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APROXIMACIÓ A L'ANTROPOWGIA / ... 

Aquest projecte ha estat realitzat durant el curs 1991-1992 pels 
alumnes d 'Etica clels grups 3-B, 3-C i 3-L deis Tnstituts de Batxillerat 
"Tirant lo Blanc" i "Serra Perenxisa" de Torrent, respectivament: 

Elena A lejos Cai1ada, Salvador Almenar Bnl/ester,Juan Samuel 
Baixauli Soler, .f avier C/aramonte Zafón, Armando F ernández Laso, 
Francesc Fernandez Navarro, Pedro J. García Be/monte, Francisco 
Javier Gil Banda, Manuel Gimeno López, Abe! longobardo Sanz, 
Alicia Torres Guillem, A/fons Tudel a i Canuto, lnmarnlada V a/caree/ 
Barat (de 3 B). 

Jorge Alonso Sobrino, Cari Basanta Pérez, Asunción Blat 
Ferrandis, Mariana Muñoz Carreras, Eloina Sena/Jre Pe/ayo (de 3 
C). 

Be/en Bayo Vil/ar, Mnnji-ed Berbel Palomares. Rafael Cafro 
Soriano, Pedro Delgado González, Alicia Giménez Abad, Susana 
Martf Juárez, Emma Moreno Mora, Osear Peris Ros, Juan Antonio 
Ramos Ferrer, Maria Eugenia Rosa Sena, Raiil Royo Navarro, Ana 
Saiz Gómez, Vanessa Sanchis Martfnez, Fabian Solfs Vázquez, Caro
lina Suárez Escuder, Mclite Vaquero Moraleja, Júlia Za/Jala Tomas 
(de 3 L). 

1 ha comptat amb l'amable col.laboració de les professores: 

lmmaculada Alabarta, Concepción Al<tndf, Pilar Martfnez 
lmmarnlada 

2 

© Edició deis autors. ToITent, tardor del 1992. 

Fotocomposició: DE CATEGORIA. 

Impremeix: E.C.V.S.A. C/Periodista Badía, 10. Valencia 

T.S.B.N.: 84-7642-274-1 

Diposit Legal: V-3042-1992 

Proyecte de recerca a111ropo/c),~ica i 11111se11 c/11(1grajic 



INTRODUCCIÓ 

Aquest treball s'emmarca en el context d'una investigació més 
ampla al voltant de les característiques culturals d'una ele les arees 
mediterdnies que ha experi..mentat una transformació més rapida. La 
finalitatque perseguim amb aquest projecte seriado ble: per una banda, 
que els alunmes i professors ringuen una infonnació suficient de la 
historia recentdel poble i Ja comarca, de la seuacultura,sobretotpel que 
fa referencia als seus usos í costums, penal d · extraure 'n conseqüencies 
antropologiques i, peruna altra banda, que aquest estudies puga donar 
a coneixer al públic en una exposició etnografica, per tal que els 
alumnes puguen veure plasmar el resultat del seu treba11. Consiclerem 
que a la mouerna pedagogía, les formes d'exposiciója no poden restar 
reduldes a l'expressió oral i escrita, i cal emprar-ne d'altres més 
caracteritzades per un paper protagonista clels alumnes i llurs medís. 

Abans de res, cal aclve11i.rque una serie de dificultats com ara les 
mancances cuITiculars deis alumnes, l 'absencia d 'una tradició 
etnugrafica a l'ensenyament, així com d 'experiencies semblants, i la 
no-aclequació de la bibliografía existent al ni vell i els interessos deis 
alurnnes. ens ha aconsellat establir unes pautes metoclologiques 
provisionals apmtades del 4ue seria una recerca etnogrufica canonica. 

Han estat reiterades, i compartim, les crítí4ues a la presencia 
CUITicular d'una materia, l'Etica, dissenyada coma contrnpés de la 
religió Catolica, la qual cosa suposava la seua desvutuació, en conver
tir-la en una disciplina indoctrinaclora,4ue reserva al professor un paper 
moralitzador. Front a aquest rol i amb l' actual carrega docent -només 
amb una dedicació de dues hores setmanals-, era possible enllestir un 
projecte de recerca que pennetera tantdesenvolupar una acció practica 
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APROXIMACIÓ A L'ANTROPOLOGIA / ... 

sobre alguns continguts de hl materia Filosofia del curs Tercer de BUP 
(temes de l 'area d' Antropologia), com recuperar un sentit no 
tnoralitzador e.le l'Etica, entenent-la com :mi:llisi dels costums (etilos), 
en la seua dimensió comunitaria. 

La concreció del projecte també ha estat afavorida pel fet de la 
presencia de nombrosos elements culturals autoctons que, a més, 
recentment han estat destacats (revista Torren,,., Congrés d' História 
Comarca/, etc.), encara que no s'ha arribm a síntesis definitives, ni t<m 
sois a estublirmecanismesdeconservació i estudi. La dinamicitat d 'una 
societat en rapicl canvi hu fet pulesa aquesta riquesa cultural, per In 
convivencia de models heterogenis, i el perill ele perdre-la sinó 
s'estableixen procediments de fixació pera la memoria col.lectiva. 
Aquesttreball, a més de moure's als parametres de la recerca educativa 
i l 'arqueologia cultural. és un intent de col.laboraren l 'autovalorització 
comunitfuia. 

Aquest estudi ha gaudit el 'un ajut economic de la C.A.M., així 
com de l'Ajunrument de ToITent i ele l'A.P.A. de l'Tnstitut "Serra 
Perenxisu". 

u~ru!:ndes h ih!joi:rufü,¡us:s hUsjgyes 

Garcí:i Ferrando, M. et al.: El muHi:-;is de la rrnliclad soda/. Mt:fodos y téc11ict1s de 
i111•c.1·ti3ació11. Madrid: Ali:inza, J 986 
Mair, Lucy: /11trod11ccicí11 "la antropología social. M;1drid: Alianza. 1977. '.I ed. 
Revista Torre/IS. Estuclis i i11vt•s1i.i:11cio11s de Torrl'llt i Comarca. nÍtm. 1 (1982) i 
segllenls. 
Iborru Lerma. José M;ulUcl: //istúria de Torre11r. 
Iborra Li::rma, José Manuel: llistária búsica dl' Tarr,•11/. Torn:nt: Fundnción lnstítuto 
pro-desarrollo de Torren!. 1982. 
Col.lc:ctiu C:un a-roju: L' llorta Sud. Valencia: Gregal, 1988. 
Be¡;uer futeve, Vicente: .. El teatro en Torrenf', nis Cuadernos dt• n'cla /orrt•11ti1w. 
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Manuel Gime110 I.:ópez i A bel Longobardo Sauz. 

La trajectoria historica deis torrentins es pot considerar des del 
passatcom unacontínua lluita per la supervivencia. Peraixo,eltorrentí 
ha tingut que actuar sobre l'entorn natural, d'on ha trel els mitjans de 
subsistencia. El terme municipal de Torrent ocupa una extensió de 
69'37 Km2

• en forma d' una franja allargacla en direcc ió Llevant
Ponent. Limita al nord amb els termes municipals de Xi va, Alaquas i 
Aldaia; a Llevant amb Pican ya i Catarro ja; a Ponent amb Godellet:l i 
Turís; al Sud am b Montserrat, Picassent i Alciisser. Lapo blació se si tu a 
a les següents coordenades geografiques: 39º26' de latitud nord i 
3" 13 'de longitud oestamb referencia al meridiadeGreenwich. Partdel 
terme ofereix l 'aspecte que caracte1iza la plunura litoral valenciana 
ocupada per 1'Ho1ta de Valencia. Cap a l'oest i sud de la població 
s'inicia la transició a les zones muntanyoses de !'interior. El relleu 
d 'aquesta zona presenta petits turons d 'escassa ele vació fms al massís 
muntanyós de la serra Perenxisa, que destuca amb nitidesa al paisatge. 
Amb tot, les al tu res no ultrapassen els 220 merres en la serru Perenxisa, 
els 167 en el senadell de Morredondo i ultrapassa lleugerament eLo;; 100 
metres en les pmts més altes d'El Vedat. La composició litologica, 
segons el Mapa Geolohric ele Valencia, permetdistingirtres zones en el 
terme municipal: 1. Quatemaria: marge del barrunc, case urba i part 
nord-oest i sud-est del terme; és adir, la zona ocupada per l 'ho1ta antiga. 
2. Terciaria: abasta els turons d 'El Vedat, Morredondo i la p:.ut sud del 
terme en di.recció a Picassent. 3. Secundaria: la serra Perenxisa . 

.' · 
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APROXIMACIÓ A l'ANTROPOLOGIA ! ... 

Pel que fa a l'orntge,elclimaésde tipussubtropical, corresponent 
a la zona mediterrania. La temperatura mitja mrnal se si tu a en 18". Els 
hiverns són suaus, oscil.lant en gener entre els 10° i 12° coma mitja 
mensual. Les nevades són un fenomen estrany,} 'ú ltima que es recorda 
va ser l' 11 de gener de 1960. En can vi les gelades s'esdevenen amb 
majar freqüencia, provocant grans mals al camp. A l'estiu les 
temperatures són calides i oscil.len entre 24<> i 26º d'agost. Les 
precipitacions estan al voltant deis 450 litres per metre quadrat anuals, 
encara que la seua variació és molt gran. Aquesta altem:u1c;a de 
sequeres i tronades és una constant historica, testimoniada per les 
referenciesque tenim. Nevadesfo1tescaigueren el 15 degenenle 1885 
i el 30 de dcscmbrc de J 917, a.rribant-se a agafar els 4 grnus sota zero-. 
Huracans fo1ts hi hagué el 8 de desembre de 1906 i el 22 de febrer de 
1915. La distribució estacional de lesprecipitacionsés irregular,estant 
les maximes a la tardor, sobretot al mes d'octubre i les mínimes a 
l'estiu, justament en el moment de més calor. L'hivem és poc plujós i 
la primavera quelcom més. En coincidir la seq_uera amb els mesos de 
més alta temperatura. el clima té un gran deficit c.l'aigua i per aixó la 
vegetació natural es compon d'especies resistents a la sequedat i els 
sois agrícoles al seca s6n pobres en "humus" i ríes en calcaries. 

Parlant d 'hidrografia, hem de el ir que.perles característiques de 
l'oratge no hi ha corrents fluvials, la xarxa hidrografica de Torrem 
presenta els Bits secs nonnalment i només es produeixen avingudes en 
les grans tronades. El bammc de Torrentconstitueix el centre principal 
de Jaconcahidrogrhfica.quedesemboca a 1 'Albufera. El barrancté una 
extensió de 40 Km. La seua conca abarca J'extensió de 36.760 
hectarees, amb un pendent mitjaclel 9 % a la zona alta del seu naixement 
idel 1-2 % a la zona agrícola. No hi ha apo1tacions del seu cabdal. pero 
es potcalcular que el barra.ne de Toffent. en el cas d'arribar ple, potdur 
un cabdal ele 598 metres cúbics per segon. Tota una xarxa de barrancs 
confluixen al de Torrent. Per una parta Xest s'uneixen els barrancs 
Gran, Cova Momea i de Xi va. El barranc Gran té el seu naixement a la 
serranía de Xiva en uns talvegs amb altures de 900i1000 metres. El 
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... LA CULTURA POPULAR A TORRENT 

baminc de Xiva naix al terme municipal de Bunyol, en In cimera de 
l' Ase, a una altura de 850 metres. Curs uvall una vegada passada la 
carretera nacional de Madrid, rep els apo1taments del barranc Gallego 
que drenu les seires de Calic::mtu i Perenxisa perla banda del' oest. fa 
al tenne de Torrent i prop de la població conflueixen els banancs de 
l 'Horteta, que en vol ta la serra Perenxisa pel sud i el de les Can yes. Els 
aportaments de varies funts (Carrasquera, Jupetí, Manyes ... ),junt amb 
les aigüesque podien recollir-sedel b:mancde l 'Ho1tetu i la fontdeS:mt 
Lluís formaven els recursos hidraulics <le l'antic sistema de regadiu. 
Algunes restesd 'aquestu xarxa derec com l 'aqüeducte "dels Arquets", 
ce1tifiquen l ' interés deis nostres avantpassats per aprofltar tot el rec 
dic;ponible. 

La vegetació natural s 'adapta a lescondicions del climai tipusde 
sols. Les zone.s on podem apreciar millor les cumunitats vegetals són 
la serra Perenxisa i El Vedat. En general es tracta d 'un bosc esclerofil, 
format per arbres baixos de folles xicotetes i dures. Les formacions 
vegetals comprenen molts boscos clars, ubem; i als quuls el gr:.m de 
cobeituru vegetal és només del 25 % al 60 %. Els arbres i arbusts són 
perennifolis. Al bosc i a la muntanya hi ha un estrat herbad, que 
proliferasobretoten primavera. Tipusdecomunitats vegetals a Torrent 
són l 'oleu-ceratonium (inclou els garrofers i les oliveres) i quercionilicis 
(alzina). A l 'estratarbustiu trobem multes especies ( coscolla, broquil, 
llentiscle, romaní, mutapull, timó, margalló, argelagu, esparreg bord, 
card espinós, bonaja, fenol1, etc. Al seca su len ha ver també d 'oliveres. 

rea/it:at als lnstituts ele Batxillerat ele Torren/. Curs 1991 -1992 7 
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Maria11a Mw1oz Carreras i Eloiua Seuabre Pe/ayo. 

Un costum a1Telat a les característiques del' entom, concretament 
per l'abundancia de margallons, és la trac.Jició deis granerers. Aquells 
que. al nostre poble, s 'encarregaven de fabricar gr:meres. Com que a les 
rodalies hi havia moltes palmes. en acabar la collita, eL'i llaurndors es 
dedica ven a fer graneres. Amb el temps, formaren fins i tot un gremi. 
amb una bandera que algú conservara i que caldria recuperar. Els 
granerers, com els xocolaters -tumbé tí pies de To11'ent- una ven per tota 
Espanya. Per aquesta raó són for\:a coneguts. Al ball de Torrent ( vegeu 
elcapítol VII] hihn una partque representen els granerers, que, segons 
sembla, es va estendre fins a Arugó. 

[Dades facilitades per En Josep Blanquer PlanellsJ 

Les prccipitacions anuals cstan al vult;ml dds 450 litres per mctre qu:idrnl. 
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111. VESTITS 

llafael Calero Soriano, Mariana Mm1oz Carreras, Juan 
A11to11io llamos Ferrer i Eloina Sena.bre Pe/ayo. 

[Enquesta realitzada a En Jusep BI:uiquer Planells] 

- Quant de temps du vosté im·estigant el tl!ma? 

Vaig comern;ar als 14 anys; per tant, porte 36 anys. 

- Ésfácil trobar el que vosté busca? 
No és fücil i la gent no dúna facilitnts. Vaig a comar-vos dues 

nnecdotes. Una volta, una persona anava a tirar una pee; a de roba 
:mtiga i com que lila vaig clemanar, digué que volia guardar-la. 
Una altra vegada, una dona em va oferir un ctnv:uitaJ, per tal de 
no pattir-lo entre les seues tres filies. perque no l'aprofitarien. 

- Hi ha alguns vesrirs 1ípics a Torrent'! Qui ns són? 
Dones bé, hi ha vestits de dona id 'home. Els ct'homesón: de seda 
i ras, de vellut, de "panilla" (que substitu'Ja el de vellut), ele 
"chester" (un clrap impmtat c.I 'Anglaterra). el de saragüells i el 
vestit de torrenlí, que no és tí pie del poble pero és el que més es 
du. Tradicionalment els vestits es completaven amb capa i 
barret. Els vestitsdedonanonnalmenterende seda. També n'hi 
havia de brocat (seda i or), de brocatell (secta i cotó), d'espolí 
(brocat de secta) i de cotó normul -pera la teina-. Aquest últim 
duia cinc peces: tres enagos, el "sagaleco" i la faldu, fets de lli, 
cotó, llana, llene; i cotó, respectivament. També n'hi havia un 
vestir de "basqui.nya", que era tot negre. Cap els 17 anys. u les 
dones se les posavn de llarg. Les dones es casaven denegre. 
Aixo l1el vestit de núvin blanc és una moda posterior. 

rmlílzal als /n.stitu/s dl' Balxiflaat de Torre111. C11rs 1991 -199'2 9 
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- Quina era la roba interior? 

Consta vade "pololos", una mena de pantalonscmts i amples amb 
"puntilles", i una camisa de fil. Els homes duien calc;otets. 

- Quins complements duien aquests iiestits? 
L 'home duia un mocador al cap i damunt el lxmet rodó. Potser 
aquesta tradici6 derive del fet que Felip V va prohibir l 'entrada 
als libes públics amb els cabells llargs, i com que els valencians 
volien mantindre ' Is així, aleshoreselscobrien amb un mocador. 
També una capa de vellut. Ladonaduia arracades de llautó, amb 
un b:my d 'or. Lagent rica les po1tavad 'orrebaixat. Un exemple 
del 'adrec; femení es troba al tresor de la Mare de Déu del Pilar 
a Saragossa. De fet, ja Estrabó u l 'Antiguilat parla va de les 
arracades de les dones mediterranies. El davantal era pro u gran, 
encara que el de festa o passeig era una mica més xicotet. El 
mocador de la dona nonnalmentsencer, tot brodat, i ambla pan 
de baix amb puntillat. Si la clona no port1va un mocador, es 
considerava una dona pública. La dona també portava una 
manteleta negra, per cobrir l 'escot. La clona po1tava a la cintura 
una mena de "llonganissu" per aguantar el pes de la falda. La 
dona pOLtava espardenyes. En casar-se, si era rica. duia sabates. 
Quelcom semblru1t podríem clir de ! 'home. Els torrentins i les 
torrentines ten ien fama d' anur sempre molt elegants. Sorprenia 
que el treballador anura vestit tan ríe. Tumbé hi ha una obra de 
teau·e, Els amors d' un torren tí, que esta dedicada als nostres 
vestits. 

· Quina evolució ha patit el vestit típic? 
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Hem de considerar que allo que coneixem com a vestit típic 
sorgeix al segle XV, amb la decadencia de la noblesa que 
provoca una curiosa inversió: els pobres imitaven els rics, 
mentre que aquests gaudien de vestir-se de pobre. Cal dir que 
perla grandes:l deis dominis de Caries d' Ausn'ia, hi hagué una 
influencia entre els nostres vestits i els alemanys. En aquesta 
epoca també els draps vulencians eren molt comercialitz.ats. El 
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vestit de la dona comen<;a component-se de falda, cotilla i 
xambra. Cup al segle XVIJT ja es componia de cos sencer, 
m:lnega curta o Jlarga, amb cotilla. Finalment, lu manega cui1a 
passa a ser de "farol". La tendencia actual deis vestits tí pies és 
imitar aquells del seg le XVffi. El vestitde l 'home comern;a amb 
els saragüells i acaba amb un pantaló obert en cm1i.neta. 

-
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IV. CUINA 1 MENJARS 

Cari Basauta Pérez, Asu11ció11 Blat Ferrandis, Maria 
Eugenia Rosa Sena, Ana Saiz Gómez i Vanessa Sanclzis 
Martín ez. 

Costums 

Tot ~guint les celebracions anuals, cal fer esmem deis següents 
costums 

- El día de Reís: 
La casca, un pastís doli; nmb forma de corona de reís, clintre del 
qua! es ficaven anells. fermal!s, etc. 

- El dia de Snnt Anroni i Snnt Blni: 
La cassola o "rossejut". Els ingreclients són els mateixos que els 
de l'olla de Nad;.il pero amb tmos, i es fo amb una cassola gran 
ele fang. Es considera el plat més representatiu ele la cuina 
torrentina. 

- Al dia segiient de Snnt Blai: 

12 

És típic el gai;.ito. fet amb una massa de rosquilla (farina. un 
poquet de sal, rent i aigua, untat amb ou), trenat amb forma de 
garrot. També se'n fan "santblaiets", unes pastes que simulen 
els dibuixets clels panets bene'its (es bene'ixen durant la missa del 
3 de febrer). 

Projecte de recerca awropoló.~ic:a i 11111se11 etnográfic 
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- Quaresma: 
Paelles xicotetes de col i "pi mentó". 

- Dijous Sant: 
Bucall~ en remull, amb julive1t, tomaca i cigrons. 

- El dia de Pasqun: 
Són típiquesles"mones",ambforrnadefigurn i ambun ou :il mig, 
els "panquemnos" i la coca de panses i nous. 

- A la nit de Nada/: 
L' olla ele fesuls bullits, xu Iletes, can.salada, xori90, botifrma i 

Uonganissa (tot to1Tat), amb vi i all-i-oli, i com a postres, 
cacauets, nous, castanyes, moniato i carabassa al fom. 

- Al día de Nnda/: 
L'olla de Nadal amb corder, vedella, porc i gallina, acompanyat 
de xori90, borifarres blan4ues i ne gres i pilotes. O 'aquestes n 'hi 
ha de tres ripus: negra (magre picar, sang ele gallina, fetge ele 
polluslre i ventrede corcler), blunca (magre picar, pa ratllat, ous, 
pebre bl:.u1c i non moscada) i dol~a ( ous, ametla, llima i pa ratllar. 
canellu i sucre). De postres, meló, pustissets de "patacat", 
co4ues fines, coquetes en urrop i mel, torró i ro.seres de dacsa. 

- E/s divendres: 
És tí pie 1 "'arros viudo" al forno "arros al forn ", fet amb cigrons, 

bacalla i una cabe9a d 'alis al rnig. 

- Els diesfesti11s: 
La paella (rradicionalment amb ali i tomaca). 

- Diesfeiners: 
Ha estat molt estés el bacallu, amb all i julivert. Quan atTibaven 
els pescadors de I' Albufer:rnmbels seus productes (anguiles) es 
feia l'all-i-pebre i a voltes l'arros a banda. 

rMlit;:at als l11stilrils di! 1J111xi//eral dC' Tortc'lll. Curs 1991 -1992 13 



APROXIMACIÓ A L'ANTROPOLOGIA /... 

A la Quaresma eren típiques lt:s padlcs xicotctcs de col i "pimcntó". 

Atifells. 

El fang ern l 'element fonamentnl per confeccionar els atifel Is de 
cuina (cassoles, pluts i, fins i tot, culleres). Quun es badaven i es 
trenca ven, es guarduven per tal de celebrarla "ResurrecciódelSenyor". 
En arribar lu Pasqua es treien ul carrer les cassoles i plats badats i els 
xiquets els una ven trencant tots. El significar d 'aquesta festa era el de 
trencar tot ullo Jleig (cnssoles trencades), per tal d 'oblic.lar tates les 
muieses fetes durant l'any passat. 

1.:1 Projecte de recerca a111ropolo.11,ic:o i 11mse11 e/nop,riific 



V. VIDA 1 MORT. 

Salvador Almenar Balfester, Osear Pelis Ros, Fabüm 
Solí.\' Vázquez i Alicia Torres Guiflem. 

Ritus de naixement. 

En procluir-se un naixement, hi havia dies de joia i festa pera la 
família. El xiquet era batejat nonnalment al cap d 'un o dos dies, en 
prevenció que agufés qualsevol malaltia. La comru·e feia un paper 
impo1tant dintre dels batejos, ja que era la dona que duia el xiquet eles 
ele la casa fins al 'església. acompanyada per dos padrins. 

realitzat als 1"stit11ts dl' natxillaat de Torn'llC. Curs 1991-199:!. 15 
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El toe de campanes per als bate jos era de volteig ambla campana 
menudu i rñpidament. 

Els butejos es feien qualsevol dia de la setmana, pel vespre. 
Després de la cerimonia tornaven a casu; eru nleshores quan es 
llan~aven caramels, xuvos, peffes i, en casos molt especials, fins i tot 
pessetes. 

En arribar a casa s'hi feia un convit per als familiars, ve'ins i 
coneguts umb pastes, mistela, etc. 

Al xiquet ti feien uns bolquers [bolc\ldes] especials pera aquell 
día. Eren normalment blancs i estaven preparats amb molta cura. 

Ritus de mort. 

En morir una persona, els familiars i els amics Ji feien vetlla 
durant tota lanit, permostrarelrespecteieldol. Desprésdel sotenwnent 
í dunmt nou dies s 'ajunta ven per tal de passa.r els Quinze Misteris del 
Rosari , precs especials per a aquest escleveniment, la qual cosa 
s'anomenava la novena. Era costum també de tornar a donar el condol 
al vuité c.lia als fumiliars. 

Per comunicar que algú havia mmt es feien sonar les cumpanes 
a mig vol si era persona gr:m. Quan era un infa1t, pero, son a va una 
campana menuda al vol, i el taüt era de color blanc. Les diferencies 
socials es manifestaven als sote1rnmcnts (llums. rams, nombre de 
retors, catifes, etc.). 

[Testimoni facilitat per Pilar Ros i 01tí, Josep Pe1is i Guai1ter i 
Asunción 01ts i Planells ) 

Religiositat (cronica breu). 

La religiositat a Torrent esta arrelatla al passat. La religió 
cristiana fou im posada perla Reconquesta, mentreque en altres pobles 
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... LA CULTURA POPULAR A TORRENT 

ve"ins, com ar:.i Alaqu~s o Alcasser, es m:.inti.ngueren les creences ur:.ibs 
fíns J'eKpulsió de1s moriscs ( 1609). 

Durnnt el segle XIV, Torrent disposava d 'una Kicoteta església 
gotica, que fou destruYda dunmt les revoltes de les Germanies (1521). 
A les darreries del s. XVI va come1war l' edificació del 'esglési:i actual. 
L'any 1597, els Jurats Pere Silla i Pere Ferrer, en nom del Consell 
Muni\:ipa1, donaren !'ermita de la Nostra Senyor:i del Mont-Sió i els 
terrenys que J 'envoltaven als religiosos franciscnns alcantarins. L 'any 
1605 es bene"lu la nova església del convent. 

Enc:u·a que no se sap la data exacta de J 'edifü:ació de) 'ermita de 
Sant Lluís Be11r::111, se sap que l':my 1657 ja estuva c.:onstruYda. Així, a 
les darreriesdel s. XVII ja disposava Torrentdels tres Jlocs deculte més 
tradicionals. 

El con vent regentat pels Terciaris Caputxins des del 1889 es va 
clistingir per les seues activitats catequetiques, culturnls (teatrals i 
espo1tives) i educa ti ves. Cal fer esment també ele l'acollida popular de 
les missions jesuítit¡ues que hi hagué a Torrent els anys 1895 (any en 
que cal registrar l 'anecdota que era tal la quantitat de gent que hi havia 
al temple que es proclu"lren avalots per tal de poder accedi.r), 1907 i 
1914. 

L 'any 1923 s 'encarregaren els franciscans de la predicació i el 
1929 els redempto1istes. També cal fer esment d 'al¡,.runes mosrres 
d · antidericalisme al si deis cmTents re publicans dur:mt aquest període. 

Dur:mt la Segona República el sentiment religiós va contribuir a 
:.igreuj:.ir les tensions socials, ja que la llibeJtat de culte contemplada a 
la Constitució. no autoritzava el toe de campnnes, J'ensenyament 
religiós i l 'assistencia del clergat amb creu al\: ad a als soterrame.nts. Als 
primers mesas de la Guerra Civil s'executaren els mernbres del clergat 
parroquial, els terciaris c:.iputxins del Convent i alguns seglars que 
pe1tanyien al Cercle Catolic. Despréscle la Guerra, destaca lacelebració, 
l'any 1949, cl'un Congrés Eucaiistic. 

realit:at als lnstituts ti<' Batxillerat ele Torren/. Curs 1991-1992 17 
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La religiositat popular és palesa en manifcstacions fcstives i associacions scglars . 

. 18 Projecte de recerca aJJtropológica i 11111seu etJJográj/c 



VI. FESTES 

Sant 

Francesc Fem<lmlez Navarro, Pedro J. Garcút Belmonte, 
Susana M art(Juárez, Emma Moreno M om, A(fons Tudela 
i Canuto i l11maculada Va/cárcel Barat 

El 17 de gener de cada <my se celebra la festa de S:mt Antoni 
(anomenat popultmnent, del "porquet"), amb molts actes que, per 
desgracia han anat perdent popu laritat i impo1tiincia. Aquesta feste té 
mol ta repercussió en pobles com Canals. Xírivella, Torrent de Fenollet, 
etc. 

A Torrent la festa és procurada per uns trema festers del carrer de 
Pila (Pare Méndez). que organitzen un conjunt d ';:ictes, com arn: 

- La processó.- És el primer acte de les festes i consisteix en 
el transllat de la imatge de Sant Antoni pels voltantsfins 
l 'esglésiadeMont-Sió. S 'acompanya dedol9ainersi tabaleters 
i d'una banda de música. 

- Cursa de Sa11t A11to11i.- Aquesta cursa es fa un diumenge de 
matí, a les 10 h., amb distintes categories. Dur:rnt anys va 
es tar impulsada per "Paquito, el fletxa", recentment mort. 

- El menjar tfpic (L'aiTos al forn) [vegeu el capítol 

IV sobre els menja.rs típics]. 
- Fogueres de Sa11t Antoni.- Vu1garment anomenades 

"crema". És una de les més velles tradicions. 
S 'arrepleguen "trastos vells", cadires, tau les, mobles, 
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APROXIMACIÓ A L'ANTROPOLOGIA / ... 

atifells, etc., que es posen al mig del carrer per cremar-los 
a les 12 de la nit. 

- Benedicció deis animals.- És l'acte central de la festa. 
Comenc;a a l'església de Mont-Sió, on la gent du els seus 
animals (cavalls, gossos, ases ben decoratS i pardals) i el 
rectorprocedeix a la benedicció. A Torrentsecelebra un dia 
indefinit, després deis actes de Canals, Xirivella, Alaquas, 
etc. 

- La "corda".- L'acte més espectacular. Es realitza a les 12 
de la nit i consisteix, no tant en una "corda" propiamentdita, 
sinó en e l llan9ament de coetS "borratxos". 

Sant Blai. 

Se celebra el 3 de febrer, al carrer de !'Ermita (ara Ramón y 
Cajal). És típic el ··gaiato" (un pa prim, ambmassade rosquilleta, trenat 
en forma de gaiato). 

A la festa de l'Església és típic fer una creu amb l'oli bene'it a la 
gola, i frns i tot, agafarampolletes el 'olí perdur-lo a casa.Perla vesprada 
se celebra una processó, amb xiquets i xiqueles vestits de clavaris i 
clavarieses. 
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L'Encrada de la Flor. 

La Cvnji-aria del Rosari. 

La festa de "/'entra" (entrada) de lajlvr esta organilzada perla 
Confraria de la Verge del Roser, que fou establida a la Parroquia de 
l'Assurnpció, el 2 de febrer de 1606, i que va fer introclucció al 
Reg1ament ele la Confraria el 20 d 'abril de 1629. Per 1 'antiguitat de les 
seues Constituc.:ions. entre aHres motius. la Confrarin va estar restaura
da el 1907, amb la redacció d 'uns Estatuts nous. 

EJ rvsari ptÍb/ic. 

Un deis diversos actes que organitza la Confraria del Rosari és el 
rosari ptíblic, allo fonarnental del quul és 1' oració i la ll oan~aa la Verge 
per mitja deis rnisteris del rosari. Aquestes oracions es fan pels carrers 
i places del poble, durant les nits del mes d 'octubre i els diumenges per 
la vesprada, des del mes d 'octubre fins ul de maig. A aquestes preg:u-ies 
s'ha afegitdarrerument un dia més: 1' 1 de novembre, diada de Tots els 
Sanls. que es prega pels difunts, sense cantics. 

La processó come1wa a l'errníta de Swlt Lluís Beman i finalitza 
a l'església de l'ennita o del Consol, després d'haver passar pels 
carrers. presidida per una imatge menuda de lu Verge del Roser. 
Aquesta Confraria ha tingut sempre una capella propia, en principi a 
l'església de l 'Assumpció i després una capelleta adossada al convent 
de Mont-Sió. 

El rosmi de ! 'aurora. 

A Torrent, comen<;i't el rvsari de /'aurora al segle XVJJL 
Twmrnteix, ce1tes dificultats sorgicles a la Confraria, motivaren la 
creació el' unu associació específicament dedicada alrosari ele l 'aurora, 
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i a la qua! no es podía pe1tunyer si no s'estavu inscrita la Confraria del 
Rosari. Es vacrea.runasecció de joves l'any 1902, que va confeccionar 
les regles o bases de J'associació del rosari de !'aurora de Torrent, el 
qual va manten ir la practica del cant de! 'aurora i el prec del rosari. 

Tots els diumenges i festius que vru1 des del 8 de desembre fins el 
6 ele gener,a l 'alba, s'iniciael recorregut pelscarrers,convocant lagent 
amb cobles al.lusives al prec del rusari. Dues etapes ben definides: 
Advent i Nuclal. 

El cicle d'Ad1·ent comprén del 8 ele desembre al diumenge 
anterior a Naclal. Comern;a poc abuns de les 6 del matí del día de la 
Immaculada i marxa cap a Mont-Sió, ~uTibant fins a les pones de les 
oficines purroquials del Teatre-Llar Antonia. En aquest punt, es trau al 
ca1Terel bombo de la Confraria i instruments musicals de ven t. Donen 
tres colps al bombo i, acompanyada de la restad 'instruments, es canta 
la primera copla: 

22 

"Alegria, que anumece el día. 
Ya van clareando los rayos del sol. 
Le daremos los buenos días 
a la Virgen pura de la Concepción" 

I el solista canta 

"Es el mayor don." 
A la qual cosa, contesta el cor: 
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Les processons s6n una mostra frcqilcnt de la rcligiositat. 

·"El tener por _amparo a María, 
rezando el rosario con gran llevoción. 
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J els "aurorers", amb el so del bombo, ixen del pati del convent, 
baixen pel carrer del convent i es paren als quatre cantonts, on diuen: 

"Al rosario de María tocan, 
por falta de gente no puede salir. 
Llamaremos ángeles del cielo, 
que los de la Tierra no quieren venir. 

1després4ue el solista c.liu: 

"¡Hermmios venid!" 

El cor acaba l 'estrofü amb: 

"A rezar el rosario a María. 
si el reino del cielo quereis conseguir. 

1 continuant pel carrer del convent, s'arriba a la far;ana de 
I'Ajuntament, a la po1ta principal del qua! es canta: 

24 

"En miwd de la plaza, seiiores, 
se encierra una joya de grande mlor. 
Es María la iwre de gracia, 
refugio y amparo del que es pescador. 

1 el sol ista entona: 

"Es el mayor don". 

1 el cor finalitza: 

"El tener por amparo a María, 
re:ando el rosario con gran devoción. 

les fa el comiut ambla cobla obligada de: 

"Sacerdote, ministro de Cristo, 
<Jll<! con vuestras manos levanrais a Dios, 
lo bajais desde el cielo a la Tierra, 
con dulces palabras de consolación. 

1 el solista contesta: 
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"Es el mayor don". 

1 el cor acaba amb: 

... LA CULTURA POPULAR A TORRENT 

"El tene.r por amparo a María, 
rezando el rosario con gran devoción. 

Des de l' Ajuntaments'arriba de nou al conventde Mont-Sió, al 
seu pati, 011 s ·entona la lhUTern cobla, que diu: 

"Y con ésw, yo ya me de!!.pido, 
mi lengua no tiene más explicación. 
Yo quisiera, reina soberana, 
ser /10111/Jre más sa/Jio que el rey Salomón. 

1 el so lisia contesta finalrnent: 

"Es el mayor don". 

1 el cor acaba de nou amb: 

"El tener por amparo a María, 
rezando el rosario con gran cle1·oci/J11. 

El eje/e de Nada/ constitueix la segonn pa11 de I 'Aurora, que va 
des de la nativitat del Senyor (25 de desembre) fins al dia ele Reís (6 de 
gener). Les cobles d 'aquest cicle nadalenc sún més alegres, i fins i tot 
hi ha més instruments mu!:iicals (panderetes, etc.). L' Aurora ix el 25 de 
desembre, així com 1' 1 de gener. amb el mateix recorregut que el dia 
8 de desembre. La resta de dies els rec01Teguts es f~U1 pels diversos 
b:uTis, po1tant Ja direcció el músic del bombo. Era costum eixir al 
migdia pels caners, amb cabassos portut1¡ pels cavalls, tot i arrep1egant 
les almoines del ve'inat (26 de desembre, 1 i 6 de gener). 

La primera cobla que al pati del Convent es CJnta és: 

"La noche de Naridad 
en el creciente dd dia. (bis) 
ha nacido el rey ele/ cielo, 
para bien de nuestra vida." 
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1 el solista canta allo de: 

"¡011, q11é ruhiv! ¡Oh, qué />ello!" 

I respon el cor: 

"¡Oh, (/lié hermoso! ¡Oh, qué bien!". 
A medianoche ha nacido en el portal de Belén.·· 

I el solista, tot i repetint la frase de Betlem, acaba,junt ambelcor, 
de la següent manera: 

"De Belééén ... 
En Belén tocan a fuego 
del port(Jf salen las llamas. 
Víc!Or, 1'Íctvr que ha naciclo 
el rede mor de las almas." 

Entre cl'altres c~mr;ons nadalenques. també s'hi interpret:.l: 

"¡Vil'll San Luis Bertrán! 
Varón justo y penitente. 
Eres nuestro protector 
y el amparo de Torrente." 

L ·entrada de lo flor. 

A la devoció a Ja Verge del Rosers'afegí elcostum de l'exallació 
a la Primavera. Les festes a hl flora se celebren. segons Ovidi, des ele 
l'any 173 a.C. cap al període 28 d'abril- 3 de maig. Aquesta festa, que 
també conserva vestigis arabs, va estar cristianilzada. 

La Confrmia del Rosari ha vinculat la festa a l'exaltació de la 
Verge. L 'acte consisteix a eixir al camp, la matin:ida del' l de febrer, 
i tallar una branca cl'ametler, per oferir-la a la Yerge. La festa 
s'acompanya ele coets i l'ofrena ele flors a la Verge. 
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Tr:.iclicionulment, es marxavn per tall:.ir la branca :.imb carrns 
enram:.its de mmta, amb menj:.ir i beguda (vi torrentí), envers la seIT:.i 
(M:.is del Jutge), a l:.i p:.11tid:.i on hi ha d 'ametlers florits. S 'hi fei:.i un:.i 
paell:.i i es tallav:.i la branca triad:.i. 

De tomada al poble, s'arribnva n l'Ennit:.i cap a les vuit. Un 
home, ambla br:.inca al muscle, va entre un:.i doble filer:.i de mees agafuts 
amb tenalles, i seguir ele la b:mcla de música. 

El recurregut tradicional :.inava pels carrers Maria Puig, Ramón 
y Cajnl, PI. del bis be Benlloch, currerde Sagra, Pln~:.i Mujor fins arribar 
a l'església, on són solr:.its els mete;; per formar una nit de foc. 

El rector ofereix un:.i branca d'ametler :.i J:.i Verge. Perla nit hi 
havia més coecs (:.imb la "ratlla'' de parees) i "canti\ d'alb:.ies". 

"Les enramaes" i el diumcnge de roses. 

La nit del dissabte primer e.le maig és Ja "nit d 'enr:.unues". És una 
nit de cants. després dels quals es fan "enramaes" de flors natu ral a les 
portes de les cases, catifes de petals als llintlars de les estimades. 

L 'endemfléseldiumengederoses. Era típic el tocar de m:mtellina 
amb un lla<; blau als cabells i una processó a la Verge del roser. La 
imatg.e va precedida per"les apareliaes": carros enramats de mu11:.i que 
van estenent una catifa "d'enramaes" pels carrersdel poble. L ' iti.nerari 
és: Eixida di! r església perla porta ele l'Ho1ta, carrer Sant Doménec, 
c:.iffer lle la Verge de !'Olivar (clel Pi), Sant Cristbfor, PI. Bisbe 
Benllocl1, Sagra, Pl. Major, carrer de l'Església, PI. de l'Església fins 
a I:i pa.rroqui:i ele 1 'Assumpció. Aquestaés una processó "deis fodri.ns". 
Conclou ambla c.lisparacla d'un castel!. 
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VII. MÚSICA 1 DANSA 

Javier Claramonte Zafón i Armando F emández Laso 

Tol el món coneix l'expressió: ''Acabar com el ball de Torrenl''. 
No fa molt que u la nostra ciut:itencara es representa va cantunt i bullanc 
una típica dunsu torrentina: "El bull de Torrent". que tingué el seu 
maxim esplendor al s. XIX. A p:utirde I 840, comenc;a.ren a aj ornar-se 
les representacions. Avui ju no es fa. Així i tot, conservem mulcitud de 
cestimonis que ens en p;u"len, donant raó ele la seua historia, pa1ts i lu 
manera com es representuva. Els personurges interpretuven teacre, 
mímica i canruven. A gruns crees, l'estruccura del ball de Torrent és: 

1) El repés. 

S 'iniciuva a les 8 del matí, en eixir Ju comissió de disfressats,que 
po1tava el mateix nom que el pas. Aquesta comissió recorria els punts 
pri.ncipabi de la poblució i exigia arreu multes d 'un vulor menur per 
motius d'allo més disbararats. Dos dels disfressats huvien de realitz:u 
el paper de virreis; nitres cinc i.ndividus feien de regidors i d'ulcalde. 
Aquest últim duiu un gran bastó, tot i figurunt ésser J 'autoritut. Toes ells 
s 'aplegaven u les 12 al casal consisroriul. Posteriorment el vi rrei, lu se u u 
dona, el rector, els del 'ujuntament, preceditsdeldolc,:ui.ner iel tubaleter, 
eren condu"its pe! poble, invitant lu gent a la sessió de la vespradu. Una 
nota impmtant d 'aquests personatges era Ja ridiculesa i fingida 
pompositat umb la qual es vestien i acruaven. Tots ells i lagenrque se'1s 
unía eren els que formaven la cavulcacla, pus següent del Ball de 

· Torrent. En resum, era una crítica a l'abús fiscal al qual es veu sotmés 
el poble, mitjanc;unr un grup de persones disfressades ridic.:u lití'.aven els 
virreis i nitres govem~U1ts. 
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2) La cava/cada. 

Es reunien perla vesprada, n una hora nnteriorment convenida i 
;:il mateix punt que huvien verificar tots e1s de la cavalcadu iaquells que 
havien de prendre part al Ball, executantcadascü el seu puper. Totifent 
notar el rector i els de J'ajuntament als v irreis totalll> notuble que hi haviu 
en carrers i places, arribant així ul punt on havin de celebrar-se el Ball. 
i al tercer p;:is. Virreis i rectors eren condu"its en un canuatge, al so de 
la música típica de la funció. 

3) La volra perla pla<;a. 

És ací on es celebrara el bull. El lloc no és sempre el mateix. N 'hi 
h;:i prou amb un lloc espaiós, assenyalat umb antelació amb cadires i 
buncs. La cavalcadadonav a voltes a tot el recinte, salud:U1t afectuosament 
cap a1s costats: després seien en lloc preferent. L'a1culde, amb un 
enorme esque11ot, iniciava el que havia de ser la primera part del bull, 
en la qual, multitud de parellesd 'amb<.lóssexes, vestits a l'estil del País, 
baJlaven al compas de les dolpines. Seguiclament eren el virrei i la 
virTeina els que. sempre amb fingidu majestuositat i agafats clel bra~. 
donaven alguns passos de ball. Al poc el vinei era substitu'it per 
l'alcalde, i aquesta la seua vegada pel rector. Amb aixo s 'arriba al 4uait 
pas del ball. 
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Al Ball el<.! Torrc:nl es desenvolupa un:i p:irodi:i de le.~ ;rntoritals: el virrci i la vim:ina, 
l'alc:aldc i cls rcgidors ... 

4) La dan.\·a deis ojí"cis. 

Aquest ball consisteix en que alguns dísfressuts, portant 
insttuments o eines de l'ofici que volien representar, donaven varies 
voltes, al campas que un altre, que representa va el mestre, nuu-cava. 

5) El ball de les gitanetes. 

Col.locava en aquest ball un deis de I' Ajuntament un coet 
subjecte a ~m1 tauleta i aquesta en les "parts nobles" del regidor. Es 
cala va focal coet i el regidorcon"ia fins que el coets'apagava, caienten 
aquell moment i fent-se el mo1t. Els seus companys buscuven admírats 
u l'agressor, tot i realitzant múltiples gestos i carasses. 

6) El pas del barber. 

Ací dansa el barber. Aquest simula d~gollur un víatjant per 
fu1tar- li els diners. L' Ajuntnment ix a buscar-lo, registrant barrets i 
mocadors deis assistents i, fins i tot, bolquers d'nlgun xiquet. En ser 
trobat, el barber és afusellat. 
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7) El ball deis ve/Is. 

Consisteix el pas en el ball de dos vells que clonen voltes al 
compas de la música. El vell empenta va la seua parella que queia a teITa 
i fingia morir. Se se guia el mateix procediment que ul pas anterior. 

8) L' esrern11t. 

A tot m;o, fingia la virreina un magnífic esternut. al qual tots els 
assistents responien llanc;ant-se a terrí:l i renlitzunt els més grotescos 
moviments i contorsions. Durav a uquesta farsa fi.ns que un regidor els 
feiu aire per mitja d 'un immens "palmito", recuperant-se tots. 

9) L' est11dia11ri11a. 

Un grupde jo ves disfressats arriba ven a lu plac;a, després d 'ha ver 
recorregutels principals carrers i places del poble, tocant jotes i cobles, 
i donuven la volt a a la plar;a. Desprésde laqual cosa, pn.rellesd 'ambdós 
sexes eixien a ballar al so de la seua música. 

1 O) El refresc. 

Parodia va aquest µas, el refresc que l 'Ajuntament havia d 'oferir 
uls virreis. En lloc de sucs i pastes, els macers o porters poiten aigua 
blanquejada amb midó i trossos ele fostu pintada. Els virreis en veure 's 
engany:.its tiren tates les viandes enlaire. 

11) Els tornejants o dansants. 

Consistía en una comparsa de disfressats de blanc, amb tinells 
que, duent en les mans uns vol tes de flors i d 'altres panderetes, 
evoluciona ven al campas de la música. 

12) La dansa de la bal/era. 

La forma ven una parció de fingits llauradors que s 'unien uns als 
ultres mitjanc;ant un llarg drup on hi havia uns forats, per on passaven 
els caps. Així, i al so de la música, dona ven voltes i fon na ven dife1ents 
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13) l' alcalde amagat. 

Tot i fingint estar avorrit del seu ciiITec, aquest funcionaJi se'n 
pujava a un pal, col.locat u tal efecte en un dels c:.mtons del cercle. Els 
seuscomp:mysel busca ven entre elpúblíc, fingintno veure ' l. Fi.nal.ment, 
amb gran joia i satisfocció, el trobaven. 

Un xicotet número afegit a aquest últim i anomenat els "alcids". 
rnostrava uns quants individus que realitzaven una serie d 'exercicis de 
forc;a i ec.¡uilibri. 

14) Els contrahandistes. 

Acaba amb aquesta pantomima el ball de Torrent, la qua! 
consisteix en que uns disfressats d 'andalusos, ''majos·· o git<u10s 
d 'umbd(ÍS sexes arriben a la pla~·a, repa1tint. ab:.ms, per tot el poble 
llepolies i dol<;os. Ja a la pla<;a, simulen ser conegutsde l 'autoritat i una 
de les dones comenr;a a vendre tabac. L 'ajuntament s'adona que el 
tabac és ele con traban i intenta de prendre'l amb molles precaucions. Es 
proclueix un avalot terrible entre propis i aliens. Després tl'una estona. 
el caos és total i no se sap qui és el guanyador i 4uiel perdedor. Tot ac;<>. 
és ciar, sense agressions reals. És aquest pas el que ha donat origen a 
l'expressió "aca/Jar com el /J(ll/ de Torren!''. 

Es representa va a la plac;a de bous de Valencia i, a Toirent. a la 
pla<;a de Sant Domenec. 

El grup de teatre "L 'u i el dos" n 'ha fet una versió moderna, 
encurn que podem dir en general que ha cleixat de representar-se. 

Un ;.drre bull conegut. encara 4ue ~mbla no específic del poble. 
és l'anomenuda ··xr1quera vella", una dansa popular que irnitava els 
balls que es feien a la co1t des del s. XVII. i que s' interpretava en 
qualsevol lloc, amb vestit de feinu i al so del tabaler i la dol<;aina. 
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Bibliografia basica sobre aquest apartat: 

- Vicent Beguer Esteve: El teatro en Torren t. 
- José M. lborra Lem1a: Historia de Torre11t. 
- ld.: Historia básica de Torre11t. 
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VIII. EL MÓN INFANTIL 

Jorge Al un su Subri11u i Juan Samuel llaixauli Suler 

Han eswt jocs característics al poble de Torrent: 

Tiromh are.- Dosequips,amb igual nombre de membres.de 10/ 
16 anys, juguen al cnmp lliure. amb una pilota per jugador. Se situen 
clues files enfrontaúes, llanr;ant-se les pilOLes i formant ares en !'aire. A 
la sen y al de! 'arbitre es llanr;a i s'arreplega. A qui li cau lu pilota, perd. 
S 'estableixen puntuacions, pen.lent o guanyant quan s'hi arribe. 

Bofos.-Nombre dejugadors indefinit, des deis lOanys. Terreny 
pla. Es juga amb "bolos", pals, pals rodons, pilota ... Uns 6 D més 
"bolos", d'uns 25 cm. d'alt i 5 d'amplarin, es planten separats uns 15 
cm. entre ells. Els jugatlors, a uns 5 m .• llancen els "bolos" o les pilotes, 
tres voltes seguides. Guanya qui més "bolos" tomba. 

Corda.- Nombre de jugadors inclefinit, fins i tot u, a qualsevol 
camp. El moviment de la corda i els bots deis jugadors. s 'acompanyen 
amb carn;onetes, com lra: "Una, dos y tres/ pluma, tintero y papel /para 
esc1ibirunaca1ta/ a mi querido Miguel/y la c:.u1a decía/ recuerdos para 
tu tía/ la que se llama María/ una, dos y tres ... ". Amb h:.ibilitat van 
incorpor:mt-se la resta de jugadors. 

Dir'lholo.- Nombre de jugadors indefinit. eles del 7 anys, a 
qualsevol terreny. El material és un cos específic que consisteix en dos 
cons units perla punta i una corda,elsextremsde laqual estan subjectes 
u dos pals. Se situa la corda a sota del "diabolo", al punt cl'unió deis 
cons. El "diilbolo" gira per l'impuls de la corda corresponent al bra<; 
clret, tot i cle.spla~ant-lo de costat a cost;.it. Es pot enlairar i arreplegar
lo amb la cordu, fin.s i tot d 'un jugador ;.i un altre. 
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A lesnmagades("al escondite" J.-Nombredejugadors indefmit. 
d'edat indeterminada, a un lloc on es puguen amagar. Un jugador 
amaga el cap sota el brac; i compta un nombre indeterminat, mentre la 
resta de jugadorss'amaga. Desprésdóna avís iesdisposa a buscar-Jos. 
Ha de tocar al jugador descobe1t per tal que aquest continue el tom. 

El /11giti11.-Qualsevol xifra de jugndors deconsider:.ició, com ara 
uns vint, de més de 1 O anys, amb xiulets i mocadors i en un terreny 
preferiblement accidentat. El "fugitiu" du un distintiu, com ara el 
mocador al bra~. i crida l 'atenció de vegades. amb el xiulet; potamagar
se als límits del terreny. La resta el persegueix. 

, El gll/ i In rata.- Amb un nombre parell de jugadors i l O com a 
mínim, d 'u ns 7 a 1 O anys. Un jugador fa de gat i un ahre de ratoli. La 
resta forma un cercle que envolta la rata, mentre el gat hi resta fora. En 
donar-se el senyal, comen~a la cacera. El ratolí ha d'escapar amb 
habilitut de les urpes del gat, que huura obligatbriament que imitar els 
moviments d 'aquell; la rata, per evitar ésser capturada. ha de córrer en 
tates les direccions. entre els jugadors. i recolzar-se en aquests per 
escapar. El gat guanya quan atrapa el ratolí. tot i imitanr els moviments 
de !'animal. 

Home pres.- Amb un grup no inferior a l O jugaclors. el 'entre 8 
i 12 anys, i amb una pilota. Per soiteig, es tria un perseguidor, que dóna 
un sen y ali obliga la resta a eixir en to tes les clireccions. El perseguidor 
sense moure 's del lloc, llun~a la pilotacontraqualsevol company; sinó 
li toca ,comenr;n ele nou; si algú és tocat, esdevé home pres. Perseguidor 
i ajucla.nts, sense moure 's del lloc, poden passar-se la pilota, percolpejar 
amb més facilitat a la resta. Acaba la pa11icla quan tots els jugadors han 
estat tocats. 

Gerres el" aigua.- Curses amb gerres d'aigua, tot i procur:mt no 
vessar el líquid. 

Caniques.- Amb un nombre de jugaclors indeterminar. amb 
"caniques", en un Jerreny de terrn dura. Presenta variants, com ara: 
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El .. gua" o "la figueta".- El cercle. del qual es trauen les boles, 
colpejant-les ambla "canica del xut". Amb mol tes varietats. Cal llanc;ur 
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la bola amb els dits, pera la qua! cosa hi ha tres modalitats: agafada pels 
dits polze icor, s'impulsa amb l'índex; subjecta amb el dit polze i 
l'ungla del cor, s'impulsa estirant el polze; subjecta entre l'ungla del 
polze i Iasegona falange de l'índex, s'impulsaestinmt el polze. Al joc 
del ''gua" es guanya la bola del contrari després d 'aconseguir"xives", 
que és un col p. "peusbons", queésun sois colpdeixant l'espai entre les 
boles perque s'hi puga ficar un peu -si no el tom passa als altres 
jugadors-, "matute", un altrecolp ben fo1t, ambla fmalitat que s'allunye 
la bola del contrari el més possible del "gua''. i acostar la propia, i, per 
últim, el "gua", que consisteix a introduir Ja nostra "canica" al forat 
d'eixida. 
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IX. TEATRE 

Relen Bayo Villm~ Carolina Suárez Escuder i Maite Va
quero M ornleja 

[lnfom1ació elaborada a pa1tirdel testímoni d 'Ampn.rú1 Fomer, 
actríu local de la Companyia Parroc¡ui(I/, i el llibre Torrens 
ja citatl 

Sense cap dubte, els antecedents teatrals toITentins es troben al 
Ba/I de Torrenr [veure) . 

Al segleXIX torrentíhi havü1 alguns teatres, com ara el deMont
Sió, també conegutcom el Convent, on actuaren companyies com Els 
Germans Plumar, que els torrentins anomenaven "comecllants". Les 
actuacions aixecaren les protestes del rector Aicuit. L 'escena riel 'aquest 
teatre estav a situar entre l'antiga cu ina i el refectori. Tingué pro u d 'exit 
la representació de 1 'obra Diego Corrientes. 

Arran d 'una inundació,es va constituir una novaentitatanomenada 
Jm·entud Artesana, amb finalitat benefica. 

El 16 de novembre de 1884 es vu inaugurur el Teatre del carrer 
de Sagra, on es representaren peces que assoliren gran exit, com ara 
La /amarina i 1:.1 peca en valencia El río sinagiies, per una comp:.myía 
de jóvens aficionats, en la qual destacaren la senyoreta Pepita Marí, 
Isidro Maitínez, Diego Pana i Hermelando Andreu. També hi 
pmticiparen a les representacions els aficionats torrentins: Manuel 
Rius, el seu germil Pasqual, Luis i J oaquin Vicia], els gennans Cervera 
i Rodríguez, etc. Tumbé foren molt famoses les peces La estrellr1 de 
Nazaret i La huida a Egipto. Aquest teatre va funcionar durant més 
d'una decacla. 
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Als daners anys del seg le XIX, al Cercle Catolices representaren 
peces de teatre, tot i seguint la inspiració cristiana. S'afegien, en una 
primera etapa, festes i reunions socials, així com vetlades literaríes. 

Ja al segle XX, en una segona etapa, s' inicia la construcció de la 
nova seu del Cercle Catolic a la pl:wa de Colom, que compta.ria amb un 
bon pati ele butaques, així com ga!Jiner i llotges. Hi havia tres po1tes 
d 'entrada i disposava de camerinos. 

· Ja al segle XX destaca El corra/ot, tumbé conegutcom el Teatre 
d. Estiu o Parroquial, amb un pati descobe1t, on es representaren 
comedies. drames, sainets, etc. El retor repartia els papen;. Miquel 
P011osés Estívalis, natural de Llírb, eral 'encarrcgutd 'aquest teatre i de 
la seua companyía d'actors. deis quals cal citar José Ferrís. Guardina 
Romero i un tal Ibañez. De vegades, les figures més descacades 
arribaven de Valencia. El repe1tori, setmanalment renovar, inclo"ia 
peces com El cantar del arriero, La del soto del porml. Los clm•eles, 
Aragón, La madre guapa, Dueíia y señora, La educación de los 
padres. etc. La majoria es representava en castellil. encara que també 
se 'n feren en valencia. 

Atés el caracter religiós dels establiments, s'ucceptava lu 
"sarsuela", pero mai les "variettes'' ( organüzades, aquestes. u les festes 
grosses per 1' Ajuntament). 

Tumbé cal fer esment de la importancia del teatre religiós 
torrenlí, representada sobretot pels "Betlems". Totes les obres es 
representaven en un espai tancat, 1levac clel Ball /la11rador que es feia 
a !'aire lliure. Els actors, que assajaven rotes les nits, no cobraven per 
les actuacions; les des peses del lloguer deis vestits (a la casa Insa, de 
Valencia) i d'escenogrnfia, etc. anaven a carrec de la parroquia. Les 
entrades eren molt barates i n 'hi havia d 'abonuts. Les sessions més · 
nombroses eren les de dissubte per la nit i les de diumenge per la 
vesprada. 

D'entre les companyies d'aficíonats. més o menys estables, de 
teatre a Torrent hom pot citar: El teatre del "rosco", El calatín, La 
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filoxera ,la<.lel cinema Ce1vantes, la del teatredel Convent, la Companyia 
Antoniana, etc. així com també d 'nitres de cnire faller. 
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X. CINEMA 

Alicfo Giménez Ab<ul i ]lília Za bala Tom<ls. 

[Transcripció-resum de 1 'entrevistarealitzada a Amparo Barnt 
i a son pare, propietaris del bar de l'antic cinema Liceo1 

-Quin tipus de gent anava al cinema? 
-Als anys 60 hi turnva tot tipus de gent. Hi huvia tres sessions: a 
la de es l 5,30h. anaven les"pandilles" i les famílies ambtots els 
fills; a la de les l8,30h., les parellesde nuvis sobretot: perúltim, 
a la de les 21 h., els matrimonis i la gent major. 

- H i hnvia algun cri1eri de selecció de les pel.lícules? 
-L'empresari :mava a Valencia i tractava de triar sempre les de 

més cntegoria. tant espanyoles com estrangeres. 

-H i havia 1111 cinema d' estiu? quin horari tenia? 
-Si. L'obri.ren l 'any 1975, qu:m ja no hi ha vía molta censura. La 
sessió comenr;t"lva a les 9 de la nit; solien anar fomílies umb el 
sopar; triaven tuula i sopuven mentre veien la pel.lícula. La 
majoria de la gent anava tots els c.lies. encara que posm·en la 
mateixa pel.lícula. Normalment es projectaven dues pel.lícules: 
la primera més fluixu i. cap u la mitjanít, la bona. Quusi toteseren 
pel.lícules ele vaquers, de risa, de romans ... res transcendental. 

- El ci11e111<1 jimcionava com <1 guardería? 

-Aixo és celt. Els pares portaven els xiquet~ a les 3,30 i a les 9 
tomuven aperells. En llocde veure la pel.lícula,donavenguerra. 

- Qui ns eren els hdbits de les pare/les? 
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-Els aposentadors acceptaven seure-les a les darreres files a can vi 
d 'una propina; feien la vista grossa i enviaven les "pandilles" a 
les primere.s files, per tal que no els molestaren. La veritat és que 
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duna ven més guerra les "pandilles" que les parelles. 

- Quina uti/ítzació feien del bar? 
-Era un servei molt utilitzat. Compraven de tut, eles de pipes i 
caramels fins a pastissets i ''xocolatines". Encara que també hi 
haviagent que preferiacomprarels pastissets a la pastisseria del 
costar. 

- Quanrs cines hi ho1·ia a Torrent? Com esrm·o lo compet<:ncia? 
-La competencia era enorme. Hi havia tres cines: el Muntecarlo. 
l' A venitla i el Liceo. El més vetera i el més bonic era el 
Muntecarlu, pero el Liceo era tan gran cum els dos altres junts 
i poitava les pel.lícules més noves. Després s'uniren el Liceo i 
el Montecarloperqueelsinteressava mésperal negoci. De tutes 
mane res. la genthi <mava menysperque.en no havercompetencia, 
ja no es preocupaven de triar bones pel.lícules. Normalment, 
tutes les setmanes hi havia un "estreno". Dilluns i dimaits les 
pel.lícules eren més tluixes; el dimecres era el día de tancacla i. 
durant el cap de setmana. ficaven la bona. 

-Com afectava el calenclan· anual a la progmmació? 

-A la Set mana Santa ficaven pel.lícules religioses i la gent anava 
per les vesprndes perl1ue perla nit eren les .. processons de les 
vestes". El mateix passava a Nada!; les pel.lículeseren de l'estil 
de La rúnica sagrada o Los diez mandamienws. 

- Quina va ser !a pel.lírnla més "taquillera" que recorda? 

-De les estrangeres, Historia de 1111 condenado. amb Rock 
Hudson, va ser tot un "aconteixement" a Torrent; les rnes foren 
llarguíssimes i vingué gentde totsels poblesdels voltants. Entre 
les espanyoles va destacar Molocai. 

- Considera vosté el cine coma culrum? 
-Tndubt::iblement. El cine pot resultar cultura si tries pel.lícules 

c.¡_ue etfün refJexionm·(i tambédistraure 'tl1uan roca): aclaptacions 
de llibres (que molta gent no té oponunitat de llegir), pel.lícules 
historic.¡_ues. 
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... A la Sctmana Santa fkaven pel.lk uks rdigioscs i la gent anavn pcr les vcsprndes 
pcrquc pcr la nit eren les "proccssons de les vestes" ... 
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.. 
XI. AGRAIMENTS 

Ve'ins de Torrent 

Concha A/aborta 
Sr. Barat 
Amparo Barat 
Josep Blanquer Planells 
Amparín Forner 
Manuela Mora Parra 
Asunción Ons i Planells 
Josep Peris i Guanter 
Josefa Puig 
Pilar Ros i Ortí 
Antonia Tomás Gómez 

Al tres 

Santiago Gra11 (Museu d'Etnologia de la Diputaci6). 
M.<J. Teresa 01/er (profess<?ra de Música). 

Institucions 

Associació de Mestresses "Tyrius'' de Torrent. 
Associació de Pares d' Alumnes de /'Institut de 
Bat:rilleral "Serra ?eren.risa'' de Torrent. 
Caixa d' Estah•is del Mediterra11i (CA M). 
lnstirur Franrais de Valencia 
Museu d' Et110/ogia de la Dipllfaciú de Valencia 
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