
FLORA PERALES SEBASTIÀ, la tia Flora.
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Podem dir que la figura de Flora
Perales, la tia Flora, pertany a l’àmbit dels
personatges que es troben molt relacionats
amb la transició històrica del Teatret, fins i
tot, és una de les  persones més velles d’ei-
xe reduït grupet de persones supervivent
que encetaren la seua singladura genera-
cional allà per la primera meitat de segle
XX, i que han forjat els gruixuts pilars del
Teatret que encara gaudeix amb més força
si cap dintre del context cultural  mes sen-
sibles de la societat.

Nascuda a la Font de la Figuera
(Alacant) el dia 6 de gener de 1929 en el si
d’una nombrosa família de huit fills, tres
fills i cinc filles. La tia Flora és la setena
dels fills del matrimoni format per Rafaela
Sebastià Bataller i Ramon Perales Reyes:

“Ma mare era nascuda a Manuel, un poble xicotet hui es pot dir que ja és un
poble relativament gran, que té un carrer grandíssim que es diu Ènova; d’ací al
Tossalet i ha un trosset de mitja hora, que era el temps que ens costava d’anar a
peu quan anàvem a vore la família. Allí encara  em queda un cosí germà. Hi ha
una dita popular d’aquella comarca que diu així: 

Manuel, Torreta, Sants 
Ènova i el Tossalet, 
Berfull, La Pobla i Sant Joanet...

Ma mare es crià a la Font de la Figuera perquè tenia allí una tia, que era ger-
mana del meu iaio patern i, com que la família de ma mare era molt gran, resul-
ta que aquesta tia seua va dir un dia: “Perquè no em deixes la xiqueta, tantes com
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en tens?”. El cas és que ma mare es crià a la Font de la figuera encara que anava
moltes temporades a Manuel, i dos germanes més se n’anaren a l’Argentina... Per
cert, que després de molts anys van vindre de l’Argentina totes les cosines meues
a les festes del poble, quan vivíem en la casa del tio Cafís, que era aleshores de
Carmen, la Nena.

Mon pare era el ferrer del poble i el seu naixement a la Font de la Figuera fou
un naixement circumstancial i molt embolicat. La meua iaia que vivia a Villena
es posà de part quan anava de viatge en el tren per a visitar a uns familiars que
tenia a la Font de la Figuera i a penes li donà temps de tindre’l allí. El cas és que,
per les circumstàncies que foren, la família de mon pare també es posà viure allí
i mon pare es crià al carrer de Villena núm. 24. Quan es feu fadrí se n’anà a la
guerra de Cuba i quan va tornar de la guerra isqué tot el poble a rebre’l. Ma mare
que en aquell temps tenia 18 anys, també anà a rebre’l i sembla ser que ell es va
fixar en ella i es van enamorar... El cas és que és posaren a festejar i la tia li va
dir: “Com que la xica la he tingut jo ací vull que isca de núvia de ma casa”. I així
va ser. 

Després de casar-se mon pare continuà treballant de ferrer i a ma casa vivien
molt bé de la seua professió. Mon pare tenia un corral amb uns quants cavalls,
aqueixos que es gastaven en la plaça de bous per a picar o arrossegar els bous, i
un dia de tants, dels que solia apujar a cavall per a donar un passeig, es va des-
bocar l’animal amb tan mala fortuna que mon pare patí un accident molt greu. Un
dia estant malalt a casa vingué a vore’l un cosí al qual l’estimava molt i de l’e-
moció li va agarrar un atac que no va poder superar-ho”.

La mort del seu pare quan ella té 28 mesos canviarà de sobte els llaços d’unió
amb la terra de naixement i l’esquinçament definitiu de l’entorn familiar. La seua
mare, embarassada de set mesos, es troba de sobte amb una realitat dramàtica, no
només des del punt de vista dolorós i humà sinó també de l’econòmic i social,
perquè ha de sobreviure per a criar als set fills que té:

“En quedar-se viuda ma mare i amb sis fills per a alimentar se’n vingué a
Alaquàs perquè ací tenia al meu oncle Aniceto, un germà de mon pare, que era el
cap de l’estació d’Aldaia, on va estar 18 anys. El meu oncle li havia dit a ma
mare: “Vine ací que jo te buscaré una caseta per a viure, i porta’t a tots els xics,
que jo m’encarregaré de col·locar als tres majors”. En aquell temps estava el taller
d’Orelletes, on tornejaven catrets i totes eixes coses tan boniques que feien, i que
d’alguna manera han creat una escola de la qual han eixit els millors torners de
tota la vida. En eixa època els xiquets, als vuit anys, ja entraven a treballar, de
manera que allí es posaren a treballar d’aprenents els meus germans Ramon i
Vicent, els Perales, que diuen d’Aldaia, que tenen ara una fàbrica de cadires.
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En primer lloc, el meu oncle ens portà a viure a un pis que hi havia darrere de
l’església d’Aldaia. Era un piset que tenia només tres habitacions i nosaltres érem
vuit persones. Total, que allí s’arreglàrem com poguérem fins que es feren les pri-
meres casetes del tio Barba, que diem, ací, a la Fillola, al costat del xalet de don
Julio Mompó, entre el carrer de Mestre Serrano i el carrer de Conca. El tio Marús,
el fornillero, vivia molt prop de nosaltres. Però com eren casetes molt xicotetes,
molt promte es canviarem a unes que hi havia davant de la conserva, allí on vivia
Beta. Les Mascarilles vivien molt prop de nosaltres. Jo vaig ser molt amiga de Fina,
la Mascarilla, fins que se m’endugueren a València, quan jo tenia nou anys...”.

Possiblement, i a causa a les penúries econòmiques de la família, al voltant de
1930 la tia Flora se’n va a viure a València amb una germana del seu pare, que
viu al carrer Mestre Aguilar, al mateix barri de Russafa. La seua tia Virgínia està
casada amb Vicent Calabuig Botella, un notari viudo que pertany a una classe
bastant distingida dintre de la societat valenciana. En aquella casa conviu amb les
dos filles del notari, fruit del seu primer matrimoni. La seua tia s’encarrega de
donar-li la tradicional formació educativa:

“Allí m’ensenyaren a cosir i totes eixes coses que ensenyaven a les xiques per
a preparar-se per al matrimoni, i per la vesprada anava tres hores a aprendre a bro-
dar. De manera que d’allí vaig eixir feta una dona... Els divendres ma mare venia
a per mi perquè en aquell temps no era com ara, i les mares no deixaven anar a
una xica a soles. El cas és que el dissabte i diumenge el passava en casa de ma
mare, i el dilluns de matí em tornava a Russafa i em deixava a la porteta...
Recorde que el tramvia ens costava tres perres i si treies el bitllet d’anada i tor-
nada costava un quinzet. Però quan va faltar ma tia, i el fet d’haver-se ja casat la
meua germana Rafaeleta amb Francisco de França, que era torner, fou quan jo
vaig decidir tornar a casa. En aquells moments ma mare vivia en la casa on té hui
la botiga de robes Cafis, que era una casa que tenia un corral molt gran. Jo tenia
aleshores dèsset anys…

El primer treball que vaig tindre fou al taller del meu cunyat Paco, molt prop
del cavalló, després ja vaig entrar a treballar al taller de Mompó perquè jo era
molt amiga de Maria, la filla de don Julio Mompó, que era casat amb Lorena, la
Serena, la filla del tio Nano el Sereno. Allí vaig estar treballant tretze anys fins
que ho vaig deixar per a casar-me”.

La tia Flora havia conegut al seu marit anant a treballar. Tots els dies passa-
va per davant del forn de Mona, circumstància que acabaria fixant l’atenció del
jove Francisco Martí, que cada vegada que s’adonava de la seu presència aguai-
tava instintivament per veure passar la xicona amb qui acabaria demanant-la en
matrimoni:
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“En realitat jo havia conegut al meu home molt abans, quan anava venent el
pa en paneres pel carrer i perquè venia dur-nos el pa a casa. Recorde que, estant
jo encara a València, un dia dels que jo venia ma casa, me’l vaig topetar pel carrer
i deixà la panera en terra per a vore’m passar. Posteriorment, com treballàvem al
taller de Mompó solíem eixir a escampar les fustetes a un descampat que hi havia
al carrer de Canalejas, al costat de la casa de Ponciano i, clar, em veia molt sovint.
Al taller es dedicàvem a fer tambors, panderetes, parxís i tota classe de joguines
i, aleshores, no hi havia hores, moltes voltes esmorzàvem assegudes mentre tre-
ballaves i de vegades reuníem uns pocs diners entre totes i diem: “Anem a com-
prar uns pocs moniatos per a torrar-los”. I clar, de vegades em tocava a mi por-
tar-los a torrar al forn i ell aprofitava el moment per a xarrar un poquet amb mi...
Després, com que també venia pel teatre, perquè ell era de la junta, clar, sempre
estava per allí quan jo eixia, de manera que la cosa acabà en festeig. Ara, l’única
condició que li vaig posar era que jo tenia deliri pel teatre i no anava a renunciar-
hi, cosa que li semblà molt bé perquè ell també era un gran aficionat. De fet, jo
vaig continuar eixint molts anys després de casar-me.

Paquita la de Mari, i jo sempre féiem de tiples còmiques, encara que també
vaig fer sarsueles series com: “La canción del olvido”, “La alegria de la huerta”
o “El manojo de Rosas”, on havia de cantar al compàs de la música, i clar de
música jo no en sabia gens, de manera que quan eixia de treballar m’estava espe-
rant el pobre Medina per ensenyar-me unes estrofes; allí al piano, assajàvem una
i altra volta, i quan arribava a casa el dinar estava tan gelat que més que el dinar,
pareixia un micapà per a posar-se’l al melic.”

Els llaços d’unió tan evidents entre la faceta artística i la vinculació directa
amb el teatre són una realitat que arrossega la tia Flora des de la seua infante-
sa. Al voltant de 1926, va participar per primera vegada, amb motiu d’estrenar-
se el tradicional betlem, on participa amb altres xiquetes, vestida de pastoreta.
Es un paper curt, intranscendent, però tan màgic que no podrà escapar de llur
influència:

“Abans d’anar-me’n a València jo vaig eixir en el betlem que es feia a la con-
serva. En aquell temps, jo vivia al carrer que hui es diu Germanies, i com que el
tio Juanito, el Mecànic, el pare de don Juan Alabau, vivia al costat de ma casa,
vaig eixir en el betlem. Per cert, encara tinc per ahí, les espardenyetes i la bossa
que portava la pastoreta que ma mare em va fer d’una pell de conill que teníem
en casa. El tio Juanito era molt aficionat al teatre i, a més de dirigir les obres, era
també qui feia tots els decorats de l’escenari. La veritat és que era un home molt
manyós i sempre estava fent coses perquè tenia unes idees del teatre que no es



pot imaginar... Els telons els pintava el pare de Jorge, el pintor, l’home de
Paquita la Vella, que déiem. D’aquell temps encara  recorde a Amparito, la de la
Conserva, que vivia en una de les cases que hi havia al costat de la conserva i
que hui és una joieria.

Durant el temps que vaig estar vivint a València jo sempre he mantingut una
relació amb el teatre i la gent que eixia perquè anava a vore totes les obres que
feien fins que, de tant en tant, vaig començar fent algun paperet. Jo em portava
els papers a València i allí, en casa, m’estudiava l’obra durant la setmana...
Recorde que sent molt jovenets férem amb el tio Miquelet, el Xocolatero “El llop
de la murta”, que era un sainet valencià en vers molt divertit. Esta funció la vam
fer dalt de cal tio Ximo, el Quartero, on estava ubicat el casino que en aquell
temps ho regentava el tio Sabó; allí, en la cantineta, estava Paquita, la filla del tio
Fabià, l’agutzil, i dona del tio Cagó, que era molt joveneta en aquells moments”.

La tia Flora és una dona inquieta i enamorada del teatre. La seua vinculació
no es trencarà ni amb el naixement dels seus fills. Fins i tot, el període de la infan-
tesa dels seus fills no serà obstacle per a deixar el teatre. Envers 1960, Francisco
Martí, el seu marit, experimenta un greu procés de salut, que coincidirà amb l’ad-
quisició dels terrenys de la Majòlica, edifici que serà enderrocat per construir una
pastisseria que s’inaugurarà en 1963:

“En eixe temps tenia al meu marit quasi invàlid i havia de cuidar-lo. De nit,
quan venien els treballadors jo m’alçava per ajudar-los a fer el pa perquè allí es
feien cinc sacs de farina de 100 kg. tots els dies. Quan vaig comprar el solar per
a muntar ací una pastisseria, la gent em deia que estava boja perquè allò tot eren
camps i per allí sols passaven els carros... I vaig fer aquest local damunt de la
fàbrica de la Majòlica, que havia estat abandonada des de feia molts anys.
Nosaltres van comprar el solar a Juan el Cabrero, el sogre de Gonzalo, i en 1963
obrírem la pastisseria.

Durant set anys portàrem el forn fins que la pastisseria agarrà el vol. Després
ja em vaig passar ací perquè entraren a treballar al forn el tio Ramón de ca Malia
i un xic de Torrent que li deien Toni: Ells portaven el forn en règim de coopera-
tiva perquè don Luis, el metge, m’havia recomanat que apartara al meu home del
forn per la seua salut.

Jo he passat per moltes situacions molt roïns i de molt dolor. Vaig tindre tres
fills però se’m va morir el major sent molt jove. Ara em queden dos: Rafa, que
està en la pastisseria, i José Maria, que porta el forn des d’abans de morir el meu
marit. Tots van estudiar als escolapis on tenien com a professors a don Juan
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Alabau. El meu Francisco era una eminència però es va morir als 42 anys deixant
dos fills... I ara em faltava això de la meua néta... perquè açò si que ha sigut gros...
A la meua néta Inmaculada me l’han robada en un obrir i tancar d’ulls...”

El dolor patit en les diferents etapes de la seua vida es manifestarà en els suc-
cessius abandonaments del teatre. En 1975 reapareix al saló del Musical amb
motiu de recaptar diners per a la Falla Avinguda de Genovés. També participa en
l’obra “Quan se cremen els ninots”  (1990). I hui, es troba decidida a reaparéixer
als seus 83 anys d’edat:

“A mi m’agradaria que quan s’inaugure el nou auditori del musical m’oferi-
ren un paper de velleta, perquè ara si puc fer-lo, i no hauria de disfressar-me com
en l’any 1935, que vaig haver d’eixir de iaia en un obra que férem quan jo tenia
16 anys...

Ramon Tarin i López




