




Patrocinadors especials
2018



Edita:
Falla El Jardí.
Idea, desenrotllament i maquetació:
Miguel Ángel Mascarós.
Textos:
Ángela Olivares, Alba Hernández, Julia 
Domíngez, Clara Paredes, Nerea Montero, 
Paula Vila, Laura Peris, Lorena Salvador i Trini 
Muñoz. 
Revisió i correcció lingüística:
Anna Delhom i Martínez.
Agraïments:
Dr.Franky, Mattia Mambo, Krist Karloff, 
Thierry Rosen, Eva Romero, Carlos Baviera, 
Lucía Lloria, Noelia Puchades, Pedro Belmonte, 
José Luis Moscardó. 
Fotografies:
Clara Paredes, Azucena Muñoz i Sonia Reinoso.
Publicitat:
Junta directiva.
Impressió:
Impremta Romeu.
Dipòsit legal: 
V298-2016

La nostra portada: 

Simbolitza la unió entre la 
cultura del tatuatge maori i el 
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El present llibret ha participat en la convocatòria 
dels premis de la Generalitat Valenciana per a la 
promoció de l´ús del valencià en l´àmbit de les 
festes de les falles. 
Este llibret participa en els Premis de les Lletres 
Falleres.





Comissió



Falla 
El Jardí





President

Falleres i fallers, col·laboradors i amics i amigues de la Falla El Jardí.

Enguany tinc l’honor de ser jo el President de la nostra benvolguda 
falla i per tant de dirigir-vos unes paraules des d’este llibret.

Vull començar el meu saluda amb un agraïment a tota la nostra 
comissió i a tots els representants anteriors que any rere any han fet 
possible que arribem fins ací.

Enguany he tingut la sort de poder compartir esta experiència amb 
Trini , Paula i el més “especial” de tots, el meu fill Mario. Vull dir-
vos als tres que vaig a intentar que tot siga del vostre gust i vos promet 
que ho passarem molt bé.

Vull agrair el gran treball i l’esforç dels membres de la Junta 
Directiva que treballa de valent perquè tot l’engranatge d’esta gran 
comissió funcione correctament.

Al veïnat, des d’ací, vos pregue comprensió i un poquet de paciència. 
Sabem que les comissions falleres som sorolloses i compliquem un 
poc el vostre descans durant estos dies que vivim al màxim. Vull 
aprofitar per convidar-vos que participeu junt a nosaltres d’esta festa 
tan especial.

Finalment, voldria demanar a la comissió que disfrute de la festa i 
que ajude a fer-la més gran.

I per a despedir-me, m’agradaria convidar a tota la població que 
disfrutem de la festa més gran del món, “Nostres Falles”.

Vostre President

Sergio Navarro i Torromé

SERGIO NAVARRO i TORROMÉ





El teu somriure als llavis delata la il·lusió 
que no pots contindre. Una il·lusió que 
contagies a la resta de la gent. 

Amics i amigues, ací teniu a Mari Trini, 
una perla. Encara que jo millor diria, un 
diamant. Té alguna cosa en la mirada 
que la fa ser molt especial.

Mari Trini, que preciosa estàs ací dalt, i 
baix, i en cada lloc que recorres. 

Conèixer-te és el millor que m’ha pogut 
passar. Eres  un àngel que del cel ha 
baixat a omplir d’amor i alegria per allí 
on has passat.

I sinó, mira la teua família ací baix, 
perquè d’ella, eres la guia i la flama, els 
ciments dels teus fills i del teu home, 
que embobats estem ara mirant-te.

Perquè eres una dona que es fa de voler 
amb la teua tendresa, i la teua forma de 
ser, franca i entregada així com tu eres a 
la falla, perquè tens tots els ingredients 
per ser tota una reina de les que es 
recorden, encara que passe el temps.

En esta pel·lícula, ni la més famosa 
actriu del món podria ocupar el teu lloc. 
El paper és teu. Viu-lo amb intensitat. 
Que cada dia siga una festa, i així, serà 
festa tot l’any. 

Disfruta del moment que te’l mereixes 
perquè eres tu, des d’esta nit, l’estimada 
reina, la dona que desfile amb més alegria 
i que amb la seua gràcia i simpatia, el 
cel va a il·luminar.

El somriure és tu fidel companyia 
sempre regales el teu bon humor el 
millor obsequi és la teua alegria i vore’t 
feliç i ditxosa, des d’ara fins a la Nit del 
Foc, és el meu goig.

Per això escolta la dolça melodia que 
naix ara mateix des dels nostres cors per 
proclamar-te d’entre totes les belleses 
de la nostra comissió, nostra fidel guia i 
nostra volguda, Fallera Major!!!!

Carlos Baviera

Fallera Major
Trini Muñoz i Bou









Chilet; Lorena Salvador i Ros; Lucía 
Bruño i Seguí; Luisel Seguí i Naya; 
M.Amparo Martínez i Comes; M  
Carmen Casas i Poveda; M  Fina 
Galán i Ramón; Mª José Benavent i 
Bou; Mª José Casilla i Murillo; Mª 
José Ribes i Gimeno; Mª José Ricart 
i Casas; Mª Puri Cases i Álvarez De 
Lara; Mª Teresa Comes i Muñoz; 
M  Vicenta Vila i Verdeguer; 
Marí Luz Burriel i Miro; María 
Ballester i Navarro; María Galiana 
i Fortea; María Murcia i Hervás; 
María Pinza i Muñoz; María Sayas 
i Ramón; Maríam Monfort Pérez; 
Marían Roche Gamón; Marísa  
Guarner Sanz; Maríví Marco i 
Cabanes; Marta Mas i Comes; 
Mati Hernández i Navarro; Mayte 
Alapont i Chilet; Mercedes Ibáñez 
i Rodríguez; Mika Granadero i 
Loren; Mónica Galán i Ramón; 
Mónica Raga i Asensi; Myriam 
Chirivella i Casañ; Natalia Badía 
i Vila; Nerea Montero i Ricart; 
Noelia Marí i Corraliza; Noelia 

Puchades i Chilet; Noelia Sanchis 
i Verdeguer; Noelia Vila i Torres; 
Paula Chilet i Sedó; Paula Mena 
i Rotglá; Paula Moya i Torres; 
Paula Vila i Chilet; Pepi Moreno i 
Pinar; Raquel García i Castellano; 
Raquel Martínez i García; Raquel 
Ramón i Alborch; Rosa Verdejo 
i Gabriel; Rosana Comes i Vila; 
Rosana Galán i Alemany; Rosana 
Hervás i Salonginos; Rosana Ruiz i 
Ayuso-Morales; Rosana Verdeguer 
i Navarro; Roser García-Morato i 
Martínez; Ruth Cano i Hernández; 
Sara Raga i López; Silvia Alfonso 
i Pérez; Silvia Casañ i Martínez; 
Soraya Olivares i Casas; Susana 
Cervera i  Coscollá; Susi Alejandro 
i Marsilla; Teresa Muñoz i Ricart; 
Toñi Gavira i López; Vanesa Codina 
i Bayarri; Verónica Morcillo 
i Moreno; Verónica Navarro i 
Rotglá; Vicenta Verdeguer i Ricart 

i Yolanda Muñoz i Bou.
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 Com expressar amb paraules allò que se sent després de la 
pèrdua d’una persona estimada.

 Res és fàcil després d’acomiadar-se d’algú que ha lluitat 
amb totes les seues forces.

 Res és just després de la mort.

 La vida a vegades no és justa i així ho ha volgut. Heu marxat 
massa prompte, però perdurareu en nosaltres de tal manera que 
ens costarà imaginar-vos absents per sempre. Tampoc volem 
recordar-vos amb llàgrimes, perquè encara que no estigueu amb 
nosaltres, la vostra presència es farà sentir per sempre. Viureu en 
una paraula, en una anècdota, en un gest, en una cançó, perquè és 
impossible oblidar-vos i oblidar la vostra lluita.

 Sereu el record dolç que batega dins la nostra memòria. 
Sereu una bonica pàgina de la història de la nostra Falla. Sereu 
una alegre rialla que recorrerà les parets del nostre casal, perquè, 
amics nostres, no heu mort, simplement heu marxat abans.

Anna Delhom i Martínez

EN MEMÒRIA



   
“No ame tan poc que no mulle la meua cara

d’aigua de plor, pensant en la seua vida i en la seua mort. 
Visc en tristor, recordant la seua vida,

i em dolc tant com puc de la seua mort. 
No arribe a més i no puc fer més

sinó obeir el que el meu dolor vol, 
abans perdria la raó que deixaria el dolor”. 

                            

Poema XCVII. Ausiàs March.
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Fallers d’Honor
Excel·lentíssim Sr.D.Jorge Rodríguez i Gramage

En Ramón Marí i Vila i esposa
Na Mª José Hernández i Vila i espòs
En Sergio Burguet i Lopéz i esposa
Na Mélani Jiménez i Blasco
En Joel García i Fernández
Na Pilar Loeches i Cabrera i espòs
Na Mª Dolores Martínez i Sanchís i espòs
En Ramón Tarazona i Izquierdo i esposa
En David Ramón i Guillen
En José Ferrerons i Delhom 
En José Miguel Ferris i Estrems
Na María Azucena Muñoz i Sanfélix
En Valero Eustaquio i Juan
Na Mª José Hernández i Ferrer i espòs
En Juan Matias Rodglá i Martinez
En Rafael Rodriguez i Ramón
En Jorge Tejedor i Bernardino

Mossen José Cuadros i García
Na Francisca Torromé i Peris

EnJosé Soria i Comes
En Juan Vte. Martorrell i Campos

Na Mapi Silvestre i Vañó
N’Ana Hernández i Vila

En Ramón Villanova i Sanchis
Na Concha Casañ i Arce

N’Ana Villanova i Hernández
Na Mª José Hernández i Ferrer

Na Rocío Hernández i Ferrer
Na Clara Martínez i Gimeno

Na Maite Marzal i Sanchis
Na Rosa Sanchis i Delhom

Na Mariví Navarro i Gamón
Na Carmina Fernández i Rotglà

Na Sandra Muñóz i Sanfelix
En José Del Campo i Gijón

En David Salvador
En Vicent Asensi
En Javier Sancho

Na Amparo Bona
En Vicente Pastor

Na Mª José Gimeno
En Sergio Gimeno

Na Esther Romo





 Hola sóc Mario, el vostre President 
Infantil, i aprofite estes línies per a desitjar-vos 
a totes i tots les millors festes falleres.

 “Les Falles” ja estan ací i junts gaudirem 
d’elles. Petards, passacarrers, discomòbils, 
sopars, berenars i tants i tants actes que la Junta 
Directiva ha programat.

 Vull dir-vos que encara que sóc el 
President Infantil, sóc un més dels xiquets de 
la comissió i que tots nosaltres junt a Paula, la 
nostra Fallereta Major Infantil jugarem, ens 
riurem i gaudirem fent que les falles del 2018 
siguen inoblidables .

 Als meus amics i amigues, des d’ací, vull 
demanar-vos que m’acompanyeu en tot el que 
la Falla està preparant, i a la resta del poble 
aprofite per convidar-vos que participeu junt a 
nosaltres d’esta festa tan especial.

Vos esperem.

Una forta abraçada.

Mario Navarro i Llácer

President Infantil
MARIO NAVARRO i LLÁCER



 



Volguda germaneta,

 Que contenta estic! El teu somni s´ha fet realitat, 
eres la Fallera Major Infantil 2018.

No hi hauria cap xiqueta que representara millor que tu 
l´esperit faller, en eixa simpatia que sempre demostres, 
en eixe somriure que sempre expresses. Des de ben 
menudeta no has volgut perdre’t cap acte, sempre a 
punt per a vestir-te

 Jo com ja he passat pel càrrec que tu vas a tindre 
este any en la nostra falla, la Falla El Jardí, t’he de dir 
que disfrutes, que faràs bons amics, que ho passaràs 
genial als berenars del casal, en els passacarrers, amb les 
teues muses que t´acompayaran a tots els actes, Lucía, 
Adriana, María i Rocío, i que junt al President Infantil, 
Mario, viureu moments inoblidables. Sempre recordaràs 
l´any 2018 com un any especial.

 Vull aprofitar aquestes línies per a felicitar al 
President Sergio i a la Fallera Major Trini, i dir-los que 
cuiden de la meua germaneta, perquè és un sol i el tresor 
de la nostra casa.

Lucía Lloria i Villanova

Fallera Major Infantil
PAULA LLORIA i VILLANOVA



  





























































































 El vigia para atenció als banyistes, no 
siga que vinga una onada i s’emporte a algú. El 
problema és que el pobre és miop i ha de fer un 
gran esforç per a no perdre a ningú de vista.
 

 El pintor valencià que millor va saber 
captar la llum i la gent de València fou Joaquim 
Sorolla, i el tenim pintant la model enfront la 
mar amb el xiquet en braços, mentre el tramvia 
aplega ple de gent que ve a gaudir del dia de 
platja, amb les cistelles plenes de viandes perquè 
els xiquets s’ocupen dels jocs mentre els pares 
xarren amistosament.

 El refresc valencià per excel·lència és 
l’orxata i no hi ha platja sense el carret de gelater, 
amb els seus cucurutxos de llet merengada i la 
seua orxata de xufa ben fresqueta o granitzada. 
Els xiquets s’acosten per a comprar els gelats i 
seguir jugant quan ja s’han gastat totes les pessetes 
que els donaren per a llepolies.
 
 L’ànima de la platja valenciana és el 
Balneari de les Arenas, on començaren a posar-
se de moda els banys de mar per a estar sa i tenir 
bona salut i on la gent se n’adonà del tresor 
més meravellós que tenim a la nostra terra: Las 
Arenas, la Malva-rosa i el Cabanyal.



Tramvia a la Malva-rosa
Artista: Dora Piles



Benvinguts a la Polinèsia
Artistes: Miguel Ángel Royo i José Manuel Baixauli



 Enguany volem transportar-los a 
un lloc paradisíac, un lloc que encara 
que molt lluny d’ací té molt a veure 

en les coses que hui en dia passen al nostre 
voltant.

 Anem a veure en una escena, a una parella 
de camaleons. Aquests animalets canvien de 
color adaptant-se al seu entorn per a passar 
desapercebuts o simplement per a continuar 
al mateix lloc sense que es note massa que 

estan. No faria falta fer molts esforços per a 
veure a algú que també canvia de “color” per a 
mantenir-se en el lloc a on està. 

 Quasi segur que molts de nosaltres 
coneguem a algú que canvia de color (jaqueta) 
per a perpetuar-se en el poder sense tindre en 
compte que la gent, a la que ens creuen “tontos” 
també se n’adonem del que està fent, però així 
i tot encara seguixen votant-los i mantenint-los. 
Esperem que algun dia açò puga canviar, però no 
de color, sinó del pensar del poble.

 Encara que per a alguns està mal vist, 
està clar que no hi ha res millor per a un recent 
nascut que l’aliment de la mare. Tenim exemples 
del que ha arribat a passar quant han vist que la 
mare donava el pit al xiquet. Ha sigut una cosa 
normal i natural sempre. Ara, “la societat” s’ha 
fet un poc massa exagerada i tot li pareix mal. 

 No és el nostre cas. Nosaltres en aquesta 
escena diguem que ha sigut, és i serà sempre una 
cosa del més normal i natural. Em figure que 
aquell al que li pareix mal, no ha tingut una 
infància “normal”, per dir-ho d’alguna manera.
Però deixem en este moment de criticar i tornem 
al punt de partida. Per a molts, la Polinèsia és un 
grapat d’illes que estan a l’altra part del món, 
però per a molts és com si fóra un “paradís” de 
llum, color i diversitat a què no estem acostumats. 
 

Benvinguts a la Polinèsia



 I com a tal “paradís” tornem 
a l’origen dels temps i podem 
veure en una altra escena a la 

parella possiblement més famosa 
de tota l’eternitat: Adam i Eva.

 
 En el seu paradís particular ens fan veure 
tot el que tenim al nostre voltant.

 Però, algú ha de llevar la “pols”. La 
granota en el plomer va poc a poc llevant la 
“pols” i amagant les coses que no es volen veure.

 Però no sempre tot és tan bonic. A 
vegades trobem enfrontaments, lluites, batalles, 
guerres…, però hem d’estar tranquils. En la 
nostra falla trobarem a aquell que defendrà el 
“territori”. Veurem el nostre guerrer que farà 
tots els possibles perquè la pau puga seguir i 
entre tots fer un lloc millor. No es fàcil la llavor, 
però si cal anar a males, este ens defendrà de les 
possibles amenaces.

 Però ja està bé de coses 
males. Anem a passar plana 
i continuarem en la millor 
cosa que tenim les persones: 
“l’amor”.  Està clar que 

no sempre és tot de color de rosa (o blau, o 
multicolor, perquè hui en dia no saps quin color 
adjudicar-li a l’amor) però ací tenim a la parella 
tradicional en la qual ell està intentat demostrar-
li a ella tot el seu voler.

 Com a testimoni d’este amor que naix, 
tenim a la màscara que és típica de tots els rituals 
en aquells llocs. 

 La millor imatge que anem a 
trobar és l’escenificació de la Polinèsia. 
Esta dona durà l’alegria i la felicitat a 
la comissió perquè els dies de les nostres 
festes es puguen viure sense tindre en 
compte i apartant totes aquelles coses 
que encara que les diguem i critiquem, 
no han d’intervenir en el món de la festa. 
Són dies de FESTA, ALEGRIA, i de 
poder disfrutar de les nostres tradicions.
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