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SALUTACIONS

SALUTACIÓ DE
L’ALCALDE

Un any més, arriben les festes de Moros i
Cristians. El nostre poble s’engalana per
gaudir d’aquests dies tan especials i rebre
a tots els que ens visiten com es mereixen i
com només els veïns de Beneixama sabem
expressar, tot mostrant l’hospitalitat i l’alegria que ens defineix, no sols en aquests
dies, sinó també durant la resta de l’any.
Són dies per gaudir de la nostra gent,
del nostre poble, per deixar enrere els problemes i les dificultats que acumulem, són
dies per renovar il·lusions, amistats...
Les festes de Moros i Cristians no són
només del 6 a l’11 de setembre. Hi ha aspectes quotidians que tenen vinculació amb
les festes tot l’any: els soparets i preparatius als masets, les entraetes, els porrats...
que manifesten dins de nosaltres un fort
sentiment relacionat amb la festa.
Aquest any és especial, s’inicia l’etapa
de la Comissió de Festes. Vull desitjar, des
d’ací, el millor al seu President i Junta Directiva.
També vull agrair a tots els veïns i veïnes, festers o no, tot l’esforç per fer gran
la nostra festa, a les Juntes Directives de
les Comparses i Filaes, a l’Equip Redactor
d’aquesta revista, a la Confraria de la Mare
de Déu, Capitans, Músics i tots aquells que
treballen desinteressadament per tal que
puguem gaudir d’aquests dies. Vull tenir
un record especial per a totes aquelles persones que ens van deixar i que tant han
aportat a la festa de Moros i Cristians de
Beneixama.
Per finalitzar, només em queda desitjar
a tots els veïns i veïnes de Beneixama que
passeu unes bones festes i animar a tota
la comarca que ens visiten i comproven la
germanor del nostre poble i la calor de la
nostra gent en unes festes carregades d’illusió.

Un año más, llegan las ﬁestas de Moros y
Cristianos. Nuestro pueblo se viste con sus
mejores galas para disfrutar de estos días
tan especiales y recibir a todos los que nos
visitan como se merecen y como nada más
los vecinos de Beneixama sabemos expresar,
mostrando la hospitalidad y alegría que nos
deﬁne, no solo en estos días, si no también
durante el resto del año.
Son días para disfrutar de nuestra gente,
de nuestro pueblo, dejar atrás los problemas
y las diﬁcultades que acumulamos, son días
para renovar ilusiones, amistades...
Las ﬁestas de Moros y Cristianos, no solo
son del 6 al 11 de septiembre. Hay aspectos
cotidianos que tienen vinculación con las ﬁestas todo el año: las cenas y preparativos en los
masets, las entraetes, los porrats…, que maniﬁestan dentro de nosotros un fuerte sentimiento relacionado con la ﬁesta.
Este año es especial, se inicia la etapa de la
Comisión de Fiestas. Quiero desearles, desde
aquí, lo mejor a su Presidente y Junta Directiva.
También quiero agradecer a todos los vecinos, festeros o no, todo su esfuerzo para
hacer tan grande nuestra ﬁesta, a las Juntas
Directivas de las Comparsas y Filaes, al Equipo Redactor de esta revista, a la Cofradía de
la Virgen, Comisión de Fiestas, Capitanes, Músicos y a todos aquellos que trabajan desinteresadamente para que podamos disfrutar de
estos días. Quiero tener un recuerdo especial
para todas aquellas personas que nos han dejado y que tanto han aportado a la ﬁesta de
Moros y Cristianos de Beneixama.
Para ﬁnalizar, sólo me queda desear a todos los vecinos y vecinas de Beneixama que
pasen unas buenas ﬁestas y animar a toda
la comarca que nos visiten y comprueben el
hermanamiento de nuestro pueblo y el calor
de nuestra gente en unas ﬁestas cargadas de
ilusiones.
Vicente Ibáñez Cruz
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SALUTACIÓ
DEL PRESIDENT
DE LA
COMISSIÓ DE
FESTES

L’any 2002 es va iniciar el procés d’adaptació
dels estatuts de la nostra Comissió de festes a
la Llei Orgànica reguladora del dret d’associació i a la Llei d’Associacions de la Comunitat
Valenciana.
Aquest llarg període va ﬁnalitzar el passat
16 de març de 2016 amb la inscripció de la
Comissió de Festes Nostra Sra. de la Divina
Aurora en el registre oﬁcial d’associacions, i
amb la posterior elecció del nou president i la
junta directiva.
Durant aquest temps, poc més de 14 anys,
moltes han estat les persones que han treballat per veure acomplit el repte de tindre
al nostre poble una comissió legalitzada que
veritablement vertebre i organitze les nostres
festes, un fet que, ﬁnalment, hem aconseguit,
motiu pel qual hem de sentir-nos orgullosos.
Iniciem un nou temps que afrontem amb
optimisme i il·lusió. Nova etapa i nou equip.
Treballarem des del respecte màxim a la tradició, però amb la mirada sempre posada en
l’evolució i la necessitat constant d’avançar i
millorar dia a dia les nostres festes.
Valors com l’esforç i la perseverància han
de ser la nostra senya d’identitat els propers
tres anys de mandat, perquè creiem que amb
entrega i dedicació tot és possible.

Moro, Cristià, Estudiant o Llaurador, en
açò de la festa, per molt diferents que tots
pensem ser, en el fons compartim uns mateixos sentiments i il·lusions, passió per la festa,
devoció per la Mare de Déu i, en deﬁnitiva,
les ganes de divertir-nos i gaudir, al costat de
familiars i amics.
Aquesta nova comissió naix des de la diversitat festera que caracteritza el nostre poble, però amb la convicció ferma de treballar
per avançar cap a un futur on predominen els
interessos generals de la festa i les necessitats
de tots els festers. Junts i units aconseguirem
aquesta ﬁnalitat, perquè estem convençuts
que tenim més fortaleses que debilitats, i perquè allò que uneix les quatre comparses és
molt més que allò que les separa.
Vull agrair de bestreta el suport rebut per
part de les comparses i ﬁlaes i, de manera
especial, per l’alcalde, Vicente Ibáñez, i pel
regidor de festes, Paco Castelló, ja que des
del primer moment han cregut i han defensat
aquest projecte.
Estic convençut que trobarem pals a les
rodes, però també ho estic que, amb constància i esforç, junts arribarem a la nostra destinació.
Amics, bones festes i bona sort.

Guillermo Valdés Sanz
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SALUTACIÓ
DEL
RECTOR
DE LA
PARRÒQUIA

Queridos amigos:
Dentro de este 75 aniversario de la construcción de la nueva imagen de la Divina Aurora
y como clausura del mismo, nos acompañará
D.m. el obispo auxiliar Esteban Escudero. Le
damos las gracias de antemano por su visita
y le acogemos en nuestra familia parroquial.
Nuestra patrona tiene el bello título de “Divina Aurora”. ¿Qué signiﬁca este título para
nosotros? La aurora o el alba, es el momento
del día que tiende a la luz total pero que todavía guarda algo de oscuridad. Así es la vida
del ser humano creyente. Así es la vida de la
Iglesia «que es conducida de la noche de la
incredulidad a la luz de la fe, y así, a imitación
del alba, después de las tinieblas se abre al
esplendor diurno de la claridad celestial. Por
una parte la fe le da la luz, por otra parte, todavía queda algo de oscuridad». Estas son las
palabras de un santo padre de la Iglesia: San
Gregorio Magno.
El ser humano tiende a la luz desde el
fondo de su alma, por ello nuestro afán de
progreso, el cual nosotros centramos especialmente en el progreso material, pero hay
una fuerza interna en el hombre que le invita
a tener también «hambre y sed de justicia»
hasta que se constituyan los «cielos nuevos
y la tierra nueva en los que habite la justicia»
(Apocalipsis 21, 1). Esto lo realiza la humanidad por medio del conocimiento de Dios y
del comportamiento moral que se deriva, y
que debe sustentar nuestro progreso econó-

mico y material; de lo contrario corremos el
peligro de abandonar al hombre a su suerte
siendo depredador de sí mismo y convirtiéndose «en un lobo para el hombre» ( Lupus est
homo homini), Plauto (254-184 a. C.) en su
obra Asinaria, pero popularizada por Thomas
Hobbes en el siglo XVII.
Los tiempos nuevos que nos traen la claridad de la Fe, nos han de ir llevando «de conocimiento en conocimiento» (San Pablo), hasta
llegar a la bondad y al amor sin límites que
nos da el Hijo de María. Por ello, María, bajo
el entrañable título de Divina Aurora, madre
de Dios y madre nuestra, nos invita a que vivamos en la vida tendiendo, como ella, hacia
Jesús que ilumina nuestra vida con un nuevo
resplandor.
Hacemos ﬁesta para recordar que, para el
creyente, todos los días son ﬁesta, ya que vivir iluminado por el Sol de Justicia que nos
trae la Divina Aurora es ya vivir festivamente
cada día. La expresión de júbilo de nuestras
ﬁestas a la Virgen, en cuyo honor celebramos
las ﬁestas de Moros y Cristianos, son el culmen anual de nuestra relación con ella. Gocemos de su presencia amorosa entre nosotros.
Felicidades a los capitanes y a todo el
pueblo.

Vuestros sacerdotes:
Rafael Guía y José Limorti
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SALUTACIÓ
DEL JUTGE
DE PAU

Un any més, em dirigesc al poble de Beneixama des d´aquesta publicació tan emblemàtica que és el Programa de Festes i, un any més,
he aprofundit en un tema que és recurrent en
les meues publicacions: la justicia. Aquest any
parlaré sobre un codi de l´Edat Mitjana anomenat Breviari d´Alaric.
Quan Alaric II puja al tron succeint son
pare Euric, el regne dels visigots s’estenia
no sols per gran part de la Península Ibèrica,
sinó que incloïa també el centre i la zona més
pròxima als Pirineus, l’Aquitània. La capital estava a Tolosa i per això ha passat a la història
amb el nom de «Regne visigot de Tolosa»,
regne al qual Euric havia convertit en l’estat
més poderós de l’occident europeu.
El Breviari d´Alaric és un cos legislatiu inspirat en el Dret Romà, preparat i publicat en
la primera dècada del segle VI sota la direcció
d’Alaric II. Les invasions bàrbares d’Hispània
van suposar l’aplicació personalista de les lleis:
mentre els invasors es regien pel dret germànic, codiﬁcat per Euric i Leovigild, els hispanoromans de la Gàl·lia i d’Hispània sotmesos al
domini dels gods van continuar regint-se per
la llei romana. El Codi, redactat per una comissió presidida pel comte palatí Goiaric, va ser
conclòs en el 506 i aprovat per una assemblea
de bisbes reunida a Aduris, a la zona de Bordeus. Se’l denomina també Breviari d’Anià, per
ser aquest el nom del canceller reial que va refrendar les còpies, i Lex romana visigothorum,
que vol dir llei visigoda romana. És un text de
caràcter pràctic, basat en el dret romà vulgar
i conté esencialment normes de dret privat, ja
que les de dret públic no tenien vigència després de la caiguda de l´Imperi romà.

Les raons per les quals Alaric II demanà
la formació d’aquest codi, tan diferent de
l’anterior i no molt de temps més tard, poden
adduir-se a diverses causes. Les circumstàncies polítiques i socials del moment han de
tindre’s en compte, ja que al començament
del segle VI el regne visigot de les Gàl·lies es
trobava en situació compromesa, perquè les
seues fronteres eren pressionades pels francs
i la guerra pareixia inevitable. La possiblitat
d’un desastre militar i el consegüent desplaçament massiu a Hispània aconsellava eliminar certs obstacles, com ara evitar recels i
atraure’s la conﬁança de les classes superiors
i més cultes de la població romana de les províncies gal·les i, sobretot, de les hispanes en
què haurien d’assentar-se i, especialment, de
l’Església catòlica, ben present ja entre la població.
També s´ha d’apreciar que la minoria aristocràtica visigoda, rectora de la comunitat,
culta i romanitzada, al capdavant de la qual
estava el rei, se sentia hereva de l’Imperi romà
en les Gàl·lies i, per això, es considerava mantenidora del sistema jurídic romà del baix Imperi.
El Breviari d’Alaric està redactat en llatí i
consta de cinc parts o seccions: les dues primeres contenen leges i les tres últimes iura.
És necessari destacar que tals fonts no estan
refoses sistemàticament, sinó que conserven
en bona part la seua autonomia. A més, el text
conté una advertència del rei Alaric i una ratiﬁcació o subscripció oﬁcial.
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Les leges són un poc menys de la meitat
dels preceptes del Codi Teodosià, junt amb
quaranta-una disposicions d’emperadors posteriors, i els iura estan formats pel Liber Gai
(Epítome de Gayo, adaptació al romà-vulgar
de les Institucions) i les Sentències de Paulo.
Cada part del Breviari, excepte el Líber
Gai, és seguida per una interpretatio, és a dir,
un aclariment o explicació pràctica que servia
per a reproduir el text d’una forma més simple, per tal que s’adaptara al llenguatge i la
mentalitat de l’època, fent-lo més accessible
per a les persones que estigueren interessades a llegir-lo. Aquestes interpretations haurien estat preses de treballs doctrinals existents en les Gàl·lies, elaborats per professors
de les escoles de Dret de la zona.

De la mateixa manera que el Corpus Iuris
Civilis va ser el Dret romà a l’Orient, el Breviari
d’Alaric va ser tingut com el Dret romà per excel·lència a l’Occident. El seu inﬂux es va deixar
sentir no sols en la zona controlada pels visigots, sinó que aconseguí arribar a altres sectors de les Gàl·lies, Itàlia, Alemanya i ﬁns i tot
Anglaterra. El Breviari d’Alaric sorgeix com un
dels textos més importants del Dret europeu
de l´època i va permetre el coneixement, encara que no perfecte, del Dret romà a Europa.
Només em queda acomiadar-me de tots
els habitants de Beneixama i desitjar-los unes
bones festes de Moros i Cristians. També
m’agradaria convidar a tots aquells que no
coneixen les nostres festes que vinguen i participen amb nosaltres d’aquestes dates tan
especials per al nostre poble.
Bones festes a tots!
Juan Carlos Valdés Vera

foto: Juanfra Camarasa
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“Festa per cel i terra”, primer premi del
concurs de fotograﬁa Pepe Mas 2015.
Foto: Andrea Alonso Payá.
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SABIES

QUE...?
… el 1981 la Comissió de Festes va autoritzar la Filà de Cristians i la Comparsa
d’Estudiants per celebrar l’entraeta de
festes de manera conjunta l’1 de setembre, i amb una sola banda?

... ﬁns el 1982 l’ofrena de ﬂors a la Divina Aurora es realitzava el dia 6 després
de la processó, i a partir d’aquell any,
després de l’aprovació en Junta General
Extraordinària de la Comissió de Festes,
es va traslladar al mig dia del dia 7 per a
donar més brillantor a l’acte? Aquell any,
ﬁnalitzada l’ofrena per cada comparsa i
amb el mateix ordre de la desﬁlada, des
de l’església es va continuar en cercavila
ﬁns al castell per ﬁnalitzar l’acte.

... el 5 de febrer del 1983 la Comissió
de Festes va decidir donar caràcter oﬁcial a la festivitat del Mig Any Fester, que
des d’uns anys abans se celebrava de
manera informal?
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AÑO 2016, COMIENZA
UNA NUEVA ETAPA

Parece algo evidente que la ﬁgura de la comisión o equipo encargado de la organización
de las ﬁestas, siempre ha tenido que coexistir
de algún modo junto a la propia celebración,
pero no es hasta el año 1944 cuando encontramos las primeras reseñas documentadas
de su existencia. En el programa de ﬁestas de
ese año encontramos lo siguiente: «La Comisión de Festejos en representación del Ilmo.
Ayuntamiento, Mayordomía de la Virgen y
Comparsas, al objeto de que las Fiestas Cívico-Religiosas que se celebran en esta Villa los
días 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de Septiembre en honor
de su Excelsa Patrona Ntra.Sra.la Divina Aurora resulten este año con la mayor solemnidad,
lucimiento y esplendor, ha acordado se realicen con sujeción al siguiente programa».
Es también lógico pensar, que pese a su
existencia, la última palabra, seguía siendo la
del Alcalde o por delegación la del Concejal
de Festejos.
Todo cambia 33 años después de esa primera reseña de 1944. El 8 de junio de 1977
fue sin duda un día importante para nuestra
comisión de ﬁestas, ese día en la sesión pleComissió de Festes a
l’any 1977. D’esquerra a
dreta: Juan Llin, Eleuterio Molina, Juan Bautista Bellod “Bellotín” ,
Vicente Payá, Honorio
Sanchis, Enrique Rivas,
Miguel Molina “Carrasca”, José Micó “Xamarrusca”.

naria celebrada por el M.I. Ayuntamiento, se
adoptaba el acuerdo de TRANSFERENCIA DE
PODERES A LA COMISIÓN DE FIESTAS.
En este documento quedaban repartidas
las competencias de ambos organismos sobre la organización general de las ﬁestas en
nuestro pueblo.
El Ayuntamiento mantenía como única
competencia la organización y contratación
de la pirotecnia, cediendo el resto a la Comisión y dotándola de una pequeña cantidad
económica para su gestión.
Desde ese momento la Comisión pasó a
ser la organizadora oﬁcial de nuestras ﬁestas,
iniciando una singladura plagada de éxitos,
pero también de fracasos que afortunadamente ha sabido remontar hasta llegar al momento actual donde nos encontramos.
Gracias al impulso decidido de todas nuestras Comparsas y Filaes, la nueva comisión es
hoy una realidad.
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Al igual que fueron
deﬁnidas sus competencias aquel 8 de junio de
1977, esta nueva comisión
también deberá marcar
sus líneas de actuación y
competencias junto al M.I.
Ayuntamiento. Somos dos
caras de una misma moneda que debemos coordinar
en pro de nuestras ﬁestas.
En los próximos años,
dotarnos de un Régimen
Interior bien deﬁnido, que
marque las reglas de juego, también será uno de
los mayores retos al que
deberemos hacer frente si
queremos consolidar esta
Comisión de Fiestas que
acaba de nacer.
Debemos seguir avanzando dando los siguientes
pasos, porque una Comisión bien formada y con
un marco normativo claro,
es fundamental para una
correcta evolución de la
ﬁesta.
Será una aventura apasionante, contamos con
una organización legalmente constituida, que
debe seguir evolucionando
hasta llegar a convertirse
con los años en un ente
querido y respetado por
toda la familia festera de
nuestro pueblo.
Nosotros desde la Comisión, creemos y seguiremos trabajando para conseguirlo.
Amigos, Felices Fiestas
y a disfrutarlas.

Comisión de Fiestas
de Moros y Cristianos
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CONCURS DE DIBUIX INFANTIL
«MIG ANY FESTER 2016».
TREBALLS SELECCIONATS.
La mahoma dels moros
Abel Valdés Pascual

Infantil
4 anys

L’ambaixada en el Castell Infantil
Alexandra Albero Timofeev 5 anys

Infantil
5 anys

Les quatre Comparses
Pau Pons Amorós

Infantil
4 anys

La mahoma dels estudiants
Lucas Molina Pérez
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Primer de
Primària

Atrapa la bandera
Elisa Montagud Cabanes

Cristians i Moros
Diana García Pérez

Segon de
Primària

Primer de
Primària

Escuts festers
Diego Conca Espinosa

Focs i festa
Jaume Valdés Payá

Segon de
Primària
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Preparant les festes
Inés Sanchis Sarrió

Tercer de
Primària

Missa de comparses
Elena Sirena Sanjuán

El rotgle
Antonio Moreno Payà

Quart de
Primària

Tercer de
Primària

Festes aquàtiques
Mauro Conca Espinosa

Quart de
Primària
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Cinqué
Primària

Festes d’aigua
Erik Casas Irure

Els festers d’esquena
Jordi Sanchis Sarrió

Cinqué de
Primària

Sisé de Els correfocs en el Castell
Primària
Raül Molina Navarro

Baix de l’aigua també fem festa
Elena Pérez Valdés

Cinqué de
Primària
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FILÀ DE
CRISTIANS
El año pasado me dirigía a vosotros a modo
de despedida, como ﬁn de un ciclo vital al
frente de una entidad histórica y emblemática en nuestro pueblo como es la Filà de
Cristians. Pero, como imagino que ya sabéis,
a primeros de año tuvimos elecciones y los
festeros quisieron volver a conﬁar en mí, otorgándome por un nuevo periodo de cuatro
años el honor y la responsabilidad de dirigir
nuestra «Filà».
Pero esta nueva etapa no va a ser igual que
la anterior, paradojas del destino la despedida
no era hacia el cargo, sino hacia la persona a
la que quizás más ilusión le hacia el que yo
ostentara este cargo. Como imagino habréis
adivinado quiero referirme a mi MADRE, la
«Yaya Dorita», que desgraciadamente nos
dejó con los últimos días del pasado año. No
van a ser lo mismo los preparativos, la ayuda
y la ilusión durante los días que se avecinan,
especialmente la tarde del día 6 cuando su
casa se convertía en el centro de la ﬁesta en el
momento de rendir honores al Presidente de
«Els Cristians». Allí donde quiera que se encuentre y a buen seguro que es el Cielo junto
a nuestro padre, seguro que se sentirá orgullosa y contenta y que seguro velará para que
todo salga bien aun sin ayuda.
En las pasadas elecciones además de
Presidente también se elegía nuevo secretario, en este caso secretaria, y cuatro nuevos
«consellers». Desde aquí quiero agradecer de
todo corazón la labor de los que han ﬁnalizado en sus funciones y dar la más calurosa bienvenida a los nuevos componentes. Ha
sido una grata satisfacción trabajar al lado
de gente entusiasta y colaboradora y a buen
seguro que las nuevas incorporaciones van a

dar todo de sí por el buen funcionamiento de
nuestra Filà. Tomo la palabra a los salientes
en su compromiso de colaborar desde una
segunda ﬁla.
Este año la familia festera de nuestro
pueblo nos hemos visto «enfrascados» en el
alumbramiento deﬁnitivo de la tan nombrada
y necesaria «Comisión de Fiestas», que por
ﬁn ha visto la luz con estatutos, junta directiva y miembros de la junta directiva. La más
sincera enhorabuena a su primer presidente
Guillermo Valdés y los restantes miembros de
la junta. Ahora debemos demostrar el resto
de festeros y los directivos de las cuatro Filaes y Comparsas que somos consecuentes
y vamos a colaborar para que su labor sea
llevadera y fructífera por el bien de nuestras
ﬁestas.
Solamente me queda despedirme agradeciendo nuevamente a los miembros de mi Filà
por la conﬁanza depositada en mí para llevar
los designios de esta durante un nuevo mandato y con la certeza de que este año no solo
contaré con el apoyo de la Divina Aurora, sino
también con el de mi madre que estará, como
dice su himno, «Que muriendo por la gracia
de tu Amor, vivir podré allá en la gloria junto
a Dios».
Deseo que estas ﬁestas sean inolvidables
para todos y especialmente para los que desempeñen cargos durante las mismas, podrán
comprobar que es una experiencia inolvidable y a ver si este año el tiempo acompaña y
no las desluce como ocurrió el año pasado.
FELICES FIESTAS Y VIVA LA DIVINA AURORA.
Francisco Payá Sanchis
President

CAPITANS
DIA 7.

RICHARD TOMÁS SIRERA SOUTES

DIA 8.

MARÍA DOLORES VALDÉS SANJUÁN

DIA 9.

TOMÁS SIRERA SORIANO
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PRESIDENT
Francisco Payá Sanchis
VICEPRESIDENT
Francisco Antonio Payá Valdés
SECRETÀRIA
Angela Navarro Mataix
TRESORER
Vicente Amorós Miguel
VOCALS
David Juan Torrico
Mónica Pascual Valls
Vicente Payá Coret
Guillermo García Serrano
Mª Amparo Valdés Galdón
Josefa Vicente Navarro
Vicente Payá Mataix
Román Sanchis Pérez
SERGENT
Emilio Beltrán Francés
AMBAIXADORS
Andrés Ferrero Camús
José Vte. Sanchis Barceló
BANDA DE MÚSICA
S.U.M. Canyada
Nº SOCIS
156

www.cristiansdebeneixama.com

SABIES

QUE...?
...en el ball de banderes del dia nou s’interpreta
un vals del qual no se n’ha pogut saber l’autor
ni l’origen i que diversos membres de la Filà de
Cristians en van reescriure d’oïda les partitures
perquè no es perdera amb el temps?

... l’actual maset va ser inaugurat el 31 d’agost
del 1975? Amb anterioritat, en l’estiu del 1965
els festers es van afanyar per adequar mínimament les instal·lacions i poder celebrar les festes, deixant per a l’estiu següent l’enderroc del
forn morú i part de la casa que donava al carrer
Alferes Julio Conca. Es creu que sota els seus
pilars i fonaments hi ha restes d’algun primitiu
enterrament musulmà.

...durant la presidència del «senyoret Enrique» els carrers de terra per on discorria
l’entrada eren regats amb les seves cavalleries i
la seva pipeta?
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LA BANDERA DELS
CAPS DELS MOROS
Des de fa molts anys, en les banderes de la
Filà, apareix la imatge de la Divina Aurora
pintada. Com són banderes de molta batalla,
exposades al sol i la pluja, les pintures van deteriorant-se a poc a poc. Per aquesta raó, es
va prendre la decisió de substituir les pintures
i reservar-les emmarcades i exposades al maset. Una de les imatges substituïdes és la de la
bandera dels caps de moros. A molts els crida
l’atenció el nom i demanen una explicació.
Encara que ja s’ha escrit sobre aquest
tema en articles d’anys anteriors, recordem
el del any 1998 sobre les Banderes on es pot
llegir:
«... Siendo presidente don Vicente Payà
Sarrió, se encargó una nueva bandera que fue
bordada en unos talleres de Valencia...
... La sorpresa vino al recogerla, se dieron
cuenta que el escudo no era el que ellos querían...»
I al programa de festes de l’any 2004 en
l’article titulat HERÀLDICA DE LA FILÀ DE
CRISTIANS, escrivíem:
«… una de las banderas de las que se utilizan en ﬁestas luce un escudo diferente. Se
debe a un malentendido entre la comisión
que fue a encargar su realización y la bordadora que lo realizó. En esta bandera, …, se
quería que luciera el escudo de armas de Aragón, pero solamente pidieron a la bordadora
el escudo del reino de Aragón…»
La bandera en qüestió du bordat l’escut
de l’antic regne d’Aragó, i que també és el de
l’actual Comunitat Autònoma d’Aragó. Aquest
expressa la historia mil·lenària del Regne des
dels seus orígens més remots. Els seus tres
primers emblemes resumeixen sengles batalles guanyades, d’acord amb la llegenda, pels
aragonesos amb l’auxili celestial en tres creus
Primera caserna, sobre camp d’or, una alzina desarrelada, amb set raïlons, en els seus
colors naturals, coronada per creu llatina tallada i de gules (color vermell).

Escut d’armes documentat per primera
vegada el 1499 en la portada de Crónica de
Aragón. L’Arbre de Sobrarbe commemora
al llegendari Regne de Sobrarbe, recorda les
lluites dels muntanyesos del Pirineu aragonès
oriental (l’arbre) i occidentals (la Creu) als
segles inicials de l’ocupació musulmana. Rememora la doctrina aragonesa (basada en els
mítics furs de Sobrarbe) del predomini de la
llei sobre el rei, d’on procedirien les famoses
llibertats aragoneses. Per això ocupa el primer quarter.
La Segon caserna, denominada Creu
d’Aïnsa o creu d’Ènnec Arista sobre camp
de “azur” (color blau), creu puntada (amb els
braços que s’eixamplen) de plata, apuntada
en el braç inferior i ensinistrada en el cantó de
cap (en la part superior dreta de la caserna).
Escut d’armes documentat per primera vegada el 1344 en les Ordinacions de Casa i Cort
i creat pel rei Pere IV d’Aragó «el Cerimoniós»
per a representar els reis d’Aragó anteriors a
la unió dinàstica.
Rememoren, a més, l’ancestral vinculació
d’Aragó i Navarra (doncs Aresta va ser cabdill
d’aragonesos i pamplonesos).
La tercera caserna, coneguda com la Creu
d’Alcoraz sobre camp de plata, una creu de
Sant Jordi, de «gules» cantonada (amb un en
cada cantonada) de quatre caps de moro, de
sabre (color negre) i encintades (amb diadema penjant) de plata.
Escut d’armes documentat per primera
vegada el 1281 en la Butlla de plom del rei Pere
III d’Aragó «el Gran» per a representar el regne d’Aragó. L’escut fou mantingut pels seus
successors com a símbol propi i exclusiu del
regne d’Aragó.
Recorda la presa d’Osca en 1096 per Pedro I i pel seu germà, el futur Alfonso I “El Batallador”, amb l’ajuda de Sant Jordi a cavall,
de la qual la creu vermella sobre planta és el
principal del símbol
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Quadre de la batalla
alcoraz-huesca en que
diu la llegenda que va
apareixer S. Jordi i que
es troba un museu de
Londres..jpg

La quarta caserna, conegut com Senyal Reial, Senyal del rei d’Aragó o «barres
d’Aragó» sobre camp d’or, quatre pals de
«gules», iguals entre si i als espais de camp.
Escut d’armes documentat per primera
vegada el 1150 en el segell de Ramon Berenguer IV. Inicialment fou un senyal heràldic de
llinatge, esdevenint posteriorment el senyal
de dignitat dels reis d’Aragó. Té associat la
Llegenda de les quatre barres de sang segons
la qual l’escut s’hauria originat amb Guifré el
Pilós. I que Aragó va que va incorporar, per
pacte matrimonial subscrit per Ramir II, i la
Casa de Barcelona (1137) i, per conquesta de
Jaime I, els Regnes de Mallorca (1229) i de València (1238).
El «cap de moro» és un element iconogràﬁc present en nombrosos escuts d’origen
medieval i incorporat al codi heràldic on es
correspon amb la representació d’un cap
humà, de perﬁl, generalment de color negre
(sable), però també d’altres colors, i que pot
estar adornada amb una cinta, turbant o diferents accessoris.

En l’actualitat, el «cap de moro» preval
com a element incorporat als símbols de distints territoris, institucions, organitzacions i
personalitats de rellevància pública que, en
molts casos, ha despertat distintes polèmiques per estar vinculats amb episodis de violència religiosa, com en els casos de l’escut
d’Aragó en 2004, el de l’emblema del papa
Benet XVI en 2005, o el de la vil·la portuguesa de Évora en 2001.
El cap de moro no és estrany en l’heràldica
europea. Apareix encara hui en molts escuts
de Cerdanya i Còrsega, així como en distints
blasons de famílies nobles. També en l’escut
del Papa Pío VII, Barnaba Gregorio Chiaramonti (1800-1823). Però el moro en l’heràldica
d’Itàlia en general du al voltant del cap una
banda blanca, que indica l’esclau ja alliberat, i
no està coronat, mentre que sí que ho està en
l’heràldica germànica. En la tradició bàvara, el
cap de moro apareix amb molta freqüència,
i es denomina caput ethiopicum o moro de
Freising.
María Mercedes Molina Berenguer
Cronista
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FESTA CAPITANS 2015

Fotos: Remigio Silvestre
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COMPARSA
DE LLAURADORS
Permeteu-me que les primeres paraules
d’aquesta salutació siguen per a felicitar-vos,
igual que ho vaig fer en el sopar de celebració
de l’origen de la nostra comparsa, en la festa de Sant Isidre, pels quaranta-cinc anys de
vida festera.
Ja sé que som la comparsa més jove, però
la majoria d’edat en la festa ja fa anys que la
vam complir, i esperem complir molts anys
més. Aquesta felicitació la faig extensiva als
components de la Unió Musical Llanera de
Ranes i a la seua directiva, ja que ens venen
acompanyant des d’aquell llunyà 1971, compartint festa i música, així com el canvi generacional esdevingut en ambdues entitats, pel
que fa a les relacions humanes i socials.
Com bé recordareu, al febrer del 2013
iniciàvem una nova etapa en la gestió i
l’administració de la Comparsa, amb nous
reptes i projectes. Aquestes, doncs, seran les
meues últimes festes com a president i, per
tant, és el moment de manifestar la meua
gratitud a les persones que m’han acompanyat durant quatre anys en la directiva, i agrair
l’acollida i la resposta rebuda per tots vosaltres, davant de les actuacions i els projectes
que, tots junts, hem anat desenvolupant en
allò que anomenàrem Fem Maset, Fem Comparsa, Fem Festa i Fem Poble. Així mateix,
aproﬁte per a demanar disculpes si algunes
d’aquestes actuacions no han tingut el resultat esperat, i ﬁns i tot, hagen pogut molestar:
la meua intenció, i la de la directiva, ha estat sempre treballar per a millorar la Festa i la
Comparsa.
Parlant de millorar la festa, vull fer referència a la nova comissió de festes, presidida per
Guillermo Valdés Sanz, amb la Junta Directiva
formada per components de les comparses i

ﬁlaes, per a desitjar-los molts èxits en la gestió i en l’organització d’una nova etapa en la
festa que anualment celebrem en honor a la
nostra Patrona, la Divina Aurora.
Especial importància tenen aquest any els
capitans que ens representaran en els actes
de les nostres benvolgudes festes. Així, la nit
del 5 de setembre, quan alcem les copes, per
a desitjar-los que passen unes festes inoblidables en companyia de festers, amics i familiars, ajuntarem festers de tres generacions
d’una mateixa família: Sergio, Fernando i Maria Dolores. Enhorabona i moltes felicitats!
I si parlar d’aniversaris és parlar de records
i vivències del passat, convé també recordar
aquelles persones que ja no es troben entre
nosaltres per a gaudir de la festa, com ara el
soci Vicente Berenguer Silvestre.
Finalment, he de recordar-vos que aquest
10 de setembre, en l’assemblea general, correspon complir amb els estatuts per a procedir a l’elecció d’un nou president o presidenta
i la seua Junta Directiva. S’obrirà així una nova
etapa en la gestió i l’organització de la nostra Comparsa, que ens conduirà a les portes
del cinquanté aniversari l’ any 2021. Una nova
etapa en què caldrà apostar i comptar amb
els socis joves de l’entitat, perquè es convertesquen en els gestors del futur fester més
immediat.
Només em resta, en nom propi i de la
Junta Directiva, desitjar-vos bones festes de
l’Aurora, un desig que faig extensiu a tots els
festers i festeres del poble, als càrrecs, als
veïns i als visitants.
Salut i festa!
Miguel Lozano Santonja
President

CAPITANS
DIA 7.

SERGIO LÓPEZ SILVESTRE

DIA 8.

FERNANDO LÓPEZ SANTAPAU

DIA 9. MARÍA DOLORES BELLOD JUAN
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SABIES

QUE...?
...Vicente Castelló Ribera, «el tio Cantinero»,
va rebre un homenatge el dia 5 de setembre de
1993 pels seus 22 anys de sergent de la nostra
Comparsa, i que Juan Cristóbal Samper Cortés,
actual sergent, complirà aquestes festes del
2016 vint anys amb aquest càrrec?

...durant els anys 1992 a 1998, la festa de Sant
Isidre es va celebrar en dos caps de setmana, al
poble i a la Talaeta, respectivament?
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LA UNIÓ MUSICAL
LLANERA DE RANES
ALS LLAURADORS DE
BENEIXAMA. 45 ANYS
COM A CASA!

Aquest escrit pretén ser un xicotet reconeixement a una gran gent, a una gran comparsa
que ha tractat tots els músics que han passat
per ella de forma excepcional.
Fem una miqueta d’història. La comparsa
Llauradors de Beneixama és la més jove en la
història de les festes de Moros i Cristians del
poble. Els seus promotors van fer els primers
passos en la la festivitat de Sant Isidre el maig
del 1971, i eixe mateix any ja es va participar,
com a entitat festera de ple dret, en les festes
patronals que se celebren a Beneixama del
6 a l’11 de setembre. Des dels inicis els acompanya la Unió Musical Llanera de Ranes.
Pel mes d’abril del mateix any, estant la
banda tocant a les festes d’Alcoi, en la ﬁlà
dels Moros Verds, vam tindre notícia que a
Beneixama anava a formar-se una nova comparsa i els faria falta una banda de música.
Van ser Pepita La Molinera i uns amics que
es trobaven en la festa d’Alcoi, els qui van fer
possible el primer contacte amb la directiva,
presidida per Paco Pana . Així, unes setmanes més tard, en les festes de Biar, on participàvem com a banda oﬁcial de la comparsa

d’Estudiants, contactaren amb nosaltres. I
des d’aquest any ﬁns al moment n’han passat 45!
Els primers anys ens quedàvem a menjar
i a dormir a les cases dels veïns del poble.
Quan hem preguntat als músics de més edat
ens han dit que dormien a la casa del tio Carnisser (el que tocava el tenor), la casa del tio
Pana, la del tio Tarrillo, la del tio José Maria, la
del tio Calabuig, la de Tonicart, la de Miguel
Lozano, el clarinet i un llarg etcètera.
Des del començament notàrem una gran
capacitat per acollir a nous convidats, que
entrarien a les seues cases per a conviure
amb ells durant quatre dies, compartint tots
els moments. Hi havia ﬁns i tot cases on s’hi
quedaven tres músics, cosa que suposava
un gran esforç per a la família. D’altres músics es quedaven a la pensió ubicada a la carretera. Ens comenten, com a anècdota, que
a les cases on es quedaven hi havia gallines
per dins de casa que anaven recollint el que
queia del menjar. També hi ha una història
graciosa d’una casa on anaren quatre músics amb molt bona gana i que, passades
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les festes, van dir que «una i no més», ja no
volien acollir músics cap altre any. Hi havia
molta gana en eixa època!
La convivència dels dies de la festa crea un
vincle familiar gràcies al qual, quan acaben les
festes, ﬁns i tot s’escriuen cartes (com quan
un ﬁll se n’anava fora de casa i volíem interessar-nos per saber com estava). La tecnologia
no estava tan avançada com actualment.
És clar que aquest vincle familiar també ha
portat a relacions més íntimes, una d’aquestes
arribà al casament entre Fernando Gallego,
músic de la nostra banda, i Rosa Valdés, festera i veïna de Beneixama.
Als anys 80, amb la construcció del Maset,
els músics ja teníem el nostre lloc a la Comparsa. Les xiques, ﬁns fa no res, continuaven
tenint el privilegi de ser acollides a les cases
de festers. Comenten elles que estaven millor
que en qualsevol hotel «ens feien ﬁns i tot el
llit!» i que les tractaven com si foren les seues
ﬁlles.
Actualment, el tracte familiar el trobem en
el dia a dia de la festa. Els músics tenim com

a referent el dia 6 de setembre, dia festiu per
a nosaltres, en el qual, sempre que podem,
anem tota la banda a fer la moguda de les
músiques i la posterior paella, tot esperant el
moment abans de l’entrà per a tastar els dolços típics del poble, que tant ens agraden. Alguns dels nostres músics guarden una setmana de les seues vacances al treball per gaudir
de la festa que es fa a Beneixama en general,
i en particular la dels Llauradors.
Durant aquest quasi mig segle han predominat els moments bons, però també hem de
dir que hem compartit moments tristos, en els
quals també hem estat junts, per pèrdues de
membres de la comparsa i dels músics.
Parlar de Beneixama ja és parlar d’amics,
parlar d’història, perquè la Comparsa Llauradors de Beneixama sou part de la història de
la Unió Musical Llanera de Ranes .
Cristian Climent
President de la Unió Musical
Llanera de Ranes
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FESTA LLAURADORS 2015
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COMPARSA
D’ESTUDIANTS
Tengo bien grabado el domingo 15 de noviembre de 2015, cuando en la segunda ronda
de elección a presidente de la comparsa, mi
nombre se repetía más de lo que yo deseaba. Cuando ﬁnalmente concluyó el recuento,
se conﬁrmaba lo que ya intuía desde mi silla:
había sido elegido presidente de la Comparsa
de Estudiantes. El júbilo y los aplausos se sucedieron en el salón de actos, todos estaban
felices excepto yo. No tardaron en llegar las
felicitaciones y ánimos, pero en mi cabeza se
había creado una burbuja que me aislaba de
lo que estaba sucediendo y yo, estaba dentro
de un bucle del que no podía salir. No es el
mejor momento, tengo un niño pequeño, otro
que viene para ﬁnales de julio, no voy a ser
capaz de trabajar por la estudiantina como
se merece, pero, ¿qué opciones tengo? Es mi
obligación como socio, lo asumo o dejo de
serlo. ¿Y para qué presidente anterior ha sido
el mejor momento? Creo que para ninguno.
Aunque parezca mentira, necesitas unos
días para asumir la importancia del cargo
para el que has sido elegido. Es un gran honor presidir nuestra comparsa, pero también
una gran responsabilidad. Para no faltar a la
verdad, a día de hoy, todavía hay ocasiones
en las que me pregunto si seré capaz.
Tengo la gran suerte de contar con una excelente junta directiva, y desde estas líneas,
quiero agradeceros que aceptarais formar
parte de este equipo.
Sólo espero estar a la altura de las necesidades de la estudiantina, saber manejar la
efusividad de los jóvenes, pero con el respe-

to a los mayores. Todos forman parte y son
necesarios en esta gran comparsa. Somos
capaces de todo, desde la elocuencia que
nos caracteriza, al comportamiento ejemplar
cuando se requiere seriedad y saber estar.
Este año no sólo comienza mi presidencia, sino que también estrenamos Comisión
de Fiestas, organismo que se ha creado con
la intención de mejorar nuestras ﬁestas. Tenemos que cambiar la imagen inquisidora de
la comisión, con ella se pretende ayudar en la
organización y marcar unas normas básicas
de convivencia entre todas las comparsas y
ﬁlaes, sin que cada uno mire sólo por el bien
de su entidad, sino por el bien general de la
ﬁesta. Hay muchos años de trabajo, así que
pongamos nuestro grano de arena para obtener los resultados esperados. Felicidades
Guillermo.
No puedo ﬁnalizar estas líneas sin agradecer a la junta directiva de Juan Lorenzo Ferrero la ayuda que nos están prestando. Con
vosotros cerca, todo parece más fácil.
Como bien saben los que me conocen y
a pesar de ser uno de los embajadores de la
Comparsa de Estudiantes, no soy persona de
grandes discursos, por lo que me despido por
este año deseando unas felices ﬁestas a los
miembros de la comparsa y al pueblo en general.
¡Viva la estudiantina!
Juan Vicente Molina Sirera
President

CAPITANS
DIA 7.

VICENTE VALDÉS PASTOR

DIA 8.

INÉS VALDÉS PASTOR

DIA 9.

VICENTE VALDÉS VIDAL

DIA 10.

ELENA VALDÉS PASTOR
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SABIES

QUE...?
... el 1952 els estudiants van torejar una vaqueta el dia onze de setembre al carrer del
Cardenal Payà, davant del castell i al costat de
la plaça? Es van col·locar carros, pals, i taulers
de fusta. Els «toreros» van ser Rosendo Amorós, Carolina, Evaristo i Fernando Ferrero, entre
d’altres. La recaptació obtinguda per la venda
d’entrades i per la pell i la carn de l’animal va
ascendir a 6.000 pessetes. A l’any següent es
va repetir l’operació, però sembla ser que les
despeses van superar amb escreix els ingressos
ja que només el trasllat del bou des de València
va costar 300 pessetes de les d’aleshores. Encara es conserva el rebut que diu: 1 gàbia amb
un bou, 300 pessetes. Davant les circumstàncies, el 1954 es va decidir «ajornar l’empresa del
bou». El 1968 es va tornar a organitzar el festeig
de la vaqueta.

... el 1950 ja destaca la participació de les
dones en la festa? Les cantineres ja repartien
begudes i licors, abillades amb els vestits típics.
També portaven ja un llapis de color negre. El
1971 es va formar la primera esquadra femenina
de l’Estudiantina.

... «la prova del litre» se’ls realitzava als nous
socis i que consistia a beure’s un litre de vi d’un
sol glop, en una copa especial per a l’ocasió (ja
ho recorda Milán el 1949 al llibret de les noces
de plata)?. Era com una prova de foc. Qui la superava passava a formar part de L’Estudiantina.
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CERVANTES: UN ESTUDIANTE
DEL SIGLO DE ORO
Mucho se ha hablado y se ha escrito sobre
el papel de las comparsas de estudiantes en
la Fiesta de Moros y Cristianos. Para algunos,
nuestra participación en la Fiesta no está lo
suﬁcientemente justiﬁcada porque nos retrasamos un tanto en el tiempo ya que si nos
atenemos a la indumentaria cervantina, nuestra historicidad habría que buscarla en el llamado Siglo de Oro (segunda mitad del siglo
XVI y primera mitad del siglo XVII), y según la
epopeya alcoyana, los hechos que se conmemoran son los de la Reconquista, es decir, la
victoria de los cristianos sobre los musulmanes en el siglo XIII.
Pero si aplicamos el rigor histórico a cada
una de las comparsas o ﬁlaes que componen
el enorme abanico de entidades entorno a la
Fiesta de Moros y Cristianos veremos como
muchas de ellas no se atienen a los cánones
mínimos que podrían justiﬁcar su existencia.
También los textos que se declaman no se
ajustan a la realidad histórica. Sin ir más lejos,
las propias embajadas no reﬂejan ﬁdedignamente la conquista de los cristianos entorno
a 1245 que es cuando las huestes de Jaume I
ocuparon el castillo de Biar.
Y es que nos parece que estamos equivocados a la hora de intentar buscar las raíces
históricas de las sociedades festeras. Si lo tratamos de hacer nos daremos de bruces una y
mil veces. De todas formas no vamos a entrar
ahora en esta materia ya que no es el objetivo
del presente artículo. Aunque cabría apuntar
que para muchos investigadores de la Fiesta
de Moros y Cristianos, el hecho que se pretende conmemorar no es la Reconquista propiamente dicha, sino que cabría centrarse en el
momento de la expulsión de los moriscos en
1609-1614, ya que muchos musulmanes permanecieron en sus tierras después de la conquista. Ellos cultivaban los campos y regaban
las huertas y los mcampos con sus artilugios.
Aquella expulsión es lo que provoco en el inconsciente colectivo un motivo para estar alerta contra el enemigo, contra el otro yo, contra
el eje del mal, representado por el inﬁel mahometano. Así en muchos sitios de costa estuvieron siempre alerta por el peligro que podía
suponer el poderío turco y magrebí. En ese
contexto histórico, del cual emergería la ﬁgura
de Cervantes, cabría ubicar al estudiante.
Es entorno a esta fecha cuando empieza a
gestarse el germen de la Fiesta. Y es en este
tiempo cuando aparece nuestro más ilustre
representante de La Estudiantina: Cervantes
(1547-1616).

Cervantes caliﬁcó la batalla de Lepanto como “la más alta ocasión que
vieron los siglos pasados, los presentes
ni esperan ver los venideros”. Entre la
aparición de la primera y la segunda
parte del Quijote (1605-1615), la tensión
y la conﬂictividad social estuvo siempre
presente. Al ﬁnal aquella situación se
tradujo en la expulsión de los moriscos
entre 1609 y 1614, durante el reinado de
Felipe III. Cervantes dejó constancia de
ello en su obra magna con el episodio
del morisco Ricote en la segunda parte
del Quijote. Su capacidad para contarnos sucesos de los que fue contemporáneo ha hecho que su época sea conocida como el “tiempo del Quijote” o
“tiempo de Cervantes”.
Pero volvamos al hecho que nos
ocupa, que no es otro que el de recordar la ﬁgura del genial escritor, emblema de nuestra comparsa, en el cuarto centenario de su muerte, y buscar
paralelismos con la idiosincrasia estudiantil.
¿Podríamos decir que Cervantes encarna
los valores del estudiante festero? Si analizamos su biografía podremos llegar a la conclusión de que ese espíritu aventurero, soñador,
idealista, la caballerosidad con las damas, que
tan magníﬁcamente versó José María Milán,
tan presentes en los estudiantes, son también
deﬁnitorios de la personalidad de Cervantes,
hasta al punto que muchas veces se utiliza la
frase “ser un quijote” para expresar una manera de ser o de pensar, o de actuar en la vida.
Volviendo a otro orden de cosas cabria
apuntar que su obra se ha convertido en la
mejor carta de presentación de nuestro país
en todo el mundo. Tuvo una vida agitadísima:
trató de emigrar a las Américas; fue soldado
y resultó herido al participar en la batalla de
Lepanto; también permaneció cautivo durante cinco años en Argel al ser capturado por
piratas berberiscos.
Vamos a repasar los momentos más importantes de su agitada vida:
Soldado en Lepanto.
De 1569 a 1575, entre los 21 y los 28 años, Cervantes fue soldado en los tercios españoles de
Italia. A todo ello le movió un halo por alcanzar la
fama, luchando contra el inﬁel bajo las tropas de
Felipe II. Durante el viaje estuvo aquejado de malaria, pero sus ansias de gloria le dieron energía:
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“Más quería morir peleando por Dios y por su
Rey que no meterse so cubierta”, según consta
en un informe posterior. Cervantes fue alcanzado por dos disparos; uno de ellos en el pecho, y
otro que le destrozó una mano.
Prisionero en Argel.
Fue la experiencia más trágica que tuvo
que afrontar. En 1577, cuando volvía de Italia a
España, fue capturado por una escuadra berberisca y conducido a Argel, el mayor mercado de esclavos del Mediterráneo. Hay unos
hechos que muestran hasta donde llegaba su
desesperación, ya que trató de escapar en
cuatro ocasiones, jugándose la vida. Incluso,
tras su segundo intento de fuga, estuvo atado
durante cinco meses con grilletes. Al ﬁn, unos
frailes trinitarios, pudieron liberarle poco antes de que fuera deportado a Estambul, por
una suma de dinero muy elevada para la época, como fueron 500 escudos de oro.
Su oﬁcio de recaudador.
Entre 1587 y 1601 hubo de trabajar como
comisario y recaudador para recoger fondos
para la Gran Armada española. Los impuestos se recaudaban en especie, ganado, trigo o
aceite destinado a aprovisionar el ejército de
Felipe II. Un descuadre en las cuentas le llevó
a la cárcel cordobesa de Coria del Río en 1592.
Años más tarde debió recaudar una serie de
impuestos atrasados en Andalucía, pero una
vez hecho el trabajo, conﬁó el dinero a un negociante sevillano, el cuál se declaró insolvente y se fugó con 60.000 ducados. Cervantes
fue hallado responsable por la Audiencia de
Sevilla y fue encarcelado en 1597. Estuvo en la
cárcel durante tres meses. Se piensa que allí
empezó a escribir el Quijote.
Traslado a Valladolid.
En 1604 se trasladó a Valladolid, donde
Felipe III acababa de instalar su corte. Se trasladó junto con su esposa Catalina, sus hermanas Andrea y Magdalena, su hija Isabel y su
sobrina Constanza. También tuvieron algún
problema con la justicia debido al continuo
ajetreo que llevaban los Cervantes en su casa.
Toda la familia estuvo arrestada durante dos
días porque un tal Gaspar de Ezpeleta fue herido a las puertas de la casa. Al ﬁnal fueron
exculpados.

La publicación y el éxito.
A punto de cumplir los 60 años, Cervantes publicó en Madrid, en 1605, el Quijote, una
novela ajena a todos los cánones literarios de
su época. Tuvo un gran éxito enseguida en
España, Europa y América. Como decíamos
anteriormente, durante su prisión en Sevilla,
debió empezar a escribirlo al salir de la cárcel,
en la misma ciudad, pero posiblemente lo terminaría en Madrid, justo antes de marcharse a
Valladolid. La obra apreció en enero de 1605
y pronto cosechó un éxito masivo.
La segunda parte tuvo también una grandísima aceptación. En 1615 el propio Cervantes escribía en la segunda parte: “Tengo para
mí que el día de hoy están impresos más de
12.000 libros de tal historia… a mí se me trasluce que no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzca”.
Fin de Cervantes en 1616.
Parece ser que Cervantes vivía en la pobreza al ﬁnal de sus días. Aunque esta pobreza no era del todo cierta ya que estuvo
metido en negocios hasta el ﬁnal. Consta que
murió de hidropesía, una sed insaciable que
es síntoma de diabetes o cirrosis de hígado.
Después de analizar su biografía, podemos
establecer un paralelismo entre la vida de
Cervantes y la vida de los estudiantes del siglo de Oro y posteriores. Pícaros y hambrientos, apenas podían pagar sus estudios e iban
casi “mendigando” la sopa boba para poder
llevarse un plato caliente a sus maltrechos estómagos. Nuestro escritor universal también
tuvo que pasar una serie de penurias y calamidades para poder subsistir. En busca de la
gloria como soldado, posteriormente intentó
buscar en la administración del Estado un ascenso que le fue negado por sus problemas
con la justicia. Se sabe que intentó hacer las
Américas en 1582 pero fracasó en su intento
ya que no fue autorizado para realizar el viaje.
A pesar de todo, la perseverancia por alcanzar la fama y la gloria le hizo ganarse el camino
hacia la eternidad, algo que solamente consiguen los mortales tocados por la mano de Dios.
José Vicente Payá Sanchis
Archivero
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FILÀ DE MOROS
Quan el passat 10 de Setembre em va telefonar el meu ﬁll comunicant-me que havia sigut triat per a presidir la nostra volguda Filà
de Moros, una sèrie de sensacions van anar
succeint-se en mi, l’una darrere de l’altra.
Primer va ser la sorpresa, a continuació va
vindre la incredulitat. Més tard la negació,
l’acceptació, i ﬁnalment la responsabilitat.
Responsabilitat perquè la nostra Filà
compta ja amb una extensa història que està
plena de moments de festa, però en la qual
també abunden els exemples de treball i dedicació. Són moltes les vegades que pense
l’esforç que van haver de fer aquells primers
moros per a, enmig del convuls segle XIX,
fundar una associació que fera possible iniciar les festes de Moros i Cristians. Aquests dies
he pogut veure el document original amb uns
nous estatuts, que en 1939, només acabar la
guerra civil, van redactar i van signar un grup
d’hòmens i una dona, per a, malgrat les diﬁcultats de l’època, posar la festa en marxa de
nou. O la mateixa història recent, en la qual
l’esforç de directius i socis en general, ens ha
permès gaudir del magníﬁc maset de què disposem hui en dia.
La nostra Filà, així com les nostres festes,
han sigut capaces de superar crisis, guerres
i tot tipus de diﬁcultats. Pels exemples reportats i per molts altres, tots tenim el compromís moral de continuar portant l’obra
endavant. Sens dubte, som hereus d’un gran
passat, però també ens enfrontem a un futur
que no està lliure de diﬁcultats. La societat

del segle XXI no és la del segle XIX ni tampoc
la del segle XX i, més prompte que tard, la
festa haurà d’adaptar-se als nous temps.
Per sort per a tots, per a complir amb
aquesta missió, compte amb un magníﬁc
equip de col·laboradors que sempre estan
ací, al meu costat. Potser a alguns ens falte
experiència, però ens sobra il·lusió. Amb ells i
amb l’ajuda de tots vosaltres, estic segur que
podrem gaudir d’unes grans festes.
I unes grans festes són el que jo desitge
per a tota la Filà, però especialment per a la
família Llín Pérez, en qui enguany recau la
capitania mora. Ells ho han donat tot sempre
pels moros, i estic ben segur que els moros
anem a donar-ho ara tot per ells. Per això, jo
vull animar tota la Filà perquè eixim al carrer
a fer festa i participem massivament en tots
els actes.
Ja per a acabar, vull expressar la meua
conﬁança en la nova Comissió de Festes que
estrenem enguany. Estic segur que l’entusiasme que mostren les persones que la componen, només pot portar coses positives per a
tots.
I no em queda ja més que fer extensiu el
desig de bones festes a tot el poble de Beneixama i a tots els que ens visiten en festes.
Bones festes a tots!
Javier Payá Graciá
President

CAPITANS
DIA 7 I 9. JUAN RAFAEL LLIN PÉREZ
DIA 8.

JUAN LLIN BARCELÓ
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SABIES

QUE...?
...el dia 8 de Setembre de 1968, dia de la
Mare de Déu, es va produir a Beneixama un
gran esdeveniment musical? L’Orquestra
Simfònica de Madrid, sota la direcció de D.
Vicente Spiteri, va oferir un concert en la nostra
localitat. La crònica de l’època, escrita per
Evaristo Lou Artigues, ho descriu com «acto
de gran transcendencia y de perenne recuerdo
para Benejama».

...el 2 de juliol de 1939 un grup de festers
moros van ﬁrmar un reglament per a la Filà que
detallava drets i obligacions de tots els socis?
El document original es conserva en els arxius
de la Filà de Moros i està escrit en forma de
contracte amb una duració de quinze anys.
Entre altres curiositats, ﬁxa les sancions, que
s’abonaran en metàl·lic, per als qui no participen
en els actes festers.
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ELS INICIS DE LA
DONA EN LA FILÀ
Les festes d’Alcoi d’aquest any 2016 es recordaran per un fet històric a la seua ciutat:
per primera vegada dues esquadres de dones
desﬁlaven a l’entrada de Moros i Cristians. A
la gran expectació generada, li va seguir una
reacció aclamadora; l’aplaudiment unànime
demostrava així que la incorporació de les
dones no era una curiositat sinó un fet imprescindible i molt esperat.
La integració de la dona, en les festes de
Moros i Cristians d’Alcoi, ha sigut una de les
principals polèmiques al voltant d’aquestes
celebracions durant les últimes dècades.
L’Associació de Sant Jordi, que organitza les
festes, es mostrava reticent en un primer moment a permetre que les dones ingressaren
en les Filaes com a soci de ple dret i prohibien
que participaren en l’Entrada formant una esquadra.
Beneixama i la seua festa, en canvi, fa
molts anys que va començar un procés de
normalització i d’adaptació als canvis socials
que anaven succeint amb el pas del temps.
La incorporació de Carmen Laborda a la directiva de la Filà l’any 1993, la presidència de
Tere Romero del 2011-2015 o la presència de
Gemma Navarro i Laia Casas a l’esquadra de
Gastadors al 2015 són exemples de passos
endavant en aquest camí cap a una festa en
plenes condicions d’igualtat.

Imatge escanejada
del document on es
nomena a Carmen
Laborda com a vocal durant el període
1993-1996.

La primera sòcia
El naixement de la Filà de Moros de Beneixama no es coneix amb exactitud, però
se sap que és anterior a 1837 perquè apareix
ressenyada en un article d’una revista d’Alcoi
d’eixe any. Malauradament, no hi ha cap documentació oﬁcial ﬁns l’any 1939, any en què
es va fer el primer reglament de la Filà. Agafant aquest document com a punt de partida, així com la reunió en la qual es va aprovar,
es constata que la festa quedava aleshores
pràcticament restringida al sexe masculí. Dels
22 assistents a la reunió, només hi havia una
dona: Magdalena Albero.
Dona de fester i, curiosament, besàvia de
Tere Romero i de l’actual president de la Filà
Javier Payá, Magdalena Albero va esdevenir
sòcia després de la mort del seu home, Francisco Payá Barceló. Aquest va morir al 1924,
pel que podríem deduir que va exercir de sòcia des de llavors. Els arxius de la Filà, que recordem que no existien ﬁns el 1939, mostren
que ella era un soci més en condicions de vot
i pagament, però no en termes de nomenclatura ni en participació.
Imatge escanejada del primer reglament
de la Filà, aprovat en junta al 1939.
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Per una banda, Magdalena Albero no apareix com a tal al registre sinó com a «Viuda de
Francisco Payá Barceló». Pròpia d’una època
en què home i dona no gaudien del mateix
estatus social i que la tendència política era
d’enaltir la ﬁgura de l’home, aquesta terminologia es farà servir ﬁns als anys 60, moment
de modernització i obertura del país dins la
dictadura. Recordem que a principis del segle passat, l’home seguia essent el representat legal de la dona en molts casos. Ella continuava necessitant l’autorització del marit per
tenir un treball remunerat, exercir el comerç o
administrar béns.
Per altra banda, el paper de la dona es limitava als preparatius i a l’acompanyament
en certes activitats de la festa, com ara les
processons. Tanmateix, el fet que els homes
havien de fer un període de mili després de
Guerra Civil i la incipient possibilitat de llogar
vestits de dona van afavorir una inicialment
escassa participació femenina.
Les primeres dones a vestir-se de mores
Mariano Parra, qui va ser secretari de la
Filà entre 1940-1946 i 1948-1973, ens conﬁrma que, per primera vegada, set dones es van
animar a vestir-se de mores durant les festes
de 1940. Entre elles hi havia la seua dona,
Juana Molina Pérez; la seua cunyada, Lola
Molina Pérez; i tres ﬁlles de Pepe Toni Conca
Blasco, Magdalena, Vicentica i Aurora.
Sabent que podrien vestir-se i decidides a
eixir, acte seguit van anar a buscar els vestits de lloguer als grans pobles dels voltants.

D’esquerra
a
dreta:
Lola Valdés Hernández, María Jesús Molina, Antonia Camús,
Vicentica Martínez Martínez, Francisca Camuñas Conca, Magdalena Mira Conca, Aurora
Barceló Calabuig, Lola
Barceló Calabuig. Cap
d’esquadra: Puriﬁcación
Camuñas Conca.

Eren set dones i només en van poder llogar
4, d’Alcoi. No n’hi havia més a Alcoi i no n’hi
havia ni un a Villena, cosa que tampoc és
d’estranyar, ja que la dona no va participar
en la festa de la localitat veïna ﬁns el 1988.
Donades les circumstàncies, les dones del poble van decidir fer-se els seus propis jupetins,
pantalons bombatxos i gel·labes. Després, el
mateix Mariano Parra va dur una vintena de
gel·labes d’Argèlia, on anava amb certa freqüència per motius de feina. És així com neix
la varietat de colors en la vestimenta de la
dona a la nostra Filà.
Una esquadra femenina de negres, la primera a desﬁlar
És a partir dels anys 60 quan la dona entra de ple en la Filà i comença a participar en
pràcticament tots els actes. La primera vegada que desﬁlen a l’entrada en la Filà de Moros data de l’any 1962 i s’inspiren en la ciutat
d’Alcoi. Des d’allí s’havia importat, a les primeres dècades del segle XX, la moda de fer
desﬁlar una esquadra “de negres”.
L’ esquadra, formada per nou dones –totes elles ﬁlles de socis o viudes de festers–,
van inspirar-se, així doncs, en aquella exòtica esquadra d’Alcoi per confeccionar-se elles
mateixes els seus vestits i eixir en l’entrada
per primera vegada a la història de Beneixama. Irònicament, això va passar amb 54 anys
d’antelació respecte a la ciutat que van prendre de referència.
Malena Ramírez Silvestre
Cronista
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Juan Romero

Mateo Belda

Charo Rocamora

Juan Bautista Bellod

Juan Payá
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Andrea Alonso
Andrea Alonso

Paco Romero

Juan Romero

José Isaías Richart

José Isaías Richart
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CONFRARIA
DE LA MARE DE DÉU
DIVINA AURORA
La llegada del mes de septiembre nos trae
nuevamente la ﬁesta a nuestro querido pueblo. Un año más nuestras calles se llenan de
ilusión, alegría, colorido, pero sobre todo de
historia y cultura. Todo ello unido a la devoción que sentimos por nuestra patrona la Divina Aurora, eje central de nuestra tradición
festera.

mediante los actos de culto y culturales de
nuestras ﬁestas, con la participación tanto
de los festeros como de los que no lo son y
que ello nos lleve al enriquecimiento social de
nuestra población.
Agradecer el apoyo que hemos tenido de
todos vosotros que, con gran esfuerzo y entusiasmo, nos ayudáis en estos días de ﬁestas.

A ti, Divina Aurora, que nos iluminas y nos
guías, darte mil gracias por hacernos privilegiados, por llenarnos de gozo, de felicidad y
sobre todo de amor a una advocación mariana que siempre llevamos en nuestro corazón.

Como punto ﬁnal quiero resaltar que el
sentimiento que tenemos los cristianos hacia
la Virgen es, en un plano espiritual, el afecto
que tienen los hijos hacia su madre y en este
año en el que echo en falta la mía quisiera
plasmar en este escrito una dedicatoria que
me impactó y creo que compartimos muchos:

En estas ﬁestas que se avecinan debemos
rendir devoción a la Virgen, en primer lugar
con la participación interior, con oración y
consideraciones personales y la exterior con
asistencia a los actos de culto.
La ﬁesta nos hermana, nos hace más humanos y la devoción que la sustenta nos
vertebra y nos iguala. Juntos, unidos en los
desﬁles, hombro con hombro, moviéndonos
al ritmo del pasodoble, marcha mora o cristiana, se crea una solidaridad profunda que
nos hace mejores en todos los aspectos de
la vida.
Desde la Cofradía de la Mare de Déu “Divina Aurora” queremos mantener, fomentar
y extender la devoción a la Santísima Virgen

“Madre, todo lo que tengo y soy te lo debo
solo a ti. En tu vientre me crié, y en tus entrañas yo fui. Me enseñaste a crecer y además hasta aprendí a ser quien puedo ser hoy,
incluso sin presumir. La humildad me transmitiste, igualmente que el tesón, fuiste muy
grande Mujer, la que me diste el ser, y ante Ella
hoy te digo, que mejor madre no tuve para
poder yo nacer.”
En nombre de la Mayordomía y en el mío
propio, nuestros mejores deseos de alegría y
felicidad para estas ﬁestas.
¡Viva la Divina Aurora!
Mª Dolores Molina Navarro
Presidenta
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QUE...?
...el 1939, durant les festes majors del nostre
poble, l’altar de la parròquia el va presidir un
quadre de l’antiga imatge de la Divina Aurora,
col·locat sobre un tabernacle adornat amb garlandes, que era el que en la processó del Corpus embellia la parada del Santíssim a la casa
de la Senyora Vicenta Conca Blasco, coneguda
com «la Blasca»?

...el ram de llorer, llaurat en plata, que porta
la Mare de Déu en la mà dreta al costat del banderí és el major guardó que va rebre el nostre
poeta Juan Bautista Pastor Aycart per les seues
obres literàries, i que aquest va voler que fóra la
«l’Aurora» qui lluïra el seu gran llegat?
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DE LA DIOSA AURORA
A LA DIVINA AURORA
Recuerdo que en mi época de estudiante visitamos el Palacio Real de Madrid y me llamó
la atención cuando el guía nos explicó las pinturas de un mural donde estaba representada
la diosa Aurora, una bella mujer sobre una carroza tirada por cuatro caballos alados entre
las nubes del cielo. Descubrí entonces que en
la mitología grecorromana existía una diosa
con el nombre de “Aurora”. ¿Tenía esto algo
que ver con la Divina Aurora?. Parece ser que
sí.
Cuando el Apóstol San Pablo va a predicar
a Atenas, dijo: “Atenienses, he observado que
sois muy religiosos. Al recorrer vuestra ciudad
y contemplar vuestros monumentos sagrados
me he encontrado incluso con un altar con
esta inscripción: “Al Dios desconocido”. Pues
bien, lo que veneráis sin conocerlo es lo que
yo os vengo a anunciar” (Hc. 17, 23). De la religión pagana es capaz de sacar notas positivas: que son muy religiosos y que veneran
a un Dios desconocido; y a partir de ahí les
presenta el Evangelio. Existe también, en la
tradición cristiana, el tema de las Sibilas (que
podemos ver pintadas por Miguel Ángel en
el techo de la Capilla Sextina junto a los Profetas), estas eran una especie de profetisas
paganas que de alguna manera anunciaban la
venida del Mesías. Y es que en el paganismo
podemos ver puntos positivos que concuerdan con el Evangelio de Jesucristo. Por eso
los creyentes tenemos que tener una mirada
amplia para descubrir que Dios también se
puede mostrar donde El quiera.
Por eso, en la mitología grecorromana de
la diosa Aurora podemos descubrir elementos válidos que han sido asumidos en las imágenes cristianas de la Divina Aurora. ¿Qué
nos dice la mitología de esta diosa?
En la enciclopedia WIKIPEDIA hay una
buena síntesis en los términos “Aurora” y
“Eos”, términos romano y griego. Trascribo
unos párrafos:

«En la mitología romana, Aurora es la deidad que personiﬁca el amanecer, equivalente a la griega Eos. Es una mujer encantadora
que vuela a través del cielo para anunciar la
llegada del sol. Sus hermanos son el Sol y la
Luna. Tuvo varios hijos: cuatro de sus hijos
son los vientos del norte, del sur, del este, y
del oeste. Según el mito, las lágrimas que derrama mientras vuela a través del cielo llorando por uno de sus hijos que fue asesinado son
el rocío de la mañana.
La palabra Aurora se hizo servir en Roma
como traducción de Eos, la diosa griega que,
con forma femenina, daba paso a la luz solar
cada día. Antiguas leyendas la hacían hermana de Helios (el Sol) y Selene (la Luna), todos
ellos hijos de los titanes Hiperión y Tea. Tuvo
diferentes amantes, entre ellos un mortal, el
príncipe troyano Titono, raptado a la fuerza,
pero para el que consiguió la inmortalidad.
Con él tuvo dos hijos: Memnón y Ematión. .
Memnón luchó junto a los troyanos en la Guerra de Troya y fue muerto. Cuando Memnón
murió asesinado, las lágrimas que vertió Aurora mientras volaba por el cielo dieron origen al rocío.
La imagen con Memnón muerto sobre sus
rodillas, como Tetis con Aquiles e Isis con Osiris, fue el icono que inspiró la Pietà cristiana».
De las abundantes imágenes de la diosa
entresaco tres de ellas: FOTO1- la de una mujer sobre las nubes del cielo con o sin la auriga de los caballos alados iniciando la salida
del sol: FOTO 2- la de una mujer alada con
un cántaro derramando el rocío de la mañana
sobre la tierra y FOTO 3- la de una mujer llorando y sosteniendo sobre si a su hijo Memnón muerto en la guerra de Troya.
1- En todo esto la tradición cristiana ha visto como una profecía de la Virgen María que
es la autentica Aurora, la que sobre las nubes
del cielo, no ya con caballos alados sino portada por Ángeles, nos trae al Hijo de Dios, el
auténtico sol; como diría el padre de San Juan
Bautista, Zacarías: “Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que
nace de lo alto para iluminar a los que viven
en tinieblas y en sombras de muerte” (Lc. 1,
78-79). Ella es portadora del sol. La imagen
de la Divina Aurora trae sobre sus espaldas el
Sol, el Hijo de Dios hecho hombre.
Para poder ser portadora del auténtico sol,
el Hijo de Dios, ha de ser una mujer toda bella
(Tota pulcra est María); es la persona humana
que, aun no siendo diosa, Dios la ha creado inmaculada, llena de gracia, la ha hecho Divina.
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2- En todas las imágenes de la Divina Aurora no falta el cántaro o el cuenco derramando el rocío sobre la tierra, casi siempre
sostenido por un Ángel. Es lo que ella nos
da para sanar la tierra abrasada, para regar
y hacer germinar lo que Dios ha plantado en
nosotros. Ella que es la madre que Cristo nos
regaló al pié de la Cruz, derrama el rocío de
sus oraciones en nuestro favor. Por eso nos
gusta cantar: «Divina Aurora, rogad por nos,
ahora y en la hora en que nos llame Dios», y
nos gusta rezar: «Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores…» Ella siempre
está atenta a nuestras necesidades y, como
en las Bodas de Cana, no sólo descubre que
nos falta el vino de la alegría, sino que intercede ante su Hijo para poner remedio.
3- Al igual que la diosa Aurora, o Eos, lloró
sobre su hijo muerto, también podemos interpretar que el rocío que derrama la Divina Aurora son las lágrimas de María al pié de la Cruz
como podemos leer en la Secuencia de la Virgen de los Dolores: «La Madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras su Hijo
pendía, cuya alma, triste y llorosa, traspasada
y dolorosa, ﬁero cuchillo tenía». Y además se
nos invita a compartir con ella sus lágrimas:
«¿Oh dulce fuente de amor! Hazme sentir tu
dolor para que llore contigo».
Pero las lágrimas de la Virgen no sólo son
por la muerte de su Hijo, como pueden ser las
de la diosa Aurora ante la muerte de su hijo
Memnón, sino que, además, llora por todos
nosotros que muchas veces estamos muertos
por nuestra lejanía de Dios. Ella nos mira con
sus ojos misericordiosos, y al vernos sumergidos en la cultura de la muerte (como diría
San Juan Pablo II), derrama sus lágrimas. Al
igual que su Hijo Jesucristo lloró ante Jerusalén (Lc. 19, 41-42) por no haberle acogido,
por rechazar y matar a todos los que Dios envió a su pueblo; estas lágrimas son lágrimas

que expresan la inmensa distancia que hay
entre el amor que Dios nos tiene y lo poco
que nosotros amamos. Son lágrimas que intentan bañar y ablandar el corazón duro de
los humanos; son, como decimos en la Iglesia: “lágrimas de compunción” , que nacen del
vértigo al descubrir el abismo existente entre
el amor de Dios y el egoísmo humano.
Y, además, son lágrimas que nos invitan a
imitarles. También nosotros tenemos un bello ejemplo en Santa Mónica, la madre de San
Agustín, que lloraba y oraba por él, cuando
este, siendo joven, estaba muy apartado de
Dios; y logró su conversión. Esta es parte de
nuestra misión y de la evangelización como
nos indica el Salmo 118, versículo 136, cuando
dice el salmista: «Arroyos de lágrimas bajen
de mis ojos por los que no cumplen tu voluntad».
Es verdad que entre la pureza de María,
concebida y nacida sin pecado, la siempre Virgen, y la promiscuidad de la diosa Aurora con
sus amantes, hay un abismo y sin parangón;
pero, en cambio, si que hay algunos aspectos
positivos que han inﬂuido en la iconografía de
nuestra Divina Aurora. La piedad del pueblo
de Dios ha hecho un ejemplar traspaso desde
la diosa Aurora a la Divina Aurora; cogiendo
los símbolos positivos y olvidando los negativos. Y todo esto nos debe servir para ver no
solo lo negativo sino lo positivo que hay fuera
de la fe cristiana, que puede ser la base para
sembrar el Evangelio.
Os deseo felices ﬁestas de la Aurora.
José Mª Payá Mataix
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VI CONCURS DE DIBUIX
CONFRARIA DE LA MARE
DE DÈU DIVINA AURORA
La Divina Aurora i les estrelles
Diana García Pérez

Primer de
primària

La Mare de Déu arriba a l’Església
Jaume Valdés Payá

Un meravellós món de
la Divina Aurora
Inés Sanchis Sarrió

Tercer de
primària

L’Església i la Divina Aurora
Joan Chinchilla Valdés

Quart de
primària

Segon de
primària
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VI CONCURS DE REDACCIÓ I
POESIA CONFRARIA DE LA
MARE DE DÈU DIVINA AURORA
Cinquè de
Tens tantes coses...
Claudia Santonja Valdés primària

LA MARE
DE DÉU
La Mare de Déu és la més guapa, és molt
bonica, sempre ens acompanya, ens protegeix,
ens ajuda.
El dia de festes que l’acomiadem a l’ermita
em sent molt trist perquè acaben les festes.
Però m’alegre de que puguem anar a vore’t
durant l’any a la teua casa. La meua iaia i jo a
vegades anem a resar-te per a que la família
estiga molt bé, que no estiguem malalts i que
estiguem sans.
Sempre conﬁem en la teua protecció, sabem que ens escoltes i ens ajudes, per això
quan arriben les festes de setembre et vull
acompanyar i participar en tots els actes que
celebrem en el teu honor, és com un sentiment
d’agraïment i devoció. Aquest any que ve també t’acompanyaré perquè vaig a formar part de
l’esquadra oﬁcial dels estudiants i hauré d’anar
a tots els actes, amb il·lusió comence esta nova
etapa de fester.
Sisè de La Mare de Déu
primària Raúl Molina Navarro

Segur que vaig a participar content en els
actes de festes amb els meus amics, i continuaré visitant-te a la teua ermita durant tot l’any
amb la meua iaia.
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UNA FESTERA
EN L’OMBRA
En la festa, s’entén que un fester és aquell que
paga una quota i que és vist de fester. Si participa activament en tots els actes, és un bon
fester, i, si a més, col·labora en la preparació
de la festa i pertany a la directiva d’alguna ﬁlà,
és un gran fester.
Però hi ha una ﬁgura molt menys reconeguda en la festa, i no per això és menys
importat, que és el fester en l’ombra. Molts
d’ells no es vesteixen ni participen activament
en els actes, però són els que han sigut capaços de transmetre el sentiment de la festa,
això que no es veu però es porta al cor i que
permet donar-li eixe caràcter que fa que ens
emocionem i que siguen unes dates tan especials, plenes d’alegria i devoció.
Cal començar parlant de la nostra mare
com la persona més apassionada pel seu poble, per la seua família i per les festes en honor a la Divina Aurora que he conegut i que
coneixeré mai. No hi havia cap lloc al món
que tingués millor oli, millors ametles, millor
església i, sobretot, millors festes de Moros i
Cristians que Beneixama.

Quan passava Sant Joan, i ﬁns a arribar les
festes, era tot un monotema: els vestits, les
tortades, els braços de gitano, posar la casa
a punt, etc. Era ja un no parar, i així ens contagiava a tots la seua il·lusió, tant als xiquets
com als grans. En eixos menesters passava
l’estiu i arribava setembre, i amb ell, les festes. Per descomptat, per a ella tots els actes
eren els més bonics: l’entrà, les ambaixades,
les processons, els rogles, però especialment
estimava la guanyà del castell, quan agafava
del braç a qui trobés i acudia a veure els seus
ﬁlls disparar el cop, a veure la ràfega de la pólvora encesa en ﬂamés com més a prop, millor.
I per si faltava alguna cosa, aquests últims
quatre anys, el seu ﬁll Paco ha sigut el president de la Filà dels Cristians, per això, a la
porta de sa casa, que per a ella era la millor
del poble, tenia lloc el primer acte de les festes, quan totes les comparses i ﬁlades, amb
els seus respectius capitans i presidents, passaven a rendir honors i armes al president dels
Cristians i ella, a la porta de sa casa, supervisant i gaudint, és deixant dur per la música,
envoltada dels seus. Això era per a ella el més
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gran, ara bé, també era una dona molt patidora i volia que tot anés bé, així que sempre ens
repetia «no vingau tard de dinar», «pareu la
taula», «vestiu-vos ja», però sempre amb una
il·lusió i una lluentor als ulls que ens contagiava a tots.
Durant les festes, la casa era com un maset
més, perquè no parava d’entrar i d’eixir gent,
xiquets i grans, vestits i armes per tots els racons, i l’aixeta de cervesa que no faltés mai
per poder saciar la set. Tothom era benvingut.
Quan s’acabaven les festes venia el pitjor.
Mai trobava el moment de veure’ns marxar, «i
no vos quedeu a l’amabaixà dels estudiants?»,
ens deia, «i quan fem la paella?». Era el moment més dur per a ella, però prompte li passava i ja començava a pensar en les festes de
l’any següent.
Era el timó d’aquesta família festera, i enguany ja no estarà entre nosaltres. Anem a
trobar-la molt a faltar, però el seu esperit i la
seua il·lusió estarà entre nosaltres, acompanyant-nos en tots els actes i des d’on estiga
ens veurà, i farem que es senta orgullosa de la
seua família festera i unida.
Gràcies als nostres pares per transmetre’ns
aquests sentiments, sempre estareu entre nosaltres perquè mai us oblidarem.
Família Payà Sanchis
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L’ESTEL D’UN
SOMNI COMPLIT
Ja fa quatre anys que ens van proposar
formar part de l’Esquadra Oﬁcial de Gastadors de la Filà de Moros de Beneixama, un
repte que assumírem amb molta il·lusió i amb
el propòsit de no defraudar aquells que havien conﬁat en nosaltres.
Així, durant tot aquest temps hem intentat dur a terme la nostra obligació de la millor
manera possible, implicant-nos cada vegada
més amb l’esquadra, la qual cosa ens ha permés de crear nous llaços d’amistat i d’establir
tot un ventall de vivències que romandran per
sempre en el record.
No obstant això, com se sol dir, «tot lo bo
s’acaba», i és el torn de deixar pas a les noves
generacions perquè puguen gaudir d’aquesta
perspectiva tan particular de viure la festa,
representant la nostra Filà en tots els actes i
formant part d’un entramat on, sobretot, predomina l’amistat i la companyonia.
Per últim, volem donar les gràcies a tots
els qui ens han ajudat i encoratjat al llarg
d’aquests anys, ja que sense ells de segur
que no haguérem pogut dur endavant aquest
somni que enguany arriba
a la seua ﬁ.
Moltes Gràcies i Bones Festes!
Esquadra Al·li·gera
Juan Adrián Camús i Borja Richart

Components de l’esquadra al llarg d’aquests anys: Jorge i Mauro Pérez, Joan
Egea, Joan Pons, Javier Payá, Joan Carles Silvestre, Carles Soler, Alejandro
Ferrero, Vicente Ferrero, Sergio Ferrando, Miguel Ángel Ortín, Mario Amorós,
Juan Adrián Camús, Borja Richart i Jesús Juan.
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A LA PATRONA

A Ti Divina Aurora
que un día te prometí
que en esta bendita tierra
me quedaría a vivir.
Porque viniendo de lejos
y postrada yo ante Ti
te pedí que me acogieras
como si fuera de aquí.
Y mirándome muy ﬁja
y con dulzura sin ﬁn
noté cómo me decías…
¿cómo dudas de una Madre?
¿cómo puedo rechazarte
pidiéndomelo tú así?
Ve tranquila, ya no sufras,
que te sentirás de aquí.
Y es verdad, Virgen y Madre,
es verdad que lo sentí,
y le doy las gracias siempre
a Benejama y a Ti.
Por quererme, por cuidarme,
por acogerme y, en ﬁn…
por sentirme hija del Pueblo
y, sobre todo, de Ti.
Fini Saura

Foto: Salva Moncho
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1992: HISTÒRIA GRÀFICA
DE LA FESTA

Autora : Josilén Amorós Silvestre

CRISTIANS 1992
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EN EL RECORD

Dolores Navarro Calabuig
Filà de moros

Ernesto Romero Llopis
Filà de moros

Francisco Beltrán Ascoz
Filà de moros

Vicent Peña Domenech
Filà de moros

José Santamaría
Filà de Moros

Vicente Frígols Silvestre
Filà de moros

Vicente Berenguer Silvestre
Comparsa de Llauradors
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Foto: Andrea Alonso
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PROGRAMA
D’ACTES

«Lluita de Banderes», segon premi del
concurs de cartell anunciador 2016.
Autora: Mercedes Hernández Gasent.

Foto: Mateo Belda
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ENTRADETES
Dia 31 d’Agost a les 23.00 hores: Filà
de Moros
Dia 1 de Setembre a les 23.00 hores:
Comparsa de Llauradors
Dia 2 de Setembre a les 23.00 hores:
Filà de Cristians
Dia 3 de Setembre a les 23.00 hores:
Comparsa d’Estudiants

4 DE
SETEMBRE
A les 23.00 hores: Concert de Música
Festera a la Glorieta per la Societat
Musical La Pau de Beneixama.

5 DE
SETEMBRE
NIT DEL
SOPAR
D’11.30 a 13.30 hores i de 17.00 a 19.00
hores: Activitats infantils a la Plaça de
l’Ajuntament.
A les 22.00 hores: Sopars dels festers
als seus respectius masets.
A les 00.30 hores: Revetlla amb
l’Orquestra Scream.
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6 DE
SETEMBRE
DIA DE
L’ENTRADA
A l’alba, volteig de
disparada de masclets.

campanes

Foto: Juan Francisco Parra

i

A les 12.00 hores: Rés de l’Àngelus
i hissada de les banderes al balcó de
l’Ajuntament al so dels diferents himnes.
Tot seguit, mascletada a la plaça de
l’Ajuntament i, a continuació, Moguda de
les Músiques, en la qual participaran, en
el següent ordre:
1.
La Unió Musical d’Atzeneta
d’Albaida, per la Filà de Moros

Foto: Pepe Mas

2. La Cultural Instructiva Musical de
Genovès, per la Comparsa d’Estudiants
3. La Unió Musical de Llanera de
Ranes, per la Comparsa de Llauradors
4. La Societat Musical de
Canyada, per la Filà de Cristians

La

5. La Societat Musical La Pau de
Beneixama.
A les 17.00 hores: Rendició d’honors al
president de la Filà de Cristians, al carrer
Ramón y Cajal nº 9, amb el següent ordre:
Filà de Moros, Comparsa d’Estudiants,
Comparsa de Llauradors.

Foto: Juan Romero

A les 17.30 hores: Gran Entrada de
les Comparses i Filaes de Cristians,
Llauradors, Estudiants i Moros. Tot
seguit, desﬁlada de carrosses.
A les 23.00 hores: Solemne Processó
de la sagrada imatge de la Divina Aurora
des de la seua ermita ﬁns al temple
parroquial.
A les 00.30 hores: Revetlla amb la
disc-mòbil Piràmide.
Foto: Salva Moncho
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7 DE
SETEMBRE
PRIMER DIA
A l’alba, volteig de
disparada de masclets.

campanes

i

A les 8.00 hores: Diana.
A les 8.30 hores: Rendició d’honors
al capità del dia, en Richard Tomás Sirera
Soutes, al carrer Sant Josep nº 58.
A les 9.00 hores: Missa de Companyies.
En acabant, el Rogle.
A les 12.00 hores: Missa Major.
Foto: Pepe Mas

A les 13.00 hores: Ofrena de ﬂors a la
Mare de Déu, des de l’Ajuntament ﬁns a
l’Església Parroquial.
A les 18.00 hores: Serreta pels carrers
de costum ﬁns arribar al Castell.
A les 19.30 hores: Ambaixada dels
Moros als Cristians segons el text del
poeta Pastor Aicart.
A les 20.15 hores: Guanyada del
Castell pel bàndol Moro. En acabant,
trasllat i col·locació al castell de l’Efígie
dels Moros.

Foto: Salva Moncho

Foto: Inma Albero

A les 23.00 hores: Retreta i, en
acabant, revetlla amb una Macro-disco.
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8 DE
SETEMBRE
DIA DE LA
MARE DE
DÉU
A l’alba, volteig de
disparada de masclets.

campanes

Foto: Salva Moncho

i

A les 8.00 hores: Diana.
A les 8.30: Rendició d’honors al capità
del dia, en Juan Llin Barceló, al Carrer
Nou de l’Aurora nº 91.
A les 9.00 hores: Missa de Companyies.
En acabant, el Rogle.

Foto: Pepe Mas

A les 11.45 hores: Reunió a la Plaça
de l’Ajuntament de Capitans i Bandes
de Música de les Comparses i Filaes per
acompanyar la Corporació Municipal a
la Missa Solemníssima, on participarà la
Societat Coral de Beneixama. Acabada
la missa, disparada d’una mascletada
a la Plaça de l’Ajuntament i, tot seguit,
cercavila de totes les Filaes i Comparses
pels carrers de costum.
A les 18.00 hores: Serreta pels carrers
de costum ﬁns arribar al Castell.
A les 19.30 hores: Ambaixada dels
Cristians als Moros segons el text del
poeta Pastor Aicart.

Foto: Pepe Mas

A les 20.15 hores: Guanyada del castell
pel bàndol Cristià i, tot seguit, cordà.
A les 22.00 hores: Solemne processó
amb la imatge de la Patrona precedida de
totes les Comparses i Filaes. A l’entrada
de la Mare de Déu a l’Església es dispararà
un Castell de Focs d’Artiﬁci.
A les 00.30 hores: Revetlla amb una
disc-mòbil.
Foto: Juan Francisco Parra
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9 DE
SETEMBRE
TERCER DIA
Foto: Pepe Mas

A l’alba, volteig de
disparada de masclets.

campanes

i

A les 8.00 hores: Diana.
A les 8.30: Rendició d’honors al capità
del dia, en Vicente Valdés Vidal, al carrer
Cervantes nº 9.
A les 9.00 hores: Missa de Companyies.
En acabant, el Rogle.
A les 12.00 hores: Missa Major.
A les 13.00 hores: Cercavila pels
carrers de costum.
Foto: Adelaida Ferre

A les 19.00 hores: Ambaixada amb la
conversió del Moro, segons el text del
poeta Pastor Aicart. Tot seguit, Desﬁlada
dels caramels.
A les 22.30 hores: Solemne Processó
de trasllat de la imatge de la Divina
Aurora a la seua ermita, disparant-se a
l’arribada salves d’arcabusseria.
A les 00.30 hores: Revetlla amb
l’Orquestra Twister.

Foto: Mateo Belda

Foto: Salva Moncho
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10 DE
SETEMBRE
DIA DELS
ESTUDIANTS
A l’alba, volteig de
disparada de masclets.

campanes

i

Foto: Inma Albero

A les 8.00 hores: Diana.
A les 8.30 hores: Rendició d’honors a
la capitana del dia, n’Elena Valdés Pastor,
al carrer Cervantes nº 9D.
A les 9.00 hores: Missa a l’Ermita.
A les 13:00 hores: Trasllat de la Cresola
al castell.
A les 19.00 hores: Desﬁlada i
ambaixada humorística, segons el text
de José Maria Milán, i assalt al castell, que
acabarà amb la cordà de la Cresola.

Foto: Inma Albero

A les 24.00 hores: Revetlla amb una
disc-mòbil.

11 DE
SETEMBRE.
DIA DE LES
PAELLES

Foto: Mateo Belda

A les 10.00 hores: Seguint la tradició
iniciada per l’il·lustre ﬁll del nostre poble
En Miguel Payá i Rico, se celebrarà un
funeral pels difunts de la nostra parròquia.
A la vesprada començarà a l’Ermita el
tradicional novenari a la Divina Aurora.
En ﬁnalitzar aquest tindrà lloc a la plaça
de l’Ajuntament el ball de les Danses de
Beneixama amb la participació de tot el
poble.

Foto: Salva Moncho
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17 DE
SETEMBRE

19 DE
SETEMBRE

A les 21.00 hores: A la Glorieta, actuació
del Grup de Danses de Beneixama i del
Grup Folklòric El Torreón, de Salamanca.

A les 21.00 hores: Danses populars
amb l’acompanyament de la Societat
Musical La Pau. Els balladors eixiran
acompanyats per la Colla El Reclot des
de la seu del Grup ﬁns a la Plaça de
l’Ajuntament.

A les 24.00 hores: Correfocs a càrrec
de la Colla de Dimonis Emplomats de
Beneixama. En acabant, disc-mòbil.

En acabant hi haurà caramels per
als balladors i les balladores infantils.
Després, es dispararà una traca per
concloure les Festes del 2016.
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«El patró», primer premi del concurs
de fotograﬁa Pepe Mas en la modalitat
Beneixama en tots els seus aspectes.
Foto: Pepe Mas Navarro.
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CRÒNIQUES D’UN ANY

DE JULIOL DE 2015 A JUNY DE 2016
Quan em van oferir ser Cronista de Beneixama, van vindre
a la meua ment dos pensaments, en primer lloc il·lusió,
per poder realitzar, per al meu poble, una tasca que
m’apassiona, escriure, i en segon lloc, por, per no poder
complir dignament amb les obligacions del càrrec. No és
fàcil quan el temps necessari per a això és dilatat i el que
un disposa, per motius familiars, és escàs. És complicat
complir amb l’amplíssima agenda associativa i cultural que
té Beneixama i després tractar de plasmar-la per escrit.
Però com es diu: hi ha trens que només passen una vegada i cal agafar-los, i havent-me sentit frustrat en alguna
ocasió per algun tren passat i no agafat, vaig decidir, després de sospesar-ho, pujar-hi.
En primer lloc, vull agrair a les persones que van dipositar en mi la seua conﬁança, per pensar que exerciria el
càrrec amb dignitat, intentaré complir les expectatives depositades. Tractaré, per això, de seguir la senda dels qui em
van precedir, que són, sens dubte, model i referent per a
exercir la tasca. En segon lloc, vull donar les gràcies a tota
la Corporació Municipal per aprovar el meu nomenament
per unanimitat. I ﬁnalment, vull donar les gràcies a la meua
família, per donar-me suport en aquesta tasca, perquè el
temps que hi dedique és un temps robat a ells. Per a mi no
és fàcil, perquè són, sens dubte, el més important. No vull
oblidar-me de dos persones que per desgràcia, no podran

veure el que he escrit abans de publicar-ho: Pedro Joaquín
Francés Sanjuan i José Hernández Sanchis «Pepe Mosico».
Pels seus amplis coneixements, la seua aprovació i la seua
conﬁança quan els mostrava el que havia fet, era per a mi,
un descans. Vaja des d’ací este xicotet homenatge pòstum.
He reﬂectit en les Cròniques els esdeveniments que,
per a mi, han sigut els més signiﬁcatius de Beneixama al
llarg de l’any. Òbviament, he deixat en el tinter algunes coses, espere que els qui es vegen afectats per eixa absència sàpien disculpar-me. En alguns d’eixos esdeveniments,
sense molta vehemència, aporte alguna opinió personal,
però, això sí, sense signiﬁcacions polítiques que han de ser
alienes al càrrec. En el text veuran algunes pinzellades històriques sobre l’origen i el passat d’algunes de les nostres
associacions i festivitats, perquè tenim un gran patrimoni
històric i cultural que cal donar a conéixer.
Per a l’any que ve intentaré esmenar els errors comesos
i millorar en la meua tasca, com deia Machado, «Al andar
se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que
nunca se ha de volver a pisar». Bé, sense més preàmbuls, i
esperant que els agraden, passem a les Cròniques d’un any.
Juan Bautista Payá Sanchis
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CRÒNIQUES D’UN ANY

UN MES DE CITES INELUDIBLES QUE VA
ACABAR AMB FETS INESPERATS
Juliol, que és un mes de cites ineludibles –la lliga de futbol sala
local, la festa del Grup de Muntanya, el concert d’estiu de la banda
de música–, va tindre, malauradament, fets inesperats: va començar
amb una lamentable desaparició i va acabar amb una apocalíptica
tempesta de pedra provocada per l’onada de calor més duradora
dels últims quaranta anys.
Lliga de Futbol Sala Local.
El dia 4 de juliol, comença, com
cada any, la Lliga de Futbol Sala Local, un esdeveniment esportiu que
porta realitzant-se de manera ininterrompuda, durant vora a 35 anys. Els
començaments no van ser fàcils: el
baló va començar a rodar allà per l’any
1982, quan hi havia una sola pista de
material asfàltic on et deixaves, literalment, la pell en el camp. A aquesta
competició s’ha donat una importància menor, però, si analitzem la trajectòria de l’esport a Beneixama, cap
altra no ha tingut tant de seguiment i
continuïtat i, a més, qualsevol persona
interessada en el futbol, tant jugador
com aﬁcionat, n’ha sigut partícip. Per
tant, per a començar a ser justos, i retornar a aquest torneig el que ens ha
aportat, caldria dedicar-li un article en
aquesta publicació, la més important
del nostre poble; des d’ací, llance el
guant per a veure si algú l’arreplega.
Desapareix Antònia Díaz Sánchez.
La veïna de Beneixama és vista per
última vegada a última hora del dilluns
6 de juliol. L’endemà, a primera hora
del matí, amb una calor asﬁxiant, comencen les tasques de recerca. Hi participen múltiples organismes: Guàrdia
Civil, Policia Local, Protecció Civil, Seprona, Creu Roja, inclús el Grup Especialista de Rescat Caní (GERCA), pertanyent a la Unitat Canina Oﬁcial de
Bombers del Consorci Provincial. Però
el que més crida l’atenció és l’enorme
participació ciutadana, voluntaris de
Beneixama i localitats veïnes, familiars
de la desapareguda, ﬁns a joves que
es troben de campament en la nostra
localitat. El 9 de juliol se suspenen les
batudes ja que, segons sembla, veuen
Antònia en la veïna localitat de Villena. Malauradament, setmanes després es corrobora que la informació
és falsa, la qual cosa deixa la població
en un terrible desassossec.
Festa del Grup de Muntanya.
El dia 25 de juliol té lloc una de
les cites ineludibles de l’estiu: la tradicional festa del Grup de Muntanya
de Beneixama. A primera hora, un
raid d’aventura fa les delícies dels més
menuts, sent a més, una ocasió immi-

llorable per a introduir-los en els esports d’aventura i crear escola. Però
el millor està per arribar, i cap a les
onze del matí comencen les activitats
aquàtiques en la piscina municipal. A
la vesprada, a partir de les huit, arriba la diversió per als majors amb un
aperitiu de vesprada i el sopar popular, ambdós gratament amenitzats
pel grup de música local La Rata Jazz
Time Band, rematant la nit amb una
disc-mòbil que allarga la festa ﬁns a
altes hores de la matinada.
Terrible tempesta de pedra.
L’onada de calor més duradora
dels últims 40 anys no podia acabar
bé. El 31 de juliol, a les sis de la vesprada i en a penes deu minuts, una terrible tempesta de pedra, que alguns
van qualiﬁcar d’apocalíptica, causa
importants danys, tant materials en
l’interior del nucli urbà, com agrícoles, en pràcticament tot el terme municipal. La pedra, superior en alguns
casos a la grandària d’un ou, rebenta vidres de cotxes i cases, destrossa
teules i zones verdes, forada persianes i sostres, i provoca, inclús, contusions a algun veí. Les primeres estimacions de danys avancen dades en què
es pot intuir la magnitud del desastre.
La Regidoria d’Agricultura quantiﬁca els danys en el camp: l’olivera es
veu afectada en el 70% de la superfície cultivada, l’ametler en el 90% i

la vinya en el 50%, quedant arrasats
uns 200 horts familiars. Els tècnics
de l’Ajuntament redacten un informe
preliminar d’estimació de danys on es
reﬂecteix que queden afectats més
de 200 vehicles, quasi totes les ediﬁcacions del nucli urbà –unes 1200– i
un 40% dels panells del Parc Solar.
Òbviament, es posa en marxa la maquinària administrativa per a tractar
de sol·licitar les ajudes possibles. La
incontrolable natura no coneix de distincions, per això, igual que perjudica
uns en beneﬁcia d’altres. Sense volerho, a alguns sectors empresarials tocats per la crisi, la terrible tempestat
de pedra els ve com aigua caiguda del
cel: hi ha obrers canviant teules a Beneixama ﬁns al mes de desembre.
Concert d’estiu de la Societat Musical La Pau de Beneixama.
La terrible tempesta no és prou
perquè el poble es paralitze. Els habitants de Beneixama fan les primeres
estimacions de danys i continuen amb
la seua amplíssima agenda associativa, per això, a les huit de la vesprada d’eixe fatídic 31 de juliol, comencen les activitats relatives al concert
d’estiu de la banda de música, que
enguany presenta una temàtica taurina. La Plaça de l’Ajuntament es converteix, per unes hores, en un cós
improvisat: toreig de saló, bou amb
corda, bou embolat, etc. Una activitat
organitzada per l’ACT Gent del Bou
de la Font de la Figuera que, sota les
explicacions i consells del torejador
de jònecs Adrián Velasco, fa les delícies dels més menuts. Finalment, a les
onze de la nit, el temps impedeix que
se celebre el concert a la Plaça de la
Torre per la qual cosa es trasllada a
l’Auditori Municipal. Allà, a les 23.00
hores, la banda, sota la batuta d’Àngel
Lluís Ferrando, interpreta, de manera
notable, 12 pas-dobles taurins dels
millors compositors. El ballet d’Esther
Balsalobre i Alícia Gandia, el toreig de
saló d’Adrián Velasco i una exposició
de pintura taurina del pintor Andrés
Vidal, visten el concert de llums.

BENEIXAMA

AGOST 2015
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UN AGOST CULTURAL PRELUDIA
L’INICI DE LES FESTES

Les nits culturals d’agost, són una glopada d’aire fresc per als habitants de Beneixama, sobrecarregats, en aquestes dates, de calor i
faena amb els preparatius de les festes. Hi ha activitats per a tots els
públics: música en directe per als més jóvens en el Beneixama Rock,
tertúlia amb el prometedor escriptor de Beneixama Joan Benesiu i
presentació del Programa de Festes 2015, per als majors, i ﬁnalment,
per als més menuts, el Beneixamart Infantil, on s’aprenen coses noves i deixen volar la seua imaginació.

VIII Edició del Festival Beneixama Rock.
	
   La música combativa i reivindicativa és la protagonista d’un festival on
els asturians Desakato actuen com a
cap de cartell. Unes 500 persones de
la comarca i dels llocs d’origen dels
grups, omplen Beneixama de gent
amb ganes de bona música. Els primers a trencar el silenci nocturn: els
biaruts Kontaminació Akústika. A
continuació, el mestissatge i la rumba es deixen escoltar de la mà d’un
grup amb gent de Beneixama, Rumbo. A meitad de la nit, el conjunt
d’Onil Malson, amb el seu primer treball, «Vigília», dona pas al grup local
King Rotten, que ofereixen l’actuació
més «extrema» del festival; la seua
música, un metall dur, barretja de diferents estils amb veus esgarrades i
guitarres esmolades, no deixa indiferent a ningú. Els Beneixamins, fan de
«teloners» del grup més esperat de la
nit, els asturians Desakato, que compleixen amb les espectatives creades
presentant el seu últim treball «Buen
Viaje». Tanquen ﬁnalment la nit, amb
el seu disc «Travesses», VaDeBo, que
ja van estar l’edició passada, i els valencians Mafalda, que amb el seu peculiar Reggae-Hardcore, van allargar
la festa ﬁns ben entrada la matinada.
Tertúlia amb Joan Benessiu.
A vegades, és igual o mes interessant escoltar un escriptor que llegirlo, per aixo, el 7 d’agost, la Plaça del
Mesón», és l’escenari perfecte per
a escoltar Joan Benessiu, pseudònim utilitzat, en algunes de les seues
publicacions, per l’escriptor Josep

Martínez Sanchis. L’autor, s’ha anat
llaurant, a poc a poc, un prometedor
futur en el món literari. En 2007, es
fa amb el Premi Blai Bellver de Narrativa per la seua novel·la Intercanvi,
en la XVIII edició dels Premis Literaris
Ciutat de Xàtiva. Posteriorment, publica un amè i interesantíssim assaig
biogràﬁc sobre la ﬁgura literària més
important del nostre poble, el poeta
Joan Baptista Pastor Aicart. I en 2015,
com a colofó de la seua breu, però
interesantísima, trajectòria literària,
guanya, amb la novel·la Gegants de
Gel, el XVI Premi Llibreter de Literatura Catalana (concedit pel Gremi
de Llibreters de Catalunya); el periòdic el país, es fa eco de la notícia: «…
Gegants de gel, editado por un sello
al alza, Edicions del Periscopi, y surfea en plena cresta de la ola de las
recomendaciones boca-oreja del año,
tras excelentes críticas que empiezan a traducirse en ventas llamativas
en estos tiempos miserables: cuatro
ediciones y acercándose a los 4.000
ejemplares».
Presentació de la Revista de Festes 2015.
El 15 d’agost, un any més, a manera de pròleg de la festa, té lloc la
presentació del Programa de Festes
a la Glorieta de la Divina Aurora. El
piano de Borja Mataix, amenitza una
nit on es van desgranant, pàgina a
pàgina, tots els amagatalls de la publicació més important de la nostra
població: fotograﬁes, homenatges,
articles, aplicacions de mòbil per a les
festes, etc. I, per a ﬁnalitzar una nit
carregada de sorpreses, es procedeix
al lliurament de premis del Concurs
Portada i Cartell Anunciador de les
Festes de Moros i Cristians: Mercedes Hernández Gasent, amb una obra
inspirada en els colors de les quatre
comparses, aconsegueix el primer
premi amb «Colors de Festa».

seu Navarro Ferrero, el Beneixamart
Infantil, classes de pintura i dibuix a
l’aire lliure per a xiquets i jóvens. Les
lliçons, són impartides per quatre pintors vinculats al poble: Isabel Esplugues, José María Albero, Jordi Navarro i Rafael Hernández, que expliquen
als més menuts: l’enquadrament del
dibuix, la composició, les proporcions, el color, etc. L’objectiu, òbviament, és que aprengueren coses
noves, però sobretot, que s’ho passen bé i deixen volar la imaginació.
Durant les sessions, es manté obert
el Museu Navarro Ferrero amb una
doble ﬁnalitat: mostrar-lo a possibles
visitants i donar a conèixer als xiquets
l’obra d’aquest insigne artista de la
nostra localitat. Finalment, el dia 30
d’agost, l’aprenentatge culmina amb
el concurs de pintura infantil, on participen prop de 80 xiquets d’entre 3 i
12 anys. Des de les 10 del matí, molts
racons de Beneixama s’omplen de
xicotets artistes, i la font d’inspiració
més utilitzada és el Castell de Festes. A continuació, s’exposen tots els
treballs en la Plaça de l’Ajuntament.
Aquest any, els guardons han presentat una novetat, no s’han donat
per categories d’edat, sinó que s’ha
tingut en compte altres aspectes: el
dibuix més imaginatiu, el més realista,
la millor composició, etc. La ﬁnalitat,
és evitar la competitivitat i que els
xiquets comprenguen millor les decisions del jurat. Per a tancar un dia intens, la Colla de Dolçainers i Tabaleters el Reclot, realitza, en la Plaça de
la Torre, una demostració de música
i d’instruments tradicionals, dirigida,
principalment, als protagonistes del
dia.

Beneixamart Infantil.
Durant els dies 18, 20, 25 i 27
d’agost, es celebra, davant del Mu-
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LES FESTES DE L’AIGUA
lloc no recorden res de semblant. Per
als capitans, bolcats tot l’any en la
preparació de les festes, serà, òbviament, un record agredolç.

Concert de música festera de la
S.M. La Pau de Beneixama
El dia 4 de setembre està previst el
concert de música festera en el marc
incomparable de la Glorieta, però
davant l’insistent ruixat, es trasllada
a l’Auditori Municipal. Allà, la banda
interpreta, com cada any, un variat
repertori de pas-dobles, marxes mores i marxes cristianes, que fa les delícies d’un públic desitjós començar
la festa. El contratemps del trasllat
és pres com una mera anècdota, ja
que, com tot el món sap, a primer de
setembre la pluja sol ser intensa però
passatgera.

Però no ho fa, i moments abans de
l’entrada, amb la pressió i l’angoixa
de pensar si s’està fent el correcte,
els representants de l’Ajuntament i de
les entitats festeres decideixen que
l’acte se celebre. Cristians, Estudiants
i Llauradors, aconsegueixen, amb celeritat i no sense mullar-se, completar
tot el recorregut, però, quan l’Efígie
dels Moros es troba a mitjan trajecte, la intensitat de la pluja augmenta
i es decideix suspendre l’Entrada. El
caos omple els carrers i, a poc a poc,
encara que hi haja esquadres que
s’obstinen a continuar, el recorregut
va quedant desert.

Dia de l’Entrada
Però el dia 5 tornen les precipitacions, i la gent comença a adonar-se
que s’està produint una climatologia
anormal per a aquestes dates, per
això els més pessimistes ja diuen que
seran «les festes de l’aigua». No obstant això, l’esperança és l’última cosa
que es perd, i els festers esperen que
prompte lluesca el sol i es puguen celebrar les festes amb tota normalitat.
De vegades, la meteorologia, a més
d’incontrolable, és obstinada, i el dia
de l’Entrada, novament, la cosa persisteix i el poble s’ompli de paraigües.
Els ulls miren amb nerviosisme cap
al cel i les converses giren entorn del
temps, s’obliden, per moments, esquadres, seguicis, maquillatges, etc.
Llavors el cel dóna una xicoteta treva
i a les 12:00 te lloc el res de l’Àngelus,
la interpretació dels himnes i la Mascletada. Però l’alegria es efímera, i
lamentablement s’ha de suspendre
l’esperada Moguda de les Músiques.
No obstant això, els festers se’n van
a dinar pensant que en qualsevol
moment pot revertir-se la situació.

Primer dia de Festes
El dia 7 és també un dia passat
per aigua. L’ofrena, que no pot fer-se
pel recorregut de costum, es realitza
sense remei en l’església. A més, a la
vesprada ha de suspendre’s la Serreta per motius de seguretat, la pólvora
amb aigua pot ser perillosa. Finalment, la Retreta és un altre acte en
què la pluja és protagonista. A pesar
d’això, els festers no suspenen l’acte i
realitzen, amb un somriure, les seues
divertides actuacions.
Dia de la Mare de Déu
Per ﬁ, el dia 8, el temps dóna una
esperadíssima treva i poden continuar les festes amb una certa normalitat. La Societat Coral de Beneixama,
interpreta, a la Missa Major d’aquest
Dia de la Mare de Déu, la Missa de Palazón, amb motiu del 25é aniversari
del cant d’aquesta missa. Les festes,
com déiem, segueixen el seu curs,
però seran un record inesborrable
que quedarà gravat en la retina dels
habitants de Beneixama durant molt
de temps. De fet, ni els més vells del

Correfocs de la Colla de Dimonis
Emplomats
Dissabte 12 de setembre, la Colla
de Dimonis Emplomats de Beneixama ompli el poble d’espurnes i posa
el colofó ﬁnal a aquestes inesborrables festes amb un espectacular correfocs, un irònic contrapunt de foc
per a les festes de l’aigua. Però, prèviament, per a tractar de fer escola,
realitzen, a la vesprada, un grapat
d’activitats i un correfocs per als més
menuts. La Colla, que va nàixer arran
de la celebració del 75é aniversari de
la Comparsa d’Estudiants, està molt
consolidada. Amb els anys, han guanyat en mestria i, per tant, en espectacularitat, portant, de manera notable,
el poble de Beneixama per tots els
llocs on actuen.

Setmana
cultural
de
l’Associació de Pensionistes i Jubilats
Un any més, l’Associació de
Pensionistes i Jubilats celebra,
entre el 20 i el 25 de setembre, la
seua setmana cultural, amb una
agenda carregada d’activitats.
Finalment, a manera d’epíleg, organitza amb l’Ajuntament i amb
la col·laboració de la Diputació
d’Alacant, el XI Concurs de Pintura a l’aire lliure. Molts racons de
Beneixama s’omplin d’artistes que
gaudeixen d’allò que els apassiona, i de gent que observa com ho
fan. Una fantàstica manera de dur
la cultura al carrer. El primer premi
va ser per a David Escarabajal, el
segon per a Jordi Gamón i el tercer
per a Jordi Navarro.
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OCTUBRE, XE QUE BO

V Fira «Beneixama al carrer, xe
que bo»
Els dies 3 i 4 d’octubre es celebra,
en la seua quinta edició, un esdeveniment que s’ha consolidat amb força,
fa poble i mostra a l’exterior el nostre
ric patrimoni, la Fira «Beneixama al
carrer, xe que bo». Per a obrir boca,
i amb caràcter previ, tenen lloc, en el
Maset dels Llauradors, dos esdeveniments relacionats amb la gastronomia: un curs de tall de pernil, dirigit a
professionals de l’hostaleria, els dies
28 i 29 de setembre, i una xerrada i

tasts de vins, amb el títol «Microvinya,
una eina per a l’ecosistema empresarial rural», a càrrec de Joan Cascant,
gerent del Celler la Muntanya, el dia 1
d’octubre. Però anem al gra, el dissabte 3, a primera hora de la vesprada,
té lloc la inauguració, i de seguida, un
poble que, a poc a poc es va omplint
de gent, comença a fruir d’una àmplia gamma d’ofertes en els distints
estants. A més, hi ha activitats per a
tots els gustos: jocs per als més menuts, exposicions de labors i de pintura, tast d’olis, etc., ﬁns i tot, un rastell
solidari a càrrec de les Ames de Casa
que té gran acceptació. Però, una de
les zones més visitades és, com cada
any, la gastronòmica. Es troba situada
en l’incomparable marc del claustre
de la Fundació Elena Santonja, i els
productes locals que allí s’ofereixen,
comencen a ser coneguts en un extens territori: vi, oli, pastes, gelats,
herberet, embotits, formatges i, és
clar, la joia de la corona, el ﬁgatell. Per
al diumenge, com a menú d’activitats:

V edició de la Solana Trail
Dins del marc de la ﬁreta, amb la
qual es complementa a les mil meravelles, té lloc, la V edició de la Solana
Trail, un esdeveniment esportiu que
s’ha convertit, sens dubte, en el més
multitudinari de Beneixama. I ho ha
fet, gràcies a l’esforç d’un bon grapat
de gent del poble que, sota la batuta del corredor de muntanya Miguel
Mataix, han fet que la carrera cresca en bona organització i, per tant,
en quantitat de participants. Tot comença el dissabte al matí amb el mini-running infantil, una manera excepcional d’inculcar als més menuts, la
passió per aquest esport. El diumenge, a les 8:30, els més de 700 participants, entre corredors i senderistes,
prenen l’eixida i es posen en marxa,
en un mati solejat, i ﬁns i tot, calorós.
Als pocs quilòmetres, una espectacular serp d’esportistes afronta la dura
Senda del Pontal i s’omple la serra de
la Solana de corredors. No molt després, els primers en arribar a la meta,
són els participants de la carrera de
15 quilòmetres, alçant-se amb la victòria, amb una marca de 1:01:55, el corredor del Centre Esportiu Colivenc,
Cristóbal Camarasa Pérez. La primera
dona a fer-ho, a escassos segons de
l’arribada del primer corredor local,
Oscar Molina Calabuig (1:22:06), és
Silvia Alós Rodrigo, de l’Aper Alcoi,
amb un temps de 1:22:52. Macare-

na Picón Martínez, amb 1:41:39, és la
primera corredora local a traspassar
la línia de meta d’aquesta prova més
curta. En la llarga, que té una distància de 25 quilòmetres, l’home més
ràpid, és Emili Sellés (Club Marathon
Crevillent), que l’any passat va ser la
locomotora d’Alcoi al proclamar-se
guanyador del Circuit Xitxarra Trail,
on es troba englobada la Solana Trail.
Bona part del recorregut lidera la carrera Carlos Pascual (Marathon Crevillent), que a falta de 9 km li trau mig
minut a Sellés, però una confusió en
el recorregut fa que el de Cocentaina
vaja pel camí de la prova de 15 kms.
Això, ho aproﬁta Sellés, que en meta
marca un temps de 01:50:42. En categoria femenina, la victòria es per
a Carolina Becerra (Atletismo Petrer
Running Cid). Els primers corredors
locals que creuen la línia de meta en
esta distància: Moisés Picón Martínez,
amb 2:12:16, i Yolanda Valdés Amorós,
amb 2:38:36. Són els més ràpids d’una
llarga llista de participants locals. Cal
reconèixer, que aquesta carrera. ha
impulsat de manera notable l’aﬁció
per aquest esport a Beneixama. Ha sigut motivadora per als que ja corrien
i ha fet que molta gent del nostre
poble, comence a fer-ho. De fet, puc
donar fe, és molt gratiﬁcant creuar la
línia de meta en el teu poble, acompanyat d’una pluja d’aplaudiments,
encara que siga en el lloc 138.

tast de vins, tallers artesans de reciclatge, espart, patchwork o ceràmica,
i actuacions musicals, com la de la
Colla de Dolçainers i Tabaleters El Reclot. A la nit, com a passador d’or en
un cap de setmana incomparable, una
representació teatral del grup Pyros,
amb espectacle de foc inclòs. Amb
activitats com aquesta, demostrem
què és Beneixama: un poble acollidor
que construeix, dia a dia i amb molta
il·lusió, el seu futur.
Acte de lliurament de premis de
la 30a edició del Concurs de Poesia
Poeta Pastor Aicart
El dissabte 17, a l’Auditori Municipal, té lloc un dels esdeveniments
culturals més importants de Beneixama, el lliurament de premis del
Concurs de Poesia Poeta Pastor Aicart, que enguany fa, es diu prompte, la seua trentena edició. Per a
commemorar aquesta efemèride, es
compta amb l’actuació del guanyador del concurs de poesia en 2003,
el cantautor Pau Alabajos, que interpreta cançons reivindicatives que
no deixen indiferent a ningú.

Cicle de conferències sobre
«Educació i Noves Tecnologies»
Dirigit principalment a pares i
mares, però també per al públic
en general, la Regidoria de Benestar Social i l’AMPA, organitzen, en
el Centre Social, un interessantíssim cicle de conferències durant els
dies 15, 22 i 29 d’octubre, amb el títol «Com educar per al segle XXI si
vam nàixer en el segle XX. Educació
i Noves Tecnologies», són impartides per Francisco Montilla, sociòleg
i professor de secundària, i José Satorres, psicòleg i terapeuta família.
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UN NOVEMBRE SENSE PAU,
AMB LA FESTIVITAT DE LA PAU
Taller formatiu: «Per què és més
divertit tindre un ﬁll que un Audi?»
Amb una bona carta de presentació, ja que el mes passat van impartir un interessantíssim cicle de conferències sobre «Educació i Noves
Tecnologies», el sociòleg i professor
de secundària Francisco Montilla, i
el psicòleg i terapeuta familiar José
Satorres, tornen a Beneixama el 5 de
novembre per a impartir, en el Centre
Social, un taller formatiu sota el títol:
«Per què és mes divertit tindre un ﬁll
que un Audi?».
Crisi humanitària a Síria
A nivell internacional, en aquest
mes de novembre, contínua el degoteig constant de notícies sobre els refugiats sirians. En el seu país, immers
en una terrible guerra civil, la violència ha diﬁcultat l’accés a l’aigua, als
aliments i als subministraments mèdics, per tant, molts s’han vist abocats
a l’exili. Les xifres causen angoixa. El
conﬂicte ha provocat el triple de desplaçats que el d’Iraq i Somàlia, i sis
vegades més que l’última ofensiva
d’Israel a Gaza. Els sirians que fugen,
la meitat d’ells xiquets, sumen ja 3 milions. Es tracta, per tant, de la major
crisi humanitària de la nostra època.
Sens dubte, molts països occidentals
han imposat sancions a Síria, han condemnat Al-Assad i li han exigit que
abandone el poder, però malauradament no hi ha el consens necessari
per a solucionar el problema. Com
succeeix tantes vegades, els interessos econòmics estan per damunt de
les persones més desafavorides. Amb

la unió de les principals potències internacionals es podria buscar, com ha
succeït altres vegades, una solució
raonable a curt termini. A més, Europa, està reaccionant tard i mal en la
gestió, una vergonya per a un continent que ha sigut la llar de molts dels
valors humans, ètics i morals que tant
estimem tots hui, no sols en el nostre
continent, sinó també en la resta del
món.

Els sirians que
fugen, la meitat
d’ells xiquets, sumen ja 3 milions, la
major crisi humanitària de la nostra
època
Huit hores de resistència al Circuit de l’Estació
Organitzat pel Moto Club Beneixama, el dissabte 14 de novembre,
en el Circuit de l’Estació, té lloc la IV
edició de les huit hores de resistència
de motos automàtiques. Els 26 pilots
(dos per moto), estan convocats a les
huit del matí per a realitzar la posada
a punt. Una hora després, a les nou,
les 13 motos que afronten la prova
obrin gas i es posen en marxa per a
aguantar el dur examen de resistència, que s’allarga, sense interrupció,
ﬁns a les cinc de la vesprada.

Santa Cecília,
últim concert a
Beneixama del director Àngel Lluís
Ferrando Morales
Festivitat de Santa Cecília-S.M.
La Pau
Com tots els anys, la Societat Musical La Pau de Beneixama, ompli el
ﬁnal de novembre de música. Comença a sonar la celebració de Santa
Cecília el diumenge 22, amb la diana,
l’esmorzar dels músics i les tradicionals cucanyes per als mes menuts.
És, veritablement, un bon pròleg del
que està per arribar. El dia 28 de setembre té lloc a l’Auditori Municipal el
Concert Extraordinari de Sta. Cecília.
Aquest, segons explica la societat
musical, és una espècie de cloenda
del cicle musical iniciat pel director
Àngel Lluís Ferrando Morales qui, per
diversos motius, ha decidit deixar la
direcció de la banda. No falten, per a
ell, paraules d’agraïment per tot allò
que ha aportat a la banda i al poble.
Una vegada acabada l’actuació, els
músics reposen forces en el tradicional «soparet del músic», per a després
continuar la festa ﬁns a ben entrada
la matinada. L’endemà de matí, cercavila per a recollir la important fornada
de músics que s’incorpora a la banda:
Abraham Serra Flor (percussió), Andrea Bataller Pagán (saxo), Andrés
García Pérez (trompeta), Blanca Payá
Aldaz (clarinet), Cristina Martínez
Sanchis (percussió), Lourdes Valdés
Payá (clarinet), Marina Alonso Payá
(clarinet) i Paula Sanjuán Molina (clarinet). Finalment, per a ﬁnalitzar la
festivitat, té lloc a les 12:30 hores la
missa a la patrona i la processó, i a les
14:30 el Dinar de Germanor de Santa
Cecília al Maset dels Moros.
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AL DESEMBRE, ARRIBA EL NADAL AMB UN ESPERIT
SOLIDARI QUE HA DE DURAR TOT L’ANY
Un dels actes, en què Beneixama comença a ser conscient que
arriba el Nadal, és la plantà del Betlem a la plaça de l’Ajuntament.
L’Associació d’Ames de Casa, any rere any, n’és l’encarregada. El
mateix dia, 5 de desembre, té lloc un acte cultural, al Maset dels
Llauradors, amb un sopar homenatge a l’actor i cantautor alcoià Ovidi Montllor que, organitzat per l’Institut d’Estudis de les Valls de la
Mariola, compta amb una conferència audiovisual de Josep Guia i
l’actuació musical de Vi Negre.

caclosques de pactes que el país, en
l’actual situació en què es troba, no
pot permetre’s. Finalment, després
d’un espectacle d’intents d’acord
que no arriben a materialitzar-se, ens
veiem abocats, després de la legislatura més efímera de la democràcia, a
unes noves eleccions, que tindran lloc
el 26 de juny de 2016.

dos alumnes de Beneixama, realitzen
aquesta activitat per a donar a conéixer el seu treball i vendre articles
típics nadalencs. Cal destacar i agrair
la participació ciutadana i el nombre
de visites al mercat perquè és important valorar l’esforç, la il·lusió i el
temps que dedica cada alumne a realitzar els treballs.

Pastorà
És sens dubte, el mes de desembre un període solidari, prova d’això
és l’acte de la Pastorà, una manera d’inculcar als més menuts que és
necessari ajudar els més necessitats.
Organitzat per l’AMPA, el diumenge
27, els xiquets i xiquetes es visten de
pastorets i pastoretes i, en cercavila, porten articles típics nadalencs
i aliments al Betlem de la Plaça de
l’Ajuntament, que després són donats
a l’Asil de Villena.

Concert de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat d’Alacant
Com a celebració del seu desé aniversari, l’Orquestra Filharmònica de la
Universitat d’Alacant, ofereix, el 17 de
desembre a l’Auditori Municipal, un
Concert de Nadal.

Dia de la Constitució
El dia 6 de desembre, es celebra,
com cada any, el Dia de la Constitució. Per commemorar aquesta efemèride es realitzen dues activitats: Cercavila i traca. És un acte que hauria
de dotar-se de major contingut, tenint en compte el que ens ha aportat
històricament el constitucionalisme.
No sols la Constitució de 1978, sinó
les distintes constitucions que hem
tingut al llarg de la història. Com la de
Cadis de 1812, les seues idees, no ho
oblidem, van minar les estructures de
l’Antic Règim i van suposar el primer
intent de modernitzar el país.
Mercat Solidari de Nadal del
T.A.P.I.S. Banyeres de Mariola
Té lloc el dimecres 16 al Maset
dels Llauradors. Des de fa uns anys,
els alumnes del Taller d´Adaptació
Prelaboral d’Inserció Social, recurs
de l´Ajuntament de Banyeres de Mariola dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual i que compta amb

Concert de Nadal de la Societat
Coral de Beneixama
El dia 19 de desembre, a l’Auditori
Municipal, té lloc el Concert de Nadal
de la Societat Coral de Beneixama,
que interpreta un amplíssim repertori de dues parts amb un total de 17
obres, l’última de les quals és «Baixen
cantant i ballant», una nadala de Beneixama de l’autor José Vera Parra, el
popularíssim Maestro Vera.
La Societat Coral de Beneixama,
naix amb l’objectiu de reactivar l’antic
Cor Parroquial de la mà del mestre i
compositor local Pedro Joaquín Francés Sanjuán, en aquell moment director de la Banda de Música La Pau, de
Beneixama. La primera obra cantada
de la Coral: «La missa de Palazón»,
instrumentada per a banda de música, el Dia de la Mare de Déu de les
festes de setembre de 1990. Per això,
enguany, en complir-se el 25 aniversari, va ser novament interpretada
per la Coral en la mateixa missa.
Eleccions Generals del 20 de desembre
Les eleccions generals del 20 de
desembre deixen un parlament molt
fragmentat a pesar de la victòria
del Partit Popular. Cap força política compta amb la majoria suﬁcient
per a governar. Per arribar a això, els
partits polítics, es veuen obligats a
pactar. S’obri així, un complicat tren-

Gala solidària de Nadal
Continuant amb l’esperit solidari,
el mateix diumenge 27, es realitza, un
any més, la Gala Solidària de Nadal a
l’Auditori Municipal. Beneixama, amb
un admirable esperit solidari, es bolca, amb una àmplia participació, en
la celebració d’aquesta. Intervenen
moltes associacions locals, com el
Grup de ball «Amanèixer», la Societat
Coral, la Catequesi Parroquial, l’AMPA
del col·legi públic, i ﬁns i tot, solistes
com Mary Angustias Martín. Tots fan
les delícies del públic interpretant
nadales, balls i actuacions musicals.
S’arrepleguen 1.235,42 euros, destinats a ACNUR (Agència de l´ONU per
als refugiats), i aliments per un valor
aproximat de 600 euros, per a poder
ajudar els més necessitats, destinats
a Càritas Parroquial.
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CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT
Un gener, que comença carregat d’il·lusions i bones intencions,
ens porta la festa per excel·lència del període hivernal, un xicotet riu
de disfresses i una climatologia insòlita que fa despertar les consciències.
Cavalcada dels Reis d’Orient
Any rere any, l’1 de gener els més
menuts, escolten silenciosos i bocabadats el patge reial que anuncia la
imminent arribada dels Reis d’Orient.
Enguany, per a mitigar l’anhelada espera, tenen lloc en el nostre poble
dues activitats molt interessants. La
primera d’elles, un esdeveniment teatral titulat «Cuentos entre sábana y
manta», que és representat dissabte
dia 2 a les set 7 de la vesprada per
Miguel Ángel Montilla Domene. L’altra
activitat és una iniciativa que calia a
Beneixama per a tractar de posar
en valor el nostre patrimoni històric
i cultural, una ruta guiada pel poble
que fa, de manera notòria, Alba Martínez Pérez. Per ﬁ, el dia 5, puntuals a
la cita, els Reis d’Orient arriben a Beneixama després d’un llarg camí. Són
portadors de joguets però, sobretot,
d’il·lusió, dels xiquets que esperen
amb nerviosisme l’arribada, i dels pares en veure els seus ﬁlls com gaudeixen. En una nit com eixa, en què
a vegades pequem d’excessos, hi ha
iniciatives que, per sort, van en sentit
contrari: l’associació Il·lusions Compartides recull joguets a primer de
desembre per a repartir-los entre els
xiquets més desafavorits, una tasca
encomiable i molt necessària.

El 1831 s’expedeixen a Beneixama 126 salconduits per
als carreters i arriers del poble.
Festivitat de Sant Antoni Abat
Entre el divendres 15 i el diumenge
17 té lloc la festa per excel·lència del
període hivernal i preludi del carnestoltes, la Festivitat de Sant Antoni

Abat, un sant protector dels animals
que ha sigut històricament venerat per llauradors i ramaders. Amb
aquesta premissa, no és d’estranyar
que, havent sigut la societat valenciana eminentment agrícola i rural,
siga una festivitat molt estesa per
les nostres terres celebrant-se, com
a mínim, en 320 pobles del territori. Un d’ells, Beneixama, on, per lògica, va haver d’arrelar en el passat.
De fet, en un document emés per
l’Ajuntament de Beneixama el 1831,
trobem l’expedició de 126 salconduits
per als carreters i arriers del poble,
la qual cosa ens pot donar una idea
de la quantitat d’animals que ajudaven, en aquell moment, als nostres
avantpassats. Tanmateix, amb el canvi de model econòmic i productiu, la
festa en molts llocs va arribar a desaparéixer, tot i que des de principi
de la dècada dels huitanta del segle
passat, gràcies a la iniciativa de nombrosos grups i associacions locals, ha
recobrat a Beneixama una important
vigència. Ací, gràcies a l’entusiasme i
bon fer de l’actual comissió, la festa
ha agafat un gran impuls, presentant,
com no podia ser d’una altra manera,
la seua pròpia idiosincràsia: el trasllat
de llenya per a la foguera que els xiquets realitzen des del Col·legi ﬁns a
la replaça de l’església, la tradicional
subhasta en el Patronat, la benedicció d’animals amb el repartiment dels
bambes i, diumenge de vesprada, la
processó del sant i la crema de la foguera.
Desﬁlada de Carnestoltes Infantil
Dissabte 30 de gener té lloc la
festa del carnestoltes per als més
menuts. A les 17:30 hores un riu de
disfresses, entre xicotets i alguns majors audaços, ixen en cercavila des de
l’església per a arribar a l’escola, on
hi ha preparat un berenar amenitzat
amb actuacions musicals a càrrec
dels alumnes de 5é i 6é de primària.
Climatologia insòlita
El temps, per atípic, ha passat
de ser comentari recurrent per a dir
qualsevol cosa, a tema de tertúlia i
de notícia periodística. Només cal recordar el que va succeir en el nostre
poble en el mes de juliol amb la terri-

ble tempesta de pedra, i en el mes de
setembre amb les ja conegudes com
a «festes de l’aigua». El bimestre hivernal 2015-2016 ha sigut, a casa nostra, el més càlid en la sèrie de temperatures mitges. En l’observatori de
València, amb dades des del 1869, el
mes de gener, ha sigut el més càlid
des que hi ha registres. Per tant, hem
de començar a prendre consciència,
en primer lloc els que ens dirigeixen,
que el canvi climàtic és una realitat,
per això no hem de posposar més
l’adopció de mesures oportunes per
a parar-lo, encara que és possible,
que quan en siguem conscients, siga
massa tard perquè, malauradament,
l’home sempre posa la gràcia, quan
ha ocorregut la desgràcia.

En l’observatori de València, amb dades des de 1869, el
mes de gener, ha sigut el més
càlid des que hi ha registres.
Dia de l’Arbre
El dia 31, prop del camí que fa la
volta al cabecet de Sant Isidre, una
vintena de persones, entre grans i
menuts, posen el seu gra d’arena per
a tractar de sembrar la consciència
mediambiental plantant pins, carrasques, roures i aurons amb motiu de
la celebració del Dia de l’Arbre. Esperem que arrelen i cresquen, tant els
arbres com les consciències.
El dia de l’Arbre es planten pins,
carrasques, roures i aurons. Esperem
que arrelen i cresquen, tant els arbres
com les consciències.
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EL FRED DE FEBRER NO INVITA
A EIXIR AL CARRER
Iniciatives Interessants
En aquest mes de febrer des de
l’Ajuntament parteixen dues iniciatives interessants. En primer lloc, la
Regidoria d’Agricultura crea un espai
informatiu anomenat Notes de Divulgació Agrícola. Les notes, adreçades
a tota la població i, en particular, als
agricultors, aniran penjant-se periòdicament i permetran obtindre informació important de tractaments, optimització i racionalització en l’ús de
l’aigua per a reg. La primera d’elles,
que ja ha sigut publicada, tracta sobre la processionària del pi. En segon
lloc, per mitjà de l’aplicació mòbil
Whatsapp, l’Ajuntament posa a disposició del ciutadà un altre canal de
comunicació per a informar de totes
les activitats i notícies d’interés municipal.
El
Corral
de
Lluna,
futura
d’interpretació de la natura

Competició d’Agility puntuable
per al Campionat d’Espanya 2016.
Dissabte 6 per la vesprada i diumenge 7 pel matí, te lloc en el Camp de
Futbol de Beneixama una competició
d’Agility puntuable per al Campionat
d’Espanya 2016. La prova compta
amb la participació de la jutge internacional de Letònia Svetlana Kreslina, coneguda des de fa anys per la
seua presència en la Selecció Lituana
d’Agility en els Campionats del Món
FCI, en els Open Europeus, etc.

El Grup de Muntanya de
Beneixama, bolcat en les
obres del refugi del Corral de Lluna. La intenció
és que es convertesca en
una aula d’interpretació
de la natura.
Mentre els intel·ligents gossos de
l’Agility fan ﬁligranes en el Camp de
Futbol de Beneixama, alguns mem-

aula

bres del Grup de Muntanya es troben d’alpinisme a La Sagra. A més,
el Grup té programada una altra eixida per al dies 26, 27 i 28 de Febrer
a l’Aldea dels Odres. Causa admiració
veure que no descendeix el seu voluminós programa d’activitats, bolcats
com estan en les obres del refugi del
Corral de Lluna. És aquesta una antiga ediﬁcació que s’utilitzava com a
pleta de bestiar, magatzem per a la
collita i refugi, una espècie de pont
entre Beneixama i els cultius de la
Serra de la Solana. La mateixa funció, o pareguda, acomplien l’àmplia
xarxa de corrals situats al peu de la
serra, i que hui en dia estan, lamentablement, en estat ruïnós: el corral del
Roig, el corral del Limbo, el corral de
la Carrasca, el corral d’Albargues, etc.
Els membres del Grup no eren aliens
a aquest abandó, els dolia veure com
una part del patrimoni etnològic de
Beneixama anava perdent-se sense
remissió. Per això, el dia 5 de maig
del 2010, amb la mateixa decisió que
pugen una muntanya, els representants del Grup s’arrisquen i compren
el Corral de Lluna i els terrenys que
l’envolten. Posteriorment, el 19 de febrer del 2012, després de fer el projecte i tindre els permisos pertinents,
es posa la primera pedra del què serà
el futur alberg del Corral de Lluna. La
intenció, que es convertesca en una

aula d’interpretació de la natura amb
possibilitat d’albergar excursionistes. La ubicació, per a això, és immillorable: fàcil accés, està en l’inici de
l’espectacular xarxa de sendes PR-CV
52 i es troba envoltat de construccions típiques amb què poder gaudir
i mostrar una part important del nostre patrimoni etnològic, com el Pou
de la Neu, una barraca de pedra seca,
antics forns de calç, etc.
Nerea Ivorra contínua recollint
èxits
El dia 18 de febrer, el Periòdic Levante-EMV es fa ressò d’una notícia
esportiva: «Nerea Ivorra es proclama
campiona del Màster Joves sub-15 i
sub-19 a Granollers. La jugadora del
Club Bàdminton Xàtiva es va imposar
en els tres partits que va disputar de
l’individual femení». La jove esportista de Beneixama, campiona autonòmica de Bàdminton, continua recollint èxits allà on va. Que continue la
ratxa!

Nerea Ivorra, campiona autonòmica de Bàdminton, continua recollint èxits, es proclama
campiona del Máster Joves sub-15 i sub-19 a Granollers.
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UN MES DE MARÇ MOLT FESTER, PORTA
LA RESTAURACIÓ D’UNA FIGURA DE LA
MÀXIMA IMPORTÀNCIA PER A LA FESTA:
LA COMISSIÓ.
Mig Any Fester
Dissabte 5, centrats principalment
en els més menuts, comencen els actes de celebració del Mig Any Fester.
Per primera vegada i amb prou èxit,
a les 10:30, es prepara una xocolatada al pati de les antigues escoles. A
continuació, s’inauguren tres exposicions: de dibuixos del concurs escolar Mig Any Fester, de dibuixos del
concurs escolar de la Confraria de la
Mare de Déu i de fotograﬁes del XIIé
Concurs Pepe Mas. Finalment, des de
la Plaça de l’Ajuntament comença la
cercavila infantil. A mig dia, amb el
dinar als masets, comencen els actes
per als majors. Una vegada reposat
el dinar, a les 18:00 els festers desﬁlen pel recorregut habitual, rematant
un intens dia amb una disc-mòbil
al claustre de l’antiga escola de les
monges. Diumenge de matí tanca el
cap de setmana fester la recollida de
banderes i la missa. Hem de tindre
present que el canvi que es va fer en
aquesta celebració fa tres anys sens
dubte l’ha revitalitzat. No és fàcil fer
variacions en la festa: moltes vegades sempre està present l’obstinació i
l’escepticisme; però amb el temps comencem a prendre consciència que
el canvi ha sigut per a millor. Com a
exemple d’això tenim el protagonisme que han adquirit els més menuts
i el fet que els carrers són, tot el dia,
un formiguer de gent disfrutant de la
festa, cosa que no ocorria abans.
Concert de Mig Any
Finalment, dins dels actes de la
celebració del Mig Any Fester, té lloc,
en l’Auditori Municipal, el Concert de
Mig Any de la S.M. La Pau de Beneixama, que té, enguany, dues remarques:
l’estrena de l’obra ARTE, poema simfònic-ﬂamenc compost per Juan
Bautista Francés Parra, i ser el primer
concert del nou director de la banda,
Mario Roig Vila, d’Albaida. Sort als
dos en el seu art.
Nova Comissió de Festes de Beneixama.
El dia 16 març, la nova Comissió
de Festes de Beneixama s’inscriu en
el registre oﬁcial d’associacions. Finalitza, amb el procés d’adaptació
dels estatuts a la Llei Orgànica re-

guladora del Dret d’Associació i a la
Llei d’Associacions de la Comunitat
Valenciana, un llarg i tortuós camí
que va començar el 2002. La comissió és una importantíssima ﬁgura de
la festa que va anar diluint-se amb el
temps i que, per molts motius, ﬁnalment es va perdre. No ens afavoreix
tractar d’analitzar què va comportar la pèrdua; cal mirar cap al futur
i aprendre dels errors del passat. És
necessari que tots posem el nostre
granet d’arena perquè l’entitat funcione. El dia 17 d’abril és anomenat
president, Guillermo Valdés Sanz.
L’acompanyen en aquest nou, i no
fàcil camí, el vicepresident, Raúl Camús Sirera, el secretari, Juan Antonio
Ferrero Soriano, la tresorera, Laura
Martínez Valdés i, com a representant
de l’Ajuntament, el regidor de festes,
Francisco José Castelló Sirera, a més
de 8 vocals, membres de les directives de les entitats festeres.
XXXa edició Trofeu Sant Josep
categoria cadets i IIa edició G.P. Dia
Internacional de la Dona categoria
dones
El Trofeu de Sant Josep, organitzat pel Club Ciclista de Beneixama,
es ve celebrant ininterrompudament
des de l’any 1984. En aquesta edició,
que té lloc dissabte 19 de març, els
participants han de donar 25 voltes a
un circuit urbà pels carrers de Beneixama, per a completar així els 60 quilòmetres de la prova. En ella es donen

cita 120 corredors d’equips pertanyents a les províncies de Castelló,
València, Alacant, Múrcia i Albacete;
entre ells, Borja Mataix, corredor de
Beneixama. Les dates i la localització
geogràﬁca, a més de l’organització,
són atractius perquè s’aconseguesca
una alta participació. Enguany s’alça
amb la victòria, Alejandro Gregorio,
de l’equip Renault Ginestar. Respecte
a les dones, 42 xiques de tota la Comunitat Valenciana, englobades en
tres categories: cadets, júnior i elitsub 23, competeixen per aconseguir
el trofeu de la IIa edició del G.P. Dia
Internacional de la Dóna. Entre elles,
la Campiona d’Espanya i de la Comunitat Valenciana. Després de 20 voltes a un circuit urbà de 2.000 metres,
venç Sandra Alonso, de l’equip EK
Café Baqué. Però fem una xicoteta
ressenya històrica de la carrera. És la
prova oﬁcial federada de la categoria de cadets que obri la temporada
de ciclisme de la lliga de ciclisme a la
Comunitat Valenciana. En ser en circuit urbà, permet seguir el desenvolupament de la totalitat de la prova a
familiars, veïns i aﬁcionats. El nivell de
participació entre homes i dones ha
oscil·lat sempre entre els 150 i els 200
corredors. Finalment, cal recordar
que, en ser una competició de planter, alguns dels qui hi han participat
han arribat al cim del ciclisme nacional i internacional, com ara Rafa Valls,
Luís León Sánchez, José Joaquín Rojas o Rubén Plaza.
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ARRIBA ABRIL SENSE AIGÜES MIL, PERÒ SÍ AMB
EFEMÈRIDES I FESTES TRADICIONALS
Festivitat de Sant Vicent Ferrer
Una pasqua matinera avança un
Sant Vicent que té lloc al Salze durant
els dies 3 i 4 d’abril. El diumenge, a les
18:00 hores, un grup de components
de la S.M. la Pau trenca el silenci habitual de la pedania, donant començament a la festa. Durant el cap de setmana, tenen lloc els actes habituals:
la Subhasta, la Cordà, la Despertà, la
Missa, les Carreres i Salts, etc. Però
enguany, emmarcat en el 75 aniversari de la construcció de la nova imatge
de la Divina Aurora, té lloc un esdeveniment especial: la col·locació, en la
paret exterior de l’ermita, d’un quadre de Manises amb la imatge de la
Mare de Déu, recordant que, en 1940,
va arribar primerament al Salze, on va
ser beneïda i traslladada, posteriorment, a Beneixama.

En la VI Festa de l’Oli i del Vi,
l’alegria es transforma en pena en recordar a l’amic i company “Juan el de
la Canyà”
VI Festa de l’oli i del vi
L’Almàssera de l’oli és l’escenari
perfecte per a albergar, el dia 9 d’abril
a les 19:00 hores, la VI festa de l’oli
i del vi. Una celebració organitzada
pel Grup de Danses que tracta de
posar en valor part del nostre patrimoni històric mediterrani: la verema
i l’arreplega de l’oli. Dos treballs que
han format part del nostre passat, estan encara en el nostre present i continuaran vigents en el nostre futur.
Històricament, el treball del camp,
sempre ha anat acompanyat de música, cançons i balls, un merescut bàl-

sam per a calmar la duresa de l’esforç;
per tant, en aquesta festa, abans de
començar la degustació de vi i del
primer oli de la temporada, el Grup
de Danses interpreta alguns balls del
seu repertori: «El trompot d’Ibi» «El
bolero vell», «El castellut», etc. Però
l’alegria es transforma en pena en recordar l’amic i company Juan Sarrió
Sanjuan (Juan el de la Canyada), qui
de manera inesperada, ha mort el
dia 4 d’abril. Una persona amb amplíssims coneixements musicals, que
formarà part, per mèrits propis, de la
història del Grup de Danses de Beneixama

ment, unes 200 persones. A les 10 del
matí se les dóna la benvinguda amb
un esmorzar per a, posteriorment,
mostrar-les el poble d’una de les millors maneres possibles, amb una ruta
guiada. A continuació, després d’una
missa, es trasllada tota la comitiva al
Restaurant Venta el Borrego per a
dinar i realitzar un xicotet i merescut
homenatge a les presidentes que ha
tingut l’associació: Armonia Cesteros
Suárez, Isabel Tortosa Sanjuan, María
Elia Milán Graciá, Pepita Sanchis Valdés i Ángela Vañó Bellod, tot sota la
batuta de l’actual Presidenta Magdalena Silvestre Pont.

Celebració del Dia del Llibre
El dia 24 d’abril, amb motiu
d’aquesta celebració, unes quantes
llibreries locals omplin la Plaça de
l’Ajuntament de publicacions. A més,
en complir-se enguany el IV Centenari de la mort de Miguel de Cervantes,
té lloc una lectura d’El Quixot a càrrec
d’Alumnes del CEIP Divina Aurora,
una magníﬁca iniciativa per a inculcar
als més menuts la passió per la lectura. A la vesprada, a manera d’epíleg,
es presenta, en la Rata Cellarda, la
novel·la “Morirás muchas veces”, de
l’escriptor biarut Pepe Payá Beltrán.

Càntic dels Majos
A les onze de la nit del dia 30
d’abril té lloc un càntic tradicional a la
Mare de Déu que va estar vigent ﬁns
a ﬁnals del segle XIX, perdurant com
a cançó popular ﬁns al primer terç del
XX. El Grup de Danses de Beneixama,
gràcies a la tradició oral, ha recuperat l’únic maig de què es té constància, el que s’interpreta en eixa nit de
transició entre abril i maig. De tota
manera, els Majos és una festa popular celebrada en moltes localitats,
que té orígens ancestrals relacionats
amb l’arribada de la primavera. Al
llarg de la història, els pobles s’han
sentit inspirats per la transició entre
l’hivern i l’estiu, i pel renàixer cíclic de
la naturalesa que es produeix amb
l’arribada del bon temps. L’origen és
incert, alguns el vinculen a èpoques
prehistòriques, altres als pobles celtes, es creu que la tradició va passar a
la civilització romana amb l’adoració
de Maia, la deessa de la fertilitat i, de
fet, el mes de maig pren el seu nom
en honor a ella.

Fa quaranta anys, el 7 de juny de
1976, es va constituir una de les associacions més dinàmiques i vives de
Beneixama, les Ames de Casa
Celebració del 40 aniversari de
l’Associació d’Ames de Casa de Beneixama
Sembla que va ser ahir quan es va
constituir una de les associacions més
dinàmiques i vives de Beneixama, les
Ames de Casa. El 7 de juny de 1976,
es va formar la primera directiva sota
la presidència d’Armonia Cesteros, fa
ara, ni més ni menys, que quaranta
anys. Per a celebrar l’efemèride, el dia
30 d’abril, són invitades totes les associacions d’ames de casa de la província d’Alacant, i compareixen, ﬁnal-

Col·locació d’un quadre de Manises en la paret exterior de l’ermita
del Salze pel 75 aniversari de la construcció de la nova imatge de la Divina
Aurora
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MAIG ARRIBAT, UN JARDÍ A CADA PRAT,
I UNA ACTIVITAT A CADA PAS
Una natura, camp i muntanyes desbordades de colors, acompanyen a una agenda repleta d’activitats, amb efemèrides, xarrades,
esdeveniments esportius i, al mig, una festivitat que forma part del
nostre patrimoni cultural, Sant Isidre Llaurador.
Celebració del Centenari de
l’Agrupació Local del PSOE
L’1 de maig, la celebració del dia
del treballador està subjecta a una
important efemèride, el Centenari de
l’Agrupació Local del PSOE. Abans,
el 29 d’abril, ha tingut lloc la presentació de l’esdeveniment en l’Auditori
Municipal i la inauguració, a la Sala
d’Exposicions Temporals (antic llavador), de l’exposició fotogràﬁca sobre
el fundador del PSOE: “Pablo Iglesias:
Perﬁl, vida i pensamientos”. Però tornem al tall, el dia 1, a les 9 del matí, té
lloc un emotiu homenatge als fundadors de l’Agrupació Local, i a continuació, esmorzar del dia del treballador
al Maset dels Llauradors. En acabant,
Alba Martinez, condueix als presents
pels racons de Beneixama, realitzant
una visita guiada relacionada amb
l’efemèride, i en alguns llocs es rememoren curioses anècdotes relacionades amb la celebració.
Col·loqui sobre l’Assetjament
Escolar
El dia 11 de maig, la Biblioteca del
col·legi públic alberga, en la seua segona edició, un Col·loqui sobre l’Assetjament Escolar o Bullying a càrrec
de Begoña Gil, Psicòloga del SEAFI.
A més, es presenta el Programa TEI
(Tutoria Entre Iguals), una estratègia
preventiva de la violència i assetjament escolar que gestiona, en el Collegi Públic Divina Aurora, Maria José
Samper. És, sens dubte, un tema molt
greu del que hem d’estar pendents,
perquè, no ho oblidem, ningú estem
exempts de que ens puga afectar.

Festivitat de
Sant Isidre Llaurador
Com cada any, la Comparsa de
Llauradors, organitza, durant el cap
de setmana del 14 i 15 de maig, els actes de la Festivitat en honor de Sant
Isidre Llaurador. El dissabte a la nit té
lloc: el sopar del fester i l’habitual entraeta pels carrers de costum. El diumenge, a primera hora, la despertà
trenca el silenci del matí i anuncia la
continuació dels festejos. A les nou,
els festers agafen força esmorzant
per afrontar la Romeria que, partint
des del maset, i passant per la replaça de l’església, enﬁla el camí en direcció a la Talaeta. Una vegada allí, es
realitza, en l’ermita, la missa en honor
a Sant Isidre, la processó pel paratge
de la Talaeta i la tradicional Subhasta. Mentrestant, els participants en el
XVII Concurs de Paelles preparen els
ingredients i posen tota la carn en el
rostidor per a tractar de fer-se amb
el premi. Finalment, la festa acaba
amb l’ambaixada humorística de “La
Brega del Llauradors”, de Francisco
Camús Bellod. Si Beneixama deu la
seua identitat a la riquesa dels seus
productes agrícoles, era quasi necessari que aquesta festa arrelara en el
nostre poble. El seu origen data de
ﬁnals dels 40. El 8 de maig de 1948, el
Capítol de la Germandat Sindical de
Llauradors i Ramaders, celebra una
reunió en què s’acorda celebrar la
festa al patró Sant Isidre, fent constar,
a més, en l’acta, que: en l’Assemblea
Plenària, que té lloc el 29 de juny, es
prendran els acords necessaris per a
la construcció de l’ermita. És aquesta,

una ingent tasca en la qual es bolca
tot el poble de Beneixama, i que conclou, satisfactòriament, en 1953. Amb
el temps la festa es consolida, però a
ﬁnals dels 60, decau amb força. Amb
la creació en 1971 de la Comparsa de
Llauradors, que assumeix l’organització, la festa de Sant Isidre es revitalitza enormement i comença a consolidar-se de manera deﬁnitiva. No hem
d’oblidar que cal cuidar-la per a poder preservar-la, perquè forma part
del nostre patrimoni cultural.
Encontre sobre l’ús racional de
l’energia
Dimecres 25 de maig, a les 19.00
hores, es fa, en l’Auditori, un encontre sobre l’ús racional de l’energia. Un tema que ens toca a tots
molt prop, tant la consciència, com
la butxaca. En primer lloc, parla un tècnic de l’Agència Provincial de l’Energia d’Alacant, i a continuació, es fa un poquet de debat.
Columbicultura a Beneixama
El mes de maig és, sense cap dubte, un període de columbicultura a
Beneixama. Té lloc, tant la ﬁnal del
segon concurs de coloms esportius
“Serra de Mariola”, com el concurs de
ﬁ de temporada, tot organitzat per
l’actiu Club Columbicultor El Colom
Blau de Beneixama. Els cels s’omplin d’ales multicolors i els carrers
de gent darrere d’elles. Molts d’eixos
aﬁcionats a la columbicultura no són
de Beneixama, per tant, és una bona
manera perquè coneguen el nostre
poble.
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JUNY COM A INICI DE MOLTES COSES: PRIMERS ACTES RELACIONATS AMB LES FESTES,
FI DE CURS PER ALS MÉS MENUTS, PRELUDI
DE LES ESPERADES VACANCES

Celebració del Dia Mundial del
Medi Ambient
El cap de setmana del 4 i 5 de juny
se celebra a Beneixama el Dia Mundial del Medi Ambient. Dissabte a la
nit, en l’Auditori Municipal, tenen lloc
dues conferències amb l’objectiu de
donar a conéixer el nostre entorn. En
primer lloc, el botànic aﬁcionat Juan
Pérez Albero «el Carrasqueño», dóna
una visió etnobotànica de la Serra de
la Solana, acompanyada de fotograﬁes i molta informació sobre la seua
ﬂora i fauna. Finalment, comenta
també els usos tradicionals de la serra. A continuació, Juan Pérez Botella,
tècnic de la Conselleria de Medi Ambient, intervé per a parlar de la ﬁgura
de les microrreserves de ﬂora i, més
concretament, de la del Barranc del
Toll, explicant quines són les plantes
que han fet que aquest indret meresca aquesta protecció. Diumenge de
matí, un grupet de persones es desplaça a la serra per observar-ne de
prop la riquesa de ﬂora i fauna i, per
descomptat, per gaudir d’un matí envoltats de natura.
XXVI Concurs «Casta y Solera Levantina»
Durant aquest més, el Club Columbicultor el Colom Blau continua la
seua carregada agenda organitzativa.
Dissabte 4 de juny té lloc la ﬁnal de ﬁ
de temporada, i durant els dies del 5
al 25 de juny, el XXVI Concurs «Casta
y Solera Levantiva».
Presentació de les Propostes dels
Pressupostos Participatius 2016
El dia 6 de juny es presenta en
l´Auditori Municipal una iniciativa
molt interessant amb la ﬁnalitat de
promoure la participació ciutadana.

Es mostren tres projectes perquè la
gent, durant un mes, decidisca, amb
una votació, quin és el que més els
agradaria que s’executara amb els
diners que, amb aquesta ﬁnalitat, s’han
reservat als pressupostos 2016. Crida
l’atenció la poca gent que hi assisteix,
en una època en què la societat demanda major participació ciutadana i
es queixa de la nul·la capacitat que té
en la presa de decisions. Els projectes són: el condicionament de la pista
de futbol sala, la creació d’un centre
de dia en l’antiga casa del metge i, ﬁnalment, l’habilitació de l’ediﬁci que
va albergar la UNDEF en l’antic collegi com a biblioteca municipal. Dels
246 vots, l’opció més votada és, amb
194 vots, la rehabilitació de l’antiga
casa del metge per a poder albergar-hi, en un futur, un centre de dia.
Setmana Cultural de l’Associació
d’Ames de Casa
Com
cada
any,
l’Associació
d’Ames de Casa realitza en la Fundació Elena Santonja la seua setmana cultural amb una sèrie d’activitats
socioculturals dirigides al públic en
general. En primer lloc, el 7 de juny es
fa una xerrada sota el títol «Cuidar-te
de forma natural», a càrrec de Maria
Jesús Blázquez, infermera de l’Hospital d’Elda. El dia 8 s’inaugura l’exposició de fotograﬁes de la celebració
del 40é Aniversari de la constitució
de l’associació. S’hi pot veure tant un
recorregut fotogràﬁc temporal dels
quaranta anys d’història de l’associació, com la primera documentació
emesa, per exemple, l’acta de constitució del 7 de juny del 1976. El dia 9
es fan jocs de taula acompanyats de
pastes i licors i ﬁnalment, el divendres
10 de juny es clausuren els actes amb
un sopar degustació amenitzat amb
música, on participa també el Grup
de Ball Amanèixer.
Celebració del Dia Mundial del
Patchwork
El 19 de juny l’Associació Puntet a
Puntet organitza la celebració d’eixe
dia mostrant la seua bonica i entretinguda aﬁció en la plaça de Torre, amb la
ﬁnalitat de compartir-la i promoure-la.

Festa de Fi de Curs del CEIP Divina Aurora
El dia 21 de juny, a la vesprada, té
lloc la ﬁ de curs del CEIP Divina Aurora, on es lliuren les orles als alumnes de sisé de primària i de tercer
d’Infantil. Els xiquets gaudeixen dels
jocs d’animació i d’un teatre infantil
patrocinat per l’Ajuntament. Es fa, a
més, un emotiu i merescut comiat a
Miguel Lozano Santonja, que després
d’11 anys deixa el càrrec de director
del centre, donant la benvinguda a la
nova directora, Maria Aurora Conca
Pastor.
Festivitat de Sant Joan Baptista
Com a preludi de les festes de Moros i Cristians, la Festivitat de Sant
Joan Baptista se celebra durant dos
caps de setmana. Comença dissabte
18 de juny amb el sopar dels festers
als respectius masets i l’entraeta, rematant la nit al recinte de la piscina
municipal amb la reconeguda Orquestra Montecarlo. Dijous 23 de juny
es fa la recollida de banderes, l’Àngelus davant l’Ajuntament, la cercavila pels carrers de costum i l’encesa de
les fogueres. La nit de Sant Joan té
un signiﬁcat que va més enllà del simbolisme d’aquesta festivitat local, és
un punt de trobada entre els amics,
les famílies, els veïns del poble que
comparteixen la foguera i el sopar al
carrer. Finalment, una volta s’ha acabat amb la carn torrada en les brases
de les fogueres, la gent acudeix a la
plaça per a veure l’emotiva Presentació dels Capitans, rematant la nit, pels
carrers de Beneixama, amb el tradicional Càntic de l’Aurora. Divendres
24 de juny, dia de Sant Joan Baptista, té lloc la cercavila a càrrec de la
S.M. La Pau de Beneixama i la missa
al sant, en la qual participa la Societat Coral de Beneixama. La mascletada de migdia i la processó, a la
vesprada, fan de colofó dels festejos.
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LES
SENYORETES

4 Maria Teresa Pérez Colomer
- 11 de juliol de 1889
- fadrina
-22 de juny de 1968

1

Dolores Sanchis Martínez
- 16 de gener de 1888
- amb Pedro Albero Pérez el 3 de setembre de 1909
- 27 d’octubre de 1948

2 Josefa María Sanchis Martínez
- 16 de novembre de 1889
- amb Juan Albero Ferri el 18 de desembre
de 1912
- 12 de maig de 1960
3 Mariana Pérez Colomer
-19 de setembre de 1891
- amb Eleuterio Amorós Sanchis el 27 de
maig de 1915
- 25 d’octubre de 1973

5 Dolores Pérez Colomer
- 22 d’agost de 1887
- amb Juan Bautista Molina Silvestre el 19
de maig de 1909
- 18 de maig de 1978
6 Maria Magdalena Eugenia (vulgo Ofelia)
Sanchis Silvestre
- 2 de març de 1888
- amb J. Antonio Conca Blasco el 2 de setembre de 1908
- en Alacant
7 Francisca Antonia Camarasa Michavila
- 14 d’agost de 1888
- amb José Pérez García el 24 de novembre de 1913
- 13 de gener de 1970
Rafael Guia Marín
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BENEIXAMUTS
PEL MÓN
Un any més, i ja en van quatre, seguesc entrevistant a ﬁlls de Beneixama que per una raó
o una altra han hagut d’anar-sen a viure fora
d’Espanya.
Com ja deia l’any passat, cada vegada em
costa mes trobar gent major i, en canvi, es
mes fàcil trobar joves, la qual cosa reﬂecteix
un dels majors problemes que tenim la societat espanyola actualment i, més en concret,
els joves que, en acabar els estudis, han d’eixir
fora de les nostres fronteres a la recerca de
treball, donada la nul.la oferta d’ocupació
existent en el país.
També enguany, per primera vegada, començaré a entrevistar persones que encara
que no hagen nascut al poble, són ﬁlls de beneixamuts i els considere com a beneixamuts.
Tomás Sirera Soriano.
Tomás Sirera Soriano nace el
30 de abril de 1940 en Beneixama, en la calle José Mª
Milán, fruto del matrimonio de
Salvador Sirera y Magdalena
Soriano. Los estudios primarios los cursa en el Colegio de
las Hermanas Carmelitas “Las
Monjas” y posteriormente con
D. Dionisio en su escuela, sita
en la calle Poeta Pastor, hasta cumplir la edad de catorce años en la que
comienza a trabajar de albañil junto con su
padre y Francisco Bellod “el Tío Enamorao”
en la cuadrilla de “Les Camarasses” y también
en la de Francisco Molina “L’Obrer”.
A la edad de 17 años, en el año 1957, al
quedarse sin trabajo, junto con sus padres se
traslada a Salsigne (Francia) a la vendimia, allí
encuentra trabajo como albañil, trabajando en
ello hasta su jubilación en el año 2000 y donde
reside en la actualidad. Habitualmente ha venido a Beneixama en Navidad y Pascua y sobre
todo en Septiembre para participar en las ﬁestas de moros y cristianos como miembro de la
Filà de Cristians, de la que es socio desde los
12 años. Casualmente este año ostenta la Capitanía Cristiana junto a su hijo Richard.
Pregunta: Tomás después de tanto tiempo
residiendo fuera del pueblo y de España ¿Qué
recuerdos te quedan del pueblo y de tu infancia en el mismo?
Respuesta: Aunque llevo 59 años fuera del
pueblo, de Beneixama, de mí infancia no se
me ha olvidado nada.
P. ¿Sigues desde la distancia y a través de
qué medios las noticias que se producen en
el pueblo?

R. Aunque la distancia es muy grande, mi familia y amigos me tienen al corriente de las
noticias que se producen en el pueblo.
P. ¿Recibes físicamente la revista/programa
de Fiestas de Moros y Cristianos de
Beneixama con regularidad?
R. Pues sí, recibo los programas de las ﬁesta
de moros y cristianos con regularidad, ya que
soy socio de la Filà de Cristians.
P. ¿Visitas con frecuencia la página Web de
Beneixama?
R. Sí, mi mujer, ella lo mira todo, porque yo
del ordenador no sé nada.
P. ¿Cómo se siente uno, desde la distancia,
cuando llegan los días de las Fiestas de
Moros y Cristianos de tu pueblo natal y no
puedes acudir a ellas?
R. Me siento bastante mal, pues a partir del
mes de Agosto, no paro de pensar si podré
acudir y me siento mal. En los días de ﬁestas,
a cada hora sé el acto que está llevándose a
cabo y no dejo de pensar en ello.
P. ¿Cuáles son las mayores diferencias sobre
la forma de vida en Francia que observaste
al llegar a dicho país con respecto a la de
España?
R. Cuando llegué al pueblo de Salsigne en
Francia las costumbres, el modo de vida cambiaron por completo, por ejemplo a las 12 del
mediodía era la hora de comer y a las 19 horas
la cena. Es cierto que la vida cambia.
P. ¿Cómo fue el periodo de tiempo de
adaptación a las costumbres, forma de vida,
idioma, ﬁestas y demás características que
son tan diferentes a las de España?
R. La cosa fue un poco complicada durante el
tiempo de adaptación a las costumbres por el
idioma. Las ﬁestas no son como en España.
P. ¿En algún momento has pensado dejarlo
todo y regresar a la tierra donde naciste?
R. Pues si pensé en más de un momento en
dejarlo todo y regresar al pueblo donde nací,
pero no era fácil la cosa, mi mujer es francesa
y toda la familia la tiene aquí.
P. ¿Dónde te ves cuando te jubiles?
R. Aquí en Francia, como ya he dicho antes,
mi mujer tiene toda su familia aquí y de vez en
cuando ir a pasar una temporada a Beneixama, mi pueblo natal del que me acuerdo todos los días.
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Dejamos a tu disposición este espacio
para que nos expreses cualquier inquietud,
deseo, etc que quieras dirigir a tus paisanos
de Beneixama.
Mandar un saludo a todo mis amigos y paisanos del pueblo de Beneixama.

P. Segueixes des de la distància i a través de
quins mitjans les notícies que es produeixen
en el poble?
R. Sí, m’assabente de tot gràcies als grups del
Whatsapp, les pàgines del Facebook del poble, la web de l’ajuntament, etc. Avui en dia no
és com abans, ja no hi ha distàncies. Llig els
diaris contínuament i estic prou actualitzada.
P. Reps físicament la revista/programa de
Festes de Moros i Cristians de Beneixama
amb regularitat?
R. Enguany la llegiré en Beneixama. Tornar al
poble sempre és una prioritat per a mi i, de
moment, sols he faltat un any a festes. Aquest
any ja seré sòcia de la Filà de Moros i rebré la
revista a casa. L’aplicació de Moros i Cristians
també és molt útil, perquè ajuda a seguir les
festes des de terres llunyanes.

Miriam Navarro i Conca.
Miriam Navarro Conca és ﬁlla de Vicente
Navarro Romero i de Salud Conca Vilaplana
i naix el 28 d’octubre de 1989. Va cursar els
estudis primaris en el CEIP Divina Aurora de
Beneixama, l’ensenyament secundari i el batxiller en l’IES de Biar, i va estudiar música en el
Conservatori Professional de Villena, en l’especialitat de piano i saxofon.
Es llicenciada en Filologia Anglesa per la
Universitat d’Alacant. Ha participat en el programa Erasmus durant el curs 2009/2010 en
la Universitat d’Aberdeen (Regne Unit). L’any
2011 va cursar el Màster Universitari en Formació de Professorat d’Educació Secundària i
Batxillerat en la Universitat d’A Corunya i en el
2012 Màster en Ensenyament d’Espanyol com
a Llengua Estrangera en la Universitat d’Alacant.
Després d’alguns treballs esporàdics per
a l’AMPA del CEIP Divina Aurora de Beneixama i en l’IES nº 3 de Villena, aconsegueix un
contracte de treball a Nova Delhi (Índia) com
a professora d’espanyol a través de l’Institut
Cervantes.
Pregunta: Després de tants anys residint fora
del poble i d’Espanya, quins records et queden de la teua infància en el mateix?
Resposta: Visc a l’Índia des de fa dos anys i
sempre tinc al poble molt present. Avui en
dia, amb les xarxes socials, estic al dia en
tots els esdeveniments que passen pel poble.
Els amics, la família… estem tots connectats
a diari. No trobe que estiga desconnectada
de l’ambient del poble, encara que hi hagen
milers de quilòmetres de distància, exactament 7089 km. La meua infància al poble no
la canviaria per res, i així ho transmet als meus
alumnes: coneixen el poble, les festes, els carrers (gràcies a Google maps), ﬁns i tot, hem
desﬁlat pasdobles a classe. Hem fet timonet,
han tastat l’oli de Beneixama, saben que tenim mercat els dimecres i que hi ha moltes
Aurores.

P: Visites amb freqüència la pàgina web de
Beneixama?
R. No visite la pàgina web del poble especialment, a vegades sí que hi entre per a veure
fotos del poble, o veure la programació de
Nadal, Sant Antoni, el Mig any, etc.
P: Com et sents des de la distància quan arriben els dies de les Festes de Moros i Cristians del teu poble natal i no pots acudir-hi?
R. Com he dit abans, no vaig estar al poble a
les festes de 2014, però vaig seguir l’entrada
en directe per la Intercomarcal, on vaig poder
veure les meues amigues segudes al carrer de
les monges, i van fer l’esforç de saludar a la
càmera i cridar el meu nom. Recorde que ho
vaig passar pitjor els dies abans de començarles: els preparatius, les fotos que enviaven els
amics, les converses al Whatsapp, de com
quedaven per a la ‘moguda’, dinars als masets… Els meus pares em van enviar moltíssimes fotos cada dia, de tots els actes, especialment ma mare, que sempre fa fotos a tot.
Al cap i a la ﬁ, no va ser tan dolent, ja que vaig
tindre la visita de JuanBa (Bellotín) i Vicky, i
ho vam passar molt bé eixos dies. I, per descomptat, els tres pensàvem en el poble: “ara
estaran fent la cercavila de la una”, “deuen estar a punt de començar la serreta”…
P: Quines són les majors diferències sobre la
forma de vida a l’Índia que vas observar en
arribar a aquest país, pel que fa a l’Espanya?
R. Uf, quina pregunta més difícil… no sé ni per
on començar. Els i les que l’han visitat, saben
bé de què parle. Índia és un país molt diferent,
difícil de comprendre i enrevessat com cap altre al món. No hi ha paraules per a descriure
el contrast i el canvi tan gran que una persona
es troba quan hi arriba. La diversitat de cultures, llengües i religions que hi ha fa que a
una mateixa classe tingues hindús, budistes,
catòlics, musulmans, jainistes, sikhs, etc., per
esmentar solament les més nombroses. És
meravellós com totes aquestes religions i llengües conviuen sense cap problema, en una
societat que està canviant i modernitzant-se
a un ritme molt accelerat. A un país amb bilions d’habitants, les diferències socials són
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brutals. El 75% de l’Índia viu sense recursos, el
restant 25% viu còmodament als ulls dels que
no poden permetre’s ni tan sols aigua no contaminada per poder beure. El nord d’Índia es
totalment diferent del sud, la gent del sud són
molt educats, respectuosos i més tradicionals, pot ser per la inﬂuència dels portuguesos, francesos i holandesos que colonitzaren
la zona fa 400 anys. En canvi, el nord ha sofert moltes guerres, l’arribada dels anglesos,
l’imperi mogul, té molta més població i els recursos van haver de ser repartits, la qual cosa
ha fet que la societat visca de subsistència, la
llei del més fort, la lluita per sobreviure. És, en
deﬁnitiva, una mescla de gent i cultures que
enriqueix molt a qualsevol persona que vinga
i conega el país.
P: Com va ser el període de temps d’adaptació
als costums, forma de vida, idioma, festes i
altres característiques que són tan diferents
a les d’Espanya?
R. Vindre a l’Índia va ser una cosa totalment
inesperada. En 10 dies vaig preparar tota la
documentació necessària i vaig arribar a Delhi. Durant eixos deu dies vaig llegir alguna
cosa del país, però no em va donar temps a
fer una bona cerca amb detalls, la qual cosa
va suposar un gran xoc cultural. M’agrada la
meua feina perquè crec que aprenc més del
que ensenye, per això estic molt agraïda de
tots i totes els/les alumnes que m’han ensenyat tantes coses del país, festivitats, rituals,
costums, tradicions i llengües. Quan un arriba
a l’Índia pensa, ‘deuen parlar tots anglès i hindi’, i després t’adones que cada regió té el seu
idioma, tots diferents amb diferents alfabets,
res a veure un amb l’altre: tamil, telugu, kannada, punjabi, bengalí, malayalam, gujarati, i
un llarg etcètera.
Una de les coses que he de destacar són els
casaments. A banda de ser colorits i ostentosos, tenen una durada de tres a cinc dies, depenent de la regió. La temporada dels casaments comença al novembre i acaba al març,
a causa que en eixos mesos fa menys calor. A
partir d’abril, els termòmetres no baixen dels
45 graus. Sols aquest any he assistit a cinc
celebracions, i el més divertit és buscar els
tres o quatre vestits que has de posar-te per
a cada funció. Per als indis (que no hindús)
el casament és la celebració més important
de la vida, i poden arribar a gastar milions i
milions de rúpies, la moneda de l’índia.
P: En algun moment has pensat deixar-ho tot
i tornar a la terra on vas nàixer?
R. Sí, tots els dies. De vegades és molt complicat, trobes situacions que són molt difícils
d’entendre, frustrants, i que donarien prou argument a una novel.la de 2000 pàgines. Tot
el que contara ací no es podria entendre suﬁcientment si no s’ha visitat o viscut a l’Índia
abans. El trànsit caòtic, el soroll dels cotxes
dia i nit, l’olor dels carrers, la contaminació
que sobrepassa de llarg els límits permesos,
gent, gent, gent i més gent pel carrer que fa
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que mai estigues sol… no pararia de contar.
Però, la veritat és que, encara que parega
mentida, té el seu encant, em sent com a casa.
Atrau de manera inexplicable, i fa que oblides
les coses negatives.
P: On et veus deﬁnitivament treballant? Penses quedar-te a la Índia o tornar a Espanya?
R. Sempre he tingut al cap que vindre a l’Índia
era una cosa temporal. No em veig vivint ací a
llarg termini, ja que és un país que encara està
desenvolupant-se, amb molta feina per davant. Per la qual cosa, sempre em quedarà el
bon record que em portaré al poble d’aquest
país i la molt enriquidora experiència professional. Personalment, he crescut molt com a
persona durant els dos anys que he estat vivint ací. Em quede amb les vivències i els milers d’anècdotes que podré contar d’aquesta
etapa de la meua vida tan gratiﬁcant.
Deixem a la teua disposició aquest espai perquè ens expresses qualsevol inquietud, desig,
etc., que vulgues dirigir als teus paisans de
Beneixama.
Viure a un país tan diferent té les seues coses
positives: no existeix la rutina. Cada dia quan
m’alce pense “on aniré avui?”, “què passarà
avui?”, ja n’han vingut disset, per això convide
tots els beneixamuts a vindre i experimentar
en primera persona el que és viure a l’Índia.
Us espere!
Moltes gràcies per la teua col·laboració i esperem veure’t prompte per ací, la teua Beneixama natal

Mario Ferrero Albero.
Mario es hijo de Alfredo Ferrero y Mª Dolores Albero, la
hija de Pepe Albero y Matilde
“la de les calces”. Nació el día
8 de abril de 1990 y es el mayor de tres hermanos. Estudió
primaria, secundaria y bachiller en el Colegio San Ignacio
de Pamplona, terminando en
el 2009, año en el que se marchó a Estados Unidos, concretamente a la Universidad
de Hannibal, en Missouri, a
estudiar Bussines Administration con perﬁl de Marketing
(equivalente al grado español
de Dirección y Administración
de Empresas), además de jugar al fútbol, cosa
que ya hacía en los equipos infantiles y juveniles del Osasuna y otros clubs en Pamplona. En
el año 2013, ﬁnaliza los estudios y consigue
trabajo como coordinador en logística en la
empresa Graebel Companies en Denver (Colorado) y posteriormente, en el año 2015, es
trasladado a Praga (República Checa).
Con él, comenzamos con una serie de Beneixamuts que, aunque por unas circunstan-
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cias u otras no son nacidos aquí, lo son sus
padres, sus abuelos, aquí han vivido parte de
su infancia y ellos mismos se sienten tan Beneixamuts como el que más y tienen a mucha
honra llevar el gentilicio de “Beneixamut” allá
donde están. En este caso, Mario es nacido en
Pamplona donde residen sus padres.
Pregunta: Después de varios años residiendo
fuera del pueblo y de España ¿Qué recuerdos
te quedan del pueblo y de tu infancia en el
mismo?
Respuesta: Tengo muchísimos recuerdos de
Beneixama! Y todos muy buenos! La verdad
que me siento un privilegiado de poder sentirme como en casa cada vez que voy. Por
mencionar alguno, los veranos en la piscina,
los partidos de futbito en el polideportivo
municipal, las escapadas de caseta en semana santa…
P. ¿Sigues desde la distancia y a través de
que medios las noticias que se producen en
el pueblo?
R. Mantengo contacto con amigos del pueblo (y por supuesto mis familiares) así que
me mantengo bastante informado de lo que
pasa.
P. ¿Recibes físicamente la revista/programa
de Fiestas de Moros y Cristianos de
Beneixama con regularidad?
R. La recibimos todos los años. La verdad es
que resulta muy interesante ya que la mayoría
de noticias y reportajes resultan muy familiares.
P. ¿Visitas con frecuencia la página Web de
Beneixama?
R. Muy de vez en cuando. Mi abuela ya se encarga de mantenernos informados.
P. ¿Cómo se siente uno desde la distancia
en cuanto llegan los días de las Fiestas de
Moros y Cristianos de tu pueblo y no puedes
acudir a ellas?
R. En mi caso, me perdí cuatro consecutivas
debido al curso escolar con la universidad.
Mucha nostalgia, especialmente cuando llamas a casa el día de la entrada sabiendo lo
que está pasando!
P. ¿Cuáles son las mayores diferencias
sobre la forma de vida en Missouri (EE UU)
que observaste al llegar a dicho país con
respecto a la de España? ¿Y en Praga (Rep.
Checa)?
R. Son culturas completamente distintas.
Como todo tiene cosas buenas y otras no tan
de agradecer. En Missouri, a pesar de lo que
pueda parecer, la vida es bastante tranquila al
ser un estado que mayoritariamente se dedica a la agricultura y ganadería. En la Republica Checa vivo en Praga y, al ser la capital, el
nivel de vida es más acelerado (aunque siempre encuentran tiempo para disfrutar de una
buena cerveza o ‘Pivo’)

P. ¿Cómo fue el periodo de tiempo de adaptación a las costumbres, forma de vida, idioma, ﬁestas y demás características de Estados Unidos y de la Rep. Checa, que son tan
diferentes a las de España?
R. Está claro que cuando sales a otro país vas
a encontrar diferencias culturales y tienes que
adaptarte como mejor puedas. Al llegar a Estados Unidos, me encontré con un ambiente
muy cosmopolita y estudiantes de diferentes
países (Brasil, Japón, Alemania, Argentina,
Chile, Francia, Venezuela…) que estaban en
una situación similar a la mía en la universidad. Después de cuatro años y recién terminada la carrera, me puse a trabajar. Me considero muy afortunado, ya que siempre recibí
mucho apoyo tanto de mis compañeros como
de mis superiores. Fuí trasladado con la empresa a la oﬁcina que tenemos en Praga y el
ambiente y la predisposición es muy similar.
Sin embargo, la adaptación a la R. Checa es
más dura ya que la cultura (y sobre todo el
idioma) nos son más ajenos de lo que puede
ser la americana.
P. ¿En algún momento has pensado
abandonar los estudios o el trabajo y
regresar a España?
R. Volver a España siempre ha estado en mi
cabeza y me gustaría volver a corto/medio
plazo.
P. ¿Dónde te ves una vez ﬁnalices tu vida
laboral o contrato de trabajo? ¿Volverás a
España o te quedarás por ahí?
R. Ahora mismo mi prioridad es volver a España en algún momento. La verdad es que he
tenido mucha suerte en esta aventura hasta
la fecha, pero veo mi futuro volviendo antes
o después.
Dejamos a tu disposición este espacio
para que nos expreses cualquier inquietud,
deseo, etc., que quieras dirigir a tus paisanos
de Beneixama.
Gracias a todos los beneixamuts por hacer
del pueblo algo tan especial y felices ﬁestas
2016. Un saludo.
Tan sols em queda agrair als entrevistats la seua col·laboració i vull animar a tots
a facilitar-me les dades d’algun Beneixamut
conegut, amic o familiar que residesca fóra
d›Espanya; així mateix, desitge a tots els festers, veïns i visitants unes bones festes.

Vicent Ferrero i Sanchis
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TERESA I
AMALIA
TERESA BELLOD I AMÀLIA JUAN
DUES DONES FORTES
La història d’un poble la protagonitzen els
seus habitants. Cadascú dels que han corregut pels seus carrers, han fruit de les seues
festes i han plorat les pèrdues, són els vertaders intèrprets de cada capítol d’una crònica
rural que mai no acabarà. Homes i dones formen el quadre d’actors de la representació de
la vida d’un poble. No importa si han conquerit muntanyes o han baixat a les simes mes
profundes de la terra. Rics o pobres, espavilats o ignorants, tots, absolutament tots, són
imprescindibles a l’hora de contar la història.
Perquè tots els habitants de Beneixama han
aportat el seu alè i la seua presència perquè
el poble poguera seguir caminant. Tots han
deixat la seua petjada a cada racó dels carrers i de les nostres vides. Ningú no ha estat
de sobra. Tots els que han passat, els que estan i els que vindran, formen l’epidermis d’un
poble que vibra i plora cada volta que un dels
seus ﬁlls naix o mor. Es just, doncs, que tots
els qui ens han deixat tinguen un lloc al nostre
cor i a la nostra xicoteta o gran història.
Dos dones fortes, valentes, especials i
molt volgudes per la majoria dels seus conveïns, ens han deixat enguany. Teresa Bellod
i Amàlia Juan ja formen part de la Història de
Beneixama. I d’elles vull parlar, amb humilitat,
admiració i carinyo. Les dos han sigut importants en la meua vida i, si m’ho permeteu, vull
compartir amb vosaltres algunes xicotetes
pinzellades de la seua existència.
TERESA BELLOD VALDÉS, LA MESTRA
COMPROMESA AMB EL POBLE
Teresa Bellod Valdés va nàixer a Beneixama
el 3 de Febrer de 1945. Va estudiar Magisteri
i va exercir pràcticament tota la seua carrera de mestra a Beneixama. Al gener de 1974
es va obrir L’Escola Llar del poble a l’ediﬁci
de l’antic convent de monges. Va ser tota una
ﬁta en la vida de Beneixama poder comptar
amb un centre especialitzat i que donara cabuda a tots els alumnes de molts pobles que,
per la faena dels pares o per falta de centre
al seu lloc de procedència, ho necessitaven.
I allí estava Teresa, la primera i única directora que va aconseguir que tots els alumnes de
L’Escola Llar es trobaren realment com a casa
seua. Es va desviure perquè no els faltara de
res i va batallar amb totes les instàncies de
l’administració per fer del centre un referent
important i únic a la resta del País Valencià.
Teresa i el seu equip de mestres (Gúmer, Esperança, Martín, Ricardo, Pepe, Araceli i molts
altres) van aconseguir que cada xiquet i xiqueta que vivien tota la setmana allí foren feliços.
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I crec que ho varen aconseguir, sens
dubte. Va ser tota una aventura en què
també participàrem els seus amics
que molts caps de setmana ajudàvem
en el que podíem, en repàs, lectures o
jocs. L’aventura es va acabar i el centre
va tancar les portes. Els antics alumnes
ara són pares i mares i estic convençut
que recorden amb carinyo i tendresa
els mestres i tot el personal que treballava a l’Escola Llar i, en especial, a
Teresa, la dona forta i valenta que va
poder amb tot, trencant barreres, per
fer realitat un somni del poble.
Teresa ha estat una persona que no
ha deixat indiferent a ningú. Ha protagonitzat capítols de la història del
poble amb una postura ferma i decidida. Als anys de l’Escola Llar cal afegir els que va ser regidora de Cultura
i Educació pel PSOE. La legislatura de
1991 va coincidir amb el seu marit Felipe com alcalde. Des de l’Ajuntament,
l’Escola o qualsevol fòrum d’opinió,
Teresa sempre ha aportat el seu saber
i voluntat. Dona inquieta i molt comunicativa era conscient que no sempre
acontentava a tots. Se l’ha criticada
per la seua valentia, on no tenia cabuda el cinisme ni la hipocresia. Deia
les coses ben clares i discutia ﬁns a
esgotar tots els arguments.
Teresa té molts registres als meus
records. De jovenets escrivíem junts
contes infantils i juvenils. Compartíem
lectures i inquietuds socials, l’estima
per la llengua i la nostra cultura. Era
conscient que les persones tenien el
mateix dret d’avançar i ser feliços,
sense importar la procedència. Militant socialista, compromesa amb tot
el que tenia a veure amb la gent.
Igual que jo, estic convençut que
se l’ha estimada molt al poble i que
el seu record roman ferm als cors i a
la memòria de les generacions que
l’han coneguda. No estaria de més
que se la recordara amb un carrer al
poble. Gent com ella han fet història
i han marcat una època fructuosa a
Beneixama.
La nostra Teresa, com la de l’Ovidi ,
també es mereix un homenatge.
AMÀLIA JUAN LUNA, LA LECTORA
DE LES FERMES CONVICCIONS
Va nàixer a Beneixama al 1924 i va
morir tres dies abans de complir els
92 anys. Era la germana de la meua
tia Adoració i ha estat sempre molt
unida a ella i a les meues cosines Finita i Dorita. De caràcter alegre i molt
familiar, Amàlia ha mantingut sem-

pre les seues creences ideològiques sense
cedir ni un pas en les fermes conviccions de
dona d’esquerres. Respectuosa amb qualsevol pensament polític, ha defensat el que ella
considerava que era el més adequat per construir una societat més justa. Devorava els llibres amb passió. No rebutjava cap volum que
poguera tindre interès per a la seua formació
i satisfer la seua curiositat. Era una experta
en els assajos sobre la Guerra Civil Espanyola, els seus protagonistes i tota la postguerra i transició democràtica. Però com he dit,
el seu camp de lectura era tan ample com el
seu afany per conèixer coses i gaudir amb
una bona novel.la o amb un llibre d’història.
La lectura era per a Amàlia el més gran dels
plaers. L’altre era la gent, la seua família, els
seus veïns i totes les persones amb qui tractava. Mai no tancava la porta a qui se li arrimava
amb la sana intenció del diàleg.
La seua conversa era ﬂuïda i apassionada,
quan es tractaven temes que ella coneixia
molt bé, defensant-los amb força. Comunista,
atea i una gran persona per damunt de tot. Va
tindre familiars directes en el camp de batalla
amb càrrecs signiﬁcatius, com la seua cosina
Encarnación Hernández Luna, amb grau de
Capità de l’Exèrcit Popular (morta als 92 anys
al Canadà i casada amb un Comandant mort
a Brunete) Possiblement si haguera tingut
l’edat per a combatre haguera estat al front
en primera línia. Va haver de conformar-se a
admirar als seus familiars i a tots els protagonistes que defensaven la llibertat contra el
colp d’Estat de Franco. Va viure la guerra, la
postguerra, la transició i la democràcia actual.
La hipocresia i el conformisme mai han estat
del seu gust. De jove era brodadora de jocs
de llit i aixovars. També brodava nines i feia
algunes feines de la terra.
Dona molt respectada pels qui l’hem tractada era, al mateix temps, molt respectuosa
amb els altres. I què mes puc dir d’Amàlia? Tot
el bo és poc: dona molt sociable, dialogant,
alegre, oberta, divertida, amb molt sentit de
l’humor. Escoltar-la a la fresca era un plaer
irrepetible. Seguidora del periòdic El Caso,
coneixia amb pèls i senyals la crònica negra
d’Espanya.
Amàlia era tot això i més. Una dona que va
viure, com molta més gent, temps convulsos.
Va saber fer-li front a les adversitats i va fer
de cavall de batalla la seua ferma convicció
ideològica i la seua entrega a la família amb
qui va compartir tota la seua vida.
Joan Vicent Hernàndez Mas
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A LA CUARTA
VA LA VENCIDA
He realizado en tres ocasiones el CAMINO DE
SANTIAGO desde Roncesvalles y he ejercido muchos años de hospitalero en la bonita
ciudad de Burgos, en su no menos bonito y
confortable albergue de la casa de los cubos,
de todo lo cual estoy sumamente satisfecho.
Hace poco, a mis setenta y ocho años, y cuando ya pensaba que para esta edad se me habían terminado estas bellas y emocionantes
aventuras, me pasó algo inesperado, insólito
y sorprendente.
Surgió la ocasión de volver a hacer el camino de una manera muy diferente a las anteriores y, aunque eran solamente unas pocas
etapas ﬁnales, tenían un encanto extraordinario y especial, ya que se trataba de ayudar
a realizar la ilusión de un grupo de personas
discapacitadas de AMIF, la Asociación de Discapacitados Físicos de Villena. Estas personas iban a hacer el camino ayudados por esta
Asociación y por parte de la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago de Villena y
comarca. Los que gustamos de este ambiente de compañerismo y ayuda a los demás, el
cual es innato y brota en el Camino sin que te
des cuenta, pese a conllevar un gran sacriﬁcio
y responsabilidad, disfrutamos de ello solo
con observar las caras de agradecimiento que
demuestran estas personas, lo cual compensa
con creces cualquier sacriﬁcio que hayamos
podido hacer.
El día dos de septiembre tuvimos una reunión conjunta de las dos asociaciones en
el que fue un acto de convivencia precioso,
lleno de camaradería y buenos modales, con
educación y actitudes positivas por parte de
todos, resultando un acto simpático, ilusionante, lleno de ternura y amor compartido.
Preparamos este viaje concienzudamente de
forma que estos peregrinos se sintieran arropados en todo momento. Para que resultase
lo más cómodo posible, para ellos y para nosotros, decidimos desplazarnos, en un autobús previsto de elevador más una furgoneta de apoyo, hasta el albergue de Monte do
Gozo, el cual está a pocos kilómetros de Santiago y tiene mucha capacidad de alojamiento, concretamente 2.000 camas, y establecer
allí el campamento base para toda la semana,
desplazándonos todos los días a las respectivas etapas y regresando al mismo lugar.
Todos tenemos cabida en ese Camino común de búsqueda de valores que encierra en
toda su trayectoria, y no solo los ﬁeles de la

Iglesia. Nadie tiene la exclusividad del mismo,
ni el derecho de excluir a nadie por “defectos
físicos” ni cualquier otra circunstancia. Porque, en deﬁnitiva, la caridad, la comprensión
y el respeto al diferente, el encuentro no discriminatorio y la convergencia de los valores
básicos de la humanidad son algunas de las
notas características de una creencia cristiana
y humanitaria hondamente arraigada.
Iban seis peregrinos en sillas de ruedas,
dos ciegos y varios discapacitados dependientes. Yo me había propuesto dar cariño
amor y comprensión a estas personas y no he
hecho más que recibir, desde sonrisas y rostros de gratitud que se han convertido en una
verdadera gozada, hasta palabras de agradecimiento. Tengo setenta y ocho años y estoy
muy agradecido a estas buenas personas por
esta nueva lección de la vida que no olvidaré
mientras viva.
Salimos a las cinco de la mañana. Todo el
viaje lloviendo y con viento huracanado que
movía hasta el autobús. Atasco monumental
en Madrid y comida en Vecilla de la Polvorosa (Zamora) cerca de Benavente, en “Casa de
Ignacio”, unas cuevas preciosas cavadas en la
roca que fueron bodegas y ahora destinadas
a restaurante, al que dan un aire de romanticismo poético y confortable.
PRIMERA ETAPA.- Por el camino tradicional, lloviendo, con barro, piedras, cagadas de
vaca, desniveles a causa de la lluvia, cuestas y
todo tipo de problemas, avanzando con las sillas de ruedas. Yo me encargué, a la salida de
Sarriá, de uno de los ciegos, los cuales son encantadores, con una resignación y educación
fuera de lo común. Le iba relatando la belleza
del paisaje y el ambiente que allí se respiraba,
intentando ser sus ojos, lo cual él agradecía,
hasta llegar a Porto Marín.
SEGUNDA ETAPA.- Palas de Rey. Este día
nos salió bueno sin viento ni lluvia. La pista y
el paisaje eran mucho mejores, y había más
vigilancia en todo momento por parte de protección civil, en cuanto a cruzar carreteras o
cualquier otro contingente.
TERCERA ETAPA.- Palas de Rey – Urzúa.
Este tramo es una belleza de paisaje, aunque
el suelo tiene tramos difíciles de superar para
los carros. Pero las palabras de agradecimiento de estos amigos dan suﬁcientes fuerzas
para superar cualquier diﬁcultad. En este tramo me quedé rezagado y me di cuenta que
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estoy viejo, como dice mi nieto más pequeño,
Héctor. Últimamente no puedo seguir el paso
de los demás pues, en comparación con un
coche, es como si las marchas largas se hubiesen estropeado, funcionando solamente la
primera.
CUARTA ETAPA.- Urzúa-Monte do Gozo.
El paisaje era precioso, el suelo bastante bueno y, como de costumbre, me quedé el último, llegando a desfallecer. Me sentía mal por
varias razones y un poco inútil, ya que me
quitaron de la lista para ayudar y pensé que
ya no servía para muchas cosas. Me adelantaron unos caballos y me acordé de mi Amigo
Vicente Berenguer que se encontraba muy
enfermo. Esto, más el cansancio que tenía,
contribuyó a que me sintiese peor y devolví el desayuno, llegando a marearme. Sentado a la orilla del camino, sin fuerzas ni ánimo
para seguir, llorando a lagrima viva sin saber
a ciencia cierta el porqué, hasta el extremo
de pensar en lo que me dijo un amigo al término de una de las embajadas de los últimos
cincuenta años que las declamé, que si le ponía tanto sentimiento, emoción y énfasis, me
podría dar un infarto, a lo que yo le contesté,
“como me toca una, si así fuese, qué mejor
ocasión”. Lo mismo pensé en este caso, pues
en la embajada subiría de la mano de la Divina
Aurora al cielo, y en el Camino, de la mano
de Santiago. Por ﬁn logre llegar a la altura de
la expedición y un guardia de seguridad ciudadana me acompañó. Como esta vida está
llena de contrastes recibí una buena noticia,

y es que a otros amigos, Pepe y Milagrín, les
hacían Abuelos por primera vez, pues Dios ha
puesto el placer tan cerca del dolor que muchas veces, como en esta ocasión, también se
llora de alegría.
Los temores y preocupaciones que experimenté con relación a mi amigo Vicente desgraciadamente se cumplieron, ya que falleció
a los pocos días. Quiero, por tanto, que este
escrito, compartido con el deseo de toda la
cuadrilla de amigos (algunos de los cuales ﬁguran la fotografía, hecha precisamente en su
casa hace ya veinticinco años) sirva como ﬁel
y sentido homenaje a nuestro amigo Vicente
Berenguer “Campanes”, como le gustaba que
le llamásemos. Cuando oigamos repicar las
campanas de la iglesia en estas ﬁestas resultará preciso acordarse de este amigo; o en el
día de San Vicente, en la ermita del Salse, al
que estuvo muy vinculado de pequeño, yendo incluso a la escuela con Doña María Luisa
Vidal. Aprovecho la ocasión para rendir un
justo homenaje de gratitud y respeto a esta
gran Maestra y extraordinaria mujer.
Vicente, especialmente a tu querida esposa Pilar, hijos, hermanos y nietos, así como al
resto de tus familiares y amigos, nos has dejado un vacío y una pena muy grandes que será
difícil superar. Se nos ha ido una gran persona,
amable, simpática, agradable, cariñosa, especialmente con los niños, al igual que amante
y defensora de los animales, demostrándolo
a diario en su cortijo, donde daba de comer y
cuidaba con sumo esmero a caballos y otras
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muchas especies bajo el instinto generoso
del corazón, y el dictado de sus nobles sentimientos.
La comida, en el Albergue, fue cocinada
por algunos de los compañeros voluntarios
que nos obsequiaron con unos buenísimos
gazpachos aderezados, además de con los ingredientes habituales, con unos polvitos, que
no se venden en las tiendas ni cuestan dinero,
que les daban un sabor especial y que se llaman AMOR. Y es que el dinero hace personas
ricas, el conocimiento hace personas sabias,
pero la humildad hace grandes personas.
La sobremesa fue fantástica. Nos honró con su presencia un matrimonio que eran
amigos de Toni Pardo. El marido nos dirigió
unas palabras, incluso nos cantó canciones
típicas de Galicia, y todos intervinimos con
discursos más o menos largos, pero emotivos
y llenos de sentimiento especial y positivo, lo
cual si no se vive no se puede expresar. Fue
esta una de las mejores sobremesas, aparte
de las vividas con mi familia y amigos, a la
que he asistido en mi vida. Le dediqué a la
señora un poema romántico del que me pidió
le mandase una copia: la poesía de José María
Milán “El sabor de un beso”. Incluso tuvimos,
para variar, algunos números de humor con
casamiento incluido.
ÚLTIMA ETAPA.- Monte do Gozo-Santiago, acompañados en todo momento por los
guardias de seguridad. La llegada a la Plaza
del Obradoiro, sobre las once, fue apoteósica,
con la plaza llena de peregrinos aplaudiendo
al vernos llegar, lo cual contribuyo a que yo
volviese a caer en el profundo pozo de la nostalgia.
Y en estas condiciones entramos en el
Ayuntamiento, dirigiéndonos al salón de invitados donde nos esperaban las autoridades.
Después de acomodarnos, nos dirigió unas
emotivas palabras el presidente de la Asociación, Pepe Marco y el tesorero de AMIF,
D. Fernando Egido. Un humilde trovador y
aprendiz de poeta, su servidor José Payá Valdés, había escrito con todo cariño un modesto poema titulado DISCAPACITADOS, el cual
me pidieron que leyese pero, como todavía
estaba en las profundidades del pozo nostálgico, lo tuvo que hacer la concejala de cultura,
que por cierto lo leyó muy bien, emocionando
a todos, incluso a los que ya lo habían oído.
SANTA MISA DEL PEREGRINO.- A la doce
teníamos Misa en la Catedral. Pese a que esta-

128

ba llena teníamos los dos primeros bancos reservados para nosotros, más las sillas que se
pusieron delante. La Misa estuvo oﬁciada por
seis sacerdotes invitados de distintos países
del mundo, poniéndose en marcha el famoso
Botafumeiro. Es de destacar la religiosidad y
devoción de todos los ﬁeles asistentes. Teníamos previsto comer en O Grove, en las rías
bajas, pero por recomendación del amigo Miguel comimos cerca de allí, en el restaurante
O Faladoiro, lo cual resultó un éxito. Incluso
pudimos disfrutar de una colosal Queimada
acompañada de sus clásicos conjuros.
VALORACIÓN DEL VIAJE.-Altamente positiva. Pero el viaje no salió bien por casualidad, ya que mucho antes se tuvieron que
planiﬁcar y preparar muchas cosas. A pesar
de todo siempre está presente el capítulo de
imprevistos, que en este caso fueron el elevador y las puertas del autobús, que en algunas
ocasiones no funcionaban bien, pero afortunadamente todos llevábamos una buena dosis de ilusión, voluntad, amor, y sobre todo,
mucha, mucha, mucha paciencia para poder
superar con éxito esta prueba.
Vuestro compañero y amigo, peregrino,
festero, embajador y poeta aﬁcionado, José
Payá Valdés, os desea a todos un buen camino en el sentido ﬁgurado de la vida y unas
buenas ﬁestas en honor a nuestra patrona la
Divina Aurora.
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DISCAPACIDAD
Sociedad, mira cómo me tratan… con rechazo,
pero no por tener discapacidad,
sino por vuestra forma de pensar,
mas, si aceptaran la condición en que me hallo
no por eso dejaría de ser un discapacitado.
Pero sí, por eso sentiría que no me excluyeran más,
porque en mi discapacidad también soy un ser humano,
y como discapacitado también formo parte de la sociedad.
Sueño a veces con ser golondrina ansiosa de volar,
a otros mundos, a otras latitudes, a otro lugar,
donde desaparezcan las barreras y poder así gozar,
donde el límite lo marque el inﬁnito y ser mi hogar.
Pero me conformaré, con la ayuda y buena voluntad
de estos buenos peregrinos del camino en comunidad
para que éste, nuestro sueño, pueda hacerse realidad,
y abrazar a Santiago con amor, paciencia y humildad.
Y es que la sociedad tal vez no entiende
que lo más bello del mundo es entregar cariño,
dar y recibir ternura, comprensión y amistad,
en este mundo, en que también existe la maldad.
Todos tenemos discapacidad, y necesitamos la ayuda de los demás
en la vejez… en momentos de soledad…
en situaciones difíciles, o adversidades que conlleva la vida,
por tanto, compañerismo, solidaridad y buena voluntad.
José Payá Valdés
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L’ACADÈMIA…
QUANTS RECORDS
El passat 20 d’abril en el soterrar de Francisco Beltrán Ascoz, el veterinari, em va vindre
a la memòria l’Acadèmia de Beneixama... Era
l’últim dels professors que quedava en vida
d’aquella desapareguda i benvolguda Acadèmia, per a tots els que vam estudiar en ella.
La Acadèmia de Beneixama va nàixer sobre el curs 1954/1955 impulsada pel Sr. rector D. José Iborra i per D. Marcelino Sarrió,
paisà i notari de Biar i va comptar amb la
col·laboració de l’ajuntament, que cedia les
aules dels col·legis i dels mestres perquè els
joves que encara que tenint aptituds i actituds
excel·lents per a seguir estudiant, les seues famílies no podien pagar els estudis de batxillerat i altres superiors, com a magisteri, etc. en
els col·legis i universitats, pogueren prepararse en el poble i presentar-se per lliure.
Com anècdota ressaltar que D. Marcelino
va voler sufragar els estudis de Pepe Hernández “Mossico” atés el seu immillorable
expedient acadèmic i les escasses possibilitats econòmiques de la família i es va pensar
a ajudar també als dos millors alumnes dels

col·legis per a la qual cosa es va demanar a
cada mestre que triara al millor alumne seu i,
després, seleccionar-ne dos. Els escollits van
ser Lola Valdés, Eulalia Camús, Pepe Puerto i
Vicente Botella i va ocórrer que no van voler
rebutjar a cap d’ells i van decidir reduir l’ajuda
al cost de les mensualitats que rondaven entre les cent i les tres-centes pessetes i que ells
es feren càrrec de materials i llibres i una xicoteta matricula.
En aquell primer curs estudiaren Lola Sarrió, Angeles Martínez, Pepito Silvestre “cabeça”, Emilio Sirera, entre altres i ja als cursos següents a mes dels cinc ja nomenats
va estudiar Josep V. Guia, Rosendo Amorós,
Rosendo Gómez, Jose Antonio Conca, Vicente Amorós, Miguel Payá, Juan Payá, Carmen
i Amparo Sanchis, Carmen i Aurora Payá, Mª
Amparo Puig, Jorge Francès, Román Sanchis,
Juan Bellod i Ana Sirera entre altres.
Les lliçons de matemàtiques les donava D.
Daniel Iborra a l’escola del carrer Poeta Pastor, dalt de ca Bordera. D. Pascual Puche a la
seua escola a l’ajuntament, donava geograﬁa
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i historia. El llatí i la religió els donava D. Juan
Pons, rector cunyat del “Marqués” i, després,
també D. José Iborra i D. Francisco Llopis,
el vicari. El castellà el donava D. Juan Grau i
el francès D. José Alcaraz “el de l’estafeta”.
La música, obligatòria en magisteri, cadascú s’havia de buscar qui li l’ensenyara i, per
exemple, Pepe Hernández, el d’Adoració, que
era músic, li va donar classe a algú, i també
una monja, Dª Joseﬁna, el “maestro Vera” i
Adela, la dona del sergent Flores. També van
donar classe D. Ramón Jordà, Angelita Amorós “la de “Rosendo”, D. Juan Antonio, etc.
Van ser anys molt durs i difícils. Anaven a
Alcoi o Alacant a examinar-se per lliure i tota
la feina d’un curs depenia de com feres les
proves eixe dia; s’ho jugaven tot a una carta,
com es sol dir.
Després vindria l’etapa de les classes
al Centre Parroquial o Patronato que físicament segueix quasi igual, però tan diferent
el mobiliari! Aquells pupitres de fusta on
posàvem pinyols de lledons perquè explotaren com si foren petards i que tant mal els sabia als professors.
L’Acadèmia estava ubicada a la Glorieta,
al costat de l’ermita de la Mare de Déu, que
tant ha canviat des de llavors. Hi havia quatre
bancs d’obra de rajoletes de color blau obscur que la caracteritzaven, el sòl era de terra
i enfront de l’ermita estava la Creu, hui desapareguda.
Quant que hem jugat allí, entre classe i
classe o quant hi havia un descans, a “tula”
pegant-li voltes als bancs, a “bandereta robà”,
a “xurro va” a “lladres i policies”! I ﬁns i tot els
dimecres, que hi havia mercat, recorde que
anàvem a la paradeta d’Ismael el verdurer de
Xixona (q.e.p.d), que aleshores ja venia, a veure a qui li donava la safanòria mes grossa.
Els professors dels últims anys eren
D. Paco Beltrán, el veterinari, que ens donava
classe de ciències naturals i també a les xiques
els donava gimnàstica, que havíem d’anar a
l’”era de Lluna”, enfront de l’Almassereta, per
a fer-hi les classes de bon matí i on en acabar fèiem carreres de barquets per la sèquia

ﬁns a prop del Campet. També recorde a D.
José Alcaráz “el de l’estafeta”, que ens ensenyava les assignatures de “castellà” i “francès”
i a qui recordem pels estirons de les patilles i
quan estaves dalt et pegava un muso que et
deixava amarg i per tantes i tantes frases singulars. També als xics ens donava la gimnàstica. Com oblidar les classes seues en el bar
d’Agustí “el Vaticano”, a la plaça, mentre ens
féiem refrescs de llimó.
Un altre dels professors singulars i, a més a
més ﬁll del poble, era Pepe Mas, el fotògraf, ell
ens donava classe de geograﬁa i història. La
religió i el llatí, com no podia ser d’altra manera, era D. José Iborra, el rector, el professor.
Les matemàtiques ens les ensenyava D. Francisco Satorre, aleshores director del recent
inaugurat Grupo Escolar on anàvem a classe,
amb molt de geni, però molt bon mestre i era
l’única classe que féiem fora del Patronat.
Per a mi tan sols va durar un curs, el 196869, l’últim de l’Acadèmia. Al curs següent ja
vam anar a l’ institut “Hermanos Amorós” de
Villena, inaugurat aquell curs. Però quin curs
tan intens! Quantes vivències! Quants moments inoblidables viscuts en tant poc de
temps! En eixe curs, en primer de batxillerat,
no érem massa alumnes. Si no recorde malament, érem Tere Cambra, Vicent Lluna, Empar
Sanchis, Antonio Sanchis, Araceli Valdés i jo.
Als cursos superiors recorde a Mª Angeles Luna, Vicenta Tortosa, Celestino Berenguer, Juanin Molina, Jose Carlos Milán, Llorenç Ferrero, Juan Andrés Hernández, Juan
Pérez, Juan Luís Sanchis, Pepe Silvestre, Maria
Jose Alcaráz, Aurora Sanchis, Aurora Santamaria, Paqui Romero i algú més que de segur
se m’oblida.
Vull agrair l’ajuda de Mª Amparo Puig, Lola
Valdés i Lola Sarrió en la recopilació de dades, anècdotes i records que no pretenen ser
un treball d’investigació rigorós sinó tan sols
un record de tota la gent que vam passar per
l’Acadèmia i un xicotet homenatge als mestres i professors que tant ens van ajudar.
Vicent Ferrero i Sanchis
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XARRAETES A LA
FRESCA. ¿DE QUÉ
HABLABAN?
Si nos situamos entre cincuenta y sesenta
años atrás, podemos imaginar el desfase tan
grande en costumbres, vestimentas y distintos aspectos de la vida que, hasta a quienes
los conocimos, nos parecerán como si no pudiera ser así. Si os preguntáis qué tiene esto
que ver con el título Xarraetes a la fresca, a lo
largo del escrito lo comprenderéis.
Todos sabemos que en las calurosas noches del estío era muy agradable reunirse los
vecinos a charlar en la puerta de las casas.
Los hombres, de las cosechas, de si había llovido bien o a destiempo, si el pedrisco había
hecho mal, si se presentaba buen precio para
la cosecha de manzana y su venta (tengamos
en cuenta que manzana roja de Beneixama

La foto del niño es de 1925, pero no sé quién es.
La ﬁgurita tiene la fecha al dorso, 1940. La carta de la página siguiente está fechada en 1946
y reﬂeja los negocios de la época. Estas fotos
no están directamente relacionadas con ningún
hecho, solamente las he puesto por el aspecto
del atuendo, que es el de la época a la que me
reﬁero, así como por lo que nos dicen sobre las
relaciones y el ambiente expuestos en el escrito.

había en muchas casas del pueblo; ﬁjaos si no
en la fecha de una curiosa y reveladora carta
comercial: 6 de agosto de 1946. La recolección era después de ﬁestas, así que la conversación sobre este tema era obligada), de
si se vendía o compraba alguna ﬁnca, alguna
herencia reciente, así como los lutos cuando
alguien moría. Muchas cosas había para
hablar.
Las recién pasadas ﬁestas de El
Salze, con sus carreras, también suscitaban comentarios por los corredores y los que se atrevían con el
lanzamiento de barra. El Salze y sus
ﬁestas forman parte de Beneixama
por derecho y por ser las familias
aﬁnes. La fotografía que os pongo
no puede ser más representativa. El
saxofonista, el tío Chato, con toda
la familia, que cada año no faltaban
para reunirse, disfrutar y celebrar la
ﬁesta de San Vicente.
En el fútbol también había aﬁción y aﬁcionados que no faltaban en estas conversaciones, que
a veces terminaban en acaloradas
o apasionadas discusiones.
Hablar del tiempo siempre ha
sido un tema muy recurrente. Hoy
tenemos AEMET, en aquella época
las cabañuelas. Muchos se guiaban por este
procedimiento y raras veces se equivocaban
(aún hoy hay alguien que lo utiliza). Bonito e
interesante sistema antiguo que utilizaban los
hombres del campo. Empezaban el día 1 de
agosto y terminaba el 24, y estas ya predecían con más o menos exactitud lo que haría
el tiempo.
También se hablaba de temas sociales,
como si había alguna nueva pareja de novios,
o alguna que otra cencerrada o quemada de
la albarda, que esto sí que era un notición
para la tertulia. Si fulanito se iba a la mili, que
si otro ya la había terminado y había disfrutado de pocos o muchos permisos… En ﬁn, todo
se comentaba.
Si en las familias había algún problema o
alguien reñía y habían tenido que buscar al
juez (en esta época era muy solicitado este
personaje por cualquier desavenencia, bien
en las familias o entre vecinos).
Las conversaciones eran distintas entre los
grupos de los hombres y los de las mujeres.
Los hombres llegaban de trabajar del campo
y, tal como venían del bancal, se sentaban en
la acera, las alpargatas de esparto, los pies
cansados y agrietados, las camisas reman-
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Esta foto está hecha en los años cincuenta, un día de Corpus después de la
procesión. Son las hermanas Payá Sarrió. De izquierda a derecha: Angelina,
Carmen, Amalia, Catalina y Vicenta.
Lo verdaderamente hermoso de este
retrato es ver que las protagonistas son
hermanas, nada menos que cinco, con
cara de satisfacción y bienestar. Debería hacer calor, a pesar de la indumentaria, porque Amalia luce con un abanico en sus manos. A ﬁnales de Junio, si
sale un buen día, ya calienta el sol.

De derecha a izquierda, parte de arriba:
José Pérez (padre de Pinchi), hombre
con sombrero, Andrés Hernández y
María Luna (padre y madre de Amalia), Vicente Luna (del Salse), Vicentica (hermana de Eugenia la del Salse),
Llorens el de Teresa la de Lluna, Juan
Silvestre «el Chato», Pura y Román (del
Camp de Mirra), Leonor Luna «la Caragola», Leonor Luna (del Salse). En cuclillas están el tío Tavol (marido de la
tia Leonor), Valeriano i Angeletes la del
tío Santiago.
Los niños sentados son, de izquierda
a derecha, María (la de la plaza), Pura
(del Camp de Mirra), Mari Fina (hermana de Norín), Amalia, Fina «la Flara» y
el perrito Chispa.

De izquierda a derecha: José María Bellod, José María Molina (compositor),
Andreu Hernández, Fleta, Francisco
Romero Milán, Adelaido Milán, José
Romero Milán, Juan Sanchis (marido
de doña Otilia). El más escondido es
Andrés Molina «el sastre».
No sabemos si están a la fresca del
atardecer o de la mañana, pero se adivina una placentera y cordial reunión.
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gadas mostrando el trozo de brazo quemado por el sol, así como la cara bien curtida y
aireada. Las mujeres se solían sentar en sillas
bajitas (que en todas las casas había, pues
para estar cerca del fuego en el hogar eran
las más cómodas) y, con sus delantales de
grandes bolsillos, entraban y salían de la casa
alternando el rato de ocio de la fresca con
otros menesteres. Los niños corrían y jugaban
al tiempo que a veces querían (sobre todo
los que ya empezaban a picardearse) oír las
conversaciones de los mayores. Si la charla se
subía de tono alguien decía: «-Que no veieu
que hi ha roba estesa?» En eso alguien miraba
para arriba (al cielo) y decía: «-Mira, la lluna
porta ganduﬂa.» ¿Y qué es ganduﬂa? Preguntaba el niño desde su inocencia con respecto
al mayor, que con su cachaza y socarronería
le contestaba: «-Ganduﬂa són tres pets i una
bufa», y todos reían la ocurrencia para despistar la atención de los chiquillos.
Las mujeres más o menos hablaban de los
cotilleos del pueblo: «-Xica, vas vore l’altre
dia a Pepica? Ja no portava vel i no farà ni els
quatre mesos que va soterrar a son pare». «–
No, si ja voràs com al ﬁnal no es posaran ni vel
ni res… -Ai Senyor, el que hem de vore… cada
dia es té menys respecte».
«-Que diu que ja han acurtat al xiquet de
Vicentica?» «–Dona, ja era hora. Si ja tindrà set
o huit mesos i és molt polit. Si s’esperen molt
arriba a la comunió i encara va en bolquers.»
«-Mira, i ara que dius de la comunió, ahir li
vaig acurtar el vestit de l’any passat a la meua
xiqueta i se li ha quedat ni més bonic, així que
ja anirà ben mudà tots el diumenges. I per a
festes li compraré una rebequeta i ja la tinc
arreglada.» «–Jo no li l’acurte perquè li aproﬁta per a la germana i després ja voré què faig».
«-Xica, no em deia Auroreta que la xiqueta la té “anxoxorlità” amb el nóvio? Que el té
fent la mili i que tots els dies li escriu. Jo no sé
què es diran, tots els dies carta va i carta ve.»
«– Ei, dona, amb eixa edat ja se sap… a saber
com acabaran, i després “si te he visto no me
acuerdo”.» «-I què hem de fer?» «-No, clar. No
serien els primers ni els últims. Però ella és
una xiqueta i ell un home dret i fet. Quan vinga de la mili, ell ja està per a casar i ella encara
en l’escola, i ni s’ha fet l’aixovar ni sap fer res. »
Las niñas entusiasmadas, sentadas en las
aceras o sobre la repisa de alguna ventana jugaban a las ﬁguritas, que cada una tenía una
buena colección que guardaba en una muy
estimada cajita, y los chicos a otros juegos
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como los cromos, que también coleccionaban, o repasaban tebeos. Siempre juegos o
lecturas condicionados según el género.
Cualquier cosa era motivo de conversación para con los vecinos. También en esta
época había costumbre de ir a por agua fresquita al abrevadero y, si en ese ir y venir había
surgido alguna novedad, se comentaba, y a
una hora prudencial a dormir, que al otro día
había que madrugar.
Cuando ya se estaba cerca de las ﬁestas
el tema no podía ser otro que hablar de ellas,
y pasadas estas, aunque el verano se prolongase con el veranillo de San Miguel, por las
noches ya no era el mismo ambiente, pues si
refrescaba ya se prefería estar en casa. Y así
más o menos transcurrían las calurosas noches de verano y sus xarraetes a la fresca.
Virtudes Graciá
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AMICS PER SEMPRE.

Amb estima i record de Juan Sarrió Molina

«Estenc la mà i no hi ets… No tornaràs mai
més, però en les coses i en mi mateix hi hauràs
deixat l’empremta…»
Miquel Martí i Pol
Recentment, quan el passat mes d’abril,
davant la VI edició de la Festa de l’oli, li dedicarem unes paraules al nostre benvolgut amic,
company i estimat Juan Sarrió Molina, vam
poder comprovar el buit que la seua solitària
guitarra, ara ja emmudida enmig de la resta
de la rondalla, se’ns manifestava com a testimoni viu de tot allò que ha representat per a
tots nosaltres. I es que, de manera inesperada,
cinc dies abans ens deixava un pilar ferm del
Grup de danses del nostre poble, de tots conegut com a «Juan el de la Canyà», sempre a
la nostra disposició, transmetent-nos els seus
coneixements musicals, animant-nos en qualsevol sarau i assajant de valent amb la resta
dels membres de la rondalla.
D’amics n’hi ha de moltes maneres: de bons
i de regulars, de divertits i d’impertinents, de
constants i de circumstancials ... la llista seria ben llarga, però cal dir que en aquest cas,
hem sigut uns autèntics privilegiats al gaudirne plenament de vivències i moments inoblidables al seu costat. És per això que, lluny
del tòpic que hi suposa la pèrdua d’un esser
estimat, hem d’aﬁrmar que des que començarem allà pels anys 70 ha estat en tot moment
al capdavant deixant-nos la seua empremta
inesborrable.
A hores d’ara i aproﬁtant l’oportunitat que
des d’aquestes pàgines se’ns ofereix, volem
retre-li un merescut homenatge. De segur

que a tots els que hem tingut la sort de conèixer la seua trajectòria al grup de danses, ens
vindran a la memòria els primers anys, quan
de la mà de Pepe Benejama, ballador experimentat de Villena, començarem per assajar
nous balls, a banda de la tradicionals danses
del poble; segons testimonis dels membres
de la rondalla, tocaven d’oïda: escoltaven la
música mitjançant l’ús del radiocasset per
tal d’ajustar els acords com millor sabien als
instruments de cant i a les guitarres. Prompte tingueren l’oportunitat de contactar amb
Juan que en aquells moments era un dels integrants de «Los Majos», curiosa denominació
del conegut conjunt de música moderna que
amenitzava els estius dels pobles veïns. És així
com, de cop i volta aquesta nova adquisició
suposaria, tant pels seus més que reconeguts
coneixements musicals com per la destresa
amb els instruments de corda, un gran impuls
per a la posada en marxa del grup. A més a
més, cal afegir la seua predisposició a formar
part ben activa de la rondalla, encarregant-se
des d’un primer moment dels arranjaments
musicals necessaris per a poder ballar; és així
com es va dedicar en cos i en ànima a l’àrdua
tasca d’ensenyar als membres de la rondalla
les diferents veus i acords dels instruments,
sumant així noves cançons al repertori del
grup que progressivament anava enriquintse. Gràcies al seu entusiasme l’any 2000 ens
decidirem a gravar un cd, «A les danses toquen», amb el millor de les nostres cançons
quedant enregistrat un recull de temes que
ens identiﬁquen com a grup folklòric dins de
l’entramat associatiu de Beneixama.
Membres de la rondalla. Finals anys 90.
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El seu interès envers la música ens va contagiar arribant ﬁns i tot a desenvolupar activitats paral·leles a les pròpies del grup de danses, com ara la creació d’un grup de folk als
anys 80 que es donaria a conèixer en diverses
ocasions al nostre poble així com també la
preparació d’una curiosa recopilació de temes
a tres o quatre veus que assajàvem per a dur a
terme a les cerimònies religioses dels components del grup; de segur que els més majors
encara recordem amb satisfacció les hores i
hores d’assaig amb els temes que, amb molta
cura ens preparava i de bon grat passàvem a
aprendre’ns. No hi havia celebració de qualsevol ballador o integrant de la rondalla on no
hi acudirem per a cantar en la missa de noces
o en un bateig. Després vingueren les nadalenques, arribant ﬁns i tot a presentar-nos a
un concurs a nivell provincial amb el «Baixen
cantant i ballant» del mestre Vera, una nadala local de tots coneguda. D’aleshores ençà
seguim cantant pels carrers i algunes cases
del poble la nit de Nadal. També ha estat fonamental la seua col·laboració en la recuperació, fa uns anys, del «Càntic dels mayos»
adaptant-nos les cobles populars, cantades
moltes d’elles a cappella i duent a terme el
corresponent acompanyament instrumental.

Celebració del 25 aniversari del grup. Agost 2005

Actuació a Guijuelo (Salamanca). Agost 2015
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Grup folk als anys 80.

Al cap i a la ﬁ, tot allò que fora música,
en totes les seues vessants, tenia com a protagonista al mestre Sarrió, sempre disposat a
assajar o bé a Beneixama o a la Canyada. Precisament ací, a sa casa, de segur que encara
s’amuntegaran alguns instruments i milers de
discs de vinil o cintes de casset que meticulosament ordenats per ell mateix podria ràpidament localitzar, tot i que la seua condició
d’invident podria fer-nos pensar el contrari;
no li suposava, en deﬁnitiva, cap impediment.
És més, podem aﬁrmar que la seua gran passió era la música i la seua màxima difusió,
acudint allà on el requeriren, acompanyat en
inﬁnitat d’ocasions pel seu inseparable company de corda Jesús: les rondalles de Banyeres, Bocairent o Agres són un clar exemple
de la dedicació que sempre l’ha caracteritzat
Per concloure, cal agrair, en primer lloc,
la inestimable col·laboració de dos membres
del grup, Cristobal Nácher i Juan Sirera, ja que
sense la seua aportació aquest article no haguera estat possible. Ara sí, només ens resta,
en nom de la rondalla i de tots els que formem el grup de danses de Beneixama, donar
a conèixer de nou unes breus però sentides
paraules de comiat, les mateixes que férem
servir el passat 9 d’abril davant l’Almàssera
per tancar la presentació de la darrera actuació al nostre poble:
«Ell ha estat i continua sent un pilar ferm
i fonamental per a tots nosaltres. Sempre a
la nostra disposició, transmetent-nos els seus
coneixements musicals, preparant-nos noves
cançons folk, a quatre veus, tocant la guitarra, animant-nos en qualsevol sarau i assajant
amb la resta de la rondalla. Juan forma part,
per mèrits propis de la història del grup de
danses des del mateix dia que es va formar i
per això volem dedicar-li esta actuació. Sempre et recordarem amb eixe somriure als teus
llavis o donant-nos l’entrada en cada ball o
cançó.
Va per tu, allà on estigues».
José Francisco Lozano Santonja.
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CONCURS POETA
PASTOR
Acta del Jurat
de la trentena edició del concurs de poesia
“Poeta Pastor Aicart”
Reunits a l’ajuntament de Beneixama a les
19:30 hores del dia 13 d’octubre de 2015 els
membres del jurat: Carmen Sanchis Puig, Maria Amparo Puig Pérez, Evaristo Molina Valdés, Raquel Samper Sirera, José Payá Beltrán
i Lluís Garcia Bernabeu, guanyador de la edició de 2014

FUENTE DE
CAMPERALLANA
Partida de campo. Mi soledad y yo en compañía de la añoranza y del silencio y del aroma sutil de los recuerdos.
Ambarina
era la tarde
y la fuente cantarina,
ﬂor de jade,
entre juncos, belloritas y amapolas,
libélulas, caracolas
humeantes de vaharina,
susurraba,
salmodiaba,
-luz de mirlo y voz de grulla-,
un aleluya.

ACORDEN:
Donar l’accèssit al poemari “El sitio donde habitan”, de l’autor En Juan José Alcolea
Jiménez, premi dotat amb 300 Ð i diploma.
Donar el primer premi al poemari ”Fuente de Camperallana”, de En José María Rodríguez González, premi dotat amb 600 Ð i
trofeu.
Beneixama, a 13 d’octubre de 2015.

A sus espaldas, el puente.
Bajo del puente, unas calas
y unas cañaveras ralas
que va meciendo el relente.
Del otro lado se aprecia
la hiedra tupida y recia,
redecilla de bufanda
que recubre la baranda
de su frente
y el chopo de la pendiente.
Límpido, raudo, bravío,
viejo relámpago, el río
se desliza iridiscente
cual guadañazo de frío,
lengua azul de una serpiente
sobre el hondo praderío.
Aromas de malvasía,
jilgueros sietecolores,
ranúnculos, peonías,
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berros de cien mil albores,
mariposas, ruiseñores,
portentosa algarabía
de la fronda, sinfonía
de los silfos y las ﬂores.

Y la brisa bienhechora,
tentadora,
siembra besos y cuchillos
entre los arces. Los grillos,
litúrgica zumbadora
de clarines y martillos,
cantan a la fuente clara
y, arrogantes, plantan cara
al verderón y al cuclillo.
-¡Agua fresca de la fuente…!,
le dice el sapo a la rana,
-¡y un chorrito de agua ardiente
y un trocito de manzana…!
Y la rana:
¡Mucho pides, pretendiente…!
Y a la rana:
¡Matamoscas…!, ¡Casquivana…!
Por la ribera va huyendo
la tarde y va decayendo
entre celajes y urdimbres,
y el cielo se desvanece,
se pinta gris y se mece
en un columpio de mimbres.
Techumbre en la lejanía.
Viejas telarañas rotas
incineraban las cotas

ARPEGIOS DE
UNA TARDE
-primaveral, junto al ríoYa van cantando salterios
los pajarillos que anidan
dentro de mi sentimiento.
Ya pinta lilas, ya pinta
gladiolos y crisantemos
y lirios de agua la brisa.
-Martín pescador:
-¡al río!
Los peces de cristal rizan
nenúfares de zaﬁro.
Esmalte negro los grillos,
las ranas de San Antonio,
verdes y los sapos, amarillos.
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brunas de la serranía,
atisbos de fantasía
a son de los girasoles
cuando su yegua y la mía
galopan entre arreboles.
La fuente reza insistente,
manantial de escalofríos,
de recuerdos, de memoria,
hontanar resplandeciente
de tantos sueños baldíos,
de mi historia.
¡Ay, el rumor de la fuente
que viene de edad temprana,
repiqueteo de campana
que se lleva la corriente,
eco que será mañana
sombra y eco solamente!

¡Bendita el agua que mana
de esta fuente niña y cana
y bendita la vertiente
donde me nace la fuente
que alimenta mi fontana!
Fuente de infancia serrana,
fuente de mi edad doliente,
fuente, fuente, fuente, fuente,
¡Fuente de Camperallana!

Oropéndolas de fuego,
albedo azul, el cuclillo,
relámpago en el reguero.
Y el aura y los pajarillos,
jugando al corro, sortean,
luz cenital, los negrillos.
Sombras del olmo que crean
salamandras, y los brillos
del sol que relampaguea.
Voces blancas que recrean
sutilezas de zarcillos,
que repican estribillos
y campanas que voltean…
-¡Dejad que canten los niños,
las golondrinas del cielo,
el sauce y los tamarindos…!
José María Rodríguez González
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EL SITIO DONDE
HABITAN
I
Estoy desaprendiendo lentamente
el sitio donde habitan las palabras,
la carne en que interroga el cuerpo ajeno,
la boca que hace presa en dulce llaga.
Propicias al sabor de la costumbre,
inversamente antiguas, despojadas,
me van desaprendiendo las preguntas,
me van amor-dejando las metáforas.
Fue todo tan de ayer que a veces pienso
si fue cierta la luz, si, cuando alaba
el viento por mi voz, hubo más canto
que el canto de la muerte cuando ladra.
No sé si arribaré en otro poema
o en éste ya seré palabra inávida,
tampoco si estarás cuando despierte,
ni el cauce de tu olvido cuando parta.
Hoy quiero resistir, morder despacio
la piel de esa doncella que me llama,
la ﬁebre acristalada de su lumbre
el tren de la memoria en que me acaba.
Hoy quiero resistir. Dejad que el aire
me silbe por la ﬂauta de las alas.

II
En qué lugar se esconden los que olvidan,
qué tiempo y qué paisaje es su mirada,
de qué luna la noche en que se abrigan,
de qué tierra la lengua en que se callan.
Si el tiempo ha de llegar -como es costumbrey habré de olvidecerme de sintagmas,
no quiero la piedad sobre mis ojos
ni quiero la vergüenza de unas lágrimas.
M e quiero, lentamente atardecido,
durmiendo en un rincón de vuestras almas.

III
Dejar la voz
sembradamente al labio,
saciar de sed
la poma más oscura,
morir de pecho a pecho atravesado
y no saber morir con más hartura.
Cansar la piel
de hollarla con el tacto,
la boca amordazarla de juntura,
vencer como se vence a los amantes
cegándoles de vientre las cinturas.

Después,
desavistar nortes pactados,
poner los verbos todos a la escucha,
pensar en no pensar, de tan despacio,
y hundirse hasta olvidar
de tan deprisa.
Y no dejar ni pausa ni brebaje
ni aliento que abrevar
ni cosa alguna,
los ojos alluviándose en los ojos
y el cuerpo resplandor
de luz ninguna.
Abrid, podéis pasar a preguntarle.
De mí nunca hallaréis brizna ni espuma.

IV
Porque el silencio no es predecible, no
manda mensajeros ni muerde las aldabas
con golpes de metales estentóreos. El silencio -también la niebla- de pronto nos
despierta sin pronombres, descalzos de
garganta y desasidos de tacto y de palabras iniciales. El silencio -caimán de boca
triste y desdentada- se nutre de cadáveres que emergen del alma de poetas insepultos. De nada vale pedirle al gavilán
o a los tinteros que expulsen al intruso de
la casa, de nada -pedigüeños de costumbre- llorar en las entradas de los templos.
Cuando el silencio entra, cuando instala en
nuestra lengua su pecado, más vale refugiarse a tiempo muerto en un temblor de
luz envejecida. Tal vez exista un dios que
nos comparta, que inicie otra secuencia en
su costumbre y apreste viento al mar de
nuestro verbo; más, mientras tanto, amemos la quietud de las estatuas y no pongamos rumbo hasta el suicido. Será mejor
morirnos
l
e
n
t
a
m
e
n
t
e
que
hacer
de peso
muerto
en
una
jarcia.
Juan José Alcolea Jiménez
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MEMORIA DE LA SECRETARÍA
MUNICIPAL 2015 – 2016
I – RÉGIMEN DE SESIONES (2015)
El Ayuntamiento Pleno celebró 6 sesiones ordinarias y 5 extraordinarias.
La Junta de Gobierno Local celebró 22 sesiones ordinarias y 1 extraordinarias.
También cabe destacar las numerosas reuniones informativas celebradas por las distintas Comisiones y Concejalías.
Decretos y Resoluciones de la Alcaldía 147
II – SERVICIOS MUNICIPALES
2.1. LICENCIAS SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS (2014)
Construcción y rehabilitación de viviendas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Construcción de naves, locales e industriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Obras menores, reformas y mejoras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

2.2. LICENCIAS DE APERTURA (2014)
Comunicaciones Ambientales (actividades inócuas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Licencias Ambientales (actividades caliﬁcadas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Cambios de titularidad de actividad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.3. OTRAS LICENCIAS URBANÍSTICAS (2014)
De ocupación y uso (cédulas de habitabilidad). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
De segregaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.4. CORRESPONDENCIA (2014)
Entradas (recibidas por el Ayuntamiento). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.397
Salidas (emitidas por el Ayuntamiento). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.216
III – PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016 (Clasiﬁcación económica)
ESTADO DE GASTOS
Capítulos
I
II
III
IV
VI
VII
IX

Denominación
A) OPERACIONES CORRIENTES
Gastos de personal
Gastos de bienes corrientes y servicios
Gastos ﬁnancieros
Transferencias corrientes
B) OPERACIONES DE CAPITAL
Inversiones reales
Transferencias de capital
Variación de pasivos ﬁnancieros
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS. . . .

Importe €
443.575,34
598.434,00
10.248,68
201.570,89
17.000,00
0,00
71.584,45
1.342.413,36
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ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
I

Impuestos directos

688.574,18

II

Impuestos indirectos

15.006,00

III

Tasas, precios públicos y otros ingresos

IV

Transferencias corrientes

345.797,18

V

Ingresos patrimoniales

10.550,00

VI

Enajenación de inversiones reales

282.486,00

0,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL
VII

Transferencias de capital

0,00

VIII

Variación de activos ﬁnancieros

0,00

IX

Variación de pasivos ﬁnancieros

0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS. . . .

1.342.413,36

IV.- PARQUE DE VEHÍCULOS al 1 de Enero de 2016:
Camiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Furgonetas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turismos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciclomotores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tractores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remolques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL VEHÍCULOS. . . . . . . . . .

5
174
969
116
144
105
70
1.583

V.- POBLACIÓN OFICIAL, aprobada por el I.N.E.:
Vigente para 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.746

VI.- JUZGADO DE PAZ Y REGISTRO CIVIL.:
6.1.: Movimiento del Juzgado, año 2015
Actos de Conciliación. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juicios de Faltas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Expedientes de Traslado de nacimiento. . . . .
Expedientes de rectiﬁcación de errores. . . . .
Expedientes de cambio de nombre. . . . . . . . .
Expedientes de matrimonios civiles. . . . . . . .
Expedientes de solicitud de nacionalidad. . .
Exhortos y Cartas-Ordenes cumplimentados. . .

3
1
7
126

6.2.: Movimiento del Registro Civil, año 2015
Inscripciones de Nacimientos. . . . . . . . . . . . . . .
Inscripciones de Matrimonios. . . . . . . . . . . . . . .
Inscripciones de Defunciones. . . . . . . . . . . . . . .
Certiﬁcaciones expedidas. . . . . . . . . . . . . . . . . .
De nacimientos. . . . . . . . . . . . . . . .
De matrimonios. . . . . . . . . . . . . . .
De defunciones. . . . . . . . . . . . . . . .
De nacimientos para D.N.I. . . . . . .
Fes de vida. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11
6
18
185
51
36
80
1
17

Beneixama, Julio de 2016.
El Alcalde: Vicente Ibáñez Cruz
El Secretario Ricard Soler García

El Juez de Paz: Juan Carlos Valdés Vera
El Secretario : Miguel Lozano Micó
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DADES METEOROLÒGIQUES
DE L’ANY 2015
Mesos

T.Max.

T.Min

Mitja

Pluja

Gener

19.7º

-6.5º

6º

4

Pluja Neu Pedra
18´9

Febrer

18.2º

-6.7º

6.9º

11

40.2

Març

31º

-1.7º

11.5º

11

41.5

Abril

27.2º

3º

14.3º

3

1

Maig

40.5º

5.7º

19.6º

3

6.4

Juny

39.2º

8.2º

28º

4

22.4

Juliol

43º

15º

28.2º

2

10.4

Agost

38º

15´2º

27.3º

6

22.5

Tronada

Boria Rosada
2

8

1
1
2
3
4
1
2

3

3

6

1

Setembre

36º

9.7º

20.5º

7

83.7

6

3

Octubre

29.2º

4.7º

16.9º

7

14.9

1

2

Novembre

24.5º

-3.5º

12.6º

1

31´8

1

Desembre

22º

-1.2º

9.7º

0

0

16.8º

59

326.4
l/m2 dies

3
dies

25
dies

3

6

1

2

7
dies

19
dies

* Temperatura més baixa: -6.7º el 7 de febrer.
* Temperatura més elevada: 43º el 7 de juliol.
* Temperatura mitjana: 16.8º.
* Pluja mesurada en un sol dia: 31.8 l/m2, l´1 de novembre.
DADES ASTRONÒMIQUES DE L´ANY 2016
*
*
*
*
*

Arribada de la tardor, el 22 de setembre a les 14h.21 m.
Arribada de l´hivern, el 21 de desembre, a les 10h.44m.
Distància mínima al Sol, el 2 de gener 147 100 276 km.
Distància màxima al Sol, el 4 de juliol 152.103.771 km.
Eclipsi de lluna penumbral. Visible a Espanya, el 16 de setembre. Màxim 18h.55 m.

Tronada del 31 de juliol. Gràﬁca i radar d´AEMET.

Gel

1
9
dies
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RESUM
En general trobem temperatures elevades
respecte a la mitjana de l’estació en el període
hivernal, como s’aprecia a la gràﬁca d´AEMET.
La precipitació és inferior a la mitjana, però a
nivell comarcal l’any hidrològic (1 de octubre
de 2014 a 21 de setembre de 2015) presenta una anomalia positiva de 14´7% pel que fa
a la mitjana ( 395.1 l/m2 respecte a 344.4 l/
m2). Puntualment, també cal mencionar dos
fets signiﬁcatius. L’episodi tempestuós del 31
de juliol, amb 9.8 l/m2 i amb pedra de grans
dimensions que va causar importants danys
en el camp i al casc urbà. També recordem
el temporal de llevant que va deixar pluges
entre el 4 i el 8 de setembre (57´6 l/m2), molt
beneﬁciós per al camp però que va entorpir
gran nombre d’actes festius. Mai plou a gust
de tots.
Santiago Albero Navarro
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“Llenya Toni”. Segon premi del concurs de fotograﬁa Pepe Mas en la modalitat Beneixama en
tots els seus aspectes. Autor: Pepe Mas Navarro.
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ALMÀSSERA

Parece que fue ayer cuando terminamos la
campaña de recolección de aceituna 20152016, y ya tenemos la próxima a la vuelta de la
esquina. Una campaña que nos ha dado buenos frutos, gracias a las lluvias de septiembre
y al buen clima que hizo este pasado invierno, y pese a las dos tormentas de pedrisco
de este verano que provocaron grandes pérdidas en numerosas zonas del valle.
Con una superﬁcie aproximada de 1.900
hectáreas y un total de 240.000 olivos, mayoritariamente de la variedad alfafarenca, la cosecha dio unos resultados de 4.493.833 kilos
de aceituna molturada en almazara y 987.000
kg. de aceite la mayoría virgen extra.

La Junta Directiva agradece a todos los
socios por cumplir las normas establecidas en
la pasada campaña.
No quisiera despedirme sin agradecer a
Francisco Calatayud Luna y a los componentes de todas las directivas que le acompañaron durante los 44 años de su mandato como
presidente, su trabajo y dedicación que realizaron en la Almazara San Isidro.
Y para ﬁnalizar, esta Junta desea a todo
el pueblo en general, que pasen unas felices
ﬁestas de Moros y Cristianos en honor a la Divina Aurora.
Eugenio Valdés Sanjuan
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AMES
DE CASA
Estimadas socias y socios, querido pueblo
de Beneixama, este ha sido un año muy especial para nuestra asociación, porque hemos
celebrado nuestro cuarenta aniversario. Hace
cuarenta años Dª Armonía Cesteros Suarez,
fundadora de esta asociación, junto con algunas socias, empezaron esta andadura. Con
mucho esfuerzo, ilusión y trabajo la asociación de las amas de casa fue tomando forma
y fuerza, contando cada vez con más socias,
realizando muchos proyectos tanto para las
mujeres como para nuestro pueblo. Dª Armonía estuvo al frente de las amas de casa durante dieciocho años, y junto a sus directivas
dio vida y fuerza a esta asociación.
El relevo vino de la mano de Isabel Tortosa Sanjuan, que aunque tenía el listón alto no
defraudó y continuó con éxito el legado. Durante ocho años y también acompañada de
sus directivas trabajó mucho y tuvo el privilegio de celebrar el veinticinco aniversario de
la asociación de las amas de casa, siendo esta
celebración un éxito total por sus exposiciones, así como por su asistencia, organización
y realización. Enhorabuena por el gran trabajo que realizaron.
La labor de esta asociación ha sido perfectamente continuada por Dª Maria Elia Milán
Graciá, Dª Josefa Sanchís Valdés y Dª Angela
Vañó Bellod; todas ellas con cuatro años de
legislatura cada una siguieron con el mismo
empeño trabajando fuerte siempre con la
ayuda de sus respectivas directivas para que
nuestra asociación caminara siempre adelante llena de actividades y celebraciones de
toda índole y dispuestas a apoyar cualquier
proyecto donde se las necesitó, tanto para la
asociación como para nuestro pueblo. Felicidades de corazón de parte de las asociadas
para todas ellas.
Para terminar ahora esta directiva ha tenido el honor de poder celebrar el cuarenta
aniversario de la asociación de las amas de
casa. Con mucha ilusión y trabajo conseguimos junto con todas las socias y socios que
el día estuviera lleno de alegría. Desde aquí
queremos dar las gracias a todas y todos porque dieron vida y color a esta celebración.
También dar las gracias a todos los invitados
que pasaron tan bonito día con nosotras y a
los pueblos de la provincia que nos acompañaron y disfrutaron tanto de esta celebración
que nos han comunicado que nunca olvidarán el pueblo de Beneixama.
Durante estos cuarenta años las mujeres
hemos dado un cambio radical a nuestras vidas, tenemos más autonomía, libertad y se-

guridad en nosotras mismas, además de que
seguimos siendo tan fuertes como siempre,
pero todavía hay muchísimas cosas que desde la asociación podemos trabajar.
Todavía hay muchos retos a los que nos
enfrentamos las mujeres: la conciliación familiar, el estrés, la relación y cuidado con nuestros mayores, la sexualidad y tantos otros
temas. La asociación va cambiando y adaptándose a los nuevos tiempos, prueba de ello
es que ya tenemos socios que comparten actividades con nosotras: bienvenidos. Así que
esperamos propuestas nuevas para trabajar
en ellas, sobre todo en lo que os interese o
preocupe. Igualmente seguimos realizando
todas las colaboraciones que nos piden desde
cualquier sector de nuestro pueblo o fuera de
él; al igual que nuestras antecesoras y maestras hacemos muchas actividades culturales,
recreativas, tradicionales, festivas, viajes, etc.
Bueno, nos vemos todas y todos en Octubre con el inicio del curso.
Por último y como todos los años queremos aprovechar la oportunidad que nos brindan las páginas de este maravilloso programa
de nuestras ﬁestas para desearos a todo el
pueblo felices ﬁestas de moros y cristianos en
honor a nuestra patrona la Divina Aurora.
Magdalena Silvestre Pont
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MARES I PARES
D’ALUMNES
«Sembreu en els xiquets idees bones, encara
que no les entenguen; els anys s’encarregaran
de desxifrar-les en el seu enteniment i de ferles ﬂorir en el seu cor». Maria Montessori.
Un any més, l’AMPA els desitja unes bones
festes de Moros i Cristians en honor a la patrona, la Divina Aurora.
En primer lloc, el nostre reconeixement
a la trajectòria professional de Miguel Lozano Santonja, mestre i director, que ha exercit
aquest càrrec de forma encomiable durant
11 anys i que ﬁnalitza en aquest curs. De la
mateixa manera, el nostre reconeixement a
Àngela Pérez Sanz, que per la seua recent
jubilació ha ﬁnalitzat la seua tasca docent al
Centre. Des de l’AMPA, els agraïm la seua dedicació i treball pel nostre Centre Educatiu.
També fem extensiva la nostra felicitació al
professorat per la seua important contribució
a l’educació dels nostres ﬁlls/es.
En segon lloc, volem felicitar i donar la
benvinguda a Mª Aurora Conca Pastor, mestra
i nova directora del CEIP Divina Aurora, a la
qual animem en aquesta nova etapa i li oferim
la nostra col·laboració com a part de la comunitat educativa.
I, en tercer lloc, agraïm la participació de
les associacions locals (Banda de Música La
Pau i Comparsa d’Estudiants) en les activitats
realitzades durant el curs escolar, així com la
col·laboració del M.I. Ajuntament i del CEIP
Divina Aurora.
Des de l’inici del curs i, com en anys anteriors, l’AMPA ha organitzat un seguit d’activitats adreçades als àmbits familiar i escolar, per
tal de contribuir a la formació integral dels/
les xiquets/es, al desenvolupament personal
i a la seua socialització, potenciar valors i actituds necessaris per a la convivència (tolerància, solidaritat, responsabilitat i respecte),
desenvolupar habilitats socials i promoure espais per a la creativitat, l’esport, la música, el
temps lliure i el medi ambient. També s’han
promogut espais socioeducatius per als pares
i les mares, així com activitats en les quals han
tingut l’oportunitat de compartir el temps lliure amb els seus ﬁlls/es, alhora que han compartit experiències amb altres famílies.

Al mes d’octubre van començar les Activitats Extraescolars, organitzades durant la
setmana en acabar l’horari lectiu de matí i
vesprada, i dutes a terme a les instal·lacions
del Col·legi i a l’Aula que ocupa l’AMPA a les
escoles antigues. Les activitats realitzades
van ser les següents:
- Expressió i Coneixement Musical (E. Infantil i Primer Cicle d’Educació Primària)
- Anglès - Psicomotricitat (E. Infantil i Primer Cicle d’Educació Primària)
- Manualitats i activitats socioculturals en
el temps lliure (E. Infantil i Primer Cicle d’Educació Primària).
- Ioga (E. Infantil i Primària).
- Dibuix i Expressió Plàstica (Primària).
També a l’octubre va començar l’Escola de
Pares i Mares, amb el curs “Com educar per al
segle XXI si vam nàixer al segle XX. Educació
i Noves Tecnologies. “A càrrec de Francisco
Montilla, sociòleg i professor de secundària,
i José Satorres, psicòleg i terapeuta familiar.
Es va dur a terme durant els dies 15, 22 i 29
d’octubre al Centre Social, organitzat pel M.I.
Ajuntament de Beneixama, patrocinat per
l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant i collaboració de l’AMPA.
El dia 5 de novembre es va realitzar el Taller Formatiu: “Per què és més divertit tenir
un ﬁll que un audi”. També a càrrec de Francisco Montilla, i José Satorres. Organitzat pel
M.I. Ajuntament de Beneixama, patrocinat per
l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant i collaboració de l’AMPA.
Per Nadal, el 27 de desembre es va realitzar la tradicional Pastorà, i els productes donats es van lliurar a l’Asil d’Ancians de Villena.
El 30 de Gener vam celebrar la Festa de
Carnestoltes i es va realitzar una cercavila infantil que els xiquets van omplir de color amb
les seues disfresses, acompanyats per la Banda de Música La Pau. Posteriorment, va tenir
lloc un berenar al gimnàs del Col·legi, on vam
gaudir de les coreograﬁes dels/es alumnes de
6è curs de Primària.
Al febrer, vam continuar amb l’Escola de
Pares i Mares, a càrrec de la psicòloga del
SEAFI (Servei Especialitzat d’Atenció a la Fa-

ASSOCIACIONS

149

mília i a la Infància) es va realitzar la sessió
“Digues-me la veritat. Com parlar de la mort
amb els nostres ﬁlls “, el dia 10 de febrer a la
biblioteca del Col·legi.
El 20 d’abril va tenir lloc la primera edició
del “Col·loqui sobre l’Assetjament Escolar”,
també a càrrec de la psicòloga del SEAFI, i
va continuar amb una segona edició el dia 11
de Maig. Totes dues es van realitzar a la biblioteca del col·legi. També es va presentar
el Programa TEI (Tutoria entre Iguals), una
estratègia preventiva de la violència i assetjament escolar que es desenvolupa al nostre
centre, a càrrec de Mª José Samper.
Per tancar el curs, el 21 de Juny es va celebrar la Festa de Final de Curs, per a la qual
l’AMPA va organitzar un esmorzar per a tots/
es els/les alumnes, i a la vesprada es van realitzar, al pati del Col·legi, jocs d’animació infantil i circuit multiaventura, a càrrec d’Auró
Activitats, i un Teatre infantil, a càrrec de Miquel Àngel Montilla, patrocinat pel MI Ajuntament de Beneixama, A continuació va tenir
lloc l’acte de lliurament d’Orles als/les alumnes de 3r d’Educació Infantil i 6è curs de Primària, i en el qual l’AMPA va lliurar un detall a
Miguel Lozano, en reconeixement a la labor
exercida com a director del CEIP, i es va donar
la benvinguda a la nova directora, Mª Aurora
Conca. Per acabar, l’AMPA va oferir un aperitiu per als assistents.
Aproﬁtant l’oportunitat que em brinda
aquest espai, de nou vull animar als pares i
mares a què participen activament en l’Associació, aportant-hi idees, proposant-hi activitats, i participant en els tallers, xarrades
i activitats educatives que organitzem amb
l’objectiu d’aprendre més i millor perquè revertisca en l’educació dels nostres ﬁlls. Tots i
totes som responsables de la seua educació
i des de la família, com a agent principal de
socialització, tenim el dret i el deure de participar i educar en valors perquè els nostres ﬁlls
i ﬁlles cresquen sent feliços, i des de l’Associació, treballarem perquè tinguen una educació
amb la major qualitat possible.

Eva Mª Teresa Pascual Valls
Presidenta
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EL CICLISME I LA
SEUA PRÀCTICA
Un any més ens disposem a utilitzar aquest mitjà de
comunicació per dirigir-nos a tot el poble de Beneixama i escriure unes línies relacionades amb el món del
ciclisme.
Si ens parem a pensar quan va ser l’última vegada
que vam veure un grup de ciclistes pel poble, per la
carretera o per la muntanya, de segur que ens ve al
cap de seguida «ahir!», «despús-ahir!» o «diumenge
passat!».

Edat d’inici en la pràctica esportiva:
El 68.2% de la població que practica esport inicia
l’activitat abans dels 15 anys; el 19.1% entre els 15 i els
24 anys; el 9.1% entre els 25 i 44 anys; i únicament el
3.7% comença a fer esport amb més de 45 anys.
Implicació dels pares en la pràctica esportiva:
L’indicador generacional és determinant, on
s’observa que, entre els més joves, de 15 a 19 anys, el
65.1% manifesta que almenys un dels seus pares practica o ha practicat aquesta activitat.

És evident que des de fa un cert temps, la pràctica
del ciclisme ha sofert una forta evolució. Lògicament,
des dels seus inicis ﬁns a l’actualitat s’han succeït
múltiples canvis, tant en l’àmbit tecnològic i estètic
de les bicicletes, com en la tècnica i rendiment del
ciclista. Aquesta evolució ha desembocat en l’esport
que actualment tots coneixem i del qual el nombre de
participants augmenta cada dia.
Actualment el ciclisme és un dels esports més
vius, amb un creixement continu i practicat de forma
amateur o professional. Aquestes dades queden reﬂectides en l’última enquesta estatal sobre els hàbits
esportius del 2015, on podem veure’n algunes que
paga la pena compartir amb vostés.
Esports col·lectius o individuals:
Els esports individuals són els més practicats per
la població en l’últim any. Un 58% té aquesta preferència, contra al 14.2% que s’inclina pels esports
col·lectius. Un 27.7% no mostra cap preferència.

Pràctica d’esports segons modalitats:
Entre les modalitats esportives més practicades
anualment destaquen: el ciclisme amb un 38.7%; la
natació amb un 38.5%; el senderisme o muntanyisme
amb 31.9%; i la carrera a peu amb un 30.4%.

Principals motivacions per a la pràctica esportiva:
El principal motiu pel qual es practica esport és per
estar en forma, amb un 29.9%. Per ordre d’importància,
el segueixen la diversió o l’entreteniment amb un 23%.
Equipament esportiu disponible a les cases:
Els equipaments més freqüents a les llars de la població investigada són les bicicletes, els balons, les raquetes i els taulers d’escacs. Concretament, pel que fa
a les bicicletes, un 63% de la població disposa d’elles,
el 55.9% de bicicletes d’adult i el 28.1% de bicicletes
de xiquet.
Per tant, i segons les dades exposades, reforcem
més si cal la idea mencionada inicialment quan hem
aﬁrmat que el ciclisme és l’esport més practicat en
l’actualitat i on el fet d’estar en forma i la diversió que
aporta són els motius de pràctica més habituals. Així
mateixa, més de la meitat de la població disposa d’alguna bicicleta a les seues cases, dada que afavoreix
la seua pràctica.
Per acabar, des del Club Ciclista volem animar a
mares i pares a inculcar la pràctica esportiva als seus
ﬁlls i ﬁlles des de ben menuts, la qual cosa de segur
que afavorirà una millora en el seu creixement físic
i intel·lectual i els aportarà importants valors com a
persones.
Sense més, desitgem a tot el poble de Beneixama
i veïns, BONES FESTES.
Club Ciclista
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CLUB BÀDMINTON
BENEIXAMA
L’esport és un art, siguem excel·lents artistes.
Constància, esforç, habilitat, resistència…
són característiques que es reforcen amb la
pràctica del bàdminton i dels esports en general.
És l’exemple que ens ha donat Carolina
Marín aconseguint el campionat europeu per
segon any consecutiu. Des d’ací la felicitem
i l’animem a aconseguir bons resultats en els
propers jocs olímpics de Rio de Janeiro junt
amb Pablo Albián.
Tots coneixem a la jugadora local Nerea
Ivorra, que a ha aconseguit diversos mèrits
importants aquest any.
Començant per la categoria sub-19 ha
obtingut un gran nombre d’èxits com són: al
Màsters joves sub-19 a Cerdanyola, 3ª individual y campiona en dobles; al Màsters joves
sub-19 a Alfajarín, subcampiona en dobles; al
Màsters joves sub-19 a Granollers, campiona
individual; al Màsters joves sub-19 al Campello, subcampiona individual i campiona
en dobles; i al campionat autonòmic sub-19,
campiona tant en individual com en dobles
mixtes. Cal destacar el reconeixement més
important en aquesta categoria: subcampiona nacional, fet que ha provocat que diversos
equips s’interessen per ella per a la pròxima
temporada. També ha destacat en la categoria absoluta, on va quedar campiona, tant en
individual com en dobles femenins, al Campionat Autonòmic de Xàtiva.
Tota la preparació i esforç que du a terme durant tot l’any al centre de tecniﬁcació
d’Alacant va donant molts bons resultats. Enhorabona Nerea.
Així mateix, Oscar Molina s’ha proclamat
campió universitari de Castella la Manxa.
Compartim la seua alegria i la de la seues
famílies.
Per la seua banda, l’escola infantil continua
donant l’oportunitat a molts xiquets i xiquetes
de conéixer un esport amb un bon ambient.
Els participants també poden gaudir amb els
pares i les mares en vesprades de convivència
i competició com la que s’ha fet aquest estiu,
que va ser rebuda amb molta il·lusió i va tindre gran participació.
Enguany hem ampliat l’horari als divendres a la nit per què jugadors adults puguen
aprendre i practicar aquest interessant esport.
Des d’aquestes pàgines animem a tots i a
totes a practicar esport, que és un pilar per a
mantenir una bona salut. Bones festes!
El Club
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CLUB DE CAÇA
Casi sin darnos cuenta, encaramos la recta
ﬁnal de la última temporada como directiva.
Los años pasan rápido. Cuando ﬁnalice esta
temporada de caza, para los primeros meses
del 2017, habrá nuevamente votaciones.
Nos gustaría aprovechar esta última oportunidad para dejar impresas unas palabras
de todo lo acontecido en estos últimos años
como directiva del Club de Caça Beneixama.
En primer lugar un reconocimiento muy
especial a nuestro compañero Angel Sirera
Luna, amigo de la caza y excelente persona.
Gracias a él, por ser el socio más viejo en esos
momentos, ganamos la votación para formar
la directiva actual. Queremos agradecer también el trabajo realizado por los compañeros
que actualmente no siguen formando parte
de esta junta pero que en su día colaboraron
desinteresadamente en las labores encomendadas.
Nuestra labor durante estos años ha sido,
y es, cuidar de nuestra caza, intentar de la
mejor manera posible mantener y controlar el
número de ejemplares como el conejo y mejorar, dentro de nuestras posibilidades, la cría
de perdiz y la liebre, controlando muy de cer-

ca las especies dañinas, sembrando cereales,
haciendo más charcas de agua, arreglando
caminos, etc., todo con el único ﬁn de ver algunos ejemplares cada domingo y poder disfrutar de una buena jornada de caza.
Se han tomado decisiones muy importantes para salvar a la perdiz roja de la extinción
en nuestro coto. A día de hoy, y fruto de estas
decisiones, se han visto más ejemplares de
perdiz y esperamos que éste sea un buen año
de cría. Hemos controlado, con la caza del
hurón, el elevado número de ejemplares de
conejos, minimizando así los daños en la agricultura. Se han realizado anualmente batidas
de jabalíes, trampas y lazos para las alimañas,
entre otras muchas labores de campo, para
mantener nuestros cotos de caza de la forma
mejor y más equilibrada posible.
Todo lo expuesto es una pequeña parte del
día a día y no ha sido nada fácil para esta directiva. Todos y cada uno hemos aportado en
el haber lo mejor de nosotros. Detrás de este
Club de Caça Beneixama hay muchas horas
invertidas de campo y mantenimiento de los
cotos, horas en cursos realizados para la obtención del carnet de control de predadores,
reuniones locales y provinciales, inﬁnidad de
tareas administrativas, etc., todo con el único
ﬁn de que podamos seguir disfrutando cada
domingo del deporte de la caza.
Somos uno de los clubs más numerosos de
Beneixama, más de cien socios, no queremos
despedirnos sin antes agradecer también a
todos los que formamos este Club de Caça,
la colaboración, respeto y ética demostrada
, tanto como socios, como en la competición
en cada jornada de caza.
Deseamos al pueblo de Beneixama unas
Felices Fiestas de Moros y Cristianos en honor a la Divina Aurora.
La junta directiva
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CLUB DE FUTBOL
«Un buen jugador gana un partido; un buen
equipo gana cinco». Vicente del Bosque.
Un año más aprovechamos la oportunidad que se nos brinda mediante la revista de
ﬁestas para contaros las actividades que han
realizado nuestros chicos del FCU Beneixama. Este año ha sido un paso más, y un paso
importante: el equipo ha jugado una liga infantil federada a nivel provincial, esto es un
esfuerzo más para los niños y también para
nosotros, los padres, que semana sí, semana
no, nos desplazamos unas veces más cerca y
otras más lejos para que ellos puedan jugar.
Como decimos es un esfuerzo, pero no un
sacriﬁcio, porque mediante el fútbol, y desde
bien pequeños, nuestros hijos están enseñándose valores muy importantes, compañerismo, respeto, disciplina, esfuerzo, y ahora que
se van haciendo mayores, competitividad,
que bien llevada también es buena.
El resultado no ha sido destacable, pero
ha sido el primer año, y hay que saber que se
enfrentan a poblaciones en las que el equipo
contrario son el doble en número que ellos.
Beneixama es un pueblo pequeño y no tenemos un banquillo tan amplio como otras
poblaciones, pero desde luego lo que no nos
falta tanto a niños como padres es ilusión, y
con ilusión afrontamos la próxima liga, y sobre todo, disfrutar, y que disfruten con el deporte, que va a ser básico para su desarrollo,
y por qué no, para sus vidas.
También queremos destacar al equipo de
Benjamines de la Escuela Municipal: estos sí
se lo han llevado todo este año, primeros en
la liga que se celebraba todas las semanas en
Villena, en el CP La Celada, campeones de
copa, celebrada en el polideportivo municipal
de Villena. Enhorabuena, esperemos que también continúen con mucha ilusión.
Y por último tenemos a los más peques,
los pre benjamines, han jugado una liga junto
a tres equipos de Villena, uno de Cañada y
otro de Sax, y lo han hecho realmente bien,
quedando cuartos en la liga y primeros en la
copa que se jugó aquí a principios de mayo.
Desde aquí agradecerle a Jaume Valdés el
ejercer de entrenador con ellos todos los partidos.
Como podréis ver, hay cantera, y entre todos, padres, entrenadores, escuela municipal,
deberemos hacer un esfuerzo para que estos
niños sigan bajando al poli a entrenar, motivándolos, ayudándolos y apoyándolos para
que esto no se pierda. Somos pocos, somos
los que somos, pero entre todos lo podemos
llevar adelante.

Y por último, cómo no, no podemos dejar
de agradecer la inﬁnita paciencia y dedicación de
Moica y Chus, los entrenadores, que muchas veces sufren incluso más que nosotros,
pero que además de enseñarles a jugar al fútbol les están enseñando unos valores que van
a poder utilizar en muchas situaciones de la
vida. Mil gracias.
Y nada más, desear unas felices ﬁestas a
todo el pueblo en general e invitaros a que
nos acompañéis cuando queráis a cualquiera
de los partidos que juegan todos estos niños,
os aseguramos que disfrutaréis.
Club de Futbol Unio Beneixama
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INSTITUT D’ESTUDIS
DE LES VALLS DE
MARIOLA
De nou, un altre any i una altra vegada, que
tenim l’oportunitat de desitjar-los a tots vostés bones festes. I recordar-los també algunes de les activitats que l’IEVM a dut a terme
aquest últim any.
El passat 5 de desembre vam celebrar el
nostre sopar anual dedicat a recordar a Ovidi
Montllor. El 2015 es complien vint anys de la
mort de l’Ovidi i més de quaranta des que ens
acompanyara, el 20 de maig de 1973, durant
la celebració de Sant Isidre, a la Talaeta, en el
I Festival de la Cançó organitzat pels Llauradors de Beneixama que acabaven d’encetar la
seua ja llarga i proﬁtosa activitat.
“L’Ovidi torna a Beneixama”, escrivia Vicent Luna a la seua crònica dels fets. I és que,
al maset dels Llauradors, ens vam retrobar
unes 80 persones amb el cantant alcoià. Un
bon sopar, parlaments, records de la vida
d’Ovidi i del seu pas per Beneixama, música i
recital de poemes i cançons.
Homenatge a Teresa, Perquè vull, Va com
va, Cançó del Llaurador, ... foren algunes de
les cançons que interpretaren “Vi Negre”, un
grup d’Alfafara acompanyat per Vicent a la
xirimita i tarota i Juan Carlos a la percussió.
Després, els assistents, recitaren poemes i
cançons de l’Ovidi. I molts records per a alguns de nosaltres al vore projectades les fotograﬁes d’aquell 1972 en la presentació i recorregut per la vida d’Ovidi a càrrec de Josep i
Maria. Un acte emotiu, una estona de felicitat.
Ah, més satisfacció encara per a l’IEVM,
al comprovar que a l’activitat participaren
representants de tots els pobles de l’àmbit
d’actuació de la’Associació.
Durant l’any, l’IEVM, a desenvolupat altres
activitats en defensa del patrimoni cultural i
històric del territori que li és propi. Ara mateix, acaba de redactar un manifest per reivindicar Biar, La Canyada, El Camp de Mirra i
Beneixama com a pobles integrants de la comarca de l’Alcoià. El projecte de comarcalització, de mancomunitats, ... de l’administració
pública valenciana, és un tema importantíssim per al nostre País i per als nostres pobles.
Per al nostre futur.
El que havíem dit, molt bones festes a tots
i totes. A passar-ho bé!
IEVM

ASSOCIACIONS

155

COMISSIÓ DE
SANT ANTONI
La Comissió de Sant Antoni vol agrair l’ajuda
que rep de tot el poble. A més, volem desitjar
a totes i a tots que passen unes bones festes
de Moros i Cristians.

Nous membres de la Comissió.

Alumnes del CEIP Divina Aurora portant garbons
de sarments a la foguera.

El futur de la Comissió

Preparant l’embotit per a torrar.
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DIMONIS
EMPLOMATS
Ser dimoni no és qualsevol cosa. Signiﬁca estar tot l’any esperant que arriben eixos dies
tan esperats. Unes dates que conﬁes poder
quadrar amb la feina, amb les vacances, coincidir amb els amics i, sobretot, amb la família.
El dia d’abans del correfoc, després de
sopar i abans de gitar-te, te’n recordes: «I la
motxilla??? Ah!, estarà on sempre!». Ja eixe
dia, deu minuts abans de l’hora en què heu
quedat, la busques per tota la casa i l’obris:
«Val, està tot», i corrents al punt de trobada
per pillar l’autobús o els cotxes i arribar al poble on eixa nit tindràs actuació. Per a uns el
viatge és curt; per a d’altres, llarg i pesat. Però
ja en la zona del correfoc la gent comença a
preparar coses que falten, a penjar traques,
a preparar l’inici. «Què fem? Penseu alguna
cosa?» Sempre igual! El ﬁnal sempre està una
mica més clar. Ah!, i sort que la gent de la furgoneta ja ho tenen quasi tot muntat, que si
no... I, com sempre, hi ha qui se’n va a fer-se
una cerveseta ben fresqueta.
Amb tot preparat, és l’hora de sopar i agafar forces. Un bon sopar i unes rialles, el president distribueix la feina per a cada membre
xanquer, forques, pals, mòbils, els qui porten
les caixes amb els coets i el carro, mol important.

Es fa l’hora prevista per al correfoc i, de
sobte, tots els llums s’apaguen deixant sols la
claror de les torxes. La gent comença a posar-se nerviosa, els músics posen les primeres
notes musicals a la nit i en un instant es dóna
pas a l’inici. A poc a poc i sense pressa es
posen en marxa les forques i en poc temps...
tots a tirar foc! Xanquer, pals, mòbils i alguna
traca. I així tot el recorregut, on sempre hi ha
sorpreses: algun aparell nou, traques i, com
no, algun parany.
Ja a l’últim tram del recorregut, ple de
gent, donem pas al gran ﬁnal. Primer els plantats i després el castell de foc, que és feina del
pirotècnic que eixa nit ens acompanya.
En acabant, la llum es posa en marxa i
la gent i els dimonis aplaudeixen mentre els
músics posen punt ﬁnal a l’espectacle. Passat
eixe moment d’aplaudiments i felicitacions,
passem a recollir tot el material utilitzat per a
carregar-lo a la furgoneta i així poder fer camí
una altra volta, però ara cap a Beneixama.
Colla de Dimonis
Emplomats de Beneixama
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GRUP DE
MUNTANYA
Enguany ha estat un gran any per al
Grup de Muntanya de Beneixama, ple
d’esdeveniments tant del món esportiu com
del de l’entreteniment. Projectes per als quals
hem treballat amb molta il·lusió.
No hem parat. L’estiu de 2015 vam celebrar
els 20 anys de la Caseta de Castelló amb una
marxa nocturna al refugi i una festa especial
que va començar amb les ja tradicionals activitats infantils (raid d’orientació i activitats
aquàtiques), i va culminar amb un sopar al recinte exterior de la piscina, amenitzat per La
Rata Jazz Time Band i una discomòbil. La festa va ser un èxit, i no només hi va assistir gent
del Grup, sinó que ens va acompanyar molta
gent del poble per a celebrar els 20 anys del
refugi que amb tant d’entusiasme va restaurar
la gent del Grup l’any 1994.
A l’octubre es va celebrar el Vé Solana
Trail, que any rere any està consolidant-se
com un esdeveniment de renom en el món esportiu, i en el qual van participar més de 700
persones. Tot un triomf, amb un gran equip de
persones darrere.
Hem fet marxes a la Font Roja, al Mondúber, a la serra del Carxe, la de la Lluna Plena, a
la serra de la Serrella, al Montcabrer, a la serra
de Bèrnia, marxes amb l´AMPA, etc. Al maig

vam organitzar un viatge a la Vall de Laguar i
a la Vall d’Ebo, on vam recórrer la senda dels
6000 escalons i el Barranc de l’Infern.
També hem tingut neu i alpinisme, vam
anar a la serra de Gredos (Almanzor 2.592 m),
a la Sagra (Granada), de 2.383 m i vam coronar el Techo de Murcia, ascendint als tres pics
més importants del Macizo de Revolcadores:
Los Obispos, amb 2015 m, Revolcadores, amb
1.999 m. i Los Odres, de 1.878m.
Per a completar aquest quadre d’activitats
tant intens, al llarg de tot l’any voluntaris del
grup han estat treballant en la construcció del
refugi del Corral de Lluna obrant, pintant bigues i ajudant en tot allò que fóra necessari.
Des d’ací els ho volem agrair perquè, sense
eixa ajuda, aquest projecte no seria possible.
Esperem que en breu puguem disfrutar-lo.
En deﬁnitiva, hem gaudit de les serres,
de la natura i de la bona companyia durant
aquest intens any.
Per a ﬁnalitzar, no podem acabar sense
recordar un gran amic, Juan Bautista García
Santonja, «Liborio», membre del Grup que
ens va deixar fa poc. Sempre et recordarem.
Moltes gràcies a tots per haver participat
en les activitats que hem anant organitzat i
bones festes a tots i totes.
El Grup
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GRUP DE
DANSES
«Reseu-li als Sants de la Pedra,
tingau-los contents en tot
que està la collita en l’aire
i si apedrega, mos fot...»
Hem volgut començar la crònica d’enguany
amb aquesta estrofeta de la «Jota de Moixent» que sembla, més que mai, feta aposta...
Sí que “mos” va fotre, sí !!! Collites, cotxes,
teulades... no va deixar ni estaca en paret.
El 31 de juliol anava el Grup cap a Salamanca a fer una actuació a Guijuelo, quan
eren cap a les sis de la vesprada i a l’altura
d’Albacete, els mòbils van començar a xiular, els whattsaps tiraven fum enviant fotos
increïbles i notícies sobre la devastadora pedregada que estava caient a Beneixama. Per
sort, prompte vam poder comprovar que no
havíem de lamentar desgràcies personals al
poble i com que res podíem fer, el bon humor
i el color de cara ens van tornar a poc a poc.
Malgrat açò, el viatge va resultar tot un èxit i
ho vam passar d’allò més bé.
Per portar un ordre, vos contarem que el
13 de juny vam participar al «VIII Encuentro de
bailes populares de Aspe», on la pluja també
va voler acompanyar-nos per que no estiguérem sols.
El 4 de juliol va tindre lloc, com tots els
anys, l’Aplec dels Pobles de la Mariola, que
enguany es feia a Penàguila en la XIa edició. L’acte va començar a les 19:30 hores i vam
estar junt als pobles d’Onil, Bocairent, Planes, Agres, Banyeres de Mariola, Cocentaina,
Muro, Alcoi, Castalla i Penàguila. Després de
les dansades pròpies dels participants, vam

ballar tots junts les Seguidilles de Penàguila
i tot seguit, al pati de les escoles, vam sopar
amb bona harmonia i vam ballar al sarau ﬁns
que va haver gana.
El divendres dia 10 del mateix mes de juliol, i per la nit, també tinguérem actuació a
Moixent, on vam compartir escenari i calor
amb el grup amﬁtrió i el de Vallada. Amb el
Grup de Moixent hem fet intercanvi i ells van
ballar a la nostra novena.
L’1 d’agost a Guijuelo vam participar al
Certamen Folklòric Las noches de Pozuelo,
on vam gaudir d’una animada nit amb el grup
El Torreón d’allí i amb el Grupo de coros y
danzas Sagrada Familia, Peña Huertana la Cetra de la Albatalia-la Arboleja de Múrcia.
El setembre del 2015, com és costum, vam
concloure la novena a la Divina Aurora amb
una actuació el dia 18 per la nit a la Glorieta.
En octubre també vam col·laborar en un
estand al Xe que Bo, on vam vendre loteria,
CD’s i calendaris que per a l’ocasió es van
confeccionar. Des d’ací volem agrair als desinteressats col·laboradors les aportacions per
a dur-ho a terme. Ja a desembre, la Nit de Nadal, vam eixir a cantar nadales per diverses
cases del poble.
La vesprada del 9 d’abril i al carrer de
l’almàssera de l’oli, va tindre lloc un altre any
la Festa de l’Oli i del Vi, on després de cantar
i ballar vam poder tastar els olis i vins dels
diversos colliters del poble. Gràcies també a
tots ells i als col·laboradors que la fan possible.
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La vetlada del 30 d’abril l’hem dedicada
al Càntic dels Majos. Després de demanar-li
permís al Sr. alcalde i passar per l’Ermita, vam
rondar pels balcons que ens ho van demanar.
El bon oratge va ajudar a que ens acompanyara bona cosa de gent a eixes hores de la nit.
Però enguany el més signiﬁcatiu que ens ha
marcat al Grup és l’inesperat comiat del nostre
Juanito «el de la Canyà», Juan Bta. Sarrió Molina. El 4 d’abril de 2016 ens deixava de sobte,
com ell volia: sense donar quefer. Mai li estarem prou agraïts per tant com ens ha aportat
i totes les vivències compartides durant tants
anys. Descansa en pau, amic.
També volem anomenar en estes pàgines
a una altra amiga i col·laboradora que ens ha
deixat, Lola Navarro, qui va contribuir amb
entusiasme a rescatar la nostra dansà, compartint la inquietud d’un grup de joves que
més tard van donar peu a la formació del
Grup. D’aquells joves balladors encara en tenim tres en actiu, no tant joves però amb la
mateixa motivació, compromís i ganes: Pinxi,
Mª Mercedes i Àngela.
Al poc, amb sacriﬁci, dedicació i molta
il·lusió, es va conﬁgurar la rondalla i el cos de

ball, i va donar pas al Grup de Danses de Beneixama tal com el coneixem ara. Potser haurem de contar-vos algun dia amb més detall
els inicis del Grup.
I ja res més ens queda per dir, sinó desitjarlos de tot cor que passen unes bones festes
de l’Aurora, tot agraint-los de nou la bona
acollida que reben les nostres propostes.
Grup de Danses
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LA UNIÓ DE
LLAURADORS
Fa unes setmanes es va estrenar en tots els
cinemes d’Espanya la pel·lícula L’Olivera,
d’Icíar Bollaín, basada en la lluita que van
portar en el seu moment, i que continuen realitzant, els nostres companys de la Unió de
Llauradors del Maestrat per la defensa del
patrimoni que representen les oliveres centenàries i mil·lenàries de la nostra terra, algunes d’elles plantades allí des de l’època dels
romans.
La pel·lícula, amb guió de Paul Laverty,
s’inspira per tant en fets reals, en la defensa
de la gent de la Unió perquè els arbres es quedaren en el seu terreny i no foren venuts per
acabar com a element ornamental en grans
xalets o en llocs emblemàtics d’algunes empreses. L’objectiu era frenar aquest espoli que
va signiﬁcar la desaparició en algunes zones
d’un dels nostres patrimonis més singulars.
Cal agrair a través d’aquest article, tant
a Bollaín com a Laverty, les seues sinceres paraules dels dies previs o posteriors
a l’estrena de la pel·lícula, sobre la sensibilitat per part de col·lectius com la Unió per
la defensa de les oliveres i arbres centenaris.
Alguns se n’han pujat al carro d’aquesta defensa des de fa poc temps i amb un interés
una miqueta estrany. No ens importa gens
ni mica. Va ser precisament gràcies a la Unió
que es va aprovar a les Corts Valencianes, fa
ara deu anys i per unanimitat de tots els grups
parlamentaris presents en aquelles dates, una

Llei de Patrimoni Arbori Monumental de la
Comunitat Valenciana, l’única llei a Espanya
que protegeix a aquests testimonis de la nostra història.
Si bé hi ha hagut certa desídia al llarg
d’aquesta dècada que ha provocat la falta del seu desenvolupament legislatiu,
almenys la seua mera existència va servir per a frenar l’espoli de manera signiﬁcativa, com hem pogut comprovar.
Ara, el nou Consell de la Generalitat la vol
reactivar perquè no siga només una norma,
sinó que tinga incidència en la vida real. Per
a això ja ha creat una comissió de la qual
formarà part la Unió i, ﬁns i tot, s’han celebrat unes jornades que commemoren els
10 anys de vigència de la Llei i parlen de les
seues perspectives de futur.
Si volen emocionar-se ﬁns a deixar caure
alguna llàgrima, posar a ﬂor de pell els sentiments, reivindicar el nostre patrimoni enfront de l’especulació urbanística i l’abús de
poder, i, ﬁns i tot, riure’s, vagen al cinema a
veure “L’olivera”, que encara està en cartellera. Des de la Unió de Llauradors la recomanem perquè digniﬁca el paper de l’agricultor
com mantenidor del territori i del paisatge i
de l’olivera com a part imprescindible de les
nostres terres, tal com podem comprovar a
Beneixama.
Ramón Mampel
Secretari General de LA UNIÓ
de Llauradors.
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MOTOCLUB
BENEIXAMA
Quisiéramos empezar nuestra aportación a
esta revista de ﬁestas deﬁniendo dos conceptos muy diferentes y que la gente “de a pie”
suele confundir:
MOTERO: se es siempre, estando encima
de la moto o no. Porque ser motero es una
característica esencial de la personalidad, es
una interiorización de una aﬁción que un día
se siembra, crece y pasa a ser prioritaria dentro de los pensamientos y costumbres. Es una
forma de ser, no un uso de algo ni una pose.
Todo ello, bien entendido y desarrollado, nos
hace crecer como personas.
MOTORISTA: cada vez que me subo en una
moto, porque motorista es la persona que usa
una moto como medio de locomoción, sea
para el uso que sea, sin más. Si me bajo de la
moto, ya no soy motorista.
Pues bien, todos los componentes de este
motoclub somos moteros. Somos gente que
vivimos por y para las motos y así lo sentimos, nos reunimos, viajamos, hablamos, reímos, comemos, bebemos… con un nexo común: la moto. Esa es la esencia del motoclub
Beneixama.
Motoclub Beneixama cumple este año 10
años y directiva tras directiva siempre aportamos las mismas ganas, ilusión y fuerza. Somos
una asociación joven pero que ya es madura.
Aunque como motoclub cumplimos 10 años,
este motoclub ha mamado de la pasión y empuje de otros moteros que fueron pioneros en
otros tiempos como José Puig Falcó (Pepe
Lluna) a quien desgraciadamente algunos de
nosotros no hemos conocido, pero muchas
historias de él hemos oído, todas buenas.
Sirvan estas palabras para brindar nuestro
pequeño homenaje a aquel motero con mayúsculas y a todos los integrantes de la “Peña
Bujia”: El mencionado Pepe Lluna, Javier Pastor, Vicente Navarro (Patata), Paco Sanchís,
Miguel Ángel, José Mataix… (pedimos disculpas si no os nombramos a todos pero las cabezas de los cronistas no están para muchos
trotes...) que se reunían en un viejo local de
la calle San Cristóbal donde reparaban y les
hacían mil y una perrerías a unas motos que
serían poco más que hierro y caucho. Y “de
aquellos barros, estos lodos”: con toda seguridad ellos sembraron las semillas de lo que
hoy es el motoclub Beneixama.

Sin menospreciar las salidas de ﬁn de semana que este año han sido dos (Los Odres
y Mojacar), salidas de los Domingos o los Sábados, salidas con los compañeros del grupo
Transalp y sus viajes a Portugal, cenas, comidas, almuerzos y algún que otro chuletón los
viernes por la noche (a veces en lugar de un
motoclub parece el club del gourmet) Motoclub Beneixama está consolidando la organización de dos eventos año tras año:
La ﬁesta de “San Vicent” en el Salze donde
se vive un ambiente motero y de amigos durante todo el ﬁn de semana.
Y sobre todo la organización de las “8 Horas de Resistencia de Motos Automáticas”
de lo que nos sentimos muy orgullosos, pues
cada año participan mayor número de motos
y cada año acude más público a animar y a
dar calor a los sufridos pilotos. Desde aquí os
animamos a que este año también nos acompañéis a pasar el día con nosotros en un ambiente festivo y sobre todo Motero.
En el año 2015 fueron 13 equipos los que
participaron quedando los primeros la “Escuderia Ramone” compuesta por Oscar Pascual
Luna y Adrian Gandia Calero. ¡Enhorabuena a
los ganadores y al resto por participar!
Para terminar, agradecer al ajuntament de
Beneixama el espacio que nos cede tanto en
esta revista como en la ﬁra “Xe què Bo” desde donde podemos compartir nuestra pasión
por las motos y por el apoyo y buena disposición que muestra cuando le necesitamos.
Buenas ﬁestas de Moros y Cristianos
Motoclub Beneixama

BENEIXAMA

162

ASOCIACIÓN
MULTILABORES
El grupo de Multilabores de nuestro pueblo
tenemos como objetivo el hacer perdurar, y
que no se olviden, todas las labores que han
sido realizadas por nuestras madres y abuelas, como los encajes de bolillos, el ganchillo,
el punto de cruz y, por supuesto, el patchwork.
Este año, como en los anteriores, participamos en la Fira Beneixama Xe que bo, que
se celebró en octubre, exponiendo como
siempre nuestros trabajos en el Maset de los
Labradores

En Navidad colaboramos en el Nadal Solidari, aportando algunos de nuestros trabajos
para ser rifados en este evento.
Desde la Asociación Multilabores deseamos a todos los vecinos de nuestro pueblo
unas felices ﬁestas.
Asociación Multilabores
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ASOCIACIÓN DE
PENSIONISTAS Y
JUBILADOS
Como es habitual en estas fechas de primeros
de mayo, las asociaciones de Beneixama nos
ponemos en contacto con la organización del
programa de ﬁestas para comunicaros las actividades y proyectos realizados durante el
pasado año, y las que tenemos previstas para
el año en curso.
Ya sabéis que todos los años, a ﬁnales de
septiembre, celebramos la semana cultural
de los pensionistas durante la cual hicimos
un viaje a Cartagena, diversas charlas sobre
la medicina preventiva y hábitos saludables
en la vida cotidiana de las personas mayores;
conciertos a cargo de la rondalla de Biar, de
la coral de Beneixama y de la asociación de
pensionistas de Sax. Para ﬁnalizar, tuvimos la
tradicional merienda en el maset de la comparsa de moros.
El día 27 de septiembre se realizó el ya tradicional concurso de pintura al aire libre “Villa de Beneixama” en su edición número XI,
siendo ganador del mismo David Escarabajal
Aguado, obteniendo el 2º premio, Jordi Gamón Blanch y el 3º Jordi Navarro Gómez.

También realizamos un viaje al Palau de la
Música de Valencia para asistir al festival de
Coros y Bandas organizado por CIMA.
El día 6 de junio, tenemos previsto realizar
un viaje por el Camino de Santiago, una experiencia única y diferente, con etapas adaptadas a nuestras posibilidades, desde Roncesvalles hasta Santiago.
Otra actividad interesante que estamos
realizando es un concurso de dibujo y pintura. Es muy importante para los jubilados relacionarse con los demás, no aislarse. Y para
ello, no hay nada mejor que ocupar nuestro
tiempo libre en actividades que nos resulten
placenteras. Por eso, os animamos desde estas páginas a formar parte de nuestro grupo.
Después del verano pensamos continuar.
Por último, deciros que para primeros de
junio renovamos la junta directiva de la asociación, así que nos despedimos de los asociados agradeciendo la colaboración que nos
han prestado y deseando a todos unas felices
ﬁestas.
La Directiva
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CENT ANYS DE
L’AGRUPACIÓ SOCIALISTA
DE BENEIXAMA
Enguany fa 100 anys que un grup de beneixamuts va constituir l’Agrupació Socialista al
nostre poble. Per quest motiu, hem fet alguns
actes per tal de recordar i celebrar aquesta
data:
El divendres 29 d’abril vam fer la presentació del Centenari de l’Agrupació Local del
PSPV-PSOE de Beneixama a l’Auditori Municipal (antiga Casa del Poble). L’acte fou
presentat per la nostra companya i regidora
Natalia Ferrero Molina. Després van continuar
les intervencions del nostre Secretari General
i Alcalde de Beneixama, Vicente Ibáñez, que
va parlar sobre la nostra Agrupació, el quadre
que la presenta i el logotip que hem fet per a
commemorar-lo; el Diputat en les Corts Valencianes, Rafa Briet Seguí, que ens va parlar
de 100 anys de socialisme al nostre poble i
al nostre país. Va continuar el Secretari General Provincial del PSPV-PSOE, David Cerdán, que ens va parlar sobre el paper que van
desenvolupar les Cases del Poble com a font
d’educació i culturització de la classe treballadora al primer terç del segle XX. Per tancar aquestes intervencions, la Diputada en les
Corts Valencianes, Ana Barceló, ens va parlar sobre què ha signiﬁcat i signiﬁca el 1r de
maig per al nostre partit i la classe treballadora. Vicente Ibáñez va tancar l’acte enumerant algunes de les activitats previstes per al
Centenari. Des de la Casa del Poble (actual
Auditori Municipal) ens vam dirigir a la Sala
d’exposicions Temporal de l’antic Llavador
on es va inaugurar l’exposició Pablo Iglesias.
Perﬁles, que ens van deixar els companys de
l’Agrupació socialista de Banyeres.
El diumenge 1 de maig, vam començar
el dia amb un emotiu acte d’homenatge als
fundadors de la nostra Agrupació davant de
l’antiga Casa del poble, on va sonar la Muixeranga, interpretada per membres de la Colla El Reclot. Després vam continuar amb el
tradicional esmorzar, enguany al maset dels
Llauradors, amb gatxamigues. En acabant,
vam fer una visita guiada per alguns dels ediﬁcis més emblemàtics del nostre poble on

Alba Martínez i, de vegades, Josep Guia, van
anar contant-nos algunes dades d’interès sobre la nostra Agrupació i l’època en que es
va constituir. Mentrestant, vam tenir, també,
castells i jocs infantils per als més menuts. Per
ﬁnalitzar, vam fer el també, tradicional dinar
de germanor del 1r de maig.
Encara, ens queden alguns actes per concloure aquest any del centenari: homenatge
als nostres simpatitzants, militants i fundadors, exposició dels 100 anys de socialisme
local, xarrades sobre la memòria històrica,
actuacions, campanya d’arreplegada de roba
i aliments... i, per suposat, l’acte central que
serà el 20 d’agost, fent-lo coincidir amb la
data exacta de la nostra fundació, ara fa 100
anys.
No volem desaproﬁtar aquesta ocasió per
recordar a la nostra companya Teresa Bellod
Valdés, que enguany ens va deixar. Persona
lluitadora, compromesa, ferma d’idees, afable,
conversadora i que sempre tenia les portes
obertes de sa casa per escoltar i ajudar a qui
li ho demanara.
Finalment, no volem acomiadar-nos sense
desitjar a tot el poble de Beneixama i als que
ens visitaran que passeu unes bones festes de
Moros i Cristians.
Agrupació del PSPV-PSOE de Beneixama
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PUNTET
A PUNTET
Enguany fa 100 anys que un grup de beneixamuts va constituir l’Agrupació Socialista al
nostre poble. Per quest motiu, hem fet alguns
actes per tal de recordar i celebrar aquesta
data:
El divendres 29 d’abril vam fer la presentació del Centenari de l’Agrupació Local del
PSPV-PSOE de Beneixama a l’Auditori Municipal (antiga Casa del Poble). L’acte fou
presentat per la nostra companya i regidora
Natalia Ferrero Molina. Després van continuar
les intervencions del nostre Secretari General
i Alcalde de Beneixama, Vicente Ibáñez, que
va parlar sobre la nostra Agrupació, el quadre
que la presenta i el logotip que hem fet per a
commemorar-lo; el Diputat en les Corts Valencianes, Rafa Briet Seguí, que ens va parlar
de 100 anys de socialisme al nostre poble i
al nostre país. Va continuar el Secretari General Provincial del PSPV-PSOE, David Cerdán, que ens va parlar sobre el paper que van
desenvolupar les Cases del Poble com a font
d’educació i culturització de la classe treballadora al primer terç del segle XX. Per tancar aquestes intervencions, la Diputada en les
Corts Valencianes, Ana Barceló, ens va parlar sobre què ha signiﬁcat i signiﬁca el 1r de
maig per al nostre partit i la classe treballadora. Vicente Ibáñez va tancar l’acte enumerant algunes de les activitats previstes per al
Centenari. Des de la Casa del Poble (actual
Auditori Municipal) ens vam dirigir a la Sala
d’exposicions Temporal de l’antic Llavador
on es va inaugurar l’exposició Pablo Iglesias.
Perﬁles, que ens van deixar els companys de
l’Agrupació socialista de Banyeres.
El diumenge 1 de maig, vam començar
el dia amb un emotiu acte d’homenatge als
fundadors de la nostra Agrupació davant de
l’antiga Casa del poble, on va sonar la Muixeranga, interpretada per membres de la Colla El Reclot. Després vam continuar amb el
tradicional esmorzar, enguany al maset dels
Llauradors, amb gatxamigues. En acabant,
vam fer una visita guiada per alguns dels ediﬁcis més emblemàtics del nostre poble on
Alba Martínez i, de vegades, Josep Guia, van
anar contant-nos algunes dades d’interès sobre la nostra
Puntet a Puntet
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SOCIETAT
CORAL
La Veu humana com a instrument musical.
Cor, segons deﬁneix el diccionari de la RAE,
és el conjunt de persones reunides, que canten, dirigides per un director. Corista és aquella persona que canta en un cor, especialment
d’òpera o sarsuela.
Els coristes per a cantar usem la veu, que
es genera mitjançant les cordes vocals de la
persona. La veu és un instrument de vent,
probablement el primer instrument musical
que va usar l’home, per tant, el més antic.
L’aparell fonador és l’encarregat de produir els sons, ja siguen cantats o parlats, i està
compost per tres grups diferenciats d’òrgans.
1. Els de la respiració que són: els pulmons,
la tràquea i el diafragma.
2. Els de fonació que són: la laringe, les
cordes vocals i els ressonadors bucals, nasals
i faringes.
3. Els d’articulació que són: el paladar, les
dents, la glotis, els llavis i la llengua.
La font principal de la veu humana és l’aire,
íntimament relacionat amb la respiració, per
això és tan important controlar-la a l’hora de
cantar, ja que ens ajudarà al fet que la interpretació siga més correcta.
Perquè es produesca la veu, és indispensable un ﬂux d’aire que s’origina amb la respiració. Hi podem diferenciar dos temps: la
inspiració, mitjançant la qual arrepleguem
l’aire pel nas o per la boca i que passa als pulmons, i l’expiració, que es crea per la boca en

expirar l’aire des dels pulmons, impulsat pel
diafragma, que és el múscul existent entre els
pulmons i l’aparell digestiu, i actua a manera
de manxa.
Aquest ﬂux d’aire, en passar per la laringe
on es troben dos tendons (les cordes vocals),
els fa vibrar i es produeix el so. L’aire, convertit
ja en so, és articulat amb les dents, la llengua,
els llavis i ressona en diferents cavitats com la
boca, el nas, la tràquea i les cavitats cranials.
És important cuidar la veu, sobretot en
algunes professions i aﬁcions com les de:
mestres, professors, locutors de ràdio, actors,
cantants, etc.
Les veus humanes, segons les seues característiques, les classiﬁquem en: veus blanques,
veu de dona o xiquet/a, veu suau, dolça i veus
masculines. La veu d’home és la més greu.
Les veus de dona es divideixen en: soprano, mezzosoprano i contralt i les veus masculines, en: contratenor, tenor, baríton i baix.
Animem totes les persones a cantar amb
nosaltres i desitgem bones festes a paisans i
visitants.
Societat Coral Beneixama
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SOCIETAT MUSICAL
LA PAU DE BENEIXAMA
L’oportunitat que cada any ens brinda la revista de festes, fa que puguem manifestar el
nostre agraïment a persones que desinteressadament amb el seu treball i dedicació fan
possible que les diferents associacions de la
nostra població funcionen al llarg de l’any a
través d’una intensa activitat cultural, esportiva i social. Any rere any aquesta labor assenta
uns ferms fonaments per a les nostres generacions futures.
Enguany em dirigisc a tots vosaltres, per
primera vegada, com a President de la nostra Societat Musical La Pau de Beneixama.
Vaig entrar a formar part d’aquesta gran família que formen tots els músics de la nostra
Banda en la festivitat del nostre patró Sant
Joan Baptista de l’any 1986. D’açò fa exactament 30 anys. En aquell moment no existia
una Junta Directiva tal com la coneixem avui
dia. El Director, Pedro J. Francés, s’ocupava
pràcticament de tot, inclosa la docència en
l’escola de música. El President era Juan Martínez Capellino, que assumia la representació
institucional de la Banda.
Aquest mateix any, la Banda de música es
va constituir com a Societat Musical, passant
a formar part de la Federació de Societats
Musicals de la Comunitat Valenciana, i a partir
d’aquest moment experimentà una important
modernització, amb nous estatuts, amb una
Junta Directiva formalment constituïda, i com
no, amb eleccions a president i directius, que
han liderat des de llavors la incessant activitat portada per la Banda de música ﬁns al dia
d’avui.

Concert a Benidorm, maig 2016

Concert a Benidorm, maig 2016

Després de Juan Martínez Capellino, per
ordre cronològic, li han succeït els següents
presidents: Domingo Milán, Javier Payá, Pedro
Chinchilla, Miguel Lozano Santonja, Juan Bta.
Romero, Vicente Castelló, Manuel J. Amorós i
Alejandro Pérez. Cadascun d’ells ha mostrat
un alt nivell d’implicació i dedicació en cadascun dels projectes i reptes que durant els seus
mandats com a presidents s’han dut a terme.
Amb tots ells he conviscut com a músic o
com a directiu i de tots he aprés molt, assumint ara el càrrec amb la responsabilitat de
mantenir el mateix alt nivell musical i cultural
que tots ells van realitzar.
Per a aconseguir aquests reptes, per
sort, comptem amb un gran equip directiu
Viatge Madrid i Aranjuez, desembre 2015
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Auditori Nacional de Música de Madrid, desembre 2015

jove i il·lusionat, que amb la seua labor desinteressada contribueix al fet que tota la nostra
activitat i objectius siguen una realitat. Només amb aquest esperit d’equip i de treball
per part de tots els músics (directius o no),
és possible que cada any la Societat Musical
La Pau puga fer realitat un intens calendari
d’actuacions, concerts, activitats, viatges, enregistraments, intercanvis, etc.
La nostra Banda assumeix un nou repte
enguany: la celebració del 175 aniversari de
la nostra fundació. Recordant articles de Pedro J. Francés publicats en aquesta revista de
festes fa uns anys, escrivia en referència als
nostres orígens el següent: (no canviar idioma, ho va escriure així)
«Aunque no se puede precisar con exactitud la fecha de la fundación de nuestra
Banda, la Laureada Banda Municipal La Paz
de Benejama, la podemos ﬁjar entre los años
1841 y 1844 aunque la chispa inicial surgió con
toda probabilidad en septiembre de 1841».
Tradicionalmente se ha venido diciendo
que fue D. Miguel Paya y Rico, el que con el
tiempo sería Cardenal Primado, quien fundó
nuestra Banda, y efectivamente fue así, aunque seguramente contó con la ayuda de alguna persona o grupo que ya tendría conocimientos musicales. Durante aquellos años, D.
Miguel Paya fue cura regente de la Parroquia
por imposibilidad de su titular, Dr. Mulet, y
cuenta D. Juan Bautista Pastor Aycart, en un
escrito publicado con motivo del fallecimiento del Cardenal Paya que, «durante su permanencia como Regente y aprovechando los
ocios de las largas veladas del invierno, reunió
en su calle de los Molinos (hoy Cardenal) n.°
53 a cinco o seis jóvenes de la localidad, y enseñándoles los rudimentos del solfeo y de la

armonía, creó la Corporación musical de esta
Villa. Evidentemente, D. Miguel era cocedor
de las corrientes de la época pues no olvidemos que, a la muerte de su padre, se trasladó a Valencia donde realizó sus estudios,
además del entusiasmo que puso durante los
años que estuvo como Regente por todas las
cosas de su pueblo natal.
El año 1841 es una fecha muy importante para recordar y concretamente del 6 al 9
de septiembre, después de muchos años, se
consigue terminar e inaugurar el nuevo templo parroquial. Las Fiestas han terminado, han
sido las más grandiosas que jamás ha ya visto Benejama, pero una idea surge en la mente del D. Miguel Paya y es la de formar una
agrupación i semejanza de la de Albaida, y se
pone a trabajar en ello...”
Arribades les nostres festes, i transcorreguts 175 anys d’aquell esdeveniment, començarem amb el tradicional concert de música
festera del 4 de setembre un any ple de celebracions per a commemorar aquest aniversari.
Tal com el nostre nom de “La Pau” indica,
després de 175 anys, la Banda mai s’ha dividit
en dues entitats, tal com ha ocorregut amb
moltes de les Bandes centenàries. El premi
més gran i orgull per als nostres components
és que després de 175 anys d’incessant activitat, la Banda de música segueix amb la mateixa joventut, frescor, esperit de companyonia i
amistat que el dia de la seua fundació.
Bones festes
Ernesto Romero Sarrió
President
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Sabies que...?
...quan la Banda de música obria l’entrada
cada 6 de setembre, tots els anys en passar
per la casa del Colmenar, propietat d’un dels
germans Ferrero Conca, carrer Ramón y Cajal, aquesta família li feia lliurament a Olegario
Pastor de dues caixes de puros, que guardava gelosament per a repartir als músics en el
menjar de Santa Cecília?
...multitud de persones acompanyen a la
nostra Banda, darrere de la mateixa, durant
el recorregut de les tres processons de festes,
per a poder gaudir de les marxes lentes que
interpretem?

...la Banda, en el recorregut de la nostra
“Moguda de músiques”, té per costum parar
uns instants, sense deixar de tocar, en cadascun dels domicilis on viuen o han viscut els
directors que ha tingut la Banda?
...a principis del segle XX la Banda anava a
tocar a Fontanars i els músics anaven a peu i
contaven com a mitjà de transport solament
amb “un burro” per a portar els instruments
pesats, és a dir, el bombo i la tuba? La resta
d’instruments, cadascun el seu.
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L´ÀNGELUS, CALIXT III
I LA MOGUDA DE LES
MÚSIQUES
Per què movem les festes amb aquest rés ?
Indubtablement hem estat i estem fent-ho
molts anys. Potser cent o dos-cents i potser
més anys encara sense parar-nos a pensar ni
per què ni com ens ha arribat eixa tradició,
costum i protocol de festa. El dia 6 de setembre, a ple migdia solar, a migjorn en paraules
correctes i tradicionals d’aquesta terra, fem el
rés de l´Àngelus per a iniciar l´acte, seguim
amb els compliments polítics del moment,
l’encisadora mascletà (que no falte la pólvora)
i després la moguda de la música festera. Bo.
Ja estem en festes!
Jo pense que tot això ve de molts anys,
de segles. I que, quan Beneixama creixia i es
conformava com a poble deixant allò de ser
llogaret de Biar, va fer el que deien i feien els
pobladors, majorment vinguts de Biar i de la
Foia: moure les festes majors del poble amb
aquells actes que qualiﬁcaríem com a protofestes de Moros i Cristians, rudimentàries i encara poc o gens elaborades. I tot en memòria
secular d´aquella victòria contra l´alçament
del príncep sarraí Al-Azraq (Alcalà de la Jovada 1216 ? - Alcoi 1276), que va dominar aquestes contrades i fonamentalment l’Alcoià i El
Comtat, La Foia, part de la Vall d´Albaida i
tota La Marina. I això cal que quede clar per a
sempre. No celebrem la reconquesta, no pas,
que diria Sant Vicent, sinó el triomf sobre la
rebel·lió sarraïna portada a cap pel príncep
dit, Al-Azraq. Com que els pobladors, i no els
conqueridors –no és el mateix–, cristians la
van viure en pròpies carns i la van patir varies
generacions, no la van oblidar, perquè la memòria es molt més perdurable i arrelada per
la tradició verbal, que no pas l´escrita. El Príncep dels Ulls Blaus es va rebel·lar tres vegades, això va durar uns trenta anys (1244-1277)
i va morir en el setge d´Alcoi al 1276, gràcies
a la miraculosa intervenció de Sant Jordi, patró reial i del Regne, segons tradició i llegenda
popular. Aquests fets marcarien fortament la
memòria de diverses generacions, com hem
dit, i son el motiu i la raó de la festa en totes
aquestes terres
Alfons de Borja, el papa Calixt III
Estem parlant de Moros i Cristians. I ara
entra el papa Calixt III, el nostre paisà Alfons de Borja, donat que Xàtiva era la nostra referència, per a quasi tot, com a cap de
la sub-governació de Dellà lo Xúquer, durant
vora cinc-cents anys, ﬁns 1707, i tota la vida
dins de la diòcesis de València. Encara la
meua àvia materna i sa mare, la besàvia, es
van ﬁrar a Xàtiva, i això diu molt de la relació

La torre dels Borja
La Torreta de Canals

Calixt III, bisbe de València i papa
Catedral de València, de
Joan de Joanes
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multisecular, de la qual és testimoni el nostre antiquíssim camí de Xàtiva. També, com
a petita història, l´hostal de Dos Portes, antic
hostal de Terol, va ser hostatge i pernoctació
a València de molts beneixamuts que, durant
moltíssims anys i generacions arribaven en la
diligència de Xàtiva que parava a les seues
portes. I, encara que aquest vehicle va ser
substituït pel tren i més tard per La Conxa, la
gent va continuar anant a l´hostal tradicional,
de segles. Desgraciadament l’hostal ha desaparegut en ser enderrocat farà cosa de vint
anys. Moltes persones del poble encara el van
conèixer, i uns quants estudiants hi van passar alguns anys mentre treien la carrera. És
un petit anecdotari que mereix el record i que
diu molt de la nostra vinculació multisecular
amb Xàtiva.
Alfons de Borja i Llançol era ﬁll d´un home
de paratge, grau inferior de la noblesa (nom
més bonic que l’hidalgo castellà, hijo de algo,
de cualquier cosa, que pareix despectiu), propietari llaurador i, per part de mare, pertanyia
a la nissaga noble dels Llançol de Romaní. Va
nàixer en 1.378 al palauet de l´alqueria dita
La Torreta de Canals, situada en el camí de
Canals a Montesa, avui restaurada, tot terme
de Xàtiva aleshores, amb el permís del senyor
Rus. Va estudiar lleis i dret canònic a la Universitat de Lleida i es va doctorar.
Alfons de Borja va destacar molt prompte i va passar al servei dels reis i del papa
Lluna, i més avant va ser home de conﬁança
d´Alfons el Magnànim. En aquesta època, és
una autoritat canònica, eclesiàstica, encara
que ell no és eclesiàstic ordenat, i política a
tota la Corona d´Aragó, on és ja Canceller.
El 1424 és nomenat bisbe de Mallorca, sense
estar encara ordenat. Per totes les contrades,
la ﬁgura del nostre paisà seria ben coneguda
gràcies a la seua relació amb Sant Vicent i
a les grans gestions fetes per ell, que va ser
l´artífex per acabar amb el Cisma d´Avinyó
(o d´Occident) en l´Església Catòlica. Per
això, l´aldarull de goig devia ser gran quan
va ser nomenat bisbe de València al 1429, un
bisbat ric, amb moltes rendes i molt important, i bisbe nostre, en compensació als mèrits contrets. Abans de prendre’n possessió
va ser ordenat, encara que ja havia obtingut
des de feia temps càrrecs eclesiàstics, incloent, com hem dit, el de bisbe de Mallorca.
Quan arriba la notícia a Beneixama ja ha esclatat una altra guerra amb la sempre pretensiosa i bel·ligerant Castella, que durarà sis
anys, i la nostra vall pateix els seus terribles
efectes i un fort despoblament.

La família Borja va escalant socialment,
situant-se ja entre la noblesa amb bons matrimonis, i amb una saga prolíﬁca. Una nova i
bona noticia ens arriba uns anys després, en
1444: el nostre bisbe és nomenat cardenal a
títol dels Quatre Sants Coronats. Supose que
totes les campanes de la diòcesi voltejarien
per donar a conèixer la notícia. Un altre aldarull de goig. Onze anys després, la notícia devia ser una grandíssima festa: el nostre paisà
és el nostre bisbe, cardenal a més, i és nomenat papa! Mai vist ni conegut. Te Deums,
resos, accions de gràcies, festes, focs, falles i
alimares, voltejos i tot el que podeu imaginar
a les esglésies, ermites i oratoris, castells, pobles, viles, ciutats i mercats de la nostra vall
i contrades i de tot el regne. Incommensurable!
Amb un tema tan actual, convindria recordar com es considerava Calixt III a si mateix, i
als seus. Deia, moltes vegades, moltes, en cartes i documents, el següent : «Magna profecto est gloria nationis catalanae diebus nostris:
Papa catalanus, Rex aragonum et sicilia catalanus, vicecancellarius catalanus; capitaneus
ecclesiae catalanus ...». Això pensaven tots
ací, a Roma i a Europa. Llegir i assabentar-se
curen moltes manies.
El rés de l’Àngelus
Bé, ara parlem-ne, de L´Àngelus. N’hi ha
molts precedents sobre l’origen. Per a conèixer-lo, res millor que la senzilla però aclaridora cita dels frares franciscans: «El toc i
el rés de l´Àngelus no existien en temps de
Sant Francesc ni va ser el sant qui va introduir aquesta devoció a l´Església, encara que
l´espiritualitat i pietat que ell practicava i ensenyava era un terreny ben adobat a ﬁ que
ﬂoriren pràctiques pietoses com aquesta;
veiem per exemple, les seues Cartes als Custodis (1CtaCus 8, i 2CtaCus 6) i la seua Carta
a les Autoritats (CtaA 7), on pot apreciar-se
un reﬂex del costum musulmà de convocar
al poble a l´oració mitjançant el pregó del
muetzí des del minaret de les mesquites,
costum que Francesc va observar en el seu
viatge a Orient. Pel que se sap, va ser Frare
Benet d’Arezzo qui, vers l´any 1250, introduí
en el convent d’Arezzo l´Àngelus, fent cantar
o recitar, al vespre del dia, l´antífona L´Àngel
digué a Maria (Angelus locutus est Mariae)
mentre sonaven les campanes. El Capítol general celebrat a Assís en 1269, i presidit por
Sant Bonaventura, establí que els germans
exhortaren el poble a saludar la Verge amb
les paraules de l´Àngel quan al vespre sonara
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la campana a l´hora de completes; més endavant, ja al segle XIV, es va introduir el toc i
el rés de l´Àngelus al matí, i més avant també
al migjorn (cf. Waddingo, Annales Minorum,
a. 1269, vol. IV, pág. 331; A. G. Little, en Archivum Franciscanum Historicum 7, 1914, p. 679 i
nota 2, amb la bibliograﬁa allí citada)».
És clar que es volia treure dels convents i
abadies aquests resos, per tal de popularitzar-los i fer partícip la població en general, a ﬁ
que es parara l´activitat i es resara. Seran les
campanes les que convoquen a l´oració des
del campanar, com el muetzí ho fa des del minaret. És el pensament de Sant Francesc posat en pràctica per Sant Bonaventura.
Calixt III volia promoure, ja abans de la
seua elecció com a papa, una croada contra
els turcs que havien pres Constantinoble, a la
qual anomenaran Istanbul, en 1453, i avançaven pels Balcans cap al Danubi. A la Dieta de
Frankfurt de 1454 va acudir el cardenal Alfons
de Borja amb la proposta de convocar una
creuada, també predicada i fomentada pel
cardenal Carvajal, legat papal, per reconquerir Constantinoble i salvar Sèrbia i Hongria. A
aquesta reunió també acudí el frare franciscà
Sant Joan de Capistrano, que després va passar a predicar la creuada pel centre d´Europa
i va recollir molta gent del poble pla mal armada i sense cap preparació militar.
L’Àngelus de migjorn, nou prec de croada
Amb més ímpetu, poc després, ara com a
papa i cap de l´Església, l’emprengué Alfons
quan els otomans es dirigien a Belgrad i després l´assetjaren. Calixt III demana, mitjançant
la Butlla Cum his superioribus annis de 1456
que es rese l´Àngelus a migjorn i ho demanà
a tothom de l’orbe catòlic per sol·licitar la intervenció divina per salvar Belgrad. Com que
a l´època les notícies es difonien lentament,
donats els mitjans de comunicació, el prec
per l´oració va arribar a aquestes terres quan
Belgrad havia estat ja alliberada pel comte
hongarès Joan Hunyadi i la croada popular
de Sant Joan de Capistrano, el 14 de juliol de
1456. Aleshores la pregaria es va transformar,
als pocs dies, en un gran goig i acció de gràcies pel triomf dels cristians sobre els musulmans, en aquest cas, els turcs de l’invencible
soldà Mehmet II, conqueridor de Constantinoble.
El nostre paisà, el nostre bisbe, ja que no
n’havia renunciat a la Seu, el nostre papa havia
aconseguit un gran triomf sobre els sarraïns i
això reforçaria l´arrelament de l´Àngelus per
tot el regne i en especial per la seua diòcesis,
que arribava ﬁns a Xixona i La Vila Joiosa. I per
aquestes comarques i contrades en especial,
potser per la gran presència de moriscs i pel
record dels relats dels avantpassats dels repobladors, de la revolta i derrota d´Al-Azraq.
Aquells aldarulls i faramalles festives, d´ací
la música, que van conformar el que he dit
abans. Les proto-festes de moros i cristians,
trobarien en el rés de l´Àngelus un possible
inici de les mateixes, ja que hi havia un triple motiu: el religiós, el reivindicatiu i el festiu.
Una conjunció de tres determinants fonamen-
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tals per a una festa. El pas del temps, la aculturació popular acompanyada de la pèrdua
del sentit i l´origen de la festa, farien la resta
ﬁns a mitjans del segle XIX en què el romanticisme i la posterior preocupació cultural del
tema farà redreçar a poc a poc i conformar la
festa en els termes que la coneixem avui, però
certes coses, i no poques, han perdurat, com
aquesta que hem tractat.
Podríem moure la festa per això? Que és
hipotètic, ja ho sé, però no he trobat cap altra explicació, ni fonts documentades, que
s´ajuste tant a la realitat ni que siga raonablement tan bonica.
Bones Festes a tots.
Joan B. Martínez Silvestre

Al-Azraq, de Francesc
Laporta Valor (Alcoi
1850-1914)
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LOS CONCIERTOS
DE VERANO EN LA PLAZA.

Banda de Música La Paz - 1920-1978. Del esplendor al ocaso.
...(¡Un minuto de silencio, triste y conmovido, por la agonía de nuestra Banda! )...
Así puntualizaba D. Miguel Payá Andrés,
en el programa de ﬁestas de 1968, la dramática situación en la que se encontraba la agrupación musical desde 1967. En una intensa y
directa carta dirigida al entonces alcalde D.
Vicente Valdés Payá y con el título ¡Atención
a la Juventud!, D. Miguel exponía y exigía a los
educadores y gobernantes locales la necesidad de, «...promover y alentar organizaciones
de esparcimiento e iniciativas encaminadas a
que la juventud del pueblo tuviera un complemento a su formación que no fuera solamente el mero estudio del bachillerato. Deportes,
clubs juveniles, excursiones, actividades recreativo-culturales, teatro, cine, música, (¡un
minuto de silencio, triste y conmovido por la
agonía de nuestra Banda!), folklore...».
No sólo a D. Miguel le preocupaba la situación de la Banda de Música. En las crónicas
anuales publicadas en el programa de ﬁestas de 1969, D. Evaristo Lou, narraba la ﬁesta de Santa Cecilia de 1968, «Hubo volteo de
campanas, alegres pasacalles, Misa en la Parroquia, comida de hermandad a la que fueron invitadas las autoridades y en la que, a
los postres, se hacen proyectos y promesas
para el resurgimiento de la Banda, como todos los años, y que, como siempre, nunca se
realizan».
En 1918-1919 la Banda de Música tuvo su
primera gran crisis, desapareció unos años
hasta que en 1920 Olegario Pastor Alcaraz
empezó la reorganización de la misma.1
1

Programas de ﬁestas 1985, 1986 y 1987.
Aproximación a la historia de la Banda
de Música de Benejama. Pedro Joaquín
Francés Sanjuán

En 1967 comienza su segunda gran depresión hasta que por los años 1971-1972 Pedro
Joaquín Francés Sanjuán promueve la creación de la Academia de solfeo local y empezaría la tercera etapa de la Banda de Música.
Una situación de crisis se produce porque
anteriormente hubo grandes momentos de
esplendor. En la primera etapa de la Banda
desde 1841 hasta su primera desaparición en
1919 la agrupación atravesó momentos brillantes con sus directores, Miguel Parra García, Evaristo Pastor Aycard, Francisco Gallardo Zúñiga, Vicente Pérez Calabuig, Manuel
Parra Bernabéu y Eleuterio Parra Bernabéu,
momentos recompensados por importantes
galardones, reconocimientos, premios y laureles. Pero además, la mayor gratitud que se
le puede dar a una agrupación local es el calor, el apoyo y la gratiﬁcación de la gente de
su pueblo. Y así sucedía cuándo además de
la participación en las distintas ﬁestas locales, todos los veranos desde San Juan hasta
ﬁestas de septiembre, la Banda deleitaba a
sus vecinos y simpatizantes con veladas musicales de pasodobles y bailables en la plaza
del mercado (Cuadernillos 1988 y siguientes,
Archivo Musical).
Lo mismo sucede en la segunda etapa
desde 1920 hasta 1966. Olegario Pastor reorganiza la agrupación musical y asume la
dirección de la misma hasta que D. Manuel
Parra Bernabéu traslada su residencia a Beneixama. Olegario vuelve a coger su saxofón
tenor y le cede la batuta a D. Manuel que a
pesar de su avanzada edad todavía le queda ilusión y fuerzas para dirigir su querida y
apreciada Banda de Música.
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No se ha encontrado documentación alguna sobre los Conciertos en la Plaza desde
1920 hasta el fallecimiento de D. Manuel Parra en 1938, pero sabemos que la actividad de
la Banda seguía con buen ritmo y recibiendo
el calor y el apoyo de su pueblo.
A partir de 1920 la Banda empezó a reorganizarse: «Comienzan los trabajos, se adquieren instrumentos nuevos, incluso se traen
de París, se recomponen otros, comienzan los
ensayos y para este Verano ya se montan los
tradicionales Conciertos de la Plaza del Ayuntamiento durante los Domingos y Festivos».
También por estas fechas la Banda empieza
a recibir una subvención municipal de 2.000
pesetas y comenzó a denominarse Banda
Municipal la Paz.
En abril de 1925, el pueblo recibe la visita
Pastoral del Obispo de Valencia y «...la Banda
de Música le obsequió con dos Conciertos en
la Glorieta de la Virgen. El Sr. Obispo felicitó
personalmente a su Director D. Manuel Parra
y le hizo entrega de dos paquetes de cigarros
puros habanos para que los repartiera entre
los músicos».
En agosto de 1927 se produce, quizás el
evento más destacado, hasta la fecha, en la
historia de la Banda, «La Banda de Música va
a asistir al XXXV Concurso regional de Bancas Civiles a celebrar en la Plaza de Toros de
Valencia durante los primeros días del mes
de agosto […] El veredicto del jurado dejó sin
ningún premio a nuestra Banda provocando
con ello el desencanto y la desilusión propia
de estos casos de tal forma que se tenía previsto asistir ese mismo mes de agosto al Certamen que se iba a celebrar en Játiva los días
19 y 20 y se desistió de hacerlo».
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rra Civil, en 1942 aparece la primera documentación escrita de los Conciertos de Verano.

En concreto son tres pequeños blocs, donde Olegario anotaba cada concierto, el día
que se realizaba y las obras o pasodobles que
se interpretaban. Estas anotaciones eran obvias ya que, como veremos a continuación,
ante la cantidad de conciertos y obras a interpretar, el director necesitaba llevar algún
control para programarlos y conseguir ofrecer repertorios variados sin excesivas repeticiones. El primer bloc abarca los años de 1942
a 1945, el segundo los blocs es de 1950 y 1951
y el tercero, de 1966 a 1976, con algunos años
sin anotaciones.
Las informaciones de estos blocs nos
aportan aspectos muy relevantes sobre el esplendor de la Banda en estos años, así como
el declive que se produce en 1967, que conduciría a la segunda gran crisis de la agrupación.
La cronología de los acontecimientos es a
mi juicio la manera más clara y pragmática de
analizar estos datos y obtener las pertinentes
conclusiones. En los tres blocs, los conciertos
siempre están estructurados de la misma manera, excepto algunos conciertos extraordinarios y los realizados el 8 de septiembre.

Entrada 6 de septiembre de 1927.
A partir de 1928 no existen demasiados
datos de la Banda de Música. D. Manuel Parra
continuaría preparando y dirigiendo los Conciertos en la Plaza y la Banda seguiría deleitando a los vecinos cada verano, cada domingo y días festivos.
D. Manuel Parra fallece el 7 de mayo de
1938 a los 78 años. Una vez ﬁnalizada la Gue-

1.- Pasodoble, marcha militar o mora.
2.- Obra musical.
3.- Obra musical.
4.- Obra musical.
5.- Obra musical.
6.- Pasodoble, marcha militar o mora.
Según qué años, las obras se alternaban
entre zarzuelas, oberturas, ballets, valses, bailables, etc., preferentemente las zarzuelas. En
los 11 años registrados en los blocs, se realiza-
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ron 130 conciertos e interpretado 270 temas
diferentes. Cabe destacar, en las anécdotas
de cada período, el año en que aparece la primera marcha mora, el año en que se anota
el primer concierto de música festera, el año
1951, etc...
Por estos tiempos, y después de su recuperación, la Banda ya contaba con 35 plazas.
35 apasionados de la música que al ﬁnalizar
la jornada laboral convertían la Academia en
su segunda casa. Ensayos a diario y ambiente
familiar, fuera cual fuera la manera de pensar
o el ideal político o religioso, permitían a estos aﬁcionados y enamorados del pentagrama deleitar cada domingo y festivos a sus
vecinos y a los de los pueblos colindantes. «la
oída y temida Laureada Banda Municipal La
Paz de Benejama», cómo describía Olegario
a su Banda.

Las 3 obras más repetidas:
- La Leyenda del beso (Soutullo)
4 veces.
- La Rosa del Azafrán (Guerrero)
3 veces.
- El Puñao de Rosas (Chapí)
3 veces.
Piezas interpretadas a destacar:
- Czardas (Monti)
- Intermedio Caballería Rusticana (Mascagni)
- Copelia (Delibes)
- Danzas Húngaras (Bhrams)
- Luisita – Mazurka (Méndez)
- El Molinero de Subiza (Oudrid)
- El Murciélago (Straus)
- La Incompleta (Schubert)
- Mireille – Obertura (Gounod)
Algunos pasodobles y marchas:
- Lanceros de la Reina (Marquina)
- El abanico (Javaloyes)
- Lorencin Mendoza (Marquina)
- Gloria al trabajo (Teixidor). Todos los 18
de julio.
- Bajo la doble Águila (Wagner)
- Washington Post (Sousa)
- Amades Alabau (Teixidor)
- A mi Patria (M. Parra)
Anécdotas:
No se realiza el concierto del domingo 19
de julio al realizarse el sábado el del 18 de julio día del Alzamiento Nacional. El domingo
16 de agosto se suspende el concierto al realizarse el del sábado 15 de agosto día de la
Asunción de Nuestra Sra.

Entrada 6 de septiembre años 1940
Lo que a continuación vamos a analizar,
sería impensable e imposible llevarlo a cabo
hoy en día.
1942.- Del 24 de junio al 8 de septiembre.
Se realizan conciertos los domingos y además
el 24 de junio festividad de San Juan, el 29 de
junio festividad de San Pedro y San Pablo, 18
de julio festividad del Alzamiento Nacional,
25 de julio festividad de Santiago Apóstol, el
15 de agosto Asunción de Nuestra Sra. y el 8
de septiembre, festividad de la Divina Aurora.

Total 14 conciertos e interpretadas 66 piezas musicales diferentes:

1943.- Del 24 de junio al 9 de septiembre.
Se realizan conciertos los domingos y además
el 24 de junio festividad de San Juan, el 29 de
junio festividad de San Pedro y San Pablo y el
8 y 9 de septiembre. Casualidad que este año
el 18 de julio festividad del Alzamiento Nacional, 25 de julio festividad de Santiago Apóstol
y el 15 de agosto Asunción de Nuestra Sra.
coinciden en domingo.

Total 14 conciertos e interpretadas 63 piezas musicales diferentes.
Las 3 obras más repetidas:
- Los Flamencos – Selección (Vives)
4 veces
- Katiuska (Sorozabal)
3 Veces
- La Gioconda-Dnza. de las horas (Pon-
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chieli)
3 Veces
Piezas interpretadas a destacar:
- El Dúo de la Africana (Caballero)
- Rose-Marie -Selección (Frilms-R Trinal)
- El trus de los Tenorios (Serrano)
- Danza de los Apaches (Serrano)
- La Viuda Alegre (F. Lehar)
- En er Mundo – Solista Sr. Cuello (Quintero)
- La Dolorosa – Selección (Serrano)
- La Princesa del Dolar (L- Foll)
- Si Pasas por Zaragoza (M. Parra)
- Maïla – Obertura (Rousel)
- La Berbena de la Paloma (Bretón)
Algunos pasodobles y marchas:
- Certamen Levantino (Marquina)
- El Guadalete (M. Parra)
- El año pasado por agua (Chueca)
- Islas Canarias (Barridos)
- La Bandera de la Libertad (Vienarouki)
- Le Bombardier (Parés)
- Lo Cant del Valencià (Sousa)
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-

Aceitunas del Cuquillo (Ripoll)
Germán García – Marcha (Redondo)
Levante – Marcha (Puig)
Salero – Pasodoble (Marquina)
La Oreja de Oro (San Miguel)
Lira Albaidense (F. Tormo)
Villena (Marquina)
Liefernuf n.º 7 y 8 (Anónimos)

Anécdotas:

Anécdotas:
Se suspende el concierto del domingo día
5 de septiembre.
1944.- Del 24 de junio al 10 de septiembre. Se realizan conciertos los domingos y
además el 24 de junio festividad de San Juan,
el 29 de junio festividad de San Pedro y San
Pablo, el 18 de julio festividad del Alzamiento
Nacional, 25 de julio festividad de Santiago
Apóstol, el 15 de agosto Asunción de Nuestra
Sra. y el 8 y 10 de septiembre.
Total 18 conciertos e interpretadas 73 piezas musicales diferentes.
Las obras más repetidas:
- La del Manojo de Rosas (Sorozabal)
4 veces.
- Blak el Payaso (Sorozabal)
4 veces.
- La Leyenda del beso (Soutullo)
3 veces.
- En el Mundo. Solista Sr. Silvestre
(Quintero)
3 Veces.
- Homenaje a Chapí (San Miguel)
3 Veces.
- Paganini - Selección (F. Lehar)
3 Veces.
Piezas interpretadas a destacar:
- La Canción del Olvido (Serrano)
- Pavana (Lucena Muñoz)
- El Asombro de Damasco (Luna)
- La Parranda - Selección (Vives)
- Música Clásica - Selección (Chapí)
- El Chaleco Blanco (Chueca)
- Una Noche en Calatayud (Luna)
- Granada - Serenata (Albeniz)
- Luisa Fernanda . Selección (Torroba)
- Las dos Comadres – Polka (Labit)
- Extravagancias – Fantasía (M. Parra)
Algunos pasodobles y marchas:
- Bismarck (Liefernuf -Pasadobles alemanes)
- El Recluta (Allier)
- Amelia Peidró (S. Almiána)

Los Pasodobles Lorencín Mendoza (Marquina) y Aceitunas del Cuquillo (Ripoll) se repiten en dos conciertos a petición de algún
particular.

1945.- Del 24 de junio al 10 de septiembre. Se realizan conciertos los domingos, San
Juan cae en domingo y además el 29 de junio
festividad de San Pedro y San Pablo, el 18 de
julio festividad del Alzamiento Nacional, 25
de julio festividad de Santiago Apóstol, el 15
de agosto Asunción de Nuestra Sra. y el 8 y
10 de septiembre
Total 18 conciertos e interpretadas 72 piezas musicales diferentes.
Las obras más repetidas:
- La del Manojo de Rosas (Sorozabal)
4 Veces.
- La Leyenda del beso (Soutullo)
3 Veces.
- Katiuska (Sorozabal)
3 Veces.
- La Rosa del Azafrán (Guerrero)
3 Veces.
- Czardas (Monti)
3 Veces.
- Caballería Ligera (Suppé)
3 Veces.
Piezas Interpretadas a destacar:
- La Mesonera de Tordesillas (Torroba)
- El Bateo - Fantasía (Chueca)
- Achares - Fox Español (Pacheco)
- Luisita - Mazurca (Méndez)
- Intermedio Caballería rusticana (Mascagni)
- La Generala - Selección(Vives)
- La Paranda - selecció (Alonso)
- Copelia - Danza de las Horas (L. Delibes)
- Por qué te conocí - Bolero (Marino)
- El Desierto (Luna)
Algunos pasodobles y marchas:
- El abanico (Javaloyes)
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- Certamen Levantino (Marquina)
- Marche des amoreux (Gonne)
- Germán García - Marcha (Redondo)
- Levante - Marcha (Puig)
- Salero (Marquina)
- Cielo Andaluz (Castellano)
- Villena - (Marquina)
- Gloria al Pueblo (Teixidor)
- Himno al Amor - Bailable (Gómez)
- l’Antrá (Parra)
- Suspiros de España (Álvarez)
- Benixama (J. Bellver)
- Paso a la Cábila - Marcha de los Negros
Anécdotas:
Se interpreta por primera vez, para ﬁnalizar el concierto del 8 de septiembre, el pasodoble Beneixama de J. Bellver.
Se interpreta la primera marcha árabe,
Paso a la Cábila. Según Olegario, de J. Martínez. En realidad, de Rafael Martínez Valls
(1895-1946) nacido en Ontinyent y afamado
compositor de zarzuelas. La Marcha de los
Negros pertenecería a algún fragmento de alguna de sus zarzuelas ya que en 1924-1925 la
Filà La Llana de Alcoy la asume como Himno
de la Filà. (Libro de la Filla capità 1986).

En el Archivo de la Banda de Música está
copiada detrás de El SIG, marcha árabe extraída de la zarzuela La Bella Zaida, compuesta
por Gonzalo Barrachina y que, en 1917, como
homenaje al Maestro fue declarada Himno
de Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy.
La copia del archivo la realiza Enrique Blasco en Alcoy en fecha 1 de abril de 1950. Para
poder interpretarla en 1945 alguien facilitaría
otra copia a la Banda. Deberían circular varias
copias ya que con esta marcha desﬁlan por
primera vez una escuadra de negros de los
Abencerrajes de Muxamel en 1944, año de la
fundación de la comparsa.
La obra El Desierto (Luna) se interpreta por primera vez y única, a petición en el
concierto del 18 de julio. En este mismo concierto no se interpreta Gloria al Trabajo (Teixidor) i en su lugar se toca Bajo la Doble Águila
(Wagner). Al ﬁnalizar el concierto se interpreta el Himno del Movimiento, probablemente
asistiera alguna autoridad invitada.

Los cambios en el programa del concierto
eran frecuentes, en función de la plantilla y
los refuerzos o músicos residentes fuera del
pueblo. En el concierto del 10 de septiembre
sustituye las zarzuelas La del Manojo de Rosa
y Katiuska, por Los Gavilanes y el intermedio
de las Bodas de Luis Alonso. No se interpreta
Islas Canarias, que estaba programada en el
bloc de Olegario.
1946-1947-1948-1949.- No existen los
blocs de los conciertos programados para el
verano, pero se han encontrado algunos datos que merece la pena comentar y que dan
muestra del buen ambiente y esplendor por
el que está pasando la Banda de Música en
estos años.
1946.- Programa de ﬁestas de 1946.
Un benejamense narra la historia de la Banda Municipal la Paz, desde su creación hasta
la fecha, dando muestras de grandes elogios i
brillantes caliﬁcativos por los numerosos premios y laureles obtenidos por la agrupación:
«Tradicional es en nuestro pueblo el amor a la
Música, arte de los pueblos cultos; arte que en
Benejama ha ﬂorecido siempre por el tenaz
empeño de insignes paisanos que lograron
con su esfuerzo y dotes artísticas legarnos
una corporación musical admirada por propios y extraños laureada en varios certámenes».
«Digno es también de hacer resaltar el
auxilio que la corporación Municipal viene
prestando a la Banda, bajo las inspiraciones
de nuestro activo Alcalde D. Juan Puig que
sigue las huellas de sus antepasados y cuya
aportación ha cristalizado además recientemente en la confección de los vistosos uniformes que se estrenaron el año pasado. Por
último, reseñemos el donativo de los timbales
por nuestro distinguido paisano, el industrial
D. Vicente Conca Blasco, (el año anterior 1945
se interpreta la primera marcha mora Paso a
la Cábila) y de una Bandera que se estrenará
estas ﬁestas también, hermosa obra de arte
ofrecida por D. Antonio Amorós de Villena,
que en el breve espacio de tiempo que reside
entre nosotros se ha identiﬁcado con nuestras cosas.
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mentos de alta calidad. Cabe destacar como
gesto prócer y desinteresado en este año el
donativo de los paisanos D. Vicente y D. Bautista Ferrero Conca de dos instrumentos que,
por perfección, marca y coste, honran a sus
donantes a los cuales desde estas páginas les
doy las más expresivas gracias en nombre de
la Corporación Musical.»

1947.- Programa de ﬁestas de 1947.
Bajo el título Exámenes de Septiembre,
D. Juan Bautista Pastor Valdés, transcribe
las preguntas que se realizan a los máximos
representantes de las ﬁestas, presidentes de
comparsas y director de la Banda Municipal.
A Olegario Pastor se le pregunta:
«1ª.- ¿Qué compositores nacionales o extranjeros son los predilectos de nuestro público y qué obras gustan más?
R.- Detallo a continuación los compositores nacionales predilectos de nuestro público
y sus obras más aplaudidas:
CHAPÍ: “La Corte de Granada”.
BRETÓN: “La Jota de la Dolores”.
JIMÉNEZ: “El Intermedio de Las Bodas de
Luis Alonso”.
SERRANO: “La Dolorosa”.
GUERRERO: “La Rosa del Azafrán”
SOROZABAL: “Katiuska”.
SOUTULLO Y VERT: “La Leyenda del
Beso”.
Y entre los extranjeros, BEETHOVEN Y
WAGNER, con sus obras más características».
«2. -¿Podría señalar valores nuevos entre
los elementos locales como solistas, directores o compositores?
R. -Hay en general elementos jóvenes en
la Banda que prometen, si perseveran en el
estudio a que les tengo sometidos; no doy
sus nombres para que no se envanezcan. Los
nombres de los solistas indiscutibles están
en los labios de todos; como directores es de
justicia destacar la labor de ANGEL VALLS
como organizador de la Banda de Campo de
Mirra; y tengo además en cartera mi sustituto
el cual creo que continuará la labor que nos
impuso nuestro llorado maestro D. MANUEL
PARRA para que esta banda sea oída con
atención siempre. En cuanto a compositores
noveles hay que señalar a los jóvenes Maestros VERA DE LA PARRA Y JOSÉ M.ª MOLINA discípulos del maestro PALAU. Este año
se honrará la Banda estrenando el pasodoble
Toreros y Manolas del Sr. Molina».
«3. -¿Cabe señalar algún gesto prócer y
desinteresado en favor de la Banda Municipal
en el presente año?
R. -Al llamamiento que esta Banda hizo
el año anterior se sumaron todas las clases
sociales de esta villa, fundándose la Sociedad protectora de la misma y gracias a sus
aportaciones se han adquirido varios instru-

4. -¿Quiere recordar brevemente alguna
curiosa anécdota de su vida profesional?
R. -Le podría recordar muchas anécdotas,
alguna no reseñable, pero por lo curiosa le
contaré una de ellas. Estaba dirigiendo una
Misa en el vecino pueblo de Fontanares y durante el Sermón como costumbre tradicional
entre los músicos, nos salimos del Coro para
descansar y al volver al mismo, avisados precipitadamente y sin darnos punto de reposo, yo ﬁado del Sochantre ataqué el CREDO,
llamando mi atención el que desde el Altar
me hacía señas uno de los sacerdotes; pero
yo continué hasta concluir dicho aire y resultó que la Misa de dicho día no tenía CREDO.
Inútil es decir que cuándo nos pusimos de
acuerdo fue en los últimos compases del Agnus y aquello concluyó como cabe suponer.
1948. «El 29 de abril la Banda asiste al
certamen que Onil organiza para celebrar el
tercer centenario de la Coronación de la Virgen de la Salud. La pieza obligada es precisamente el pasodoble titulado “III Centenario”
de Octavio Quilis, a la sazón, director de la
Banda de aquella localidad, y la de libre elección el pasodoble de Álvarez, “Suspiros de
España”. Tras reñida competición con otras
bandas, se obtiene el segundo premio…».2

2 Programa 1987. Aproximación a la historia

de la Banda. Parte tercera. Pedro Joaquín
Francés Sanjuán
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Programa de ﬁestas de 1948.
D. Juan Puig Pastor, alcalde del lugar, ante
la proximidad de las ﬁestas le encarga al recién llegado secretario D. Evaristo Lou, «¿Por
qué no escribe V. algo para el programa? Sobre Olegario, por ejemplo…» para dejar constancia y en homenaje de la imposición de
la Medalla de plata, que el Ayuntamiento le
concedió en diciembre de 1947. Don Evaristo,
preocupado porque no conoce a Olegario, le
pregunta a D. Juan Puig qué puede escribir
de él si no sabe nada de su vida, a lo que D.
Juan le responde, «Pregunte V. a Benejama,
que Benejama entera le contestará».
Don Evaristo describe la vida y trayectoria
de Olegario, como músico y pintor concluyendo: «Y nada más; todo esto que Benejama
me ha contado sobre Olegario, el inspirado y
dignísimo Director de la Banda de Música LA
PAZ de esta villa, a quien el Ayuntamiento en
sesión de 11 de diciembre de 1947 acordó por
unanimidad concederle la Medalla de Plata en
atención a sus grandes méritos».
1950.- Del 24 de junio al 8 de septiembre.
Se realizan conciertos los domingos y además el 24 de junio festividad de San Juan, 29
de junio festividad de San Pedro y San Pablo,
18 de julio festividad del Alzamiento Nacional,
25 de julio festividad de Santiago Apóstol, 15
de agosto Asunción de Nuestra Sra. y el 8 de
septiembre.

Total 16 conciertos e interpretadas 65 piezas musicales diferentes.
Las obras más repetidas:
- Una noche en Granada (Cebrián)
5 Veces.
- La Leyenda del Beso (Soutullo)
3 Veces.
- La Alegría de la Huerta (Chueca)
3 Veces.
- El Duo de la Africana
(Caballero)
3 Veces.
- La Gran Vía-Selección (Chueca)
3 Veces.
- Ibis – Marxa (Cebrián)
3 Veces.
Piezas Interpretadas a destacar:
- Sinfonía Guillermo Tell (Rossini)
- Molinos de Viento (Luna)
- Nevó - Fox (Pezzi)
- Jotas de Aragón (Borobia)
- La Jota de la Dolores (Bretón)

- Orgía N.º 3 Danza (Turina)
- Caballería Rusticana (Mascagni)
- Música Clásica-Selección (Chapí)
- Olas del Danubio-Valses (Ivanovici)
- Czardas (Monti)
Algunos pasodobles y marchas:
- Ateneo Musical (Puig)
- Certamen Levantino (Marquina)
- La Bandera de la Libertad (Vienarouki)
- Kukali-Marcha Árabe (Moltó)
- García Trejo (F. Carrión)
- Paso a la Cábila – (Marcha de los Negros)
- Wahington Post (Sousa)
- Antañon (J. Manuel Izquierdo)
- Fígaro (M. Puig)
- La Encina en Fiestas (M. Carrascosa)
- Alí-Cántara P. Árabe (Duart)
- Perfumes de Azahar (F. Tormo)
Anécdotas:
El 18 de julio se interpreta el pasodoble
Antañón de Josep Manuel Izquierdo Romeu.
No tiene nada que ver con el Antañona de
Fernando Tormo Ibáñez.
En el concierto del 30 de julio aparece por
primera vez Ateneo Musical (Mariano Puig),
tal vez se interpretara anteriormente porqué
el pasodoble se compone en 1931 y probablemente estuviera anotado en los blocs de Olegario de 1946 a 1949, que se perdieron. Se interpretan dos nuevas marchas árabes, Kukali
(Moltó) y Alí-Cántara (Duart).
El día 7 de septiembre se convoca un concurso de pasodobles, bajo el título FISTA DEL
PASODOBLE. Aparece la convocatoria en el
programa de ﬁestas de 1950: «a la que concurrirán las Bandas de Música de Albaida, Muro
y Beniarrés que ejecutarán un pasodoble de
libre elección y además como pieza obligada
el que lleva por título “Miguel Perez” dedicado a la memoria del que fue eminente solista
de esta banda por su autor inspirado maestro
José María Molina otorgándose tres premios
en metálico de 500, 300 y 200 ptas. a las citadas bandas por riguroso orden de méritos.
El Jurado estará formado por destacadas
personalidades cuya colaboración agradecemos desde estas páginas especialmente a los
Maestros Cosmen y Carrascosa, Directores de
las Bandas Municipales de Alicante y Villena
respectivamente y alma de estas competiciones musicales que tanto contribuyen a elevar
el nivel artístico de los pueblos». Nuestra banda participaría en la Fiesta del Pasodoble interpretando las obras: Orgía Nº3 Danzas Fantásticas (Turina) y El Tambor de Granaderos
(Chapí).
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El resultado de la ﬁesta del pasodoble
lo relata D. Evaristo Lou en las crónicas del
Programa de 1951: «concurrieron las Bandas
de Música PRIMITIVA DE ALBAIDA, con su
directos D.Manuel Boscá; SOCIEDAD MUSICAL RECREATIVA DE MURO DE ALCOY, con
su director D. José Esteve y UNION MUSICAL
DE BENIARRÉS, con su director D. Enrique
Castro, ejecutando escogidos pasodobles de
libre elección y como pieza obligada el titulado MIGUEL PÉREZ, de José Mª Molina Sanchís. Se otorgaron dos premios de quinientas
pesetas cada uno a las Bandas de Albaida y
Muro respectivamente y otro de trescientas
a la de Beniarrés. Formaron parte del jurado
caliﬁcador el director de la Banda Municipal
de Alicante, D. Carlos Cosmén, el músico de
esta Banda y Concejal del Ayuntamiento, D.
Juan Romero Milán y el autor del pasodoble
obligado».
1951.- Del 13 de mayo al 15 de octubre.
Un año especial en el que se adelantan y
alargan las fechas de inicio y ﬁn de los conciertos de verano. Los motivos por los que la
Banda este año amplía su programación de
conciertos podrían ser los siguientes: probablemente la decisión del Cabildo de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos
tendría algo que ver. El 8 de mayo de 1948
el Cabildo aprueba celebrar la Fiesta al Patrón San Isidro, acordándose que se tomarán
acuerdos para la construcción de la Ermita.
Posiblemente esta noticia sería motivo de
júbilo y especial celebración para un pueblo
donde su gente y sus músicos trabajan principalmente en la agricultura y ganadería y donde el aceite, el vino, las manzanas, el grano,
etc., son su principal fuente de ingresos.
En el programa de ﬁestas de 1951, D. Evaristo Lou Artigas relata en las crónicas del año
«SAN ISIDRO.- La Hermandad de Labradores
y Ganaderos de esta Localidad, celebró con
gran solemnidad, el domingo 20 de mayo, la
ﬁesta de su Patrón San Isidro Labrador. Después de la Misa Mayor, se fue en procesión con
el Santo al punto denominado “La Talayeta” y
allí se procedió a la bendición y colocación de
la primera piedra, para la ediﬁcación de una
Ermita que la citada Hermandad levantará en
el sitio indicado, en honor de San Isidro».
La temporada de conciertos en la plaza
comienza el domingo 13 y el 20 de mayo, celebración de San Isidro, la Banda realiza el
segundo concierto de la temporada. Imagino
que se sumaría a la celebración de tan importante evento. Por otro lado, el lunes 15 de
octubre de 1951, festividad de Santa Teresa,
la banda ﬁnaliza su temporada de conciertos.
El viernes 12 el pueblo celebra el día de
la Hispanidad y además otro importantísimo
acontecimiento. D. Evaristo Lou, en las crónicas del programa de 1952 nos cuenta:
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12 DE OCTUBRE.- Día señaladísimo en la
vida de Benejama. El 12 de Octubre de 1951,
además de celebrarse la Fiesta de la Hispanidad con Misa solemne a la Virgen del Pilar,
por la tarde tuvo lugar un acontecimiento
digno de señalarse entre los más importantes
del año. La Banda de Música “LA PAZ” de esta
villa, reforzada con los solistas de clarinete
y trombón de la Orquesta Municipal de Valencia, D. Valentín y D. Eugenio Puig y con el
solista de oboe D. Juan Payá Albero, los tres
grandes amigos de nuestra banda, asistió al
festival musical que se celebró en Albaida con
motivo de sus ﬁestas mayores. Con la Ejecución admirable del pasodoble “Albarracín” y
del poema sinfónico “Una noche en Granada”, cosechó aplausos entusiastas y muchas
alabanzas y añadió a su Bandera una corbata más, donación del Ayuntamiento de dicha
ciudad. Acompañamos y pudimos comprobar
la simpatía y cariño mutuos que existen entre Albaida y Benejama y regresamos sumamente complacidos y muy agradecidos a las
inﬁnitas atenciones que Albaida tuvo para la
Banda y sus Acompañantes.
Al regreso, a pesar de la hora ya avanzada
de la noche, todo el vecindario esperaba a la
entrada del pueblo a su banda y la recibieron
entre delirantes aclamaciones que se repetían
sin cesar al correr las calles interpretando la
Banda el inspirado pasodoble Ateneo Musical
del que es autor el hermano de los solistas
antes mencionados D. Mariano Puig.
Acto seguido la Banda obsequió con una
cena a los miembros de la misma y a las autoridades locales y el Director Olegario Pastor ofreció a los referidos solistas esta cena y
con dicho motivo se pronunciaron discursos y
brindis alusivos al acto.
El lunes 15, festividad de Santa Teresa se
realiza el último concierto de la temporada.
Se interpretan, entre otras, las dos piezas interpretadas en Albaida.
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Este año, se realizan conciertos los domingos desde el 13 de mayo y además el 24 de
mayo festividad del Corpus Christi, 24 de junio cae en domingo, el 29 de junio festividad
de San Pedro y San Pablo, el 18 de julio festividad del Alzamiento Nacional, 25 de julio festividad de Santiago Apóstol, el 15 de agosto
Asunción de Nuestra Sra., el 8 de septiembre
y el 7 y el 15 de octubre, festividades de Nuestra Sra. del Rosario y Santa Teresa.

En el concierto del 10 de junio se interpreta
La Estudiantina vuelve (Araque). El concierto
del 2 de septiembre comienza y termina con
marchas árabes, El ballet del Moret y Paso a
la Cábila.
En el concierto del 8 de septiembre se interpretan 8 obras, las seis del concierto más
las dos a interpretar en el Festival de Bandas
de Albaida del 15 de octubre, el pasodoble Albarracín y Una noche en Granada.

Total 26 conciertos e interpretadas 90 piezas musicales diferentes.
Las obras más repetidas:
- La Gran Vía – Selección (Chueca)
6 Veces.
- Una Noche en Granada (Cebrián)
5 Veces.
- La Leyenda del Beso (Soutullo)
3 Veces.
- L Alegria de la Huerta (Chueca)
3 Veces.
- Katiuska (Sorozabal)
3 Veces.
- La Rosa del Azafrán (Guerrero)
3 Veces.
- Luisita – Mazurka (Méndez)
3 Veces.
- Achares – Fox Español (Pacheco)
3 Veces.
- Olas del Danubio-Valses (Ivanovici)
3 Veces.
- El tercer Hombre (Karas)
3 Veces.
- Los Esclavos Felices (Arriaga)
3 Veces.
- Oberón (Weber)
3 Veces.
Obras interpretadas a destacar:
- Luisa Fernanda (Torroba)
- Los Gavilanes (Guerrero)
- El Tambor de Granaderos (Chapí)
- Tristeza de Amor (Chopin)
- Bailables de la ópera Feramors (Rubinstein)
- Por qué te conocí -Bolero (Marino)
Algunos pasodobles y marchas:
- Moros Españoles (Pérez)
- Albarracín – pasadoble (Gimeno)
- Lorena-Marcha (Ganne)
- La Estudiantina vuelve (Araque)
- La Corrida de Beneﬁcencia (Chapí)
- Gitana – Fox (Marino)
- Aquí Estoy (Laporta)
- Sardanápalo (J. M.ª Molina)
- París-Londón (Allier)
- El Ball del Moret (G. Pascual Falcó)
- Antañon – pasodoble (J. Manuel Izquierdo)
- Paco Lozano (Nájera)
- Infantería de Marina (San José)
Anécdotas:
Se interpreta por primera vez el Ball
del Moret, el 24 de junio y el 2 de septiembre.
Olegario anota que su autor es J. Esteve. En
realidad se le atribuye a Gustavo Pascual Falcó de Cocentaina y autor de Paquito el Chocolatero.

29-11-1951 «HOMENAJE A LA BANDA DE
ONIL. el 27 de noviembre, Onil, que como Albaida está unida con Benejama con estrechos
lazos de amistad casi fraternal, dedico a su
Banda y al director de la misma D. Octavio
Quilis un hermoso y cariñoso homenaje. No
había olvidado Benejama el gesto simpático
de Onil cuando en el homenaje que el año
1948 se tributó a su director Olegario, se presentó espontáneamente la Banda de dicho
pueblo para sumarse al mismo y darle más realce, y correspondiendo a aquella manifestación de simpatía, Benejama no ha querido ser
menos y ha enviado su Banda al homenaje de
referencia [...] La Banda fue aplaudidísima en
sus intervenciones y especialmente llamó la
atención el niño José Mª Albero Pérez, tocando admirablemente solos de caja en la obra
Una noche en Granada».
1952 a 1965.- No se disponen datos de
los Conciertos de Verano pero en estos años
cabe destacar:
Antes de ﬁestas de septiembre de 1952
la agrupación musical participa en un festival realizado en el Teatro Cervantes para recaudar fondos con destino a los gastos extraordinarios de las ﬁestas «en él, además de
la proyección de una bonita película titulada
MISTER BELVEDERE ESTUDIANTE, cedida
por los señores Picó Sanjuán y que fue del
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agrado del público, la agrupación musical LA
PAZ de esta villa, interpretó admirablemente
el siguiente concierto: Pasodoble, VICTORIA,
MAILA, RIENZI y COMO LAS PROPIAS ROSAS, que fue premiado con calurosas ovaciones. Se recaudaron 1.731 pesetas que con las
11.420 de donativos particulares se sufragaron los gastos extraordinarios de ﬁestas».
En 1958 se confeccionan nuevos uniformes;
el 28 de julio se consigue el primer premio en
el concurso de pasodobles en Villajoyosa con
la pieza obligada IFACH PALACE HOTEL de
Penella y EL TAMBOR DE GRANADEROS de
Chapí como pieza de libre elección.
Ese año en el concierto del día 8 de septiembre se interpreta un escogido repertorio,
incluyendo las obras del premio de Villajoyosa.

En 1961 también en Villajoyosa se consigue
un tercer premio con los pasodobles ANTAÑONA de Tormo y “DR. PASTOR” de Cuello.
En el mismo año en Ibi se obtiene un Primer
Premio con el pasodoble LO CANT DEL VALENCIÁ de Sosa y EL TAMBOR DE GRANADEROS de Chapí.
1966.- Del 24 de junio al 8 de septiembre.
Se realizan conciertos los domingos y además el 24 de junio festividad de San Juan, 29
de junio festividad de San Pedro y San Pablo,
18 de julio festividad del Alzamiento Nacional,
15 de agosto Asunción de Nuestra Sra. y el 8
de septiembre.
Total 16 conciertos e interpretadas 69 piezas musicales diferentes.
Las obras más repetidas:
- Como las propias Rosas (V. Ruiz)
4 Veces.
- La Balada de la Luz - Selección (A. Vives)
3 Veces.
- Uditi- Tanda de Valses ( Eleuterio Parra)
2 Veces.
- La Viejecita - Selección (Fdez Caballero)
2 Veces.
- Alma de Dios (Serrano)
2 Veces.
- La alegría de la Huerta (Chueca)
2 Veces.
Obras interpretadas a destacar:
- Rojales - Fantasía (Ventura y Alfosea)
- Primavera en Austria (Valses)
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- Oasis - Fox Oriental (F. Fernández)
- Marcha Persa (F.B. Tharhach)
- La Marcha de Cádiz - Selección (Chueca)
- En un Mercado Persa (Ketelbey)
- Un día en Viena - Obertura (Suppé)
Algunos pasodobles y marchas:
- Valencia - Marcha (Padilla)
- Ronda en Castilla (R. Dorado)
- Los Grandes sucesos Universales - Pasodoble (M.
Parra)
- La Entrá dels Cristians - Pasodoble (M.
Parra)
- Ifach Palace Hotel (Penella)
- En Portugal está mi amor - Fado (Monreal)
- Banderas Moradas (M. Domingo)
- Victoria de los Cristianos - Victoria (J.
García)
- Benejama en Fiestas (Meseguer)
- Dr. Pastor - Pasodoble (M. Cuello)
Anécdotas:
El domingo 17 de julio se realiza el concierto a las 7:30 de la tarde y el lunes 18 de
julio a las 11 de la noche. El domingo 28 de
agosto aparece anotado el primer concierto
integro de Marchas Árabes, no sabemos si se
realizaba con anterioridad al no disponer los
cuadernos de años anteriores. El domingo día
4 de septiembre aparece anotado el primer
concierto íntegro de Pasodobles y Marchas
Cristianas. No podemos saber si es el primer
concierto de música festera realizado en el día
4 ya que no se disponen los datos de los años
anteriores y tampoco aparecen conciertos
en este día en los años sucesivos. En ambos
conciertos festeros se interpreta el pasodoble
Benejama en Fiestas de D. Manuel Meseguer.
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En enero de 1967 fallecen dos músicos íntimos de Olegario, Manuel Cuello Pastor y Paco
Romero Milán. El primero, su primo, dedicó
el pasodoble Doctor Pastor al médico del
pueblo D. Juan Bta. Pastor y el segundo, junto con Olegario, era depositario del Archivo
Musical de los hermanos Parra por voluntad
testamentaria de D. Manuel Parra. Algunos
músicos de mayor edad y residentes fuera del
pueblo ya no podían desplazarse para reforzar la Banda.
La Agrupación por estas fechas ya se
había reducido a veinticuatro o veinticinco
miembros. Eran algunos los jóvenes del pueblo que estudiaban solfeo con Olegario y posteriormente instrumento con algún músico de
la Banda, pero pocos los que conseguían ingresar en ella.

Anécdotas:
En el concierto del día 24 no se interpreta
ninguna Obra y comienza y termina con una
marcha árabe, Los Nazaríes y Moros Nuevos
de D. Manuel Carrascosa. 1967 sería el último
año que la Banda abriría la entrada el 6 de
septiembre y el último año que realizara el
concierto del 8 de septiembre.

Se acaban los Conciertos de Verano. Después de unos años de intensa actividad y
gran esplendor comienza la segunda gran depresión.
1967.- Del 24 de junio al 8 de septiembre.
Se realizan conciertos el 24 de junio festividad de San Juan, 18 de julio festividad del
Alzamiento Nacional y el 8 de septiembre.
Total 3 conciertos e interpretadas 18 piezas musicales diferentes.
Las obras interpretadas:
- Katiuska Selección (Sorozabal)
- La Gran Vía Selección (Chueca)
- Rose Marie Selección (Frilms R Trinal)
- El Bateo Fantasía (Chueca)
- Olas del Danubio Valses (Ivanovici)
- Gitana Bolero (Marino)
- Peineta de Plata Baile Español (Cepeda)
- Suite Ballet (Poppi)
Pasodobles interpretados:
- La Bandera de la Libertad (Vienaoiaski)
- Dr. Pastor (M. Cuello)
- Los Nazaríes - Marcha árabe (M. Carrascosa)
- Moros Nuevos (M. Carrascosa)
- Victoria de los Cristianos - Victoria (J.
García)
- Aroma Valenciano (Desconocido)
- Todo Pasó - Marcha Militar (Montañés)
- Rodriguez Miguel (Cebrian)
- Mozárabe - Marcha árabe (Ferrero)
- Segisa (M. Villar)

Miguel Lozano Micó ingresó en la agrupación en Santa Cecilia de este año. Estudió
solfeo con Olegario y clarinete con Francisco
Romero Payá. Cuándo ingresó en la Banda
sólo eran 25 músicos.
1 Flauta.- Juan Barceló
5 Clarinetes.- Paco Romero, José Silvestre,
Juan Pérez
(Chapel), José Antonio Francés, Miguel Lozano.
1 Sax Tenor.-Carlos Milán.
3 Sax Altos.-Juan Silvestre, Miguel Molina ,
Roberto
Romero
1 Sax Barítono.-Mariano Parra
2 Fliscornos.-José Pérez , Miguel Sarrió
2 Trompetas.-Juan Capellino , Juan Castelló
3 Trombones.-Antonio Vañó, José Sirera,
Antonio
Albero
1 Trompa.- Cristóbal Barceló.
1 Bombardino.-Julio Silvestre.
2 Bajos.-Batiste Matáix, Vicente Payá.
1 Caja.-Pedro Joaquín Francés.
1 Bombo.-Juan Payá .
1 Platos.-Miguel Payá.
Fue Olegario quién años más tarde regalaría estos tres blocs a su ex-alumno Miguel
Lozano Micó, gracias a los cuales hoy podemos conocer nuevos aspectos de la actividad
de la Banda y sobretodo de los Conciertos en
la Plaza.

BENEIXAMA

1968.- Del 24 de junio al 9 de septiembre.
Sólo se anota un concierto, el 24 de junio,
y se interpreta una marcha mora, dos valses y
tres pasodobles.

El 8 de septiembre actúa la Orquesta Sinfónica de Madrid bajo la dirección de D. Vicente Spiteri. En el programa de 1968 aparece en el día 9 de septiembre «GRAN VELADA
MUSICAL por la Banda Municipal La Paz de
esta villa», pero no aparece el programa en la
relación de conciertos que se celebrarán en
ﬁestas. Sólo ﬁguran los programas del día 7
por la Banda de Torrente y el 8 por la Orquesta sinfónica de Madrid.
Anecdotas:
Olegario anota en el bloc el repertorio a
tocar en las Fiestas de Sax de 1968: «Benejama en Fiestas - Amelia Peidró - Fígaro - Churumbelerías - Le Bombardier - Les Cadets 32
Alemán - El Sabor de un Beso - Una novia en
cada puerto Fox - En Fiesta Polka - Latosillo
- Carracixet - Los Nazaríes - Ballet del Moret
- Paso a la Cábila - Chimo».
El pueblo es consciente del declive de su
Banda, carta de D. Miguel Payá Andrés y del
cronista D. Evaristo Lou comentadas en la in-
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troducción.
1969, 1970 y 1971.- No están anotados los
conciertos de estos años, pasa directamente
en el mismo bloc, de 1968 a 1972.
En 1970 ingresó en la Banda Miguel Lozano Santonja. Discípulo de Olegario y Pedro
Joaquín, sería junto con Miguel Lozano Micó
los primeros educandos que se incorporaban
en la agrupación desde hacía algunos años.
Sin duda alguna, estos nuevos brotes de juventud marcarían un punto de inﬂexión y el
inicio de una nueva etapa.
1972.- Del 24 de junio al 18 de julio.
Sólo se anotan 2 conciertos el 24 de junio
y el 18 de julio, y se interpretan 12 temas, repitiéndose La Gran Vía (Chueca).
En este año toma posesión como nuevo
alcalde D. Mariano Parra Sanjuán. «Se efectúa
una reunión conjunta con todos los miembros
de la Banda y se sientan las nuevas bases y
proyectos que harán resurgir de nuevo nuestra agrupación. Se confeccionan nuevos uniformes, se crea la Academia de Solfeo y se
acuerda nombrar subdirector de la Banda a
Pedro Joaquín Francés Sanjuán».
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1973.-No aparece anotado ningún concierto.
Pedro Joaquín Francés Sanjuán crea la
Banda de Cornetas y Tambores, con alumnos de la Academia y algunos músicos de la
agrupación.
1974 y 1975.-No aparece anotado ningún
concierto.
El que subscribe, se incorporó a la Banda,
oﬁcialmente, el 24 de junio en la festividad de
San Juan. Sería la segunda promoción de la
Academia de Solfeo creada por Pedro Joaquín. No hace falta describir la cara de satisfacción y de felicidad de Olegario al comprobar que la Academia de Solfeo empezaba a
dar sus frutos y que su querida oída y temida
Banda ya no corría el riesgo de desaparecer
como en 1919.

último premio que ostenta en sus laureles, este
año la Banda asiste a la comparsa de Moros
Nuevos de aquella población y en el acto de la
Arrancà de Músiques se concede el premio para
la Banda que mejor interpreta un pasodoble de
libre elección, premio que recae, en nuestra Banda»
Si mal no recuerdo el pasodoble fue La Voz
de Buñol del maestro D. Manuel Carrascosa.
1978.- Despedida de Olegario.
Ya no hay anotaciones en sus blocs. Olegario
sigue dirigiendo su Banda con la tranquilidad de
tener un seguro, digno y comprometido sucesor
y con la garantía de que su Banda ya la forman
42 músicos, 15 veteranos y 27 pollos, como él
solía llamarnos a los nuevos educandos.

En las crónicas del programa de ﬁestas
de1974 se describe la ﬁesta de Santa Cecilia «Llegada la festividad de Santa Cecilia,
la agrupación musical La Paz, de la villa, se
aprestó a celebrar su día. y ¡QUÉ DÍA!; ya de
buena mañana ambientaron el pueblo con sus
alegres sones y ruidosos truenos: esta alegre
ﬁesta cada año cobra más auge porque hoy
en día la banda está formada por una mayoría de muchachos jóvenes, y la juventud es
siempre más festiva; este año se sumaron a la
ﬁesta los componentes de la banda de trompetas y tambores con sus hermosas marchas.
Al mediodía, se celebró un fastuoso vermohut, prólogo de un suculento ágape, todo ello
en la posada-hostal La Aurora de la localidad.
Algunos músicos, cosa natural, se alegraron
un poco, pero todo terminó feliz. Al ágape y
demás fueron invitadas las autoridades locales. Por la tarde y con la procesión de la Santa,
por las calles principales del pueblo, terminaba la ﬁesta».
1976.- Del 24 de junio al 18 de julio.
Olegario anota los dos últimos conciertos.
Por su letra se puede comprobar el paso de
los años y la evolución del Maestro. El concierto del último 18 de Julio que se anota se
realizó en la Piscina Municipal. Aparecen nuevas marchas Cristianas y Árabes, Zoraidamir,
El Moro del Cinc y Voluntad de Fer.
1976.- El último laurel.
«El día 10 de mayo de 1976 y en la vecina
población de Biar, nuestra Banda consigue el

Pedro Joaquín Francés nos describe su emotiva despedida.
«El día 6 de septiembre de 1978 en el acto
de la Arrancà de Músiques. Olegario Pastor dirige a la Banda y después de ser interpretado el
pasodoble de Manuel Cuello, Dr. Pastor y en el
momento de arrancar al llegar al fuerte, ante el
asombro de todos, besa la Bandera y se aparta
de la formación. Es lo último que hará al frente
de la Banda».
El 18 de enero de 1982 fallecía Olegario Pastor, el Maestro, el Artista, la persona que con su
paciente mano y semana tras semana anotó en
unos pequeños blocs el evidente testimonio de
uno de los periodos más esplendorosos de la
historia de la Societat Musical La Pau de Beneixama. Los Conciertos en la Plaza.
A todos los músicos, presentes y ausentes,
feliz 175 aniversario.
Juan Bautista Romero Maestre.

NOTA: En estos 11 años de Conciertos en la Plaza
las obras más interpretadas por géneros, fueros:
- La Leyenda del Beso (Soutullo) 17 Veces.
- CZardas (Monti) 10 Veces.
- El Abanico - Pasodoble (Javaloyes) 9 Veces.
- Achares - Fox español (Pacheco) 7 Veces.
- El Paso a la Cábila. M. árabe (R. Martínez) 4 Veces.
- Victoria de los Cristianos (J. García) 2 Veces.
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REYES ESPAÑOLES
ÉPOCA CRISTIANA
Como colofón en el orden cronológico de los
Reyes Españoles en la época Medieval se presenta la última parte, el periodo “Cristiano”,
que complementa las tres anteriores ya publicadas en esta Revista Festera de Beneixama.
Recuerdo que:
En el 2013, fue sobre los Reyes Visigodos,
desde el año 411 con el rey Ataulfo hasta el
año 711 con el último rey visigodo, Don Rodrigo.
En el 2014, con el Primer Periodo Árabe,
comprendido desde el año 718 con el rey Don
Pelayo, hasta el año 1037 con el rey Bermuda III en que se extinguió la descendencia de
Pelayo.
En el pasado 2015 fue el Segundo Periodo
Árabe, que va desde el año 1037 con el rey
Fernando I el Grande, hasta el 1217 con el rey
Enrique I, poco después de la batalla de las
Navas de Tolosa.
Este año, con el periodo Cristiano, vamos
desde el 1217, con el rey Fernando III, hasta
el año 1504 con la reina Isabel I, la Católica,
ya el ﬁnal del Medioevo y la etapa previa al
Renacimiento.
Este año presentamos los dos últimos
cuadros pirograbados, que como los de años
anteriores, también están ilustrados con motivos góticos, con sellos reales y con las ﬁrmas
de los respectivos reyes, ya mas legibles.

Espero que les guste este trabajo realizado y sobre todo, desearles que pasen unas
felices ﬁestas de moros y cristianos en honor
a la DIVINA AURORA.
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1217/1252 FERNANDO III (el santo), rey
de Castilla y León. Decidido continuador de
la Reconquista que llegó a consolidar casi por
completo, no dejando un mahometano en España que no se reconociera vasallo suyo. Fundó las catedrales de Burgos y Toledo.

1284/1295 SANCHO IV el Bravo, rey de
Castilla y León, hijo de Alfonso X y de su esposa Violante. A la muerte de su padre fue
proclamado rey. Se distinguió por su bravura luchando contra los moros, mostrándose
brutal siempre en sus acciones.

1252/1284 ALFONSO X el Sabio, rey de
Castilla y de León. Poeta notable y príncipe
de los más ilustres de su tiempo. Escribió las
célebres “Cánticas en loor de Santa María”
en lengua galaica y compuso la música en
muchas de ellas. Batió a los moros en Jerez,
Lebrija, Medina y Arcos, y emparentó con el
gran rey de Aragón, Don Jaime I, el Conquistador, casándose con su hija Doña Violante.

1295/1312 FERNANDO IV, el Empecinado,
llamado así por haber sido emplazado ante el
tribunal de de Dios, por los hermanos Carvajales, a los que mandó despeñar desde la roca
de Martos.
1312/1350 ALFONSO XI, el Justiciero, rey
de Castilla y León, hijo de Fernando IV. Contribuyó a la victoria del salado de Tarifa y murió en el sitio de Gibraltar.
1350/1369 PEDRO I, el Cruel, rey de Castilla y León. Hijo de Alfonso XI. Apaciguó varias discordias de la nobleza, celebró Cortes y
publicó el ordenamiento de Alcalá. Casó con
Blanca de Borbón a la que abandonó y enterró. Murió a manos de su hermano Enrique de
Trastamara.
1369/1379 ENRIQUE II, el Bastardo, rey de
Castilla, hijo ilegítimo de Alfonso XI y de Leonor de Guzmán, y hermano gemelo de Don
Fadrique. Derrotó y mató a Pedro I en la batalla de Montiel.
1379/1390 JUAN I, rey de Castilla, hijo y
sucesor de Enrique II. Fracasó en su intento
de conquistar Portugal al ser vencido en la
batalla de Aljubarrota en 1385. Bajo su reinado se abolió la era hispánica.
1390/1406 ENRIQUE III, el Doliente por su
delicada salud, rey de Castilla, hijo de Juan I
y de Leonor de Aragón. Apenas tenía 11 años
cuando sucedió a su padre. Murió en Toledo.
1406/1454 JUAN II, rey de Castilla y León,
hijo de Enrique III y de Catalina. Sucedió a su
padre cuando contaba 2 años. Tutelado hábilmente por su tío Fernando, rey de Aragón y
por su madre. Aﬁcionado a la literatura conﬁó
el peso del gobierno a Álvaro de Luna a quien
hizo decapitar.
1454/1474 ENRIQUE IV el Impotente, rey
de Castilla e hijo de Juan II. Reinó con afrentosos incidentes, y al morir su hermano Alfonso reconoció los derechos de sucesión a su
hermana Isabel. Falleció en Madrid, dejando a
Castilla en un completo estado de desorden
y anarquía.
1474/1504 ISABEL I la Católica, reina de
Castilla, hija de Juan II y de su segunda esposa Isabel de Portugal. Por su matrimonio con
Fernando II de Aragón en 1479 y la conquista de Granada, se efectuó la unidad nacional.
Gobernó Castilla en unión con su marido, restableció el orden económico, inició la codiﬁcación de las leyes, protegió a Colón en sus
empresas, creó la Santa Hermandad y abatió
a la nobleza.
Miguel Payá Mataix
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ALCALDES REPUBLICANS
(1931-1939)

Protagonistes de la història de Beneixama
Conèixer la història d’un poble és important
per als seus habitants, perquè ens ajuda a entendre el passat i encarar millor el present. I
la història té protagonistes. Són les persones
que, d’acord amb el període que els ha tocat
viure, tenen unes actuacions rellevants de
cara als seus conciutadans i, per això mateix,
dignes de ser evocades i conegudes.
En aquest article ens proposem parlar dels
sis alcaldes republicans, que van governar Beneixama en un període polític en què van haver d’esmerçar molts esforços, intel·ligència i
coratge per eixir al pas i resoldre els problemes que se’ls presentaven. Considerem que
la revista de Festes és el lloc adequat per fer
arribar al nostre poble una part de la seua història que, publicada en altres mitjans, no tindrien ocasió de llegir.
De l’actuació d’aquests alcaldes, potser
les persones més grans en guarden memòria,
també les respectives famílies sabran dels
fets, però, després del 1939, amb la repressió,
el silenci i la por que la dictadura va imposar
als vençuts, la memòria d’aquelles persones
va ser diluïda si no esborrada.
Recordarem aquells alcaldes per saber qui
eren i quina va ser la seua dedicació al poble.

Volem retornar-los la memòria per retornarlos la dignitat i l’homenatge que es mereixen.
***
Les eleccions municipals del 12 d’abril de
1931 van provocar l’abdicació del rei Alfons
XIII i la proclamació de la República, el 14
d’abril. Així, el primer Ajuntament republicà
de Beneixama es va constituir el dia 15 d’abril
i estava format per deu regidors: sis eren republicans (dos del Partit Republicà RadicalSocialista: Roman Sanchis Silvestre i Vicent
Conca Amorós, i quatre del Partit Socialista:
Cosme-Damià Juan Valdés, Pepe Maestre
Mollà, Jesús Maestre Candela i Pepe Vicent
Sarrió), dos eren monàrquics moderats (Pepe
Toni Amorós Sanchis i Pepe Conca Navarro) i
dos monàrquics conservadors (Joan Baptiste
Molina Sans i Francisco Navarro Ribera). La
votació d’alcalde va donar com a resultat nou
vots a favor de Roman Sanchis i un en blanc.
De l’elecció del 12 d’abril de 1931 arranca la legalitat democràtica republicana en
l’Ajuntament de Beneixama. Aquesta legalitat fou anul·lada pel govern (de dretes), el
26 d’octubre de 1934, amb la designació pel
governador civil d’una comissió gestora i d’un
alcalde no republicà, el qual, per la dita raó,
no està inclòs en aquest article.
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La gestió dels afers quotidians de
l’Ajuntament es va veure interferida per problemes ideològics i de convivència, en aquells
anys convulsos on la major part de les dretes
no acceptaven la República (ﬁns al punt de
fer un colp d’estat militar i iniciar una guerra:
1936-1939) i l’esquerra més radical era partidària de l’acció directa (contra propietats i
persones signiﬁcades de dreta). L’activitat
més administrativa de l’Ajuntament haurà de
ser objecte d’un altre estudi, ja que en aquest
article ens centrarem sobretot en la tasca
d’evitar danys irreparables i morts, que dugueren a terme els alcaldes republicans.

Roman Sanchis Silvestre (Beneixama, 18921947) va ser comerciant, propietari d’una
tenda de teixits, i una
persona progressista
i culta, molt humanitària. Es va casar dues
voltes i va tenir un ﬁll
de la primera dona,
Desamparados Pastor,
(any 1943)
i dos ﬁlls i dues ﬁlles
de la segona, la mestra Conxita Cortina. L’any
1930 va formar, amb uns quants amics, la
secció local del Partit Republicà Radical-Socialista (d’Alcalà Zamora) i van passar, l’abril
de 1934, a la recent constituïda Esquerra Republicana (de Manuel Azaña), que Roman va
presidir ﬁns al ﬁnal de la guerra.
La seua alcaldia no va tenir un desenvolupament lineal, ja que va causar-ne baixa en
diversos moments, en algunes ocasions per
motius professionals però en d’altres pel pes
de les circumstàncies polítiques. Així, va ser
alcalde efectiu: del 15 d’abril al 22 d’octubre
de 1931; del 2 de juny al 26 d’octubre de 1934;
del 15 de setembre de 1936 al 23 de març de
1937; del 9 de gener al 23 de febrer de 1938.
Durant la guerra, va protegir moltes persones de dretes del poble (tots els qui li ho
demanaren), expedint-los carnets d’Esquerra
Republicana (amb data anterior al 18 de juliol
del 1936). Amb això, podien moure’s lliurement
i reunir-se en la seu d’aquest partit, on aproﬁtaven per escoltar les notícies d’emissores
franquistes, tal com aﬁrmen els mateixos interessants en declaracions contingudes al sumaríssim núm. 9539. També va proporcionar
els documents que van permetre a Francisco
Amorós Sanchis instal·lar-se en Alacant com
a metge militar, a Baptista Ferrero Conca po-

der viure a Manzanares sense ser perseguit i
a Jaime Miquel Lluch poder prestar servei en
el Centre Farmacèutic d’Alacant. Així mateix,
va intercedir per la llibertat dels cinc falangistes de Beneixama que havien estat jutjats i
condemnats a un any de presó (novembre de
1936): quatre van eixir abans dels set mesos i
un va complir l’any complet.
Malgrat tot això, amb les acusacions
d’haver estat membre i president d’Esquerra
Republicana, d’haver presidit la comissió
qualiﬁcadora de “desafectos a la República”,
de tenir una “conceptuación religiosa mala”
i de la “ayuda que el procesado de manera
no continua prestó a la causa roja”, va ser
condemnat per “auxilio a la rebelión” a sis
anys de presó. Va estar tancat, a Villena, del
17 de maig al 4 d’octubre de 1939 i, a partir
d’aquesta data, va estar en “prisión atenuada”, al seu domicili, havent-se de presentar
quinzenalment a la Guàrdia Civil.

Cosme-Damià
Juan
Valdés
(Beneixama,
1889-1963) va ser jornaler, sabia de lletra
i comptes, era una
persona íntegra i de
bons sentiments. Es va
casar amb Quiqueta
Luna Barceló, amb qui
va tenir una ﬁlla i tres
ﬁlls. Va ser fundador
(any 1935)
del Partit Socialista en
1916 i de la UGT, on va ocupar els càrrecs de
president, secretari i vocal. Va participar en la
vaga obrera de 1917, per la qual cosa va patir
presó en el castell d’Alacant. Va ser president
de la societat d’obrers agrícoles de la UGT “La
Aurora” (1935). En 1936 es va aﬁliar al Partit
Comunista de Beneixama, per diferències
amb els dirigents del Partit Socialista.
Va ocupar l’alcaldia de Beneixama només
de forma accidental, en tant que primer tinent
d’alcalde, substituint l’alcalde. La primera vegada, el 22 d’octubre de 1931, per dimissió de
Roman Sanchis; el mateix dia, va presidir la
sessió d’elecció del nou alcalde, on resultà
elegit Vicent Conca. La segona vegada, el 22
de desembre de 1932, per dimissió de Vicent
Conca; en aquesta ocasió, va fer d’alcalde ﬁns
el 29 de desembre, en què va ser elegit Pepe
Maestre. La tercera vegada, el 14 de maig de
1934, per dimissió de Pepe Maestre; va convocar l’elecció de nou alcalde per al 29 de maig
però no hi va resultar elegit cap candidat (a
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Pepe Conca Navarro li va faltar un vot per obtenir la majoria absoluta estipulada); per això,
es va repetir l’elecció el 2 de juny i va resultar
elegit Roman Sanchis. La quarta vegada, el
30 de maig de 1936, per absència de Roman
Sanchis; immediatament, Cosme-Damià Juan
va cedir l’alcaldia al segon tinent d’alcalde, Vicent Conca, per ser aquest del mateix partit
que Roman Sanchis.
Durant la guerra, va ser membre de la
Comissió d’Assentaments encarregada de la
parcel·lació de les ﬁnques rústiques conﬁscades. Per mediació d’una tia de la dona, va
tenir amagada a sa casa una monja, sota la
seua protecció i alimentació. Es va enfrontar
amb el comitè del Front Popular de Biar per
evitar que a uns mitgers de Beneixama, que
portaven ﬁnques de propietaris de Biar, els
fóra conﬁscada la collita.
Va estar processat en el sumaríssim 7192 i,
amb les acusacions de ser “gran comunista”
i que “persiguió a las personas de derechas”,
sense cap més prova ni concreció, va estar
condemnat (encara no sabem a quants anys),
va rebre pallisses i va patir presó durant 17
mesos, en Villena, Monòver i Alacant. El testimoni oral de Manuel Vicent Berbegal (el 5
de juliol de 2008) és esfereïdor: “Jo anava a
Villena a vore mon pare, tancat, i recorde el
tio Damià tot inﬂat i ple de morats”.

Vicent Conca Amorós (Beneixama, 18991962) va ser agricultor
i una persona llegida
i preparada políticament, amb autoritat
moral i energia, i generosa a l’hora d’ajudar
els seus paisans. Es
va casar amb Pepa
Sirera Francès i van
(any 1952)
tenir quatre ﬁlls. L’any
1930 va ser fundador de l’agrupació local del
Partit Republicà Radical-Socialista (d’Alcalà
Zamora) i, a partir d’abril de 1934, membre
d’Esquerra Republicana (de Manuel Azaña).
Va ser secretari del Sindicat del Reg a partir
del 5 de setembre de 1936, quan l’Ajuntament
el va expropiar. Va ser vocal i president del
comitè del Front Popular des d’octubre de
1938 ﬁns a la seua incorporació a ﬁles (Infanteria de Marina, Cartagena) en febrer de 1939.
Va ser alcalde de Beneixama en dos períodes: del 22 d’octubre de 1931 al 22 de desembre de 1932, per elecció, i del 30 de maig
al 15 de setembre de 1936, en substitució de
Roman Sanchis. En les festes del 1932, en
contra de l’opinió dels partits i sindicats del
Front Popular, va autoritzar i garantir les pro-

192

cessons, com a dret de manifestació dels
catòlics; al mateix temps, va defensar la laïcitat de l’Ajuntament, mantenint-lo al marge
d’actes confessionals i prohibint que s’hi exhibiren imatges religioses. Després, va ser ell
qui va regir el poble en els moments més difícils de l’inici de la guerra.
Iniciada la guerra, el 18 de juliol de
1936, tant ell com la resta dels regidors de
l’Ajuntament estaven decidits a evitar que hi
hagueren morts al poble per causes polítiques. Fins i tot, Vicent Conca va exposar la
vida, en plantar-se, pistola en mà, davant de
forasters de la FAI que pretenien endur-se el
capellà (amagat en una casa de Beneixama).
I protegint i afavorint la fugida de destacades
persones de dretes nascudes o residents al
poble, així com evitant la detenció d’altres i
algunes conﬁscacions de béns particulars. En
això, són totalment concordants els testimonis orals i els documents conservats als arxius.
No obstant la seua bona actuació, va ser
processat en el sumaríssim 7545 i va ser condemnat a 12 anys per “auxilio a la rebelión”,
amb les “acusacions” de la seua ﬁliació política, dels càrrecs que va ocupar, de ser “autor
de inﬁnidad de denuncias contra individuos
derechistas que se encontraban en los diferentes frentes” i, per si fóra poc, de ser “responsable de cuantos actos han ocurrido en
Benejama (su pueblo) mientras él era presidente del Frente Popular”. Tant en aquest cas,
com en tots els altres, les acusacions partien
sempre dels informes enviats des del poble
(Falange, Ajuntament i Guàrdia Civil). A la
presó va estar respectat, en el sentit que no li
van pegar, i va estar tancat a Villena, Alacant
i Osca, d’on va eixir en llibertat condicional
el 20 de desembre de 1942. Al sumari també
consta, amb data d’1 de juliol de 1951, el pas a
la situació de llibertat deﬁnitiva. Si és que es
pot parlar de “llibertat” en dictadura.

Pepe Maestre Mollà (Beneixama, 1895
– Azille, 1989) va ser
agricultor i, des de
ben jove, quan va treballar a França, va
esdevenir un fervent
convençut de la causa
de l’emancipació de la
classe obrera i va suportar un llarguíssim
(any 1939)
exili amb total dignitat.
Es va casar amb Teresa Martínez Pérez i van
tenir tres ﬁlls i dues ﬁlles. Va ser dels fundadors
de la UGT i del Partit Socialista de Beneixama.
Va ser president de la comissió qualiﬁcadora
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de “desafectos a la República” (novembre de
1936), representant de l’Ajuntament en la Comisión Provincial de Abastos (març de 1937),
administrador de les ﬁnques urbanes expropiades per l’Estat a Beneixama (maig 1937)
i president del comitè del Front Popular des
d’agost de 1936 a octubre de 1938.
En aquella dècada dels anys 30 del segle XX, va ser ell qui més temps va ocupar
l’alcaldia de Beneixama: del 29 de desembre
de 1932 al 14 de maig de 1934; del 23 de març
al 13 de desembre de 1937; del 23 de febrer
de 1938 a l’1 de febrer de 1939, és a dir, un
període d’any i mig al començament de la república i dos més durant la guerra. Aquests
darrers, de moltes complicacions.
Als aspectes de l’època de la guerra que
ja hem anat comentat, s’afegeix l’escassesa
d’aliments i la necessitat de racionament,
de manera que es van produir molts problemes amb la gent de dretes i també entre les
esquerres, segons conten els informadors
orals. Així mateix, Pepe Maestre va evitar que
s’emportaren les joies de la Mare Déu, a risc
de la seua persona, quan van venir membres
armats del comitè de Recuperacions d’Alcoi,
una matinada, i van trucar a sa casa per tal
que els obrira l’ermita; la dona els va passar
en raons mentre ell, per la porta de darrere, va
anar a l’ermita i, també per la porta de darrere, les va traure i les va deixar en mans de la
senyora Escolàstica, la mare del metge Juan
Pastor Valdés.
Davant la ﬁ imminent de la guerra i la repressió que s’hi podia preveure, seguint les
indicacions del dirigent socialista Rodolfo
Llopis, l’1 de febrer de 1939 Pepe Maestre va
eixir de Beneixama, a peu, i va fer camí per
Biar, Castalla i l’estret Roig cap a Alacant. Des
d’allà, a bord de l’Stanbrook, va arribar a Orà,
on passà moltes penalitats abans de poder retrobar-se a França, ja acabada la guerra mundial, amb la seua dona i ﬁlls. El processaren en
rebel·lia en el sumaríssim 5270 i l’acusaren de
tots els mals. No va voler tornar a Beneixama
ﬁns que no va morir Franco.

Jesús Maestre Candela (Beneixama, 18981983) va ser agricultor
i espardenyer, ﬁdel a
les seues conviccions
socialistes,
era
un
home ferm, de caràcter enèrgic, que es va
fer respectar. Es va
casar amb Teresa Mar(any 1933)
tínez Bellod i van tenir
dues ﬁlles i un ﬁll. Es va aﬁliar a la UGT en
1919 i en va ser president en 1936. També va

presidir la cooperativa “Porvenir del obrero”
(1934) i va ser membre del comitè del Front
popular i del comitè d’incautacions.
Va ser alcalde de Beneixama molt poc de
temps, en substitució de Pepe Maestre, entre
el 16 de desembre de 1937 i el 9 de gener de
1938, però va ser un membre important de
l’Ajuntament (com a regidor i tinent d’alcalde)
durant tota la República. El 15 d’abril de 1935
va morir el seu germà Vicent, de 32 anys, i
l’enterrament es va fer pel civil i el van dur a la
Casa del Poble.
En iniciar-se la guerra, Vicent Conca, Jesús Maestre i Baptiste Valls van prendre al seu
càrrec la protecció de la comunitat de monges carmelites del poble. Així, Vicent Conca
les va visitar per oferir-los ajut i, quan elles
van demanar traslladar-se a llocs més segurs,
les van organitzar l’eixida, proporcionant-los
salconduïts, roba de paisà i un cotxe i una
camioneta. Baptiste Valls les va acompanyar
de matinada i a peu a un lloc discret i Jesús
Maestre es va fer càrrec de la seua custòdia i
de dirigir el viatge a les cases particulars de
València i voltants que elles van indicar. Així
consta en declaracions que va fer la superiora,
Isabel Tarín: “fuimos acompañadas por el vecino de esta localidad Jesús Maestre Candela
(...) no consintió el mencionado Jesús Maestre Candela que quedáramos a disposición
de los guardianes del control de la carretera
de Valencia, en esta capital, cuando al llegar
detuvieron al coche en el que viajábamos (...)
siendo conducidas seguidamente a los domicilios que indicamos y siempre acompañadas
por este Sr. Maestre Candela, al cual tuvimos
que agradecerle el no sufrir ningún serio percance en aquellos difíciles días”
Però la repressió de la postguerra no entenia de bondats. Jesús Maestre va ser processat en dos sumaris, acumulats, el 139 i el
5265, amb acusacions d’haver fet informes
contra persones de dretes, a les quals no els
va passar res, i de participar en l’administració
de les ﬁnques conﬁscades. Va ser condemnat
a 20 anys de presó, per “adhesión a la rebelión”, i va estar tancat a les presons de Villena,
Monòver i Alacant, d’on va eixir en llibertat
condicional el 12 de maig de 1943. I encara,
el juliol de 1966 (27 anys després d’acabarse la guerra!), la “Junta Local de Libertad
Vigilada” de Beneixama enviava al Jutjat de
Primera Instància i Instrucció de Villena, “por
orden de la superioridad”, una “Relación de
liberados condicionales sometidos al servicio
de libertad vigilada”, on ﬁgura Jesús Maestre
amb altres quinze persones. Una llarguíssima
repressió...
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Miquel Martínez Pérez (Beneixama, 18981972) va ser estanquer
i fuster, una persona de
caràcter bondadós i un
entusiasta dels principis de llibertat, igualtat
i fraternitat de la causa
republicana. Es va casar amb Francisca Albero Botella i va tenir
(any 1965)
dues ﬁlles. En 1930 es
va aﬁliar al Partit Republicà Radical-Socialista
(d’Alcalà Zamora) i, a partir de setembre de
1934, va fundar l’agrupació local d’Unió Republicana (de Martínez Barrio), de la qual va
ser president. Va ser l’organitzador del míting
celebrat al teatre Cervantes de Beneixama el
13 de febrer de 1936, on van intervenir els dirigents del Front Popular d’Alacant Vicente Alcalde, Teodomiro Lopez i Rodolfo Llopis. En
les eleccions d’aquell 16 de febrer, a la província d’Alacant, va guanyar obertament el Front
Popular, amb 5 diputats (2 del Partit Socialista, 2 d’Esquerra Republicana i 1 d’Unió Republicana), mentre que les dretes de la CEDA
van traure 2 diputats.
Va ser alcalde durant els dos darrers
mesos de la guerra, entre l’1 de febrer i el 31
de març de 1939. En aquella precarietat ﬁnal,
conﬁava encara en el triomf de legalitat republicana i animava la gent a resistir i lluitar, com
ho feia el general Miaja al front de l’exèrcit de
la República.
En aquells moments tan difícils del ﬁnal
de la guerra, va assumir la funció d’alcalde al
servei del poble i, per exemple, es va oposar a
la mobilització dels dos metges i el farmacèutic, dient a l’autoritat militar d’Alcoi que eren
“necessaris i no substituïbles”. Així mateix, es
va preocupar perquè continuara funcionant el
consell local de primera ensenyança i l’escola.
Com que, en novembre de 1936, va ser
encarregat pel comitè del Front Popular de
conduir a Alacant els cinc falangistes detinguts i de declarar en el judici, la repressió sobre ell va ser més acusada. Va rebre pallisses
i va estar condemnat a molts anys de presó,
amb acusacions tan falses com que “fue uno
de los dirigentes marxistas de la localidad”. A
la presó va treballar molt per poder enviar alguns diners a la dona i les ﬁlles. Va estar pres
més de sis anys, a Villena, Monòver, Alacant,
Alcalà de Henares i València, d’on va eixir en
llibertat condicional el 3 de juliol de 1945. No
cal dir que la llicència de l’estanc li va ser retirada immediatament, en acabar-se la guerra.
Miquel Martínez també ﬁgura en la “Relación
de liberados condicionales sometidos al servicio de libertad vigilada”, de juliol de 1966,
mencionada abans.
***
El nostre estudi sobre els sis alcaldes republicans de Beneixama, fet a partir de docu-
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ments d’arxiu i d’informacions orals, ens porta
a la conclusió que tots ells van avantposar la
salvaguarda de les persones a la ideologia, i
així van aconseguir allò que molt explícitament va ser declarat, el 24 de març de 1941,
pel rector de la parròquia, Rafael Revert, i per
la superiora de les monges, Isabel Tarín, amb
el vist-i-plau de l’alcalde Mariano Parra Navarro: “respecto a salvar vidas de las personas,
lo demuestra el hecho de que durante aquel
tiempo, ni después siguiendo sus normas, no
se cometió ningún asesinato en el pueblo, de
lo que pocos pueden vanagloriarse, y aun les
cabe la honra de que en su término no se cometiera ningún asesinato”.
Salvar vides de persones, siguen les que
siguen, no vol dir deixar de ser coherents amb
la seua forma de pensar, laica i republicana.
En aquest sentit, cal dir que a Beneixama es
van cometre errors, com ara requisar i cremar
imatges religioses, i les autoritats no van intervenir per evitar-ho, però ja s’entén que a
les persones se’ls pot fer mal mentre que les
imatges no pateixen. No té la mateixa responsabilitat criminal trencar o cremar imatges
que torturar o matar persones.
És clar que, en aquest article dedicat als
sis alcaldes republicans, ens hem deixat forçosament molts aspectes, fets i persones
importants d’aquells anys. No hem parlat de
tots els ﬁlls del poble que van morir per culpa
d’aquella guerra, que són molts més dels que
la gent es pensa, ni de moltes altres detencions i empresonaments, ni de la producció
agrícola i industrial de Beneixama durant la
guerra, que no es va aturar mai, ni d’altres dirigents polítics o sindicals del Front Popular,
com ara el respectat i dissortat Pepe Toni Mollà, que tant van intervenir en la gestió dels
afers públics, ni del projecte de Grup Escolar
que s’havia de construir al costat de la Casa
del Poble, cantonada a la carretera, ni de tantes i tantes coses i episodis de la nostra història que hauran de ser objecte de treballs
posteriors.
Els sis alcaldes republicans van patir molta
repressió immerescuda (els anys de presó o
exili, les pallisses, el patiment de les famílies,
l’empobriment, les malalties adquirides a la
presó, la marginació social, el silenci, la por...).
I de la mateixa manera que ells van salvar
moltes persones i els seus béns, independentment de la seua ideologia, ara el poble, tot
el poble, independentment de la ideologia de
cadascú, està en deute amb ells.
Josep Guia i Maria Conca
Universitat de València
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ALCALDES DE BENEIXAMA DURANT LA REPÚBLICA (1931-1939)

1930-1931

Manuel Puig Valdés

(Darrer alcalde de la Monarquia d’Alfons XIII)

----------------------------------------------------------

15-04-1931

Roman Sanchis Silvestre

(Primer alcalde de la República. Elegit: 9 vots, 1 en blanc)

22-10-1931

Cosme-Damià Juan Valdés

(Alcalde accidental, per dimissió de Roman Sanchis)

22-10-1931

Vicent Conca Amorós

(Elegit: 7 vots, 1 en blanc)

22-12-1932

Cosme-Damià Juan Valdés

(Alcalde accidental, per dimissió de Vicent Conca)

29-12-1932

Pepe Maestre Mollà

(Elegit: 7 vots, 1 en blanc)

14-05-1934

Cosme-Damià Juan Valdés

(Alcalde accidental, per dimissió de Pepe Maestre)

29-05-1934

(Elecció frustrada d’alcalde:
Pepe Conca, 5 vots: li’n falta un
Roman Sanchis, 4 vots
Pepe Toni Amorós, 1 vot)

02-06-1934 Román Sanchis Silvestre

(Elegit: 6 vots)

26-10-1934

(Designat ell i una Comissió Gestora pel Governador Civil)

Vicent Silvestre Payà

23-02-1936 Roman Sanchis Silvestre

(Restitució del consistori democràtic elegit el 12-04-1931)

30-05-1936 Cosme-Damià Juan Valdés

(Alcalde accidental, en absència de Roman Sanchis)

30-05-1936 Vicent Conca Amorós

(Alcalde accidental, en absència de Roman Sanchis,
per cessió de Cosme-Damià Juan)

15-09-1936

Roman Sanchis Silvestre

23-03-1937 Pepe Maestre Mollà

(Reincorporació a l’alcaldia)
(Elegit pel nou ajuntament de temps de guerra, seguint la
directriu del ministeri de Governació, format per representants
dels partits i sindicats del Front Popular)

15-12-1937

Miquel Martínez Pérez

(Alcalde accidental, per dimissió de Pepe Maestre i en absència
del primer tinent d’Alcalde, Jesús Maestre)

15-12-1937

(Elecció frustrada d’alcalde:
Juan Silvestre, 3 vots: no accepta el càrrec
Pepe Maestre, 1 vot
Miquel Martínez, 1 vot)

16-12-1937

Jesús Maestre Candela

(Alcalde accidental, per dimissió de Pepe Maestre)

09-01-1938 Roman Sanchis Silvestre

(Designat pel Governador civil, a proposta del consistori)

23-02-1938 Pepe Maestre Mollà

(Designat pel Governador civil, a proposta del consistori)

01-02-1939

(Designat pel Governador civil, a proposta del consistori)

Miquel Martínez Pérez

----------------------------------------------------------

01-04-1939 Pepe Toni Payà Conca

(Primer alcalde de la Dictadura de Franco)
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LA VALL DE BENEIXAMA
DURANT LA REBEL·LIÓ
MUDÉJAR
La Vall de Beneixama durant la rebel·lió mudèjar del 1276.
En els primers mesos de 1275 els benimerins, amb el seu sultà Abú Yúsuf Ya’qúb al cap,
van desembarcar en la península. Aquest sobirà marroquí havia aconseguit reconciliar i
unir els musulmans de Granada, Màlaga i de
Guadix, i amb un poderós exèrcit s’enfrontà
als castellans prop d’Écija pel mes de maig,
i en la dita batalla els cristians van patir una
severa derrota. Més avant, el 25 d’octubre del
1275, els castellans foren novament vençuts
en la Torre del Campo, a la vora de Jaén, i en la
lluita va ser capturat i executat posteriorment
l’arquebisbe primat de Toledo, Sanç d’Aragó,
que era ﬁll de Jaume I. La repercussió d’estes
victòries fou enorme entre els musulmans del
sud d’Espanya i entre els mudèjars del Regne
de València, ja que els primers veien possible
una reconquista de part d’al-Andalus, mentre
que els segons somiaven recobrar el passat
gloriós del Sharq al-Andalus.
El resultat d’ambdues batalles va provocar
al País Valencià un atac generalitzat a les moreries. Es tractà d’operacions de saqueig i de
rapinya originades per l’odi racial, la cobdícia
i per un desig de venjança i al mateix temps
por popular; no obstant això, les moreries i les
localitats mudèjars estaven sota la protecció
reial, per la qual cosa Jaume I no va tolerar
aquestes accions contra els seus súbdits sarraïns que foren dirigides, majoritàriament,
per un tal Miquel Peris al capdavant de companyies de malfactors i lladres1.
Paral·lelament a estos fets es van produir
desordres socials en la ciutat de València; en
concret, atacs a les vivendes dels prohoms2.
Les dues coses motivaren una convulsió desconeguda en el Regne de València des de
l’època de la Conquesta, i Jaume I va haver
d’actuar amb mà dura. Així, i respecte a les
agitacions civils, el monarca aragonés imposà
als ciutadans de València que van participar
en les mateixes una multa de 100.000 sous3,
i quant als saquejos de les moreries i llocs de
mudèjars envià contra els malfactors el seu
ﬁll, Pere Ferrandis d’Híxar4, al front d’un fort
contingent de tropes. El ﬁll del rei5 va reduir
1

Jaume I, “Crònica o Llibre dels Feits”. Cap. 554.

2

Ibidem.

3

Jaume I, “Crònica o Llibre dels Feits”. Cap. 555.

4

Jaume I, “Crònica o Llibre dels Feits”. Cap. 554.

5

Pere Ferrandis era ﬁll natural del Conqueridor i
de Na Berenguela Fernández i, a partir del 1268,

els bandits, obligant-los a eixir del país i ajusticià als qui van caure en el seu poder; tanmateix, cal assenyalar que la depuració i identiﬁcació dels culpables durà alguns anys, i en
això es van encausar els habitants de diverses
localitats com Peníscola, Orpesa, Onda, Segorbe, Llíria, València, Alzira, Cocentaina etc.,
el que ens ve a dir que el moviment popular
fou global. Allò, també ens informa que els
assalts a les moreries no van ser necessàriament simultanis, i que potser els principals es
produïren al 1275, davall les ordres de Miquel
Peris, i altres en el 1276, quan la sublevació
dels mudèjars valencians ja havia esclatat.
Ni Jaume I, ni el seu successor, Pere el Gran,
van perdonar en principi estos atacs als seus
vassalls sarraïns, atés que sense cap mena de
dubte anaven en contra dels interessos de la
corona, però al ﬁnal hi hagué una amnistia general en el 12836.

La Penya Migjorn de Xixona (lasrutasdemoskys.
blogspot.com.

D’altra banda, els almogàvers de València,
de Catalunya i d’Aragó, al saber que els benimerins havien creuat l’Estret i derrotat els
castellans, es van concentrar en la Penya de
Xixona disposats a combatre els musulmans.
La Crònica de Bernat Desclot aﬁrma que
8.000 homes es reuniren al peu de la dita penya i que van saquejar l’horta d’Alacant i, posteriorment, els llocs de mudèjars del Regne

va ser conegut com Pere Ferrandis d’Híxar.
6

“Aureum opus regalium privilegiorum civitatis
et regni Valentie”. València, 1515. Edició de Luis
de Alanya, 1972. Pere II, doc. 11, fol. 30v.
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El castell de Biar

de València7. Aquestes incursions dels almogàvers cal distingir-les dels assalts a les moreries perpetrats pels habitants cristians de les
viles, encara que tampoc és impossible que
els almogàvers participaren en alguns d’ells
conjuntament amb els ciutadans, i tot sembla
indicar, en principi, que no tingueren relació
amb els saquejos de Miquel Peris. En teoria,
doncs, devem diferenciar tres tipus d’atacs a
les moreries i a les localitats de sarraïns del
País Valencià: els efectuats per Miquel Peris,
els realitzats pels habitants cristians de les
poblacions a les seues moreries –i àdhuc a les
propietats dels moros convertits- i les accions
de saqueig perpetrades pels almogàvers, per
bé que podria haver-hi casos en què els tres
atacants participaren conjuntament. El tema
està molt confús, i això se deu al fet que la
Crònica de Jaume I es referix, en els assalts
als llocs de mudèjars, tan sols a Miquel Peris i a la seua gent, i no cita els almogàvers,
mentre que en la de Desclot es mencionen
estos últims però no Miquel Peris. Estan parlant ambdues cròniques dels mateixos saquejadors de les localitats sarraïnes? En el fons
sí, però nosaltres pensem que els almogàvers
no tenien perquè estar necessàriament organitzats i que, per tant, actuarien per lliure, integrats en diferents quadrilles o companyies;
al contrari, Miquel Peris havia aconseguit formar un xicotet exèrcit compost per malfactors i bandits, en el que potser participaven
alguns contingents d’almogàvers. No hi hauria a penes coordinació entre els mercenaris
que, després de saquejar l’horta d’Alacant,
van romandre en el Regne de València i els
hòmens de Miquel Peris, d’ací que Pere Ferrandis d’Híxar acabara ràpidament amb les
incursions d’ambdós i els obligara a eixir del
país a ﬁnals del 1275 i principis de 1276. Nogensmenys, cal destacar que cap de les dues
cròniques fa referència als atacs dels cristians
a les moreries de les seues respectives pobla7

Desclot, Bernat. “Crònica”. Cap. 67.

cions, màximament quan aquests ciutadans
romangueren en les viles on residien després
dels assalts; no van fugir com els almogàvers i
els homes de Miquel Peris, i per això foren encausats i van haver-hi de respondre davant de
la corona; tanmateix, cap de les cròniques fa
tampoc al·lusió a estos procediments penals.
Finalment, assenyalar que aquests atacs a les
moreries es produïren al llarg d’un període de
temps de més d’un any, tant a ﬁnals del 1275
com en el 1276, quan la revolta mudèjar ja havia esclatat.
Com van viure els habitants de la Vall de
Beneixama estos esdeveniments? La documentació tan sols aporta una dada que veurem a continuació, per la qual cosa hem de
fer conjectures. El lògic, és suposar que pel
Camí de Xàtiva, mitjançant mercaders, arribarien notícies alarmants del desembarcament
en la península de les tropes benimerines,
però el cert és que els pobladors de la vall
contemplarien el pas, segons els historiadors
regnícoles, d’un exèrcit compost per 1.000
cavallers i 5.000 peons que Jaume I envià a
Múrcia sota el comandament de l’infant Pere,
en ajuda d’Alfonso X, a la primeria del 1275.
El Regne de Múrcia, com sabem, va ser reconquistat per Jaume I en 1266 i repoblat per
catalano-aragonesos8; era, doncs, una zona
tampó, un ﬁltre contra les incursions musulmanes en el País Valencià. La presència d’eixe
exèrcit comportava el tragí de queviures, pertrets etc., i la major part d’això es realitzaria
pel Camí de Xàtiva, d’ací que el coneixement
de la situació fóra total entre els habitants de
la vall.
Una prova documental la tenim en un escrit datat el 9 de juny del 1275, al que el Conqueridor reconegué deure a Jaume, bisbe
d’Osca, l’import de 720 caﬁssos de blat, segons la mesura de Lleida, que l’esmentat pre8

“El Camí de Xàtiva en els anys 1264-66”.
Programes de Festes del Camp de Mirra i de
Beneixama del 2011. J. Luis Pons i J. Juan Puig.

BENEIXAMA
lat va subministrar a l’infant Pere, i per la qual
cosa es consignaren a favor seu els ingressos
de Biar i d’Alzira9. Pot parèixer un tant paradoxal, però és el que va succeir: les rendes de
Biar, localitat sarraïna, es destinaren a contrarestar l’ofensiva dels benimerins.

Fragments de gerra. Segle XIII. Torre de Beneixama

D’altra banda, indicar que no hi ha cap
base documental de què els cristians de la
Vall de Beneixama agrediren els mudèjars de
la mateixa. Per a què anaven a fer-ho si eren
els seus eixàrics o parcers? Això seria absurd,
i quant als sarraïns de Biar, assenyalar que els
repobladors catalano-aragonesos d’Almizra
i de Beneixama no tenien la força suﬁcient,
ni cap intenció de fer-los dany. Igualment, tot
indica que el moviment de tropes regulars va
ser continu ﬁns al ﬁnal del 1275, la qual cosa
degué dissuadir als almogàvers d’efectuar
saquejos en la comarca. Així mateix, en els
comptes de Biar presentats pel seu alcaid,
Pere de Segura, “Seguret”, i l’alamí de la localitat, Mahomat Avincelim, el 26 de febrer del
1276, no es fa referència a cap atac o assalt a
la població mudèjar de Biar10. La conclusió és
clara: en la Vall de Beneixama, al contrari que
en molts altres llocs del Regne de València,
no es van produir alteracions socials durant
el 1275. En això, i ho repetim una vegada més,
degué inﬂuir l’incessant desplaçament de
contingents regulars, encara que la veritat és
que Biar es va sublevar uns mesos després.
Per març els esdeveniments es precipitaren; així, coneixem que Jaume I, el 3 de març
del 1276, va disposar que s’avituallaren per a
dos mesos els castells i viles d’Alcalà, Cocentaina, Penàguila, Biar etc., i que el dia quatre
manà als batlles de les poblacions “ultra Xúquer” que els musulmans romangueren en els

9

A.C.A. Reg. 20, fol. 263v. 9 de juny del 1275,
Perpinyà. El bisbe d’Osca es tractava de Jaume
Sarroca, que era ﬁll natural de Jaume I i d’Elvira
Sarroca, i per tant germà de l’infant Pere. Per
altra part, indicar que els 720 caﬁssos de blat,
equivalents a uns 144.000 kg, es degueren
transportar per mar al port d’Alacant.

10 A.C.A. Reg. 23, fols. 60-60v. 26 de febrer del
1276, Dénia. Posteriorment, el 3 de març del
1276, es van conﬁrmar els comptes presentats
per l’alamí de Biar, Mahomat Avincelim, en Alzira.
A.C.A. Reg. 20, fol. 327.
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plans, i que se’ls prohibira pujar als castells11;
igualment, el 13 de març va convocar les hosts
dels seus regnes per a la pròxima Pasqua. Per
a llavors, sembla que l’alcaid Ibrahim ja s’havia
rebel·lat i reconstruït el bastió defensiu de Serra de Finestrat, i que varies fortaleses havien
caigut en poder dels sarraïns12; nogensmenys,
i per a la nostra investigació sobre la Vall de
Beneixama, el que ens interessa és estudiar
dos documents que s’estengueren el 16 de
març del 1276, i que vénen a resumir i a informar-nos sobre els dos fets que hem analitzat
ﬁns ara: els atacs a les localitats de mudèjars
i moreries i l’inici de la revolta general dels
sarraïns valencians. La singularitat d’ambdós
escrits, que es refereixen a Gil Martín de Oblites, consisteix en què aquest va ser el primer
cavaller que posseí l’alqueria de Beneixama;
concretament, un parell de mesos després,
des del 9 de maig del 1276, i la seua traducció
és la següent:
Absolem i perdonem a vós: Gil Martín de
Oblites, quant a la queixa que de vos teníem
ﬁns a este dia per raó del saqueig13, i altres
danys que vau fer als sarraïns; als mateixos, o
a qualssevol altres persones. Així doncs, que
no sigueu obligat mai per Nos o els Nostres
d’ara endavant en alguna cosa de les predites,
sinó que sigueu d’això lliure i total i perpètuament absolt, segons millor puga ser dit per
al vostre bon i sincer intel·lecte. I a més, us
donem guiatge i us assegurem amb justícia, i
als vostres béns, per tots els llocs de tots els
nostres dominis, per a anar, romandre i tornar
fora de perill i segur. Manant etc. Donat a València, el 16 de març de l’any de més amunt
(1276)14.
(II) Concedim a vós: Gil Martín de Oblites que, amb aquells peons15 que poguéreu
reunir, vingueu per a fer-nos, el temps necessari, un servici contra els sarraïns del Regne
de València que s’han sublevat contra Nós, i
la nostra senyoria (¿?), en el dit regne. Així
mateix, Nos perdonem i absolem els peons
avantdits quant a la queixa que d’ells teníem
ﬁns aquest dia per raó del saqueig16, o d’altres
danys que feren als sarraïns del dit regne; als
mateixos, o a qualssevol altres persones. I, als
11

Curiosament, Desclot, en la seua Crònica,
aﬁrma que, arran dels atacs dels almogàvers
als mudèjars ocorreguts a ﬁnals del 1275, el
Conqueridor ordenà que aquests pujaren als
castells i romangueren junt als seus murs, amb
els seus bens i ramat; allí, segons Desclot, els
sarraïns comprovaren que les fortaleses no
estaven ben guarnides, el que va provocar la
captura posterior d’un nombre important de les
mateixes.

12 Jaume I, “Crònica o Llibre dels Feits”. Caps. 555556.
13 “Barreguii”. Del català “barreig” o “barrejar”.
14 A.C.A. Reg. 20, fol. 331v. València, 16 de març del
1276.
15

“Pedonibus”. Alguns autors ho transcriuen
erròniament com “pendonibus”, “penons”, el que
dóna lloc a una idea d’escamots o companyies
organitzats.

16 “Barreguii”.
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mateixos els donem guiatge, i els assegurem
amb justícia, per a romandre i tornar. Manant
etc. Donat a València, el 16 de març de l’any
de més amunt17.
El primer dels dos documents posa de manifest que Gil Martín de Oblites va participar
en els assalts a les moreries, i a altres llocs de
mudèjars, que es produïren en el País Valencià a ﬁnals del 1275; nogensmenys, va ser absolt ràpidament d’estos fets, al contrari que la
majoria dels altres atacants que hagueren de
pagar multes, o bé no van ser indultats sinó
ﬁns al 1283. En això, inﬂuiria la seua destacada posició social, atés que els membres de la
família Oblites, que provenien de la localitat
navarresa d’Ablitas, estaven molt acostats a
Jaume I en el Regne de València i li prestaven
continus servicis d’índole militar, i altres, que
eren recompensats generosament pel Conqueridor. Així, en els anys anteriors al 1276 es
cita diverses vegades en els escrits Sancho
Martín de Oblites, amb motiu de serveis militars o com a testimoni de documents; es tractaria del pare, germà o d’un parent pròxim
de Gil Martín de Oblites, pel que ens estranya
molt que aquest últim tinguera una participació activa en els esdeveniments de ﬁnals del
1275, tot i que del primer d’ambdós escrits
mencionats es dedueix que alguna cosa hagué de veure.

Beneixama

Del segon dels dos documents, s’infereix
que el sobirà aragonès, davant de la rebel·lió
sarraïna, va tenir de sol·licitar l’ajuda de Gil
Martín de Oblites i dels peons que poguera
reunir. Estos hòmens de guerra serien, sens
dubte, part dels almogàvers que havien intervingut en els saquejos del 1275, però ara
Jaume I els necessitava, d’ací que els donara
guiatge per a desplaçar-se pel País Valencià.
D’ambdós escrits, i d’altres referents a les diligències judicials que es feren sobre els assalts
a les moreries i altres llocs de mudèjars del
Regne de València, es dedueix que, en aquest

cas, es va emprar un criteri distint i molt ràpid, motivat per la urgència que tenia el Conqueridor de contrarestar la sublevació dels
sarraïns. Prova d’això, és que a penes un parell de mesos després, el 9 de maig del 1276,
Jaume I recompensà els servicis prestats per
Gil Martín de Oblites concedint-li l’alqueria de
Beneixama18.
Mentrestant, la rebel·lió dels mudèjars del
País Valencià anava adquirint força, i en això
va inﬂuir, segons relata la “Crònica” de Jaume
I, la batalla d’Alcoi. En la mateixa, els genets
granadins i benimerins que havien envaït el
regne patiren una forta derrota, i el seu cabdill, el llegendari Al-Azraq, va trobar la mort;
nogensmenys, els cristians, sense cap organització, perseguiren els musulmans en la
seua fugida i van caure en una emboscada,
sent presos o morts en la seua majoria19. Este
fet motivà que s’envalentiren els mudèjars
del País Valencià i, així, segons Desclot, van
aconseguir apoderar-se d’uns 40 castells20,
la qual cosa demostra que no estaven ben
guarnits. Un poc més tard, es produí una altra
acció bèl·lica a Llíria, on 1.000 peons sarraïns
van ser fàcilment vençuts pels cavallers catalano-aragonesos21, i la rendició dels moros de
Beniopa que estaven assetjats per Pere Ferrandis d’Híxar, ﬁll del Conqueridor22. No obstant això, la batalla més important tingué lloc

a Llutxent a ﬁnals de juny, i en ella els cristians
van patir una severa derrota, en la que fou fet
presoner el mestre del Temple, Pere de Montcada, qui, junt amb altres frares de l’orde, va
ser reclòs en el castell de Biar23.

18 A.C.A. Reg. 19, fols. 16 i 16v. 9 de maig del 1276,
Xàtiva.
19 Jaume I, “Crònica o Llibre dels Feits”. Cap. 556.
La batalla, segons la tradició, es produí a ﬁnals
del mes d’abril, el dia de Sant Jordi.
20 Desclot, Bernat. “Crònica”. Cap. 67.
21 Jaume I, “Crònica o Llibre dels Feits”. Cap. 557.
22 Ibidem. Cap. 558.

17 A.C.A. Reg. 20, fol. 331v. 16 de març del 1276,
València.

23 Ibidem. Cap. 559. Desclot, Bernat. “Crònica”.
Cap. 67.

BENEIXAMA
Així doncs, els mudèjars de Biar s’havien
unit a la sublevació i havien reduït els defensors catalano-aragonesos de la fortalesa.
Però, què succeí en Almizra i Beneixama?; el
lògic, és pensar que els escassos repobladors
cristians d’ambdues localitats abandonarien la vall temporalment i que es refugiarien
a Bocairent, Ontinyent o Xàtiva. Respecte
d’això, cal recordar que, en teoria, el castell
d’Almizra tan sols disposava, des del 1264, de
quatre sentinelles que es rellevaven de dos en
dos24, i que la torre de Beneixama no tenia
cap guarnició, pel que, i si els sarraïns de Biar
havien aconseguit apoderar-se de la fortalesa, és absurd pensar que els habitants catalano-aragonesos d’Almizra i de Beneixama
plantejaren algun tipus de resistència. Senzillament van fugir; per la qual cosa, el més
probable és que Gil Martín de Oblites, a qui
Jaume I havia concedit l’alqueria de Beneixama, el 9 de maig del 1276, no arribara a posar
els seus peus en la mateixa sinó ﬁns a prou
mesos després25. De fet, l’acord de pau amb
els mudèjars de Biar es produí al principi de
setembre del 127726; així mateix, sabem que
Pere III va recuperar Serrella en 1276, lloc situat prop de Banyeres de Mariola davall de la
Penya de la Blasca, que estava en poder dels
moros rebel·lats i que li’l lliurà posteriorment
a García Jofre de Loaysa27.
Nogensmenys, les característiques i conseqüències de la sublevació van ser molt diferents a Biar que en Almizra i Beneixama. En
la primera d’aquestes poblacions els sarraïns
s’apoderarien del castell, fent presoners, o bé
massacrant, els guardians del mateix, a l’igual
que els pocs habitants cristians de Biar; així
mateix, la corona deixà de percebre les rendes de la vila durant més d’un any –respecte d’això, recordar que els mudèjars eren els
amos de la major part de les terres del terme
de la localitat- i el trànsit i el trasbals comercial pel Camí de Xàtiva va quedar interromput. Els sarraïns de Biar es sentirien orgullosos d’haver expulsat els catalano-aragonesos
de la població i d’haver recuperat la fortalesa,
però es tractà d’un triomf efímer que tindria
conseqüències desastroses per a la vila.
En canvi, a Almizra i Beneixama, el comportament dels mudèjars –camperols eixàrics
o parcers, llevat d’alguna excepció- va deure
ser molt distint, i es pot suposar que no es faria cap dany i que no es posaria cap trava a la
marxa dels escassos propietaris cristians que
allí vivien. Igualment, seguirien treballant els
predis dels seus amos catalano-aragonesos –
majoritàriament propietaris absents- puix que
d’això depenia la seua subsistència. A més, i
quan es restablira, prompte o tard, la situació
preexistent, i en el cas que hagueren actuat
24 A.C.A. Reg. 13, fol. 174. 17 de maig del 1264,
Calataiud.
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amb mala fe contra els seus amos cristians,
on podrien anar? El lògic, és pensar que tot
continuaria com abans de la rebel·lió, i l’única
excepció la marcaria el castell d’Almizra que
passaria a les mans dels sarraïns, encara que
el normal és suposar que estos l’ocuparien
quan ja estava buit i abandonat.

El castell d’Almizra

No obstant això, i per bé que la sublevació dels mudèjars fou general, cal precisar
que les ciutats més importants del regne com
València, Xàtiva, Gandia, Dénia etc. van romandre en poder dels catalano-aragonesos,
per la qual cosa, cal entendre que la revolta
s’estengué per les zones muntanyoses de
l’interior del país; a més, cal tindre en compte que la presència dels genets granadins i
berbers tan sols durava un curt període de
temps, i que tan prompte com se n’anaren
els mateixos els sarraïns valencians quedarien abandonats a la seua sort. Començarien
les divisions internes, traïcions, negociacions
amb la corona etc.; en deﬁnitiva, es posaria de
manifest l’enfrontar-se militarment, ells tots
sols, als exèrcits cristians.
Un exemple ho tenim a Biar, on havia sigut
tancat en la seua fortalesa el mestre del Temple, Pere de Montcada, després de la derrota
de Llutxent, puix que, segons narra la “Crònica” de Jaume I, va aconseguir evadir-se, junt
amb altres frares, amb l’ajuda de l’almocatèn
que els custodiava: “ … e el maestre del Temple ab alguns frares foren catius, los quals
per alguns dies aenant, com los tinguessen
preses en lo castell de Biar, se’n fugiren ab
un almocatèn moro qui els guardava”28.
Aquest alliberament també ﬁgura en la
documentació i, així, en un escrit datat el 21
d’octubre del 1277 consta el següent29:
Declarem exempt i fem franc, lliure i immune a tu30: Abdalà Blech, sarraí, amb la teua
dona i el teu domicili, de tota peita, servici i
de qualsevol exacció reial per tots els dies de
la teua vida, amb tots els teus béns que pos-

25 La donació va ser conﬁrmada per Pere III el 21
d’agost del 1276. A.C.A. Reg. 38, fol. 15. Xàtiva.

28 Jaume I, “Crònica o Llibre dels Feits”. Cap. 559.
L’almocatèn era el cap de la guàrdia del castell
de Biar.

26 A.C.A. Reg. 40, fol. 16v. 8 de setembre del 1277,
Cocentaina.

29 A.C.A. Reg. 22, fol. 76. 21 d’octubre del 1277,
València.

27 A.C.A. Reg. 40, fol. 149. 25 d’agost del 1278.

30 Lliure d’impostos o de càrregues.
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seeixes i que pugues posseir. De manera, que
des d’ara no sigues obligat a contribuir res en
les nostres peites, ni a fer serveis, ni a pagar la
teua part en qualssevol de les exaccions, sinó
que sigues d’allò amb tots els teus béns franc
i immune mentre sigues viu, segons millor
puga ser dit i comprés per al teu bon i sincer
enteniment, atés que esta gràcia te la concedim per l’esforç que posares per a alliberar el
mestre del Temple, a qui havien fet presoner
els sarraïns. Donat a València, el 21 d’octubre.
Any del Senyor de 1277.
Així doncs, està clar que en l’evasió de
Pere de Montcada va participar Abdalà Blech,
sens dubte com un intermediari que subornà
l’almocatèn de la fortalesa de Biar. Desconeixem qui era el tal Abdalà Blech i el que va
succeir amb l’almocatèn, però l’ocorregut ens
indica que la societat mudèjar estava profundament dividida a Biar. Degué haver-hi més
còmplices que col·laboraren en la fugida del
mestre del Temple, així com testimonis que
van guardar silenci.
Tanmateix, i malgrat que l’alliberament de
Pere de Montcada es produí pocs dies després de la seua captura -la documentació
cita el mestre del Temple en un escrit del 22
de juliol del 1276- la corona va decidir actuar
contra els sarraïns de Biar. Aquests havien
trencat els pactes de 1245 i s’havien unit a la
sublevació, la qual cosa constituïa una traïció;
al morir Jaume I, el 27 de juliol del 1276, fou el
seu ﬁll Pere qui es va encarregar de restablir
la situació, ensems que, a la Vall de Beneixama, ordenà una reorganització de la mateixa.
El tema és molt complex i tan sols exposarem les línies generals ; en primer lloc, Pere
III –per bé que cal assenyalar que, donades les
circumstàncies, no va ser coronat sinó ﬁns al
17 de novembre del 1276 a Saragossa- aconseguí un acord de pau amb els musulmans de
Biar a la primeria de setembre del 1277, i va
establir una guarnició cristiana en el castell de
la localitat, de la qual tenim constància que
estava per l’octubre de 1278. L’any següent,
per setembre, es proposà als sarraïns de Biar
que marxaren a Vila-real, on se’ls proporcionarien cases i heretats per a residir i subsistir,
ja que les anaven a ser conﬁscades les seues
vivendes i terres de Biar; en poques paraules,
serien expulsats de la vila que es repoblaria
amb catalano-aragonesos, el que va succeir
per l’abril de 1280.
Els cristians que posseïen heretats a la Vall
de Beneixama des del 1248, i que majoritàriament eren propietaris absents, i els que vingueren d’altres llocs, rebrien les cases i terres
dels mudèjars expulsats, però haurien de ﬁxar
la seua residència personal a Biar. L’oferta
atragué nombrosos repobladors catalanoaragonesos i, amb el pas dels anys, Biar es va
convertir en una vila típicament cristiana, amb
la seua església, cementeri, institucions municipals etc., i els antics habitants sarraïns de
la localitat emigrarien, bé a Vila-real, a Múrcia
o a Granada, encara que cal suposar que alguns es quedarien per a conrear els camps
dels nous amos catalano-aragonesos. Ací podem fer una xicoteta reﬂexió: si els primers
repobladors cristians de la vall, que reberen

en 1248 una mitjana de tres jovades per cap,
van acceptar la proposició de residir a Biar, la
qual cosa faria la majoria d’ells, també posseirien terres al terme de Biar, el que implica que
tindrien necessitat de més mà d’obra mudèjar.
En deﬁnitiva, els habitants sarraïns de Biar foren expulsats de la vila, i les van ser conﬁscades les seues heretats, sent estes entregades
als repobladors catalano-aragonesos, que
provenien tant d’Almizra i de Beneixama com
d’altres llocs. Als mudèjars se’ls oferí l’opció
d’anar-se’n a Vila-real, on disposarien de llars
i terres, la qual cosa es pot suposar que és el
que faria la major part dels sarraïns de Biar;
altres preferirien marxar a Múrcia o a Granada, i altres romandrien a la vall en qualitat de
camperols eixàrics, per bé que aquests últims
serien molt pocs. El seu orgull li ho impediria, com cultivarien les seues antigues heretats en favor dels nous propietaris cristians?;
prova d’això, és que, per juliol del 1281, Pere
III va encarregar a López López que buscara mudèjars disposats a residir en el raval de
Biar sota la protecció reial. Sense cap mena
de dubte, la mà d’obra sarraïna era imprescindible.

La vall de Beneixama

A Almizra, les seqüeles de la rebel·lió del
1276 –encara que els mudèjars de la població
no participaren activament en la mateixa- foren molt negatives, atés que la majoria dels
habitants catalano-aragonesos de la localitat
abandonarien la mateixa i s’assentarien a Biar
i, gradualment, la població va caure en abandó. Així, la documentació a penes esmenta
el Camp de Mirra amb posterioritat al 1276,
i quasi sempre amb motiu dels pleits sobre
les aigües del Vinalopó, però cal precisar que
la major part dels litigants eren habitants de
Biar que posseïen terres en Almizra. La seua
fortalesa, que des de que li la concedí Jaume
I a Arnau de Montsó al 1264, no tenia guarnició, i el títol d’alcaid de la mateixa, tot i que
comportava beneﬁcis econòmics, era més
aviat un càrrec honoríﬁc. Així, el 1298, Jaume II va nomenar Llorenç d’Escala alcaid del
castell d’Almizra31, i després de la mort d’este
31

Veure l’anacronisme que suposa aﬁrmar que
Llorenç d’Escala era l’alcaid de la fortalesa del
Camp de Mirra, el 1244, quan es celebrà el Tractat
d’Almizra.

BENEIXAMA
Alfonso Pérez; a pesar d’això, la fortalesa caigué en decadència, i al ﬁnal va ser abandonada, erigint-se en les seues rodalies l’ermita
de Sant Bartomeu. Almizra, com a vila, desaparegué, i la majoria de les seues heretats
van passar a poder dels biaruts, alguns d’ells
descendents dels primers habitants cristians
del Camp de Mirra; en el terme d’Almizra, i
durant el segle XIV, tan sols viurien uns pocs
colons catalano-aragonesos, que residirien a
les masies, i llauradors sarraïns eixàrics. En La
Canyada, l’antiga Benisamaio, la situació seria
totalment idèntica.
A Beneixama, les conseqüències de la
sublevació foren molt paregudes a les que
va patir Almizra: els eixàrics mudèjars de
l’alqueria no s’unirien a la mateixa i seguirien
treballant les terres dels repobladors cristians
que, majoritàriament, eren propietaris absents, els quals, en gran nombre, s’establirien
a Biar en 1280. No obstant això, la gran diferència entre Almizra i Beneixama és que
aquest darrer lloc no passà a dependre de
Biar, sinó que es va convertir en una alqueria
de tipus feudal. Els seus nous senyors foren
cavallers i persones inﬂuents que percebien
les rendes que acostumava a recaptar la corona; els colons catalano-aragonesos que, des
del 1248, posseïen heretats a Beneixama van
continuar gaudint-les plenament, però els
seus impostos, amb algunes excepcions, li’ls
pagarien a l’amo de l’alqueria. El tema és una
mica complex, i ja l’estudiarem més avant; de
moment, tan sols indicar que, en la donació
del lloc de Beneixama que Jaume I realitzà en
1276 al primer senyor feudal de l’alqueria, Gil
Martín de Oblites, el monarca aragonés va retenir els seus drets sobre certes concessions.
Nogensmenys, este cavaller, Gil Martín de
Oblites, vengué l’heretat de Beneixama a Pere
III uns anys després; concretament, abans de
maig del 1282. Tot apunta que Pere el Gran va
buscar recuperar Beneixama per a la corona,
i així ajudar a la repoblació cristiana de Biar;
alguns dels nous habitants d’aquesta vila rebrien terres a Beneixama, i pagarien les seues
exaccions al sobirà aragonés qui, al seu torn,
podria disposar lliurement de la mateixa. Així,
sabem que per juliol del 1284 tenia l’alqueria
de Beneixama Na Jordana, la viuda de Jimeno
Pérez de Soses.
El tercer senyor feudal de Beneixama fou
Antoni de Solsona, el qual posseïa el dit lloc
en 1316, encara que sense els seus molins. Més
avant, per l’octubre de 1336, la seua viuda, Na
Berenguera, i el seu ﬁll, Pere de Solsona, van
transmetre Beneixama i Negret a Martín Sancho de Oblites. Per la seua banda, la família
Oblites mantingué Beneixama en el seu poder
ﬁns que, per març del 1419, Martín Sancho de
Oblites li la va vendre al justícia i als jurats de
la vila de Biar i, a partir de llavors, Biar posseí
plenament la Vall de Beneixama.
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La torre de Negret

Quant a Negret, tan sols assenyalar que la
rebel·lió sarraïna del 1276 no va tindre quasi cap
repercussió, atés que la presència catalano-aragonesa era mínima, i estos colons no degueren optar
per assentar-se a Biar. Així, a Sancho Jiménez de
Embit, a qui se li van concedir la torre de Negret i 10
jovades en regadiu al terme de la mateixa en 1248,32
i que podia residir en qualsevol localitat del Regne
de València, es pot suposar que no l’interessaria
la citada oferta. Els altres habitants cristians del
Salze serien alguns moliners i potser un hostaler,
els quals, pels seus oﬁcis, seguirien vivint a Negret.
La població mudèjar era aclaparadora, i cultivaria els camps de l’alqueria de Negret, tant els de
l’heretat de Sancho Jiménez de Embit com els dels
colons catalano-aragonesos de Beneixama33 i, des
de 1280, les terres que se’ls assignaren allí als habitants de Biar. En realitat, quasi res havia canviat.
Posteriorment, al principi del segle XIV, i com hem
dit més amunt, El Salze va passar a pertànyer, amb
l’excepció dels seus molins, a Antoni de Solsona34
i, per l’octubre de 1336, a Martín Sancho de Oblites.
Més avant, el 1419, un membre d’aquesta família,
en concret Martín Sancho de Oblites, alienà el lloc
i la torre de Beneixama a Biar i, segurament, també Negret, però la veritat és que no coneixem els
detalls d’eixes transmissions, ja que ambdós documents, tant el de la venda efectuada per la viuda
d’Antoni de Solsona i el seu ﬁll al 1336, com el de
l’alienació feta per Martín Sancho de Oblites en
1419, que es trobaven dipositats a l’Arxiu Municipal
de Biar van desaparèixer, quedant tan sols sengles
mencions dels mateixos en un catàleg que es conserva al dit Arxiu35.
Aquesta és la història, a grans trets, de les conseqüències que tingué la sublevació sarraïna del
1276 per a Biar, Almizra, Beneixama, Benisamaio i
Negret.
J. Luis Pons i J. Juan Puig
32 Consultar l’article que vam publicar al Programa de
Festes de Beneixama del 2003. “Beneixama en el
Llibre del Repartiment”. J. Luis Pons i J. Juan Puig.
33 Ibidem. Els repobladors cristians de Beneixama
reberen, l’any 1248, terres, tant en esta localitat com a
Negret.
34 No obstant això, Antoni de Solsona li’ls va comprar
il·legalment a Bonanat de Palau, així com els d’Almizra,
però, per març del 1317 fou perdonat per Jaume II.
35

Segurament, es perdrien arran del procés de
segregació de Beneixama de Biar.
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L’ORIGEN DE LA
NOSTRA FESTA
Hem parlat sobre La Moguda i el què commemorem i rememorem. No s´ha perdut la
memòria històrica dels fets encara que pareix que dormia al calaix dels oblits, i molts
anys. El romanticisme i l´admiració pel mon
medieval la va treure i desempolsar del calaix.
També cal dir que va ser interpretada intencionadament a l´aire que millor bufava, es a
dir, a la monarquia borbònica i als sectors que
la recolzaven. Com a conseqüència, el fet de
la reconquesta va desplaçar el fet real en el
concepte de les festes per aquestes contrades; dic en la gent en general que pensava,
i encara ho fa, que la reconquesta és el fet
rememorat. I no.
Al-Azraq, el príncep rebel.
Al-Azraq, el Príncep dels Ulls Blaus o també el Príncep Blau, una vegada ja conquerits
aquests territoris per Jaume I, va obtenir per
mutu acord el domini senyorial d´una sèrie
de castells i llocs a La Vall de Gallinera com a
vassall del rei. Territoris totalment poblats de
sarraïns. Al-Azraq era culte i reﬁnat, com no
podia ser d´una altra manera en un príncep
sarraí de l´època. Es va rebel·lar tres vegades,
sempre per l´incompliment per part cristiana
del tractat quant a excessos i abusos sobre
els seus súbdits moriscos. Es va rebel·lar en
1244, 1248-58, i 1276-77. Això va durar més de
trenta anys (1244-1277) i va morir en el setge
d´Alcoi en 1276 amb la miraculosa intervenció de Sant Jordi, patró reial i del Regne, segons tradició i llegenda popular. Aquests fets
tan dilatats en el temps marcarien fortament
la memòria de diverses generacions i, com
hem dit, son el motiu i la raó de la festa en
totes aquestes terres, terres que van patir la
rebel·lió i, per tant, això fonamentar l´origen
de la nostra festa de Moros i Cristians.

La Festa. Representació dels fets.
I això és clar en la festa. Rememorem i
commemorem eixos fets mitjançant una representació festívola incruenta, amb pólvora i música i els seus anacronismes. En les
proto-festes, una vegada resat l´Àngelus,
pense que es faria un aldarull festiu a l’estil
d´un alardo pels principals carrers del poble.
Aquest podria ser el germen de l´Entrada,
acte que no és altra cosa que la presentació
en escena dels protagonistes dels actes a rememorar.
El castell, la vila o, millor dit, l´alqueria
fortiﬁcada, en el cas de Beneixama, està en
mans del rei En Jaume I, l´ha conquerit i repoblat. És l´època, mitjans del segle XIII; no
es diu però es manifesta posant a la torre, al
castell, la seua senyera reial i, per tant, li sobra la creu de Sant Jordi, encara que aquest
fora el patró reial i del rei; però no es posa
cap símbol visigòtic com caldria. De ser reconquesta, el castell estaria en mans dels
moros.
O siga, no estem reconquerint, ja estem
amb el domini del territori i estem sufocant
un esclat de revolta sarraïna al nostre territori
que comença, festívolament, fent escaramusses (volta de trons de matí, desapareguda i
canviada per l´esmorzar), baixant després
de la serra, refugi dels revoltats, i fent batalla
campal (la serreta) victoriosa. Els cristians es
retiren i es fan forts al castell. Conseguida la
victòria, el moro envia ambaixada per obtenir la plaça forta i el territori per capitulació.
No sent així, reta a batalla campal als peus
del castell, que guanya el moro i pren la fortalesa (guanyada del castell). Al dia següent
es fa el contrari. El cristià ha vençut i dominat
la revolta. I ací s´acabaven les festes.
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Fixem-nos que, en l´ambaixada primera, el
moro enyora el seu estatus, els arrels seculars, la pau, la riquesa i bellesa aconseguida
en aquesta vall, la seua terra ja perduda. Ha
sigut desposseït i arraconat a les valls de la
serra. Els que parlen de reconquesta no se
n´adonen que esceniﬁquen una revolta, una
insurrecció.
La conversió del moro a les nostres festes
va ser posterior (a les darreries del segle XIX o
primers anys del XX); un motiu per allargar la
festa un dia més prenent com a base una tercera i nova ambaixada de conversió i pau del
moro, acte literari netament marià, tema predilecte del pietós poeta Pastor. És una idealització de bona voluntat que no te res a veure
amb la realitat. Els moros, en veritat moriscos,
van ser sotmesos nova i més durament i no
va haver cap conversió; continuarien més de
tres segles amb la seua fe ﬁns a 1609, en què,
donada per impossible la conversió i altres
motius adients, van ser expulsats del regne.
Quant a les ambaixades, cal dir que devem respectar-les totalment, són una creació
literària de bona qualitat, relativament antigues i document de l´època i la festa. Ni una
paraula ni una coma es deu canviar. Senzillament, devem conèixer els errors i ser-hi comprensius. Una altra cosa seria fer-ne de noves
amb rigor històric, ﬁdels a la nostra llengua i
també amb bona qualitat literària. Cert, molt
cert, que no parlarien i tractarien en castellà;
ho farien en romanç català i en àrab o algaravia morisca. En una altra ocasió parlarem de
per què Pastor i Aicart les va fer, les ambaixades, en castellà.
Sobre la reconquesta.
I és que el meu estimat poeta Pastor
s´ensopega un poc amb això. Coses del romanticisme imperant encara a l´època i
l´esbiaixada tradició històrica oﬁcial. Don
Pelayo poc te a veure, millor dit no res, en la
nostra reconquesta, moguda des dels nuclis
resistents als Pirineus i lligats a la Marca Hispànica de l´emperador Carlemany, i aquests
nuclis com a posterior conseqüència de la
gran batalla de Poitiers (també dita de Tours),
al 732, on el franc Carles Martell, derrotà un
gran i poderós exercit dels imparables musulmans en la seua penetració cap al centre d´
Europa. Eixa gran batalla tingué importants
conseqüències macro-històriques, segons la
gran majoria dels historiadors, que aﬁrmen
que decidí el destí d´Europa.
La reconquesta del vast territori, el que és
avui la mitja França meridional ﬁns als Pirineus
i més ençà, a prop de les riberes de l´Ebre,
es va dur a terme en poc més o menys 70
anys. Des de Barcelona (801) ﬁns a Pamplona
(806), es conformaren una sèrie de comtats.
Aquests evolucionarien a estats independents
de la sobirania del regne de França (Navarra
i Aragó). Els comtats catalans tardarien prou
més anys, donada la seua relació, drets i interessos amb Occitània i Provença, obtenint-los
de forma mútuament pactada Jaume I i Sant
Lluís, rei de França, pel tractat de Corbelles a
l´any 1258.

204

O siga, que ﬁns aquesta data, cap rei peninsular tenia la sobirania ni els drets sobre els
comtats catalans, i en origen, de tota la Marca
Hispànica. Obtinguda ja la sobirania, aquesta
tan sols depenia del comte de Barcelona. El
rei d´Aragó com a tal no tenia cap dret i poder a Catalunya, ni al nostre regne de València dit de pas. Aquestes sobiranies “de jure”
eren absolutes respecte de qualsevol regne
peninsular i van ser arrabassades “pel dret de
conquesta”, guerra, violència i permanent repressió. Mai han sigut retornades. No és bon
sistema i forma per a construir un estat unit i
fort. No pas! - que diria Sant Vicent.
A més a més, cal dir que el dit Don Pelayo, nom romà i no got, fals però amb intencionada interpretació, indica, potser, que
era d´antiga nissaga ibèrico-romana de pro
i molt lligada al terreny astur i poc o gens
amic, com els gal·laics (i sueus), vascons i
càntabres, dels visigots invasors, bàrbars
d´origen germànic, però vinguts vora doscents anys abans, i amb qui van tenir seriosos
enfrontaments al seu temps, tant com després amb els musulmans. De fet els asturs van
ser sotmesos pels gots tan sols uns vint anys
abans de la invasió musulmana. Segons una
llegenda, per ara no comprovada però estesa per diverses cròniques i cronicons, l´astur
mantenia inicialment una bona amistat amb
els nous invasors, els musulmans (feia anys
que l´efímer i feble regne barbar visigot estava en plena descomposició), ﬁns al punt de
casar a una germana seua amb Munuza, el
governador musulmà del nord peninsular i de
l´antiga ciutat de Gijón, la Cima-de-villa, pot
ser per encoratjament amb els visigots. Bé.
Tot això apunta a una independència indígena i autòctona tradicional multisecular (celta,
astur, càntabra i vascona) respecte tant dels
romans, dels visigots i sueus, com posteriorment dels musulmans. L´escaramussa, més
que batalla devia ser baralla, de Covadonga,
entre dos petits i reduïts exèrcits de combatents, no va representar pràcticament res, ja
que va ser una reacció d´independència secular de clans asturs als seus territoris sense
ambicions reconqueridores en eixos primers
anys. Per aquest motiu, les coses van variar
molt poc o no gens en vora tres-cent anys,
ﬁns a la caiguda del Califat. Eixes dues ﬁtes sí
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que són importants i amb gran transcendència, Poitiers (732) i la dita caiguda del Califat
de Còrdova (c. 1030). Com a conseqüència de
la caiguda sí que prosperarà la reconquesta i
en 200 anys es recuperarà quasi tota la península, llevat el regne de Granada.
La desertització de la conca del Duero i
l´escàs interès per assentar-se els musulmans
en el clima atlàntic de Galícia i la cornisa cantàbrica, plujós i humit, donada la seua procedència (berber, siriana, egípcia, àrab, etc.)
afavoriran l´estabilització. Els musulmans
triaran la fèrtil vall de l´Ebre per assentar-se
que no pas l´altiplà estepari i desert del Due-

ro. Doncs, això no te res a veure amb la gran
batalla de Poitiers i les ràpides conseqüències
que se’n derivaren. Covadonga no hi té cap
conseqüència palpable. A més a més, i això
és important, Pelayo vorà també la seua proclamació com a rei d´Astúries com un trencament total i absolut de la dependència jeràrquica dels ducs visigots d´Astúries, Galícia,
Bascònia i Cantàbria. La proclamació i instauració del astur inverteix la relació jeràrquica.
Ací trobem la molla de la qüestió. La genealogia de Pelayo està totalment manipulada a les
cròniques des del segle IX amb justiﬁcacions
legitimadores i preimperials.
També hem de considerar que el regne
visigot estava ben poc arrelat al mon tardoromà peninsular i el seu grau de descomposició era gran; d´ací la ràpida i fàcil, molt
fàcil, conquesta sarraïna. Bastants historiadors pensen que, encara que no hagueren
vingut els musulmans, el fràgil regne visigot
s´haguera descompost en vuit o deu ducats
o principats. Com és possible que el que van
conquerir els musulmans en set o vuit anys
es tardara quasi vuit segles a reconquerirho? Senzillament, els musulmans van ser ben
rebuts per uns o amb indiferència per altres
i molt poca hostilitat, sols per minories visigòtiques que veien perillar el seu poder. I és
que la Hispània era encara fortament iber-tardo-romana i majorment pagana que no pas
visigòtica i cristiana, com vol la història oﬁcial.
Què ens ha quedat de la cultura visigòtica? Ben poc, quasi no res. Molt lluny de la
enriquidora iber-romana i musulmana. Fixeuvos que mentre es construïa el conjunt palatí
de Santa María de Naranco i San Miguel de
Lillo, a prop d´Oviedo, tan petites, pobres i
rústiques, anaven fent-se la mesquita de Còrdova i la imponent i luxosa Medina Azahara,
entre altres grans palaus, russafes i al-munies.
I tot això pareix que dol, i molt, a la història
oﬁcial. Podem dir que el tal regne visigòtic,
als segles VI i VII, no estava, ni molt ni poc,
consolidat ni senyorejava tota la península, ni molt menys. Anys desprès veurem que
els mossàrabs eren una minoria enfront dels
mudèjars. I també que l´emirat, el califat i les
taifes arrelaran més que no pas el regne visigòtic. No ens escandalitzem del món hispànic
tardoromà. Era prevalent. Per això la suposada legitimitat de dit regne i l´ascendència
visigòtica de Don Pelayo són una manipulació posterior a ell. I això és una altra història,
molt més política i d´ambicions imperials dels
posteriors successors, ﬁns avui, que històrica i
real. I no és el moment ni l´espai per allargarse. Amb aquest esbós sobra per aclarir un
poc l´assumpte.
Bones Festes a tots.
Joan Bta. Martínez Silvestre.
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CATOLICISME I CATALANISME
EN PASTOR AICART
El mes de maig de 2015 vaig rebre un correu de M. José Payá en el qual m’avisava que
Guillermo Valdés li havia fet arribar la notícia
que havia trobat un poema de J. B. Pastor
Aicart que potser no estava catalogat. Vaig
llegir amb atenció el poema titulat A Déu. Es
tractava d’un poema de tall religiós publicat
per l’Asociación Literaria de Gerona l’any 1877
i jo no recordava haver-lo llegit quan vaig elaborar l’estudi sobre la ﬁgura del nostre conegut metge (Joan B. Pastor Aicart. Més enllà
de la poesia. PUV, 2010). Vaig agrair a M. José
i a Guillermo l’avís i el descobriment, però no
em vaig comprometre a escriure res per a la
Revista de Festes de l’any passat perquè em
mancava temps per a poder investigar mínimament. Em vaig comprometre, però, a escriure alguna cosa per a la revista d’enguany i
aquest és el resultat.
J. B. Pastor Aicart (1849-1917) va passar la
vida escrivint. Ho va fer des dels 18 anys ﬁns
als 68 amb què va morir. La seua obra és heterogènia i abasta, com ja sabeu, tots els gèneres si exceptuem el de la novel·la. Tan sols
amb la poesia sabem que va produir milers de
versos, la major part dels quals són en castellà, però un nombre molt considerable ho són
en català. La temàtica de la seua obra poètica
és també suﬁcientment coneguda i no insistiré ací en el seu caràcter religiós, paisagístic,
cientíﬁc, amorós, tardo-romàntic, en ﬁ. A Déu
és un poema evidentment de tall religiós que
al costat d’un altre titulat A Dios (el mateix títol, però una composició distinta) va publicar
en aquesta associació gironina l’any 1874. Al
meu llibre vaig fer esment d’un accèssit aconseguit per Pastor a la ciutat de Girona l’any
1877 (pàg. 93). Aquest és el poema.
L’Asociación Literaria de Gerona havia estat fundada l’any 1872, recollia els erudits i
lletraferits de la província de Girona i estava
presidida per Francesc de Paula Franquesa.
Promoure la història local, la literatura o el folclore estaven entre els seus objectius. Des de
l’any de la seua fundació organitzava un certamen literari on podia concursar-se en català i en castellà. Pastor Aicart havia participat
amb èxit amb el poema en castellà esmentat
dalt l’any 1874 i amb el poema del qual parlem
l’any 1877. La Revista de Gerona era l’òrgan de
difusió dels treballs guardonats al certamen
i d’altres articles d’interés. Aquesta revista
està catalogada avui a la Biblioteca Virtual de
Prensa Histórica, web dependent del Ministeri de Cultura, i pot consultar-se amb facilitat.
L’Asociación va ser dissolta 30 anys després

de la seua fundació, és a dir, l’any 1902, després de l’abandonament de molts dels socis
i de la necessitat de renovar les temàtiques
i, en ﬁ, d’adaptar-se als temps més moderns.
A Déu ens proporciona alguna informació
nova que no està inclosa al meu estudi i que
resulta remarcable en el sentit que incideix en
dues de les constants de la vida i l’obra de
Pastor Aicart. En l’obra, perquè de nou veiem
el nostre literat compromés amb la poesia catòlica escrita en català i amb un nombre signiﬁcatiu de versos (108). Amb la vida, perquè el
poema està dedicat a <<mon benvolgut amic
el entussiaste catalaniste en Joseph Fiter e Inglés>>. Aquesta nova ﬁliació ens indica una
vegada més, tal i com vaig sostenir en l’estudi,
que Pastor Aicart mantenia una excel·lent relació amb els poetes i escriptors catalans, i
que aquesta relació era especialment intensa
en els anys de joventut. L’any 1877 Pastor Aicart complia 28 anys i, per tant, era un home
jove, malgrat això ja estava casat i tenia una
ﬁlla. Per un altre costat cal preguntar-nos qui
era aquest «benvolgut amic».
Josep Fiter i Inglès havia nascut a Barcelona l’any 1857, el 1877, l’any de la dedicatòria,
tenia 20 anys, és a dir, 8 menys que el nostre
autor. Provenia d’una família de brodadors i ell
mateix va ser empresari de brodats i puntaire,
feina que el va ocupar en el terreny laboral
i també en l’intel·lectual; va publicar en castellà alguns assaigs i va reivindicar la relació
entre l’art i els brodats, va encapçalar així la
lluita per a la construcció d’un museu dedicat
a aquesta disciplina com ja n’hi havia a altres
països europeus o als EEUU. Fiter era, en realitat, un jove amb inquietuds vives i amb una
forta implicació en la societat catalana del
moment. Ja el 1874, amb 17 anys, havia fundat
una revista, La rondalla, que va tenir una curta
durada (10 números), però a aquesta iniciativa li’n seguirien moltes més. Només un any
després de La rondalla va fundar La bandera catalana, una publicació de caire popular
que Fiter i Inglès ﬁnançava íntegrament i on
mostrava les seues inquietuds envers la terra i
la cultura catalanes en un ambient plenament
renaixentista, és a dir, fent el que no s’havia
fet des de feia segles amb la llengua i la cultura. Més tard (1879) encara fundaria una altra,
L’escut de Catalunya, que tingué una durada
de 40 números. Fruit de les seues preocupacions i coneixements Fiter es va adonar del
potencial que suposava arrelar història, cultura, geograﬁa, literatura i paisatge, en la pura
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tradició romàntica, i l’any 1876 va emprendre
junt amb altres joves catalans la fundació
de la coneguda com a Associació Catalana
d’Excursions Cientíﬁques (ACEC). Aquesta
societat va comptar de seguida amb l’adhesió
d’altres dels contactes de Pastor Aicart al
Principat, com eren l’insigne mossèn Jacint
Verdaguer (1845-1902) i l’escriptor Àngel Guimerà (1845-1924). Pastor té dedicats poemes
a Fiter i a Verdaguer i va mantenir correspondència amb Guimerà. Per tant, tres dels membres primerencs de l’ACEC tenien bones relacions amb el nostre metge. Així s’explica que
ell mateix formara part d’aquesta Associació
Catalana d’Excursions Cientíﬁques. La feina
d’aquesta Associació era el reconeixement i la
vàlua del territori i la conservació dels vestigis
culturals relacionats amb la història, la cultura i la literatura catalanes, que durant segles
havien estat abandonats a la seua dissort. Les
picabaralles en les entitats culturals i les revistes eren constants i fruit d’això l’ACEC es va
escindir i Fiter la va abandonar per a formar
part de la nova Associació d’Excursions Catalana, menys pendent potser del catalanisme,
sense mai deixar-lo de banda, i més atenta a la
geograﬁa i als beneﬁcis físics i morals derivats
de l’excursionisme. Una i altra associacions
tornaren a uniﬁcar-se l’any 1890, donant lloc
al Centre Excursionista de Catalunya. D’una o
altra manera el germen de l’activisme excursionista català estava en marxa i l’escriptor de
Beneixama hi formava part.

Fiter i Inglès va escriure, com Pastor Aicart, tant en català com en castellà, però les
seues conviccions i compromisos amb la cultura i llengua catalanes eren ben fermes just
en el moment que Pastor li va dedicar el
poema A Déu en la Revista de la Asociación
Literaria de Gerona. Per exemple, l’any 1876
havia fundat la revista anomenada La bandera catalana. L’any 1878, quan el govern de la
Restauració va suspendre durant sis mesos
la revista catalanista i conservadora La Renaxensa per haver publicat articles polítics
relacionats amb la qüestió catalana, Fiter i Inglès va encapçalar un nou projecte, la Revista
catalana de literatura, ciencias y arts, amb la
intenció de substituir la revista suspesa on hi
col·laboraven tant Fiter com Pastor. Aquesta
revista nova només va tenir una tirada d’un
número perquè va quedar immediatament
suspesa com la seua predecessora. Poc després La Renaxensa va reprendre la seua activitat, la qual cosa va fer ﬁns el 1898, no sense
haver de patir una nova suspensió per mantenir una actitud crítica cap al govern de l’estat
davant la guerra de Cuba. En aquest mateix
1898, i sempre dins de l’activisme social i cultural, Josep Fiter i Inglès fundava i presidia
l’Agrupació Protectora de l’Ensenyança Catalana, adherida a la Unió Catalanista i llavor de
l’ensenyament català posterior.
El poema titulat A Déu es troba a la revista que correspon a l’any 1877 de l’anomenada
dalt Asociación Literaria de Gerona. Va acon-
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seguir un primer accèssit al premi consistent
en una ploma de plata, premi que va anar a parar a mans de Francesc Ubach i Vinyeta (18431913) per una composició titulada Lo trapessi.
L’acte solemne de lliurament dels guardons
del certamen suposava la lectura davant del
públic de les obres reconegudes. En alguns
casos els poetes s’hi trobaven presents, com
per exemple el guardonat amb el primer premi (brot de carrasca d’or) Joan Bassols i Prim
(1853-1919), aleshores llegien ells mateixos
l’obra triomfadora. En molts d’altres la junta
directiva es feia càrrec de la lectura. A Déu,
per exemple, va ser llegit per Narciso Vidal.
El caràcter eclèctic d’aquestes celebracions
abrandades on el fervor catalanista, el catolicisme, la prosa castellana i el fervor patriòtic
occità, s’hi donaven amigablement la mà queda reﬂectit en un detall ben particular, la festa
va estar amenitzada per la música del Regimiento de Infanteria de Almansa i mentrestant tots els assistents rebien elegantment
impresa una còpia de la poesia en occità del
felibre Màrius Bourrelly (1820-1896), dedicada a la Asociación Literaria de Gerona. Només
reproduisc un fragment, traduït del provençal
al castellà -no al català- per la Asociación Literaria de Gerona (podeu consultar l’original
sencer a la molt interessant pàgina del Ministeri de Cultura, prensahistorica.mcu.es):
[...] Siempre en España habéis llevado
alta la frente [es refereix als catalans], sin haberos dejado dominar por la indiferencia, y
habéis mantenido con mano ﬁrme la bandera que ni los huracanes ni las borrascas han
podido jamás hacer plegar con sus embates,
y sois un pueblo grande y bello. Cuando nosotros, los hijos de un mismo origen, hemos
ido a despertar a los hijos de la raza latina,
adormecidos bajo el polvo de los siglos, os
hemos encontrado marchando a la cabeza, y
el porvenir reservaba aun días de júbilo para
los provenzales y los catalanes. [...] ¿Qué es
lo que pedíamos? ¡Ver de nuevo reunidas las
razas que se habían retirado a la otra parte
de los montes! Cuando las juntábamos, al grito de libertad, yendo, como los anabaptistas,
de país en país, nos acusaban de separatistas,
mientras predicábamos la unidad! [...] Provenzales y catalanes, levantemos nuestra voz
sobre los montes [...]. Si os dicen que somos
unos soñadores que vamos a extraviarnos y a
perdernospor los espacios, preguntadles si las
águilas se pierden elevándose hacia los cielos.
Para volar los pájaros son muy libres. Guardad
los espacios para las golondrinas y los poetas,
y dejad el suelo para los sapos. [...]. En otros
tiempos, qué no se dijo de aquellos que ha-
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blaron de la electricidad y del vapor. Se rieron
de ellos! Bien pronto haremos que lo toquen
con el dedo aquellos que no quieren creernos,
y cuando habrán abierto los ojos, les haremos
ver si nosotros quemamos la pólvora en salva!
A aquest text emocionat text segueix en
la Revista de l’any 1877 el discurs del President de la Asociación, Sebastià Obradors i
Font (?-1899), director de l’Institut de Girona
on ostentava la càtedra de llatí i que més tard
fou translladat a l’Institut de València com a
catedràtic de llatí i de castellà. Obrador va fer
un llarg discurs culte i en castellà, ple de referències clàssiques que tan bé coneixia i va
lloar la universalitat de la literatura castellana
i catalana, amb referències a Lope de Vega,
Calderón i Verdaguer, entre d’altres. Després
podem llegir el relat que el secretari Artur Vinardell i Roig (1852-1937) fa de l’àrdua feina
desenvolupada pel jurat dels premis. Artur
Vinardell fou un periodista gironenc que va
viure a l’exili parisenc des de 1887 a 1925 per
haver publicat al diari El Demócrata un article contra la monarquia. Als vint-i-cinc anys
el trobem com a secretari de l’Asociación Literaria de Gerona i és ell qui ens explica com
ha anat l’assumpte del certamen de 1877. Ens
conta Vinardell que s’han presentat 83 obres,
42 de les quals han estat escrites en català i 41
en castellà. Ens explica també com i per què
molts dels premis han estat considerats deserts. Ho fa, segons costum de l’època, amb
un llenguatge una mica recaragolat, però que
està molt lluny de ser el que avui diríem <<políticament correcte>>. Mireu com explica per
què no s’ha donat l’escut d’or i plata atorgat
pel Governador Civil de Girona: de les quatre
composicions presentades,
[...] solo una es digna de ser mencionada
especialmente por el árduo trabajo de investigación y recopilación que revelade parte del
autor, quie, de seguro habría conseguido mejor su objeto si, dejando de seguir al pie de la
letra y en una forma asaz prosaica y en extremo descuidada a los historiadores consultados, y abandonando la trompa épica que con
inseguroestro empuñara, se hubiese ceñido
a cantar pura y simplemente los hechos que
ante la crítica histórica etc. etc. [...].
o bé aquesta altra:
Digna es de especial mención la poesia titulada: Lo drama de Cerdanya, [...] de correcta y elegante versiﬁcación, tal vez el Jurado
hubiera concedido a dicha poesía un lugar
más preferente, si el autor hubiese cantado en
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la misma lo que realmente quiso cantar al darle un título del que no se acuerda hasta el ﬁnal
de la composición, que por este motivo queda
incompleta y hasta inconexa en su conjunto.
No vull imaginar què opinarien d’aquelles
obres que no volien esmentar. Tot i que no
puc resitir-me d’explicar que la Sociedad Económica Gerundense de Amigos del País atorgava el títol de membre de mèrit a la millor
memòria d’interés històric sobre la Agricultura, Industria o Comerç de la província i que
Un solo trabajo se ha presentado a este
premio; però de tan pocos alcances como
obra literaria y de intereses materiales, que el
Jurado ni siquiera se atreve a usar con ella de
un rasgo de benevolencia, mencionándola en
la presente memoria.
Pel que fa al poema del nostre paisà, el
secretari ens explica que al modest guardó s’han presentat 60 treballs i que això el
converteix en el guardó més preuat, l’obra
guanyadora (Lo trapessi, d’Ubach i Vinyeta)
ho és per unanimitat i el jurat la lloa a bastament, per a després afegir que como toda
obra humana, también tiene su defecto, y éste
consiste en cierta ﬂojedad y hasta descuido
que se notan al ﬁnal del primer canto, etc. etc.
Després parla de la necessitat d’atorgar més
d’un accèssit i del primer d’ells, que és el que
aconsegueix Pastor, diu:
El primero lo ha obtenido la composición
titulada A Déu, que tiene por lema: Deus, y
va señalada con el número 5; poesía grandilocuente por sus imágenes, algunas de ellas
de incomparable belleza, por elevación de
muchos conceptos y por el sabor clásico que
de toda ella se desprende, conservándose
siempre a igual altura desde la primera a la última de sus brillantes estrofas. La poca novedad del pensamiento total de la composición
y algún gongorismo en ciertas estancias son
defectos que no se han escapado a la perspicacia del Jurado, quien, a no encontrarlos,
tal vez la hubiera hecho objeto de mayor distición, caso de permitirlo las condiciones del
presente Certamen.
La poesia, com hem dit, està dedicada:
<<A mon benvolgut amic, el entussiaste catalaniste en Joseph Fiter é Inglés; recort de
son company de lletras>>. Com veiem Pastor
destacava com a tret fonamental de Fiter el
seu catalanisme, el que ens indica que n’era
plenament conscient de la militància d’aquest
i que volia remarcar-ho posant-ho a la dedi-

catòria. Cap dels problemes relacionats hui
amb aquestes qüestions existien en aquell
moment, i no era per absència de reivindicacions polítiques, com hem vist a la mateixa
revista on Pastor publicava.
Respecte del poema en si, podem dir
que es tracta d’una llarga composició de
27 estrofes de quatre versos que alternen
heptasíl·labs i hendecasíl·labs i on apareixen
les imatges i metàfores típiques de la poesia
religiosa que canta a Déu i enalteix les virtuts
de la religió catòlica i de la seua divinitat. Pel
que fa a l’ús de la llengua veiem que Pastor
acostuma a fer un exercici de pragmàtica lingüística i ajusta el seu discurs a la variant catalana oriental dels receptors de la composició per tal d’acostar-se a la seua forma de dir
i d’escriure, així podem cosntatar com Pastor
escriu tempestas i no tempestes; perlas, i no
perles. Transcric ací un fragment del poema
perquè pugueu llegir-lo. La versió completa
la teniu a la web, a l’arxiu de premsa històrica
del Ministerio de Cultura.
[...]
Del ultim fons del negre abim al ample
Doser del mon, mirallan
Totas sas obras sa sabiessa eterna
Que n’és com ell increada,
Y hont nostre sprit ab son afany aixeca
Las invisibles alas,
Hi troba el raig de sa viventa gloria
Que nostre fosque aclara.
Les ﬂors son ﬂayre, s’armonía el bosco,
Y els aus sas serenatas
Ab veu mès dolça que la mel mès pura
Vers son palau enlayran,
[...]

Mentre llegia les actes del certamen i després els versos i la llengua que Pastor empra
no podia deixar de pensar en el nostre temps
i en els embolics estèrils que la política dels
nostres dies ha vessat i continua vessant sobre la llengua i la literatura. M’imaginava l’ambient en aquell saló huitcentista. L’orquestra
del Regiment d’Infanteria d’Almansa, és a dir,
l’exèrcit espanyol, els discursos fets en castellà, el poema occità repartit als asistents ple
de reivindicacions nacionals alienes als estats
francés i espanyol, els benintencionats poe-
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mes religiosos, i bé, tot a la mateixa hora i al
mateix lloc i amb els mateixos protagonistes.
Al 1877 Pastor ja havia abandonat els ideals
republicans i podíem dir sense cap mena de
confusió que era un intel·lectual plenament
conservador i catòlic com seria ja ﬁns el ﬁnal
dels seus dies. Això no li impedia dedicar un
poema a un amic catalanista que s’implicava
en l’articulació de la societat catalana i obria
revistes que l’estat central tancava. No li impedia ser membre de l’Associació Catalana d’Excursions Cientíﬁques ni participar (i guanyar)
certàmens en llengua catalana organitzats
a Catalunya. Aquesta societat nostra hauria
de ser conscient que l’allunyament cultural
cap a Catalunya, impulsat sobretot durant el
franquisme i el postfranquisme principalment
pels mateixos sectors conservadors amb què
Pastor s’identiﬁcava ideològicament, tan sols
ha aconseguit fer de nosaltres un poble cec a
la nostra pròpia llengua i cultura, sobretot cap
a aquells aspectes que la igualen a la resta del
domini lingüístic català, primant només els
elements que la diferencien. Ceguera aquesta
que ha deixat i deixa molts parlants i lectors
lliurats a la llengua castellana com a únic vehicle vàlid de cultura i de transmissió escrita
i/o oral. Fixeu-vos que després de 35 anys de
Lleí d’Ús i Ensenyament del Valencià els índexs de lectura en valencià ens han dut a un
vergonyós nivell del 2-3% de lectors en la nostra llengua, això vol dir que el 97% de la nostra gent llig en castellà (i continuem a la cua
de l’estat en lectura en general). Tenim, igual
com abans teníem, més manca de lectors reconeixedors que d’escriptors reconeguts. Per
què? No és hora que caiga el prejudici?
Josep Martínez Sanchis
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AIXÍ ÉREM FA
113 ANYS…
seua província natal, amb diversos tractats
d’història, folklore i arqueologia.
El primer que ens crida l’atenció d’aquesta
ressenya del nostre poble és la distribució dels
seus carrers, ja que, Beneixama en l’any 1910,
era molt semblant a la que podem veure actualment. En primer lloc, destaca per la seua
localització i la seua importància, el carrer de
Cardenal Payá, també conegut com el carrer
“de la Séquia”, el qual homenatjava la ﬁgura
del dit eclesiàstic considerat ﬁll il·lustre de
la nostra vila. Al principi del carrer s’hi trobava l’Ajuntament, ediﬁci que compta amb
una llarga trajectòria, construït el 1900, on
també s’ubicava el jutjat, una escola i un telègraf, que permetia la comunicació amb les
poblacions veïnes. Altres carrers principals
eren el de Bocairent, el Major, Nova, Santa Petronil·la o Sant Faust. Com podem observar, tan sols conserva la mateixa nomenclatura el carrer Nova de l’Aurora, què, encara
hui en dia, és un carrer que manté una certa
importància.

Francesc Carreras i Candi fou un historiador,
geògraf i polític català. Nascut a la ciutat
comtal l’any 1862, es va llicenciar en Dret per
la Universitat de Barcelona, però la seua vida
intel·lectual es va encaminar ràpidament cap
a la història, essent membre de l’Acadèmia
de Bones Lletres de Barcelona així com de
la Reial Acadèmia de la Història de Madrid,
entre altres. Dins de la seua activitat, destaca com a obra principal Geograﬁa General de
Cataluña (1908-1918), la qual, el va animar a
dirigir projectes semblants en València, Euskadi i Galícia.
És del nostre interés l’obra que va dirigir
Francesc Carreras i Candi anomenada Geograﬁa General del Reino de Valencia, que va
veure la llum per primer cop l’any 1913. Aquesta es va dividir en cinc volums, cada un d’ells
amb una temàtica diferent. El quart d’aquets,
publicat l’any 1914, versa sobre la província
d’Alacant, on podem encontrar una breu descripció de la nostra localitat centrada entre
els anys 1900 i 1913, acompanyada amb unes
quantes imatges curioses. L‘autor d’aquestes
paraules sobre Beneixama és Francesc Figueras i Pacheco, natural de la ciutat d’Alacant,
cronista de la mateixa, qui fou un important
historiador que dedicà els seus estudis a la

Per altra banda, en 1910, destacava la
plaça del Mercat, segurament l’actual plaça
de l’Ajuntament, i la de l’Església, en la qual
es troba la parròquia de Sant Joan Baptista,
patró de Beneixama. Segons la descripció
de Figueras, aquest era un temple pròdig en
llum, d’àmplia nau central, amb cinc capelles
a cada costat i dos campanars. A més, hi ha-
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via dues ermites, la de la Divina Aurora, en el
carrer del Cardenal Payá i la de Sant Vicent,
en el caseriu del Salse, un llogaret situat en la
Vall de Beneixama.
Segons l’estadística de 19101, «el nombre
total d’ediﬁcis i albergs del terme de Beneixama ascendeix a 878, dels quals 324 són d’un
pis, 419 de dos i 135 de tres o més. La seua
agrupació i classiﬁcació per entitats és la següent: Beneixama vila, 768 ediﬁcis; el Salse,
llogaret a 2.662 metres de Beneixama, 43; i
disseminats, 67. El nombre total d’ediﬁcis en
l’any de 1900 era de 653». D’aquestes dades
podem extraure algunes conclusions importants. Per una banda, una part considerable
de les cases del terme (36.9%) eren d’una
sola alçada, el que contrasta amb la realitat
actual, doncs, dins del nucli urbà històric o al
Salse, observem majoritàriament cases composades d’almenys dues altures. D’altre costat, es pot constatar un signiﬁcatiu augment
poblacional entre el 1900 i 1910, ja que hi ha
un creixement de 225 ediﬁcis.
Pel que fa als serveis bàsics de la població, l’enllumenat era elèctric i l’aigua potable s’extreia principalment de diversos pous
distribuïts pel terme, a més del sistema de
séquia de reg. En aquest moment estaven
pendents de construir noves fonts per a
l’últim sistema de regadiu. Altres servicis públics que oferia el poble, eren un escorxador
i un llavador, ambdós construïts l’any 1887. A
més, Beneixama comptava amb diverses cases d’hostesses, un mesó i dos cafés, així com
una estació ferroviària que permetia viatjar
cap a Villena o Alcoi. Tenia lloc de la guàrdia civil, a més d’un sistema de correus a càrrec d’una carteria i una estació telefònica de
servei limitat. Un altre punt important a considerar és l’organització de l’educació, doncs,
a principis del segle XX, hi havia una clara diferenciació de sexes, existint una escola per
a xiquets i altra per a xiquetes. Per últim, cal
esmentar que el mercat setmanal se celebrava els dijous, en compte del dimecres, com es
fa actualment.
En 1913 l’ajuntament es componia de deu
regidors i el seu pressupost era de 35.839 pessetes, de les quals, 4.533 estaven destinades
1

Figueras Pacheco, F., “Provincia de Alicante”,
dins de Geograﬁa General del Reino de Valencia
(Carreras i Candi, F., coord.), Barcelona, 1919,
pàg. 1155.
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al contingent provincial. Les dades de població de 1910 eren relativament més elevades
que les actuals. «Segons el cens de 1910, la
població de fet és de 2.622 habitants, i la de
dret, de 2.717. En 1900, la de fet era de 2.529
habitants i la de dret, de 2.573. Segons les
estadístiques de 1900, saben llegir, 30 homes i 43 dones; llegir i escriure 396 homes i
275 dones; i no saben llegir 833 homes i 952
dones».2 Aquestes dades conﬁrmen les sospites anteriorment esmentades, el que signiﬁca que Beneixama, a principis del segle XX,
tenia un creixement vegetatiu positiu. També desprenen aquestes paraules un alt grau
d’analfabetisme dins de la localitat que superava el 67% dels habitants a pesar de comptar
amb escoles per als infants, una circumstància que es repetia, si més no, per bona part
d’Espanya.
Aquesta obra, de caràcter geogràﬁc, va
centrar una especial atenció a les dades
econòmiques de Beneixama. Segons aquestes, l’agricultura i la ramadera eren les activitats econòmiques més importants.
En el quinquenni de 1908 a 1912, la «superfície cultivada: 2.350 hectàrees, de les quals,
350 són de regadiu i la resta de secà». Els terrenys del sistema de regadiu eren irrigats pel
riu Vinalopó, situat a un 1 km de poble, i d’una
mina del terme, que segons les fonts, va ser
descoberta en 1912. A partir d’aquestes dades
s’observa que l’agricultura del moment, destaca pel cultiu de secà, principalment l’oliva,
els cereals i els llegums, mentre que l’horta és
componia d’hortalisses i fruiters, entre altres
coses. Així mateix, ens aporta informació concreta sobre el conreu del terme de Beneixama: «el cultiu de l’oliva
ocupava una extensió de 200 hectàrees,
produïa
anualment
50.000 pessetes; la
vinya, 1.500 hectàrees
i 400.000 pessetes;
els cereals i els llegums, 20 hectàrees i
5.000 pessetes; i les
hortalisses, l’alfals i els
fruiters, 50 hectàrees
i 80.000 pessetes.
La superfície incul2 Ibídem, pàg. 1157.
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ta era de 1,108 hectàrees»3 Com es pot observar, el cultiu més extens i rendible era el de la
vinya, i és que, segons Figueras, els vins dolços
de la localitat gaudien d’una gran fama arreu
de la comarca.
Pel que fa a la riquesa zootècnia, aquest
estudi aporta informació de l’any 1913: «El bestiar: burros, 80; cavalls, 10; mules, 200; vaquí
i cabrum, 400; llana, 400; porc, 150; aus de
corral, 1.000; coloms, 200; i conills, 1.000».4
Aquestes dades demostren la importància
que tenia el bestiar per a Beneixama a principi del segle XX. Els animals que més abunden
són els emprats per al consum humà, encara
que són també molts importants aquells dedicats a les activitats econòmiques: els burros,
mules i cavalls eren animals de tir, emprats
per a tirar de les arades i dels carros, mentre que les ovelles eren essencials per a obtenir la llana i nodrir els molins bataners que
hi havia tant a Beneixama com als pobles del
voltant. Els corrals repartits pel terme, sobretot a les faldes de les muntanyes de la Solana,
ens recorden aquell
passat ramader que
ara pràcticament és
absent.
Per ﬁnalitzar, ens
informa de la indústria de la localitat en
aquest període, la
qual compta principalment amb una
fàbrica de sabó,
dues de ceràmica,
dues d’oli i algunes premses. Per
tant, es tracta d’una
activitat econòmica poc desenvolupada, si
la comparem amb l’activitat agropecuària.
Figueras ens proporciona un recompte ﬁnal
on podem observar aquesta marginalitat del
sector secundari l’any 1913 quant a l’obtenció
de riquesa: l’activitat «rústica, 20.217 pessetes, la urbana, 7.028 pessetes i la industrial,
3.252 pessetes».5
Francesc Figueras i Pacheco acaba les
seues paraules sobre Beneixama fent una petitona referència a la història del nostre poble, engegant-la amb les paraules del cronista Escolano. Aquesta breu explicació és molt
eloqüent, ja que, aporta dades que conﬁrmen
un creixement natural constant de la població
des del segle XVII ﬁns a, almenys, l’any 1913.
A més, constata els canvis i continuïtats de la
indústria beneixamina en aquets segles gràcies a la informació que aporta. Com que és
un paràgraf prou breu, el volem reproduir en
aquestes línies:
Escolano aﬁrma que en el seu temps
(principis del segle XVII) quedaven prop de
Biar les ruïnes de diversos llocs i entre ells
les d’un lloc anomenat Beneixama . Posteriorment va reaparèixer la població, constituint un llogaret del terme de Biar. En
3

Ibídem, pàg. 1157.

4

Ibídem, pàg. 1157.

5

Ibídem, pàg. 1157.

1774 es va fundar una església que es trobava annexiona al terme de Biar i en 1777
va ser erigida en parròquia. El llogaret fou
declarat vila independent per Carles IV en
1795. Beneixama en aquesta època comptava amb uns 350 veïns. A mitjans del
segle XIX, la població tenia al voltant de
450 famílies i la seua indústria consistia en
diversos molins fariners i d’oli, un de paper
i algunes fàbriques d’aiguardent.
Com veiem, Beneixama va saber sortirse’n d’aquella època de runes per reconstruir
i revitalitzar la seua fèrtil vall. En poc més de
300 anys va aconseguir incrementar de forma
exponencial la seua població i la seua riquesa,
extreta fonamentalment del treball de la rica
terra. Arribat l’any 1910, Beneixama era un poble modern que tenia pràcticament tots els
avanços tecnològics del moment: llum elèctrica, telègraf, telèfon o servei de tren. I encara que la indústria era secundària, la proximitat a nuclis industrials importants, feien del
nostre poble un enclavament privilegiat, que
permetia els seus habitants disposar d’un treball, uns productes i una cultura moderna.
Actualment, Beneixama ha canviat sensiblement des de 1910. Els nucli urbà ha crescut considerablement, a l’hora que la població ha descendit, ja que, a l’any 2015 i segons
l’Institut Nacional d’Estadística, la localitat
comptava amb 1748 habitants, un descens de
més de 850 persones. També tenim una major oferta de serveis públics i privats gràcies a
l’avanç de les noves tecnologies que permet
als beneixamins estar en contacte amb totes
les novetats. Quant als transports, Beneixama
va perdre les seues connexions de ferrocarril
a la dècada de 1960 però cal assenyalar que
l’ús del vehicle privat s’ha multiplicat enormement.
Actualment l’agricultura continua tenint
un pes important dins de les activitats econòmiques del poble, però ja no és el sector preeminent. La construcció d’un polígon industrial
i la modernització de la societat han provocat
un creixement del sector industrial i, sobretot, del sectors serveis, que ha diversiﬁcat
l’economia local.
Els canvis que milloren les condicions de
vida sempre són ben rebuts, però ens cal no
oblidar la història més recent. Aquella societat de 1910 va perdurar unes dècades més, i
inclús és possible que alguns dels nostres
majors encara recorden part d’aquella realitat. Per aquest motiu és va crear el museu
etnogràﬁc a l’antic llavador, per mantenir viva
la memòria dels nostres iaios i no oblidar els
orígens de l’actual Beneixama.
Elia Sanchis Esteve
BIBLIOGRAFIA
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ANUNCIANTS I
COL·LABORADORS.

Imatge extreta d’un anuari de comerç de l’any 1951, tal i
com s’explica a l’article de Vicente Valdés Vidal publicat
a la Revista de Festes de Beneixama (2015, pàgina 143)

216

217

218

219

220

221

222

Desitja al poble de Beneixama bones festes de Moros i Cristians

www.restaurantemariola.com E info@restaurantemariola.com

Paraje la Estación. 03460 – Beneixama E Tel. 609 255 011 – 966 567 559
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“Mecánica de todo tipo. Recogemos su coche y se lo devolvemos terminado”
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL
-Industriales y domésticas
-Aire acondicionado
-Solares y mini eólicas

-Calefacción˜
-Telecomunicaciones
-Domótica

VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS
TIENDA EN˜:C/. Constitución, 34 • 03460-Beneixama

Felicita al pueblo de Beneixama en sus fiestas patronales
Tel. 657 588 063 – 657 588 064 • www.electricidadnavarro.net
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ALMACÉN DE MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN

Beneyto Torres
Todo tipo de material
para la construcción
C/ Alfonso X El Sabio, 1 • Teléfono: 965 822 380
03460 BENEIXAMA (Alicante)

Saludan al Pueblo de Beneixama y
les desean una felices fiestas

E ENGINYERIA CIVIL I INDUSTRIAL
E EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
E PROJECTES DE LLICÈNCIES D’OBERTURA

Vos desitja bones festes de moros i cristians
Cristóbal R. Román Bustos
Ingeniero Civil
Director-Gerente
•••

Oficinas en Biar y Alcoi (Alacant):
Tel. 965 81 04 92 / 630 13 76 32
www.ingemia.com
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250

Avinguda de Villena, 12 tfn: 635 626 894 - 03460 Beneixama (Alacant)

societat musical

LA PAU
els desitja bones festes

251

Vos desitja Bones Festes
REPARACIÓN Y VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
REPARACIÓN Y VENTA DE AUTOMÓVIL EN GENERAL
PÍDANOS INFORMACIÓN

Polígono Industrial La Casilla • Avda. La Casilla s/n
Tel y fax: 965 82 27 02 • talleresismaelparra@hotmail.com

252

253

Viveros

ALCOY FLOR
Carretera nacional 340 km 804
Apdo. Correos 51
03820 Cocentaina (Alicante)
Tel. 96 559 10 52
n o al o or o •
al o or o
www.facebook.com/AlcoyFlor

L’Associació d’Ames de Casa
desitja al poble de Beneixama
molt Bones Festes

254

C/ SAN JUAN BAUTISTA S/N
BENEIXAMA
Telf: 96.582.27.25

255

256

PAQUI
SILVESTRE
SANTONJA
Comercio en general

Manuel Parra, 46
Beneixama
Tel. 965 822 261

257

258

CASA MANOLO
“PEPE EL D’AGRES”
Cien años y
tres generaciones dando servicio
1916 – 2016

José Francisco Silvestre Parra
COMERCIO TRADICIONAL

les desea Felices Fiestas
Poeta pastor, 22
03460 – Beneixama (Alicante)
Tel. 965 822 105

259

CHURRERÍA

SANCHIS

Les desea Felices Fiestas
E E E
C/ Ramón y Cajal, 16

Beneixama

260

Lourdes Molina García
vos desitja bones festes
• tel. 695 557 703 •

261

Tere Romero Maestre
C/ San José, 19
03460 Beneixama
Tel. 965 821 587

262

Generos de punto y confección
PATRICIA PÉREZ CASTELLÓ
PINCHI SPORT
Confección y serigrafiado de
prendas deportivas
Po. Ind. La Casilla – Calle El Forseguer, 3
03460 – Beneixama
Tel. 96 582 25 70 – 615 146 094
patribeni@terra.com

263

STQPROTEC, S.L.
PLAZA LA CREU, Nº 4
03460 BENEIXMA (ALICANTE)
TELF.: 692 687 177 - 676 004 111
R.I.: 03/88436
joseantoniostq@gmail.com
manolostq@gmail.com
kkk

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ESQUIPOS
DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

264

les desea
Felices Fiestas

265

Oli d’oliva verge extra ecològic
d’oliva Alfafarenca
www.lolidelxispes.com
info@lolidelxispes.com
Tel. 645 980 561

266

BENEIXAMA

Avd. de Banyeres, nº 12
03460 (ALICANTE)

96 582 21 41
info@itobeldamuebles.com
www.itobeldamuebles.com

EEE
BIAR

Plaza del Convento nº 5
03410 (ALICANTE)

96 581 05 17
691 69 44 38 - 646 09 26 39
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GUIA COMERCIAL

DE LES FIRMES QUE HAN COL·LABORAT EN AQUESTA REVISTA DE FESTES

A

B

C

D
E

Administracion de loterias Nº 4 "El Tesoro". Villena
Agrochyc. Beneixama
Almazara San Isidro. Beneixama
Antonio Valero Vañó. Excavaciones y desmontes. Banyeres de Mariola
APP Villena Informática
Arenas del Valle. Biar
Asesoria - Consultoria Antonio Valdés
Associació d'Ames de Casa de Beneixama
Autoescuela Yeste. Villena
Auto-Mecanica y Neumaticos Javi, SL. Villena
Autonivelantes Beravi, S.L. Beneixama

259
235
236
252
257
237
229
253
237
238
253

Bar "En saber quin nom posar-li". Beneixama
Bar Bataclán. Beneixama
Bar Jubilats. Beneixama
Bar la Plaça. Beneixama
Bar La Rata Cellada. Beneixama
Batasoni Orquestas. Biar
Bea Paya Estilistes. Beneixama
Belda Llorens. Filatures. Banyeres de Mariola
Bodega Cooperativa Agrícola "Divina Aurora" Beneixama
Bodega Las Virtudes. Villena

220
259
261
261
255
241
253
231
238
225

Carnisseria Carlos Milán. Beneixama
Carnisseria Nácher. Beneixama
Carpintería Francisco Alba Mesa. Beneixama
Casa Manolo. Beneixama
Casa Sanchis "La Tulipa". Gandía
Catalana Occidente Seguros. Banyeres de Mariola
Càtering Susi. Beneixama
Cettec Instalaciones Inteligentes. Villena
Churreria Sanchis. Beneixama
Construccions els Molines. Beneixama
Construccions Les Juanres. Beneixama

254
255
256
258
263
239
260
239
259
254
265

a d atadero Fr gor ﬁ o a an ada
Delytel Electronica. Villena
Distribuciones Amoros Barcelo. Beneixama

...
240
241

Electricidad Navarro. Beneixama
Electromontajes Pechman. Castalla
Envases Durá. Castalla
Estaciones de Servicio Diego. Beneixama

242
255
216
242

268

F

G
H
I
J
L

M
N
O

Ferreteria Ferri. Villena
Fini Joyeros. Villena
Fo s d art ﬁ
ro l
lg da
Fontanería David Santamaria.Beneixama
Fontaneria Juan Martínez Quiles. Beneixama
Forn El Molinero. Beneixama
Frutas y verduras Hermanos Pastor
Frutos secos Jimenez y Sanchez. Banyeres de Mariola

226
244

Gloria "de tot un poc". Beneixama
r ﬁ as A or s
ar
GRUPO MINOR 9000, S.L. El Camp de Mirra
GUIJARRO-TECNICHAPA. Villena

257
...
264
233

Helados Alonso - Licores Alonso. Beneixama
Hermanos Beneyto Torres. Materials de construcció. Beneixama
HIDRAQUA

219
243
222

Inelbo Energia. Banyeres de Mariola
nge a ﬁ na e n a
ar
Ingeniería José Antonio Amorós Bernabeu. Beneixama
Instalaciones Alpes. Beneixama

257
258
258

Juan Jose Espadas Guerola. Abogado - asesoría. El Camp de Mirra

259

La Morenica Gasóleos. Villena
a an ﬁ adora ene a a
La Tendeta. Papereria - articles de regal. Beneixama
Lenceria Aurora. Beneixama
Limpiezas Toni. Villena
Llibreria Tere. Beneixama
Llumeners. Monóvar
Lorenzo Valdes e Hijos. Carpintería metálica. Beneixama

244
260
246
234
261
245
245

MARBRE. Bocairent
Materials de Construció Gealsa
Modesval. Beneixama
MONTESCAR. Villena
Muebles Ito Belda. Beneixama

265
257
256
265
266

Nenicos Carpinteros Ebanistas

261

Oli del Xispes. Beneixama
Óptica Biar
Optica Parra. Villena

265
262
217

255
264
256
264
263

269

P

R
S
T

V

Papelera Mariola. Banyeres de Mariola
Papeleria "El Xatin". Beneixama
Papeleria Bienve. Beneixama
Paqui Silvestre. Comerç en general. Beneixama
Pasal Mediterraneo. Valencia
Pastisseria l'Aurora
Peluqueria Marielia. Beneixama
Pinchi. Géneros de punto. Beneixama
Plasticos Frances, S.A. Beneixama
Promociones Beneixama

251
260
254
256
221
326
260
262
218
266

Restaurante Manzana. Beneixama
Restaurante Mariola. Beneixama

262
223

Salones El Navarro. Biar
Segurcruanyes. Xàbia
Servicios de Albañileria Juan-Llin Beneixama
Societat Musical La Pau. Beneixama
Stqprotec. Beneixama
Suominem Nonwovens

246
247
262
250
263
266

Talleres Ismael Parra. Beneixama
Talleres Oliva. Banyeres de Mariola
Talleres Sirera. Beneixama
Talleres Vidal. Beneixama
Tanatorio San José. Villena
Tecnomediterránea
Todo quesos. Quesos Benejama
Toshiba Yecla, S.L. Beneixama

251
250
247
249
224
252
254
235

Valdés Pastor
Vaño Servicios agropecuarios
Venta El Borrego. Banyeres de Mariola
Villena Gestion 1 . Villena
VINATEX. Beneixama
Viveros Alcoy Flor. Cocentaina
Viveros Alfe - Beneixama Pellets

248
264
232
248
227
253
249
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GUIA COMERCIAL
PER SECTORS

ASSESORIES - ADVOCATS - SEGURS
E Asesoria - Consultoria Antonio Valdés
E Catalana Occidente Seguros.
Banyeres de Mariola
E Juan Jose Espadas Guerola.
Abogado - asesoría. El Camp de Mirra
E Segurcruanyes. Xàbia
E Villena Gestion 1 . Villena

CONSTRUCCIÓ I ENGINYERIA
229
239
259
247
248

BARS, RESTAURANTS I SERVEIS DE CÀTERING
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Bar "En saber quin nom posar-li". Beneixama
Bar Bataclán. Beneixama
Bar Jubilats. Beneixama
Bar la Plaça. Beneixama
Bar La Rata Cellada. Beneixama
Casa Sanchis "La Tulipa". Gandía
Càtering Susi. Beneixama
Churreria Sanchis. Beneixama
Helados Alonso - Licores Alonso. Beneixama
Restaurante Manzana. Beneixama
Restaurante Mariola. Beneixama
Salones El Navarro. Biar
Venta El Borrego. Banyeres de Mariola

220
259
261
261
255
263
260
259
219
262
223
246
232

E
E
E
E
E

Carnisseria Carlos Milán. Beneixama
Carnisseria Nácher. Beneixama
Casa Manolo. Beneixama
a d atadero Fr gor ﬁ o a an ada
Distribuciones Amoros Barcelo. Beneixama
Forn El Molinero. Beneixama
Frutas y verduras Hermanos Pastor
Frutos secos Jimenez y Sanchez
Banyeres de Mariola
Gloria "de tot un poc". Beneixama
a an ﬁ adora ene a a
Paqui Silvestre. Comerç en general. Beneixama
Pastisseria l'Aurora
Todo quesos. Quesos Benejama

INFORMÀTICA I ELECTRÒNICA
E
E
E
E

APP Villena Informática
Cettec Instalaciones Inteligentes. Villena
Delytel Electronica. Villena
Toshiba Yecla, S.L. Beneixama

257
239
240
235

INSTAL·LACIONS, FUSTERIES I OFICINES
TÈCNIQUES

COMERÇOS ALIMENTACIÓ
E
E
E
E
E
E
E
E

E Antonio Valero Vañó. Excavaciones y desmontes.
Banyeres de Mariola
252
E Arenas del Valle. Biar
237
E Autonivelantes Beravi, S.L. Beneixama
253
E Construccions els Molines. Beneixama
254
E Construccions Les Juanres. Beneixama
265
E Hermanos Beneyto Torres.
Materials de construcció. Beneixama
243
E Ingeniería José Antonio Amorós Bernabeu
Beneixama
258
E MARBRE. Bocairent
265
E Materials de Construció Gealsa
257
E Promociones Beneixama
266
E Servicios de Albañileria Juan-Llin Beneixama
262
E Tecnomediterránea
252

254
255
258
241
256
264
263
257
256
236
254

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Carpintería Francisco Alba Mesa. Beneixama
Electricidad Navarro. Beneixama
Electromontajes Pechman. Castalla
Fontanería David Santamaria. Beneixama
Fontaneria Juan Martínez Quiles. Beneixama
Inelbo Energia. Banyeres de Mariola
nge a ﬁ na e n a ar
Instalaciones Alpes. Beneixama
Llumeners. Monóvar
Lorenzo Valdes e Hijos. Carpintería metálica
Beneixama
E Nenicos Carpinteros Ebanistas
E Pasal Mediterraneo. Valencia
E Stqprotec. Beneixama

256
242
255
255
264
257
258
245
245
261
221
263

271

PERRUQUERIA I ESTÈTICA
E Peluqueria Marielia. Beneixama
E Bea Paya Estilistes. Beneixama

ALTRES COMERÇOS
260
253

PRODUCTES AGRÍCOLES I SERVEIS PER A
L’AGRICULTURA
E Agrochyc. Beneixama
235
E Almazara San Isidro. Beneixama
236
E Bodega Cooperativa Agrícola "Divina Aurora" 238
Beneixama
E Bodega Las Virtudes. Villena
225
E Oli del Xispes. Beneixama
265
E Vaño Servicios agropecuarios. Beneixama
264
E Viveros Alcoy Flor. Cocentaina
253
E Viveros Alfe - Beneixama Pellets
249

TALLERS I SECTOR AUTOMÒBIL
E
E
E
E
E
E
E
E

Autoescuela Yeste. Villena
Auto-Mecanica y Neumaticos Javi, SL. Villena
Estaciones de Servicio Diego. Beneixama
GUIJARRO-TECNICHAPA. Villena
Talleres Ismael Parra. Beneixama
Talleres Oliva. Banyeres de Mariola
Talleres Sirera. Beneixama
Talleres Vidal. Beneixama

237
238
242
233
251
250
247
249

TÈXTIL
E
E
E
E
E

Lenceria Aurora. Beneixama
Modesval. Beneixama
Valdés Pastor
Pinchi. Géneros de punto. Beneixama
VINATEX. Beneixama

246
256
248
262
227

E Administracion de loterias Nº 4 "El Tesoro".
Villena
E Ferreteria Ferri. Villena
E La Tendeta. Papereria - articles de regal.
Beneixama
E Llibreria Tere. Beneixama
E Fini Joyeros. Villena
E Muebles Ito Belda. Beneixama
E Óptica Biar
E Optica Parra. Villena
E Papeleria "El Xatin". Beneixama
E Papeleria Bienve. Beneixama

259
226
260
261
244
266
262
217
260
254

ALTRES SERVEIS
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Batasoni Orquestas. Biar
Envases Durá. Castalla
r ﬁ as A or s ar
GRUPO MINOR 9000, S.L. El Camp de Mirra
HIDRAQUA
La Morenica Gasóleos. Villena
Limpiezas Toni. Villena
MONTESCAR. Villena
Tanatorio San José. Villena

241
216
264
222
244
234
265
224

ALTRES EMPRESES COL·LABORADORES
E
E
E
E
E

Belda Llorens. Filatures. Banyeres de Mariola
Fo s d art ﬁ
ro l
lg da
Papelera Mariola. Banyeres de Mariola
Plasticos Frances, S.A. Beneixama
Suominem Nonwovens

231
251
218
266

ALTRES COL·LABORADORS
E Associació d'Ames de Casa de Beneixama
E Societat Musical La Pau. Beneixama

L’Ajuntament de Beneixama desitja,
a tot el poble i a la resta de persones que ens acompanyen aquests dies,
unes molt bones Festes

253
250

Fotograﬁa: Andrea Alonso

Ajuntament
de Beneixama

