitològics i astrològics. Uns
signes ens alliçonen sobre la seua
tradició i la seua cultura.
En el centre també tenen un altre
gran paradigma xinés: Han Wok, un
gran mestre especialista en les arts
marcials i magistrals, qui ens mostra
el poder que té el foc en la cultura
xinesa, possiblement l’element que
més agermana la seua cultura amb
la nostra. El pim-pam-pum. La llum.
Els focs d’artifici. La pólvora. Tan
valenciana i tan xinesa.
El foc, que en la cultura xinesa
representa a un dels quatre elements
primaris (terra, aigua, foc i aire), el
tenim present en forma de flama qui,
onejant, travessa de dalt a baix el
nostre monument infantil, guardant
un misteri no desxifrat, un olor a
encens, unes lletres misterioses, una
mirada enigmàtica. A més, la postura
acrobàtica de les seues mans, qui
sap si fent una clau marcial, qui
sap si practicant tai-chi, ens posen
en alerta davant de Han Wok. Un
moviment en fals i podem caure a
la seua xarxa.
Al seu costat trobem també
representat el vibrant so del
gong, un instrument de percussió
típicament xinés, un so fort i durader
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que s’escampa per tot arreu i
que marca el ritme de les dotze
escenes, com els dotze animals, que
acompanyen al remat centre de la
falla infantil.
Dotze escenes, dotze signes, que
ens mostren la rellevància i la
importància en la cultura xinesa
de l’ocultisme dels horòscops, de
la predeterminació del futur, on
tot està escrit. Una tradició, una
superstició en la cultura xinesa
que és tan important, que està tan
present en la seua vida diària, com
que cada horòscop representa un
estat, una forma de vida, una forma
de ser. Són els horòscops els que
marquen la personalitat de cada
persona.
Per això en les dotze escenes de
la falleta infantil representen de
forma amena i divertida els dotze
signes d’aquesta tradició amb
més de 5.000 anys de vida. Dotze
animals que representen dotze
característiques humanes: la calma
i reflexió de la rata, la diplomàcia i
empatia del bou, la invencibilitat del
tigre, l’emprendedurisme del conill,
l’autodefensa del drac, l’astúcia de
la serp, la fortor mental del cavall,
l’ inconformisme i obstinació de la
cabra, la creativitat del mico, la
familiaritat del gall, el silenci del gos
i el diàleg del porc.
Si són capaços de passejar
pel
nostre
monument
tastant

119

120

cuitosament l’agredolç gust d’esta
cultura mil·lenària, entrant en tràngol
amb el misticisme xinés comprendran
que l’univers és un conjunt
interdependent, en equilibri, en
harmonia, on el benestar i l’evolució
personal de la persona, depèn tant
del físic com del psicològic, del
cos com de l’ànima humana, de ser
actius i contemplatius.
Els xinesos van basar la seua
cronologia en un sistema de cicles
de seixanta anys. Aquests cicles
treballen en forma circular, en
arribar al seu punt final tornen a
començar iniciant nous cicles que
mai tenen final. Qui sap si, d’alguna
manera, les falles són el mateix.
Cicles que acaben amb un poc
purificador, amb un final que és un
principi, perquè precisament, quan
el foc s’apaga, comença un nou
any faller.
I així sense fi.
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A ALICIA MORA I TARAZONA
Dolça com el fruit més valencià
Fa de ta sencillesa una de les teus virtuts més principals
nineta de nostra festa
Capoll de flor a punt de florir,
Eres com el gesmil que amb el seu flaire ens impregna.
Alícia el teu nom et designa
Com un conte encantat
a seguir un cami d´ or
que enguany amb orgull portaràs
i el caliu de nostra falla que força et donarà
per a que el camí que afrontes, estiga ple d´alegria i felicitat.
Camí que en companyia
De grans amics faràs i a la fí dels taulellets
Victoriosa aplegaràs, és el camí de les princeses
Que recorreràs pas a pas ,
Regina dels mes xiquets seràs.
No se t´ oblide mai
Que la falla Sant Roc et vol
I la més digna Fallera Major Infantil
Dels nostres fallerets seràs
Al nostre casal el “Trò”.

122

A ÁFRICA SÁNCHEZ I SALAS
Àfrica, ets la regina del nostre meravellòs comptat
i de ta mirada s´observa
Soberània , bellesa i lleialtat.
Ets com a flor germinada, en què observem esplendor
quan els rajos de sol acaronen ta image
Eres carcassa sonora
en què tot el món enyora
com a mascleta del inici faller,
que ets nostra imprescindible , nostra desitjada
per a nosaltres la més amada,Regina major somniada.
El teu rostre reflecteix felicitat
Emoció i sentiment,
Ets per a nosaltres Torrent
Que ens arrossega els fallers en la nostra festa
Que any a any anem a més.
Fallera Major de Sant Roc
Ja coronada per al 2015 seràs tu
Nostra perla més ansiada com a vers de poesia
Als teus peus rendisc pleitesia ,
En vore vostre somni complert.
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#cosesdesantroc
Per Laura Gómez i Pedrós
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Paula Gran i Miñana, Fallera Major Infantil de Torrent de l’any 2008
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Ha passat una any desde el primer
article de #cosesdesantroc. Un
any en que hem seguit treballant i
llaurant la història de nostra comissió.
Nous proiectes , noves formes de
treballar,però sempre amb el mateix
fí: nostra festa mes important, la de
LES FALLES.
Enguany aquest article, el qual vaig
deixar totalment obert en la primera
edició, es vol centrar en altra part
de nostra traiectòria, anem a parar
i a mirar enrere, i sobretot a prendre
impuls per a què en algún moment
les històries que ací anem a relatar
es puguen tornar a repetir.
Una vesprada a finals del més
d´octubre, vaig tindre l´ocasió
de reunir-me amb dos dones de
nostra falla que en el seu moment,
no només feren història en Sant Roc,
sinò que al mateix temps escribiren
un full molt important al llibre oficial
Faller de Torrent. Realment la cita
era amb tres, però les circunstàncies
laborals han fet que amb una de
elles la conversa haja segut per
una vía mes “moderna”. Tal i com
vaig
fer l´any passat amb els
presidents, duia “secretàries”, que
en tot moment, m´ajudaren a poder
extraure més sensacions d´aquella
entrevista, desde ja i abans que sén
oblide: “gràcies”.
La conversa
era prometedora:
Cristina García i Anchel i Paula Gran
i Miñana, com podreu imaginar- la
que no pogué vindre aquell día
es Patrícia Marqués Dàries. Junt a
diversos cafés i refrescos, la xarrada
començà a fluir sense problemes, i
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he de dir-vos que es feu realment
curta.
Envoltades pels
primers
frescors de la tardor, i sota un
marc incomparable com és la Torre
de Torrent les preguntes que se
plantejaren , les va fer emocionarse, recordar i rememorar aquells
anys tan intensos ,plens de vivències
inigualables.
Era complicat preguntar per les
seues emocions i sentiments, i tant a
Paula com a Cristina, i més tard a
Patrícia i durant la primera batería
de preguntes, es varen limitar a
donar resposta curta i breu a certes
qüestions.

CRISTINA
GARCÍA I
ANCHEL

Cristina ens va contar dobles
sensacions, ja que és una de les
poques privilegiades
que han
“fet doblete”: Fallera Major Infantil
de Torrent al 1998 amb Nèlida
Carratalà com a Fallera Major, i
Fallera Major de Torrent del 2010
amb María Fernàndez com a Fallera
Major Infantil. Ha segut de moment la
única Fallera Major de Torrentque
hem tingut en Sant Roc, arrelada
a nostra comissió : des de ben
menuda Cristina respón a la paraula
“Elecció” per dos equivalències com
són somni i responsabilitat. Durant l´
“Exaltació”com a fallera major com
a espectacle i sentiment , va sentirse arropada pel poble de Torrent.

Cristina García i Anchel, Fallera Major Infantil de Torrent de l’any 1998
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Paula Gran i Miñana, Fallera Major Infantil de Torrent de l’any 2008

Quan sent les paraules “Cort
d´honor” i es remunta al seu regnat
infantil li ve al cap el vincle per a tota
la vida, i de major, el recolçament.
Quan li planteje “Crida” ràpidament
ho associa ràpidament amb el día
que de major, més Fallera Major de
Torrent es va sentir i la varen fer
sentir. De menuda va ser la impressió
de vore que tenia tots els fallers al
seus peus :un acte sorprenent. Si
li dic “Monument”, em contesta que
de major , va ser el punt d´unió de
ser una simple fallera a ser Fallera
Major de la teua ciutat. I de l´any
1998només ens pot contar , que en
no haver falla municipal, va cremar
la falleta que aquell any va guanyar
el primer prèmi de la secció però
que es va sentir molt ben acollida
per la comissió.
Dir- li “Ofrena” es quasi fer-la plorar:
A més que va viure dos ofrenes molt
diferents;de menuda recorda que
encara eren conjuntes, totes les
falles desfilàvem el mateix día, i el
que més recorda es vore a la seua
familia emocionada. Ja de major les
ofrenes s´organitzaven en dos dies
consecutius i quan va tancar-se la
ofrena, la va envair un gran sentiment
de valenciania, i no pot descriurelo en paraules allò que va sentire
en veure tota la comissió de Sant
Roc fent-li el corredor a la plaça de
l´Esglèsia fins que aplegà a oferir
el seu pomell de flors a la Mare de
Déu. Sorprenent reacció quan li
vaig dir “Sant Josep”: evidentment,
i donada la seua curta edat al
1998, d´aquell día poc recorda , a
més que era l´últim día de les seues
falles com a Fallera Major Infantil de

Torrent, però , sí que de major, entén
, que és un día dedicat al patró
de les Falles, al que se li dóna molt
poc de protagonisme, i que com a
día, és quan comences a adonar-te
i ser conscient que el fí s´acosta i
vols exprimir-lo al màxim. La paraula
“Cremà” junta els dos anys viscuts
com a Fallera Major de Torrent, els
dos feren explotar els seus sentiments,
i de nou un punt d´unió, entre ser
una simple fallera i ser Fallera Major
de Torrent. En la paraula que va
ser més rápida i breu va ser quan
li demaní la definició de “FALLES” a
la que em va contestar FORMA DE
VIURE.
És complexe poder entendre el que
la seua família i la de totes que
en algún moment han sigut elegides
Falleres Majors de Torrent, han
pogut sentir. Cristina ho resumix en
un sentiment de felicitat. Vull que em
diga la percepció que va tindre
sobre la gent de la falla, i de seguida
em contestá que de menuda va
sentir un gran recolçament, i de
major, una sensació durant tot
el seu regnat que es volcaren
tremendament amb ella.
Cristina , huí en día, viu activament
les Falles: des de ja fa uns anys és
membre de la Junta Local Fallera
de Torrent, i per suposat
i per
damunt de tot fallera de Sant Roc.
Pensa que afortunadament les
Falleres Majors de Torrentcada
vegada están mes valorades fora
de la nostra ciutati han aconseguit
ser una figura molt important a
nivellde les Juntes Locals de tota la
Comunitat Valenciana.

129

PAULA
GRAN I
MIÑANA

Paula va ser Fallera Major Infantil de
Torrent l´any 2008 en companyia
de Susana Martínez. Nascuda a
Sant Roc com a fallera, i de família
completament vinculada a la falla
ha crescut vivint les Falles i va ser
elegida com a representant de
tots els fallerets i falleretes un dia
de setembre, quan la pluja va fer
acte de presència i va obligar a
traslladar l´acte excepcionalment
a l´Auditori. En escoltar les paraules
que aquella vesprada a peus de
la Torre li vaig plantejar, Paula teni
a un record molt proper de allò
viscut , i quan va sentir la paraula
“Elecció”
ràpidament
contestà:
nervis!!! Dir-li “Exaltació” li canvià l´
expressió de la cara i va expressar
satisfacció, i coneixement real de la
situació. “Cort d´honor” ho equiparà
a família-amigues.
Quan va ser menuda, la “Crida” la
va viure com una gran festa; un
acte en què no va fer altra cosa
més que gaudir de tota la gent
que als seus peus tenia , sense cap
responsabilitat. Ha sigut una de les
poques Falleres Majors de Torrent
que ha tingut el privilegi de tindre
monument municipal . Per això en
dir-li “Monument” el catalogà com
imprescindible per a una Fallera

130

Major de Torrent. Parlar del significat
“d´Ofrena” li porta al record el ressò
de les campanes quan entrava pel
carrer de l´Església; conta Paulaque
li va cridar l´atenció, que el mateix
li va ocórrer l´any anterior com a
Fallera Major Infantil de Sant Roc.
“Sant Josep”de la mateixa manera
que pensa Cristina, és una figura al
que li donem poc de protagonisme.
Pel que fa a l´últim dia de Falles
en l´any 2008, el recorda com un
dia molt intens i cansat per a una
xiqueta.En canvi, aquell mateix día,
per la nit durant la “Cremà” va
ser plenament conscient, del que
tot allò que estaba vivint: tantes
experiències i vivències especials,
començaven a finalitzar. Concisa i
ràpida en sentir “Falles” va equiparar
esta paraula a SENTIMENT.
Ens conta Paula que la seua família
va reaccionar igual que la gent de
la falla: amb sorpresa, crits , alegría,
recolçament i molt de calor humà.
A dia de huí Paula és una xica activa,
universitària, i amb moltes activitats
“extra” que no li deixen massa temps
per a apropar-se a la falla, pero
no falta a cap acte oficial faller;
segueix siguent Santroquera fins la
medul.la i el sentiment per la seua
comissió no fa mes que créixer cada
vegada més. Pensa com Cristina,
que les Falleres Majors de Torrent
cada vegada estan asssolint més
relevància en la Festa Fallera en
general fora de la nostra ciutat de
Torrent.

Patrícia Marqués i Dâries, Fallera Major Infantil de Torrent de l’any 1994
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Patrícia Marqués i Dâries, Fallera Major Infantil de Torrent de l’any 1994

PATRÍCIA
MARQUÉS I
DÀRIES

Tal i com vos he comentat abans,
Patrícia no va poder acudir
aquella vesprada d´octubre, a ferse eixe café amb nosaltres al casc
antic de nostra ciutat, però donat
les noves tecnologies, no podíem
escriure aquest articles sense la
seua experiència, i s´aprofitarem
del correu “on line”, per poder
preguntar-li per aquell any tan
important en la seua vida. Ella va fer
història en Sant Roc donat que va
ser la primera Fallera Major Infantil
de Torrent que varen elegir de Sant
Roc, fins a aquell moment cap dona
ni xiqueta había sigut elegida mai
de la nostra falla.
Va ser la representant de les Falles
Infantils de Torrent en l´any 1994,
junt a Celia Fernández i Martínez
de la Falla de la Plaça, amb qui
recorda va tindre una relació de
igual a igual, en la que van tindre
cura molt l´una de l´altra.
Li vaig escriure les paraules definides
ja per Cristina i Paula, i li vaig
demanar una o poques paraules
que les definiren , però gratament
Patrícia, tenía més d´una definició
per a cadascuna d´elles.
“Elecció”: amb tan sols 11 anys va

ser elegida , i a dia de hui encara
recorda allò que va sentir, recorda
fins que es va marejar i tot, el cor
s´eixia quasi per la boca. “Exaltació”
recorda que per primera vegada
es va fer aquell acte a un lloc que
considera era massa gran i fred per
al tipus d´acte: el Pavelló del Vedat:
Va ser una exaltació conjunta, en
que la sumptuositat li va imposar
un poc, pero recorda amb molta
estima el seu vestit de color verd.
A la paraula “Cort d´honor”
expressà amistat i molta diversió,
recorda un improvissat partit de
futbol en mig del carrer vestides de
falleres!!!Increïble!
La “Crida” era el començament , l´inici
de tot allò que havíem preparat
els mesos previs a Falles, un acte
amb molta emoció. El “Monument” li
porta a la memòria el seu any com
a Fallera Major Infantil de Sant Roc
donat que el monument gran va
guanyar el primer premi de la secció
especial, diu que podría traçar
perfectament el dibuix d´aquella
falla.
L´”Ofrena”l´inspira sentiments de
respecte, seriositat i decor envers
un culte molt arrelat en la nostra
cultura. A “Sant Josep” Patrícia com
és normal com a fallera, li denota
tristor i una lleugera sensació
de buidor, però al mateix temps
l´associa amb l´arrivada del bon
temps, la brisa suau i els primers
sols de la primavera. La “Cremà” és
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un acte molt intens i emocionant,
amb una càrrega simbòlica molt
forta que ens connecta amb les
tradicions mil•lenàries de la nostra
cultura mediterrània. És, sens dubte,
l’acte faller que més la commou:
l’ús ritual del foc com a element
regenerador la fascina molt .
I la paraula “Falles” la defineix
com una festa de convivència,
de veïns, de família, d’amics. És una
celebració de la vida, i ja des d’un
punt de vista molt personal, un punt
de trobada, un lloc on tornar, un
dels escenaris principals de la seua
infàntesa.
De la seua família diu que estaven
molt contents i orgullosos, però la
veritat és que diria que sobretot van
reaccionar amb responsabilitat. Per
a una xiqueta no sempre és fàcil de
gestionar l’atenció i el protagonisme
que comporta el càrrec de Fallera
Major Infantil de Torrent. Creu que la
seua família (i hi inclou tios i cosins)
va saber donar el contrapunt a
eixe “excés de protagonisme” fent-li
veure en tot moment que era una
més entre les seues companyes de
la Cort d’Honor o amb l’obligació
de complir a l’escola per exemple.
També creu que la van preparar
molt bé per al moment de deixar
el càrrec i que tot tornà a ser com
abans d’una manera molt natural.
De la gent de la falla recorda que
es varen volcar completament amb
ella, cosa que va ser fonamental
per a ella ja que li va donar molta
seguretat.
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A día de huí, Patrícia les falles com
a activitat quotidiana les viu poc
pel fet de viure lluny, però la festa
fallera la continua vivint amb il•lusió,
ganes i intensitat. Prova d’això
és que intenta no faltar mai a la
setmana fallera i de fet són poques
les vegades que se l’ha perduda!
Li pregunte si pensa que han canviat
les coses respecte a les Falleres
Majors de Torrent, i em diu que no ho
sabria dir perquè ho viu des d’una
distància considerable. La veritat
és que la seua sensació , és que en
alllò essencial no han canviat tantes
coses; creu que les situacions, els
sentiments i les emocions continuen
essent les mateixes o almenys molt
similars, però potser m’equivoque.
(diu Patrícia).
Per últim els vaig demanar a
cadascuna de les tresuna frase
resum, una reflexió, unes lletres que
demostraren clarament, la seua
experiencia. I cregueu-me, que
necessitaren temps per poder
resumir una vivència tan especial
per a qualsevol dona o xiqueta
fallera però que a la vegada, te
tant a dir que és complicat ressumirho en poques paraules.
CRISTINA:
”Ser
Fallera
Major
de Torrent és una experiència
irrepetible, un any en què gaudixes
de l´essència de les 29 comissions de
Torrent, compartint amb cadascuna
d´elles les ganes , l´esforç i la il·lusió
per nostres Falles. Un somni que es
porta a terme en 365 dies, un any

de vivències falleres, 24 hores de
sentiments i d´emocions; algo únic
que per això es especial, perque ho
és d´únic.”
PAULA: ”per a mí, l´any com a Fallera
Major Infantil de Torrent, va ser una
any que marcà un canvi a nivell
de la meua vida fallera, a partir
d´aquest moment jo no anava
a viure les Falles de la mateixa
manera que abans, els sentiments
van passar a ser mes intensos”
PATRÍCIA:
”Va
ser
una
any
d´aprenentatge
intens,
d´experiències
extraordinàries,
d´emocions desbordants, de molta
amistat i estima compartida”
I ací acaba altre capítol de
#cosesdesantroc, enguany dedicat
a experiències de tres dones que
siguent primer que res falleres de
nostra comissió, han pogut ostentar
un càrrec difícil, complexe pero a
la vegada màgic, han escrit els
seus noms amb lletres d´or al llibre
de història fallera de nostra ciutat,
i han experimentat sensacions
incomparables, úniques….

Cristina García i Anchel, Fallera
Major de Torrent de l’any 2010
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Tipus d’artistes
Per Salva Marí
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El
Creatiu

137

El
Desaparegut

138

El
Despreocupat

139

El
Diva-Superstar

140

El
Mediatic

141

142

Programa
d’actes

2015
143

-El passat 29 de
novembre es va
oferir el sopar de
Proclamació de
nostres Falleres
Majors 2015,
en el Restaurant
Salones el Pino
-Entre el 15
i el 20 de
decembre varem
gaudir de la VII
Setmana Cultural
organitzada per
nostra comissió.
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-El 17 de
gener, al Saló
Parroquial, va
tindre lloc la
Presentació i
Exaltació de
nostra Fallera
Major Infantil
Alícia Mora i
Tarazona.
-El 31 de gener
Àfrica Sànchez
i Salas va ser
Exaltada com
a Fallera Major
del 2015, al Saló
Parroquial.

- El 21 de
Febrer, dissabte,
als peus de la
emblemàtica
Torre, donarem
oficalment la
benvinguda a les
Falles 2015, en la
tradicional CRIDA

Major Infantil
Alicia, oferirà el
seu berenar al
casal.

-El 28 de Febrer,
serà el torn de
la Cavalcada
Major, on la
crítica i el
-22 de Febrer,
color , ompliràn
els nostres menuts l´Avinguda.
gaudiràn amb
la Cavalcada
-El 1 de Març, a
del Ninot Infantil, la nostra placeta,
per la vesprada tradicional Cant
la nostra Fallera de l´Estoreta,
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organitzat per
nostra comissió.
Per la vesprada
berenar del
nostre president
infantil, Javier
Montesa i Bono
-7 de Març,
dissabte pel matí,
després de fer
“la replegà” pel
barri, acudirem
com ja es
tradició, a oferir
un dinar, als iaios
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de la Residència
Santa Elena.
Per la nit, ja en
la carpa de la
nostra placeta,
Nit de Monòleg i
vall, per escalfar
motors!!!
-Diumenge 8
de Març, si la
climatolojia no ho
impedix, fira en
la placeta per
als menuts de la
comissió.
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-El 15 de Març,
a les 20h plantà
del monument
infantil, i després
de sopar, plantà
oficial del
monument major.
Seguidament
primera nit oficial
de disco-móvil.

que rganitza
nostra falla. Per
la vesprada,
Trasllat de la
Mare de Deu dels
Desamparats.
A la nit sopar i
vall fins l´hora
permitida.

-17 de Març,
-16 de Març a
dimarts, despertà
les 8:00 del matí i desdejuni.
primera despertà. Durant el matí,
Sobre les 10h
hi haurà que
es lliuraràn els
passar pel casal
prèmits del
a replegar els
Concurs d´Ornat rams de flors.
Per la vesprada,
de Carrers,
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Solemne Ofrena
a la Verge amb
el recorregut de
costum. Per la nit,
sopar i discomóvil.
-18 de Març,
dimecres,
despertà i
desdejuni. Cap
al mig día
Concurs de
Paelles, recordeu
inscriures amb
temps suficient.
Per la vesprada,
Jocs per als
menuts. Última nit
de sopar i ball a
la carpa.
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-19 de Març,
dijous, última
despertà. A les
11h, misa de
Sant Josep, a la
Capella del Col.
legi Trinitàries. A
les 21h Cremà de
la Falleta Infantil,
i a partir de les
00:00h segons
l´hora que ens
determinen
Cremà del
Monument Major.
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HIMNE A TORRENT
José Ortí Soriano, música.
Jesús Huguet Pascual, lletra.
Conjugats passat i esperança,
el ràfol, el Mas, el Vedat,
reviscolen l´esforç d´una terra
ragada amb sudor i llanura de mans.
Units férem de la pedra verd,
gents i ambicions conjugàrem.
Sobre el barranc escrivírem la història
que de Cabrera a la Torre reeix,
i bastírem els anhels d´un poble
que futur sens límit a l´home ofereix.
Units férem de la pedra verd,
gents i ambicions conjugàrem.
Davallarem al pretérit i traurem
dels avantpassats els espers cercats,
que Torrent els ofrena en imatge
de conquesta tenaç per vigor constant.
Units ferém de la pedra verd,
gents i ambicions conjugàrem.
Tota l´Horta, mà a mà, forma anell
que dansa envoltant l´essència del poble,
i esclata fulgent en un crit vibrant:
Honor als seus homens
VIXCA TORRENT!
VIXCA TORRENT!!
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HIMNE COMUNITAT VALENCIANA
Per ofrenar noves glòries a Espanya
tots a una veu, germans, vingau.
Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d’amor, himnes de pau!
Pas a la Regió
que avança en marxa triomfal!
Per a tu la vega envia
la riquesa que atresora
i és la veu de l’aigua càntics d’alegria
acordats al ritme de guitarra mora.
Paladins de l’art t’ofrenen
ses victòries gegantines;
i als teus peus, sultana, tons jardins estenen
un tapís de murta i de roses fines.
Brinden fruites daurades
els paradisos de les riberes;
pengen les arracades
baix les arcades de les palmeres.
Sona la veu amada
i en potentíssim, vibrant ressò,
notes de nostra albada
canten les glòries de la Regió.
Valencians en peu alcem-se.
Que nostra veu
la llum salude
d’un sol novell.
Per a ofrenar noves glòries a Espanya
tots a una veu, germans, vingau.
Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d’amor, himnes de pau!
Flamege en l’aire
nostra Senyera!
Glòria a la Pàtria!
Visca València!
VISCA! VISCA!! VISCA!!!
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HIMNE FALLA SANT ROC
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
la que sempre dona el cor
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
la que sempre dona el cor...
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ELS PREMIS
DEL 2014!!!
3r premi cavalcada del ninot infantil
3r premi carrosses confeccionades per la comissió
3r premi llibret otorgat per Junta Local Fallera de Torrent
3r premi Categoria “A” declamació
1r premi Obra Curta
Millor actriu obra curta
Millor direcció Obra curta
2n premi monument infantil secció primera
1r Premi al Millor Cant de l’Estoreta otorgat per Junta Local Fallera de Torrent
18 premi a la promoció del valencià al llibret de falla
otorgar per la Generalitat Valenciana
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Especialitat en tapes,
entrepans i sopars.
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Els més frescos
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