
MARIA DOLORES CERVERA MARÍ
Lolita la Flautera
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Filla de Vicent Cervera Barberà i
Dolores Marí Cervera, naix el 7 de novem-
bre de 1920 al carrer de Sant Francesc, 13,
d’Alaquàs.

Son pare va aprendre a tornejar la fusta
als 11 anys, gràcies al tio Càndido, que li
va posar un cadafal a peu del torn perquè
poguera treballar. Als dos aprenents que
tenia els va posar els malnoms d’el Fino a
Vicent i el Guerra a Francisco, pel nom
d’uns toreros molt populars d’aquella
època anomenats El Fino i El Guerrita.

També va treballar de torner a València
i una temporada en ca Orelletes al carrer de
Salmerón, fins que es va instal·lar pel seu
compte en 1918, fent flautes al carrer del Teatret, al solar de ca la tia Ximeta,
situat en la part posterior de la peroleria del carrer de San Jeroni. Posteriorment,
compraria al tio Zapatero i a Ramón Sanmartín el solar on s’ubicaria l’empresa
definitivament: al carrer de la Pau, 4.

Dolores comenta que quan va començar a fer-se boniqueta, com deia son
pare, aquest li va ensenyar a anar a València per a visitar els clients. Com era filla
única, prompte va aprendre a dur el negoci familiar i s’encarregava de visitar els
compradors per efectuar les comandes, cobrar-les, etc. És per això que ha viatjar
molt, ja que els seus productes han arribat fins i tot a Amèrica, amb una merca-
deria que es cobrava a peu d’embarcament al port de València; a més, es tractava
de flautes afinades perquè les sol·licitaven amb aquesta condició, i com son pare
sabia solfeig, les realitzava així per a l’exportació.
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Els garbons de canyes provenien de Riba roja, Carcaixent, Alberic,
Alzira...pobles on creixen canyars a la vora dels seus rius. Per cert, va haver dues
temporades en què van tindre problemes per trobar matèria prima perquè de les
canyes es va fer una pasta per fabricar un teixit semblant a la pana. Si les canyes
eren grosses, hi havia unes 20 per garba i al voltant de 50 si eren mitjanes.

El procés que calia seguir era el següent: Primer calia pelar la canya passant-
la per una espècie d’embut amb unes pales tallants que estava fixat a un pilar.
Amb la serra circular se seccionava a la mida desitjada i, amb un cisell esmola-
díssim, es tallava a mà la boca de la flauta. A continuació, es realitzaven els forats
amb el trepant. D’acord amb la longitud, eren dos, quatre o sis i un en la part pos-
terior. Després, es tintaven bullint-les en una gran caldera i se’ls donava color
flauta (morat), es deixaven assecar al sol en estiu d’un a tres dies, segons la inten-
sitat de la calor, mentre que en hivern s’estenien en prestatgeries en una habitació
gran, s’encenia una estufa per tal que perderen l’aigua. Una vegada assecades, es
posava la boqueta, feta amb fusta seca de baladre provinent de Macastre o Xiva.
Les flautes que anaven ornades amb seda, en comptes de tenyir-les, es calfaven a
certa temperatura en una gran forn per a dotar-les d’un color torrat. 

Les comandes de flautes tintades es presentaven en sacs de jute mentre que les
enfornades, una vegada ornades amb tires de seda groga i roja , en caixes de cartó.
La clientela estava repartida per tota la península tot i que els millors compradors
estaven en el nord d’Espanya. Això sí, al País Basc els ornaments anaven amb els
colors de la ikurriña: Roig, verd i blanc.

En l’època de més esplendor, van arribar a treballar de 8 a 10 persones en la
fàbrica i de 4 a 6 externes per posar ornaments. També feren flautes-graneres,
espolsadors, tralles per a cavallets de cartó, canyís per al cel ras de les cases per
un constructor de València. Comenta Lolita que son pare va ser un dels fundadors
del Casino Roig i que els diumenges alterns celebraven un ball o concert, i com-
praven en la pastisseria Dore de València les delícies que rifaven.

Durant la Guerra Civil, son pare va treballar de manobre al convent dels
Jesuïtes de Torrent, esdevingut presó, on ella anava diàriament per portar-li el
menjar.

Recorda els viatges en el tramvia a la platja de les Arenes que realitzaven per
la festivitat de la Mare de déu del Carme totes les alumnes de Carmen la
Bordadora, que llogava el servei del tramvia núm. 21 de Torrent perquè les por-
tara pel matí i recollira per la vesprada.
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Sa tia Maria la Fava li va ensenyar aquesta poesia:

“Tan xicoteta com sóc,
una olla no sé posar.
Si m’isquera un xic ben ros,
No el deixaria escapar”

La va dir a la Mare de Déu de l’Olivar en cas de son tio el Mústio quan tenia
2 anys, i va posar roja a sa mare davant els devots.

Un diumenge, al passeig de Torrent, una companya li va presentar a José
María Benavent Favia, qui seria el seu home el 3 de gener de 1954. Van fer la
lluna de mel a Palma de Mallorca, Barcelona, Saragossa i Madrid. Van residir uns
tres anys al poble veí de Torrent, ja que José María era xocolater, però tornarien
a viure a Alaquàs per estar ambdós al front de l’empresa familiar, fins que va
morir en 1987.

De la seua vida en comú, van tin-
dre al seu fill José Vicente i a María
Dolores que ja l’ha feta iaia amb dos
néts: Enrique i Rebeca.

Dolores afirma que les joies no l’a-
trauen massa però que els vestits són la
seua debilitat. Confessa que, quan
anava a València a visitar clients, son
pare li donava diners perquè esmorza-
ra, però algunes vegades ho invertia en
la compra de roba en els mercats de la
capital. Quan tornava a casa, deixava
caure la peça per la finestra, que dei-
xava entretancada i així no delatava
l’adquisició. Va aprendre a cosir a
València en El Rápido, una acadèmia
situada a la Gran Via del Marqués del
Túria.

Li apassiona viatjar, a més que ins-
trueix molt, afirma. Tal vegada per això,
Lolita és una dona educada i afable.

Francisco Laborda Ferriols
Lolita a la terrassa de sa casa.
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Lolita al corral de sa casa, ple de canyes.

Lolita al corral de sa casa, treballant amb les canyes.
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Diferents models de
flautes que es conserven
a l’actualitat.
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