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es nostres Festes simbolitzen, segurament, els

moments més entranyables de la vida anual del nostre
poble. Abans, quan érem un poble agrícola, els nostres
avantpassats ho tenien molt clar: hi havia un temps de
plantà, un temps de conreu, un temps de collita…i un temps de festa. Temps que solia
fixar-se quan el treball al camp era mínim i, per tant, tothom podia gaudir de dia i de nit
de la diversió i la sociabilitat festera.
Hui tot ha canviat, i molt especialment els temps de festa i de treball, que, sovint, ens els
marquen els ritmes accelerats del món actual. Tot i això, al nostre poble continuem mostrant
cada any la nostra voluntat de mantindre les millors tradicions dels nostres avantpassats
pel que fa al calendari festiu. Em referesc a reservar el mes de juliol a la festa. Una festa
que volem viure tots junts, joves i majors, amics i coneguts, amb el goig de compartir
intensament el ball i la música, la fira i els coets, amicals i familiars dinars i sopars, tota
mena de competicions esportives i, com no, també els actes religiosos en honor als nostres
Patrons.
Des de la Regidoria de Festes i des de les entitats que col·laboren, especialment els Clavaris
i les Clavariesses, així com la Regina de Festes i la seua Cort d'Honor, hem fet tots els
possibles per presentar-vos el millor calendari d'actes possible ara i ací. És a dir, tenint en
compte les circumstàncies econòmiques i socials que, per desgràcia, patim. És pot fer festa
amb menys diners i menys ostentació i, a més, tenint en compte que hi ha veïns i veïnes
que ara mateix, ofegats per la desocupació i la precarietat, no tenen massa ganes de festa.
Enguany hem intentat fer compatible tot això mitjançant un programa pensat i dissenyat
perquè tots i totes disfrutem i ens divertim, perquè tots i totes eixim al carrer i participem
del temps de festa i de l'estiu tan llargament esperat. Que tothom se senta a gust.
Salut i Bones Festes.
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e vell nou, i gràcies a tota la ciutadania que conforma el poble d'Almussafes,

el meu poble, em puc dirigir una altra vegada a tots vosaltres.
Venen les Festes, estem de FESTA, ¡Quina alegria! ¡Quin goig!, però quan d'esforç,
quant de sacrifici per part de tots, i quan dic tots hem refereix a treballadors de
l'Ajuntament, ciutadans, associacions, Clavaris, Clavariesses i Reina i Cort d'Honor,
per a dur endavant la programació festiva d'aquest any.
Any molt difícil per a TOTS, però crec que els que som i ens sentim ALMUSSAFENYS,
la FESTA, LES FESTES les portem dins, les vivim de dins cap a fora, exterioritzant
la nostra alegria, la nostra satisfacció de disfrutar i, al mateix temps, d'engrandir
les NOSTRES FESTES.
Per això, encara que “alguns” es capfiquen en què necessitem més “fastos” per a
celebrar aquestos events, pense que el més gran de les FESTES són i som les
PERSONES que omplint places, carrers, fira, processons, balls, bars i cantons, donem
importància a allò que estimem: LES NOSTRES FESTES, EL NOSTRE POBLE.
Ja sols em resta desitjar-vos que aparqueu les preocupacions, que trobeu un ratet
per al descans i que junt a amics, familiars i veïns, gaudiu al màxim les Festes del
vostre poble, del MEU POBLE.
Benvingudes siguen les FESTES del 2011!!!
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erano del 2011. Julio. Ajetreo en el pueblo. Todos los
convecinos se afanan en preparar unos días de alegría, viviendo
y recordando en familia a sus seres más queridos. Son las Fiestas
que el pueblo dedica desde tiempos ancestrales a nuestros patronos,
San Bartolomé y Santísima Creu, como también, a la Virgen María
bajo la advocación de Pastora y Divina Aurora. Muchos son los
temas de los que os he hablado a lo largo de estos años, pero este
año lo voy a dedicar a nuestro patrono y titular, San Bartolomé
Apóstol, de quienes sois muy poco aficionados a dar ese nombre
en el bautismo a vuestros hijos.
Pero, ¿Quién es San Bartolomé?
Bartolomé es un patronímico que significa: “Hijo de Tholmai”.
Tholmai aparece ya en el A.T. en el libro de los Números 13,23
cuando el Señor dice a Moisés que mande exploradores a la tierra
de Caná que va a dar a los Israelitas. De cada tribu tiene que
mandar un hombre que sea responsable. Así lo hace Moisés y les
dice: ”Subid al Negueb y luego a la montaña, observad desde allí
cómo es la tierra”. Era el tiempo en que empezaban a madurar las
uvas. Fueron y exploraron toda la tierra desde el desierto de Sin
hasta el Rejob, junto a la entrada de Jamat. Suben por el Negueb
y llegan a Hebrón, donde estaban Ajimán, Sesay y Tholmay, hijos
de Anac”... también lo encontramos en 2ª Sam. 3,3.
Cuando nos relata el tercero de los hijos de David en Hebrón,
Asalan que lo tiene de Macá, hija de Tholmay, rey de Guesur.
En el N.T., el Apóstol Bartolomé sólo se conoce en las cuatro listas
del Colegio Apostólico: Mt. 10,3, Mc 3,18, Lc. 6,14 y Hch. Ap. 1,13.
Juan no menciona para nada el nombre de Bartolomé. Pero sí nos
habla de un tal “Natanael”, nombre derivado del arameo y que
significa: “Don de Dios”. ¿Será este personaje “Natanael” de Juan
el mismo Bartolomé?
Veamos el primer encuentro de Jesús con Natanael (Jn 1,47 ss).
¿De dónde me conoces? Antes que Felipe... Cuando estabas debajo
de la higuera... Natanael le responde: “Rabbí, tú eres el hijo de
Dios”. Bonita y entrañable respuesta. Natanael era oriundo de Caná
(Jn. 21,2) y amigo de Felipe y quizás por esta razón de amistad les
veamos siempre que formen pareja en la lista de los Sinópticos,
lo cuál confirma que Bartolomé y Natanael sean el mismo, como
lo afirma Sánchez Aliseda en BAC Axtma pag. 469.
Las objeciones en contra que hacen San Agustín a distinguirlos en
(Comm. In. Io. I,843) y su seguidor S. Gregorio Magno, parece ser
una interpretación muy personalista al pasaje: ¿De Nazaret puede
salir algo bueno? Lo cual le descubriría cómo doctor de la ley, cosa
que está en contradicción con el elogio que Jesús hace de él: “He
aquí un israelita en el que no hay dolo”.

¡Qué bien lo describe el
Señor! Bartolomé, es un
hombre noble, sencillo y siempre se manifiesta con sencillez,
emotivo y con qué seguridad pasa de la duda a la admiración y de
ésta, es decir, de la admiración, a la entrega desinteresada, sin
condiciones y con qué elegancia le va preparando el Señor Jesús
para los grandes momentos que le esperan. Cómo va jugando Jesús
con esa intrépida fogosidad de Bartolomé: Porque te he dicho eso
¿crees?. Te aseguro que verás cosas mayores.
La primera de las cosas grandes que verá nuestro Santo será en
su propia patria: Caná de Galilea, cuando Jesús asiste a esa boda
con su madre y los discípulos. Allí será su primer milagro; allí
convertirá, ante el asombro de todos, el agua en vino para que los
jóvenes esposos no pasen la vergüenza de quedarse sin vino para
los invitados. Y de esta manera tan sencilla, Cristo el Señor elevará
el Contrato entre un hombre y una mujer a Sacramento y el
amor humano a Caridad Sobrenatural. Y concediéndolo, así
anticipadamente, a todos los matrimonios cristianos. Me imagino
en estos momentos a Felipe, en burlona sonrisa, recordándole a
Bartolomé, hijo de Tholmai, aquello de: ”De Nazaret puede salir
algo bueno, amigo?” ¿sorpresa en Natanael? ¿admiración? Sea lo
que fuere, contemplamos con qué maestría va moldeando a
Natanael, cual frágil barro, el Señor Jesús. Y cómo Natanael se
deja llevar por ese alfarero bueno. A partir de este momento
veremos a Natanael caminando con el resto con seguridad. Se ha
fiado del Maestro y el Maestro de él. Ya sólo le preocupan esas
andanzas de pueblo en pueblo, al pie de la montaña, en descampados o en la sinagoga con el Señor Jesús y el resto. A pesar de no
tener tiempo ni para el descanso ni para la comida (Mc. 6,31). O
en Mt. 8,14 cuando al subir a la barca se da cuenta que han olvidado
el pan; o el tener que comer espigas de aquel sembrado, cruzándose
el conflicto con los fariseos por ser sábado como nos recuerda
Mt.12,1; o por buscar higos en la higuera estéril, Mt. 21,18, etc...
Queridos: ¿qué le diría todo esto a nuestro Patrono y titular San
Bartolomé? ¿qué de esa vida errante con Jesús que nos transmite
Lc. 9,58 ss: “las zorras tienen sus madrigueras y el Hijo del Hombre
no tiene dónde reposar su cabeza?; O aquello que dependían de
la caridad, o del apoyo de esas buenas mujeres que les seguían, o
de la bolsa tacaña que administraba Judas (Jn 21,5)? ¿Pensaría
nuestro santo que estaría perdiendo el tiempo? Si fuera así hoy no
le estaríamos celebrando ni le tendríamos en la cabecera del altar
presidiendo, guardando y protegiendo nuestro pueblo de Almussafes. Y cuando llegue a nosotros la duda, Dios no lo quiera, lo
invocaremos para responder como él al Señor: “Rabbí, tú eres el
Hijo de Diós, tú eres el Rey de Israel”.
Que el Señor nos bendiga y vivamos unas santas y felices fiestas
patronales rodeados de lo mejor que nos ha dado el Señor: LA FAMILIA.
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SOPAR SOCIAL DE LA
COOPERATIVA AGRÍCOLA I
RAMADERA D’ALMUSSAFES
22:00 h.

XXV VOLTA A PEU ALMUSSAFES
17:45 h.
Al Parc Central i itinerari de la
cursa. Totes les modalitats.
Organitza l’Ajuntament.

XXXV FESTIVAL DE BANDES

22:30 h.
Al pati del col·legi Almazaf, celebració de la 35a edició
del tradicional festival de bandes, que comptarà amb
la participació de les següents agrupacions musicals:
LA SOCIETAT MUSICAL LIRA ALMUSSAFENSE
SOCIETAT RENAIXEMENT MUSICAL DE VINALESA
ALMUSSAFES
FIRA I FESTES
2011
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SOPAR GALA BENÈFIC DEL
CÀNCER AMB ESPECTACLE
22:00 h.
Al pati del col·legi Almazaf
Organitzat per la Junta Local de
Lluita contra el Càncer.
Venda de tiquets fins el dia 1 de
juliol, al Centre Cultural i a
l’Ajuntament (alcaldia).
Preu tiquets: 15 euros

DIVENDRES
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23:30 h.

Al pati del Col·legi Públic Almazaf,
presentació oficial de la Reina de les Festes 2011,
la Srta. ANAIS LERMA GIRONA,
en representació de la Falla Mig Camí i la seua
Cort d’Honor,
amb l’assistència de Reina de les Festes 2010, Srta.
ESTEFANIA OLIVER DUART,
presentada per Esportiu Agility Almussafes.
Presenten l’acte: l’actor Rafa Miragall
i la periodista Mª José Girona.
CORT D’HONOR:
MELANIE ALEIXOS ALONSO
JUNTA LOCAL DE LLUITA CONTRA EL CÀNCER
Mª JOSÉ LERMA GIRONA
PENYA VALENCIANISTA
ESTEFANIA OLMOS BONAFÉ
FALLA LA TORRE
La Gala estarà amenitzada
per l’espectacle
“My favourite things”,
un homenatge al
cinema amb la veu de
Laura Simó.
Durant l’acte de la presentació
es lliuraran els Premis Cívics
Almussafes 2011

· Moviment Júnior Almussafes
· Vicente García Castillo
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20:30 h.

Es realitzarà desfilada de moros i cristians, amb la participació de les
següents comparses, encapçalades pel grup de tabal i dolçaina Tabalaina:
Comparsa dels Festers del 79
Comparsa Aselam Aleikum
Comparsa Alí Ben Bufat
Comparsa de la Reina de les Festes i Dames de la Cort d’Honor
L’itinerari serà el següent: Eixida del carrer Major (cantonada amb el
carrer Santa Creu), carrer Major, carrer Sant Roc, Santa Anna, Literato
Azorín, Ausiàs March, Passeig del Parc, i Avgda. Paral.lel, acabant en el
Parc de les Palmeres.

24:00 h.
A les pistes del col·legi Almazaf, patrocinat pel MI
Ajuntament i organitzat pels Clavaris de la Divina
Aurora, ball fins a la matinada amb l’orquestra
LIMITE i DISCOMÒBIL.

10:00 h. - 14:00 h.
17:00 h. - 23:00 h.
Al Parc de les Palmeres.
Organitza: Falla Mig Camí.
ALMUSSAFES
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DIUMENGE
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10:00 h. - 14:00 h.
17:00 h. - 22:00 h.
Al Parc de les Palmeres.
Organitza: Falla Mig Camí.

DIMARTS

12

dia dels xiquets
i les xiquetes
AQUEST DIA A LA FIRA SE
CELEBRARÀ EL DIA DEL XIQUET.
TOTES LES ATRACCIONS
COSTARAN 1 EURO. PREUS
POPULARS PATROCINATS PER
L’AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES

Ofrena
de flors

19:30 h.

Davant l’Església.
Oferida a la Santíssima Creu, Patrona d’aquesta Vila, per totes les entitats
locals, acompanyades de la Reina de les Festes i la seua Cort d’Honor, amb
la participació de la Corporació Municipal, amb la intervenció de la Banda
de la Societat Musical Lira Almussafense i encapçalada pel grup de tabal
i dolçaina Tabalaina, que recorreran el següent itinenari:
Eixida des de l’Ajuntament, Carrer Santa Anna, Plaça del Mercat, Castell,
Salvador Botella, Mestre Medina, Plaça Blasco Ibáñez, Gibraltar, Ausiàs
March, Llauradors, Av. Paral·lel, La Foia, Carrer Major, El Cano, Sant Josep,
Pinar i Carrer Major fins arribar a l'Església.

00:30 h.
Al pati del col·legi Almazaf, amb l’actuació de
ZEPPELIN BAND i DISCOMÒBIL.
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PASSACARRER

09:30 h.

a càrrec de la Banda de la Societat
Musical Lira Almussafense, per
la població.

MISSA

12:00 h.

A l’Església, amb la intervenció del
Cor Parroquial Sant Bertomeu.

MASCLETÀ

14:00 h.

organitzada per l’Ajuntament
d’Almussafes, a càrrec de
PIROTECNIA CABALLER.
Lloc: Esplanada front a l’antiga
Cooperativa.

PASSACARRER FESTIU

19:00 h. - 21:00 h.

els Clavaris conviden a tots els
veïns a disfressar-se.
Lloc: eixida des del Bar Ibiza

PROCESSÓ EN HONOR A
SANT BERTOMEU

22:00 h.

amb la intervenció de la Banda de la
Societat Musical Lira Almussafense i
encapçalada pel grup de tabal i dolçaina
Tabalaina.
Es recorrerà l’itinerari habitual: Eixida
del Temple, Plaça i Carrer Major, Passeig
del Parc, Carrer Gibraltar, Espioca, Sant
Vicent, Salvador Botella, Castell, Plaça
Major i Temple Parroquial, on finalitzarà
amb una entrada de focs d’artifici.

CONCERT GRUPS LOCALS

23:00 h.

actuaran:
PRESSAS DEL PRODUKTO
OLORKAUSSTO
TERAPIA DE GRUPO
ALMUSSAFES
FIRA I FESTES
2011
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Lloc: zones verdes del polígon
(darrere del circuit d’educació vial).

13

DIMECRES

Festa a
Sant Bertomeu

DIJOUS

14

EN HONOR A LA DIVINA PASTORA

RECOLLIDA

10:00 h.

de les Clavariesses per la banda de la Societat
Musical Lira Almussafense i cercavila.

MISSA

12:00 h.

oferida en honor a la Divina Pastora.

MASCLETÀ

14:00 h.

organitzada per les Clavariesses, a
càrrec de la PIROTÈCNIA TURÍS.
Lloc: Esplanada front a l’antiga
Cooperativa.

PROCESSÓ DE LES
CLAVARIESSES EN HONOR
A LA DIVINA PASTORA

22:00 h.

Es recorrerà el següent itinerari:
Eixida del Temple Parroquial, Carrer
Major, Passeig del Parc, Carrer Gibraltar,
Plaça Blasco Ibañez, Espioca, Sant Vicent,
Castell, Plaça Major, entrada al Temple
Parroquial, i en finalitzar una entrada
de focs d’artifici.
NIT D’ALBAES

23:30 h.

Eixida des de l’Ajuntament, visitant
la Reina de les Festes i la seua Cort
d’Honor, amb la intervenció de
cantadors d’albaes.

DISCOMÒBIL AMB FESTA MARINERA

01:00 h.

En acabar les albaes, tots els que
entren disfressats amb la temàtica de
la mar, tindran un regal.
Lloc: pati de l’Almazaf.
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EN HONOR A LA DIVINA AURORA

MASCLETÀ
MISSA

RECOLLIDA

12:00 h.

10:00 h.

Dels Clavaris per la Banda de la
Societat Musical Lira Almussafense,
i acompanyament a l’església.

Cantada en honor
a la Divina Aurora.

14:00 h.

Organitzada pels Clavaris, a càrrec
de la PIROTÈCNIA TURIS.
Lloc: Esplanada front a l’antiga
Cooperativa.

PROCESSÓ DELS CLAVARIS
EN HONOR A LA DIVINA
AURORA

22:00 h.
Es recorrerà el següent itinerari:
Eixida de l’Església, Carrer Major, Passeig
del Parc, Gibraltar, Plaça Blasco Ibáñez,
Espioca, Sant Vicent, Castell, per
finalitzar a l’Església amb una entrada
de focs d’artifici.

24:00 h.
al pati del col·legi Almazaf en honor a la Reina de les Festes i la seua
Cort d’Honor, amb l’actuació de la ORQUESTRA MONTESOL i
DISCOMÒBIL.
Hauran de contemplar-se unes mínimes normes d’etiqueta, no
admetent-se l’entrada sense la vestimenta adequada. Les taules per
a aquest ball, es podran reservar al Centre Cultural fins el divendres
8 de juliol, indicant el nom d’un responsable i nombre de places.
Aforament limitat.
ALMUSSAFES
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16
PATRONA D’ALMUSSAFES

GRAN MASCLETÀ
MISSA SOLEMNE
PASSACARRER

09:30 h.

a càrrec de la Banda de la Societat
Musical Lira Almussafense,
recorrent els carrers de la població.

12:00 h.

en honor a la Santíssima Creu, amb
la intervenció del Cor Parroquial
Sant Bertomeu.

PROCESSÓ EN HONOR A LA
SANTÍSSIMA CREU

22:00 h.

amb la intervenció de la Banda de la Societat Musical
Lira Almussafense, recorrent el següent itinerari:
Eixida de l’Església, Carrer Castell, Carrer Salvador
Botella, Carrer Sant Vicent, Carrer Sant Roc, Carrer
Plantades, Carrer Hospital, Plaça del Mercat, Carrer
Santa Anna, Carrer Sant Roc, Carrer Ausiàs March,
Passeig del Parc, Carrer Major i arribada al Temple
Parroquial, encapçalada pel grup de tabal i dolçaina
Tabalaina.

14:00 h.

a càrrec de PIROTECNIA
VALENCIANA.
Lloc: Esplanada front a l’antiga
Cooperativa.

GRAN CASTELL
DE FOCS
D’ARTIFICI

01:00 h.

que es dispararà
des de l’esplanada
front a l’antiga
Cooperativa i des
de la Ronda
Monestir de la
Valldigna, a càrrec
de PIROTECNIA
CABALLER.

24:00 h.
A les pistes del col·legi Almazaf, patrocinat pel
M.I. Ajuntament i organitzat per les Clavariesses
de la Divina Pastora, ball fins a la matinada,
amb l'orquestra LA TRIBU i DISCOMÒBIL.
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VISITES GUIADES A LA
TORRE RAZEF

Els grups es conformaran per
rigorós ordre d'inscripció a la porta
del monument.
Grups d’un màxim de 10 persones.

Dia de l’agricultor
CONCURS D’ENSOLCAR
AMB MOTOCULTOR I
CAVALLERIA

10:00 h. - 13:30 h.
Al camp de Francisco Martí.
Inscripció lliure per a empadronats
en Almussafes.
Organitza: Associació Agrària Joves
Agricultors (AVA).

18

DILLUNS

11:00 h. - 14:00 h.
17:30 h. - 20:30 h.

CONCURS D’EXPOSICIONS
D’HORTALISSES
18:00 h. - 19:30 h.
Al Parc Central.
Organitza: Associació Agrària Joves
Agricultors (AVA)

dia dels xiquets
i de les xiquetes

19

DIMARTS

AQUEST DIA A LA FIRA SE CELEBRARÀ EL DIA DEL
XIQUET. TOTES LES ATRACCIONS COSTARAN 1
EURO. PREUS POPULARS PATROCINATS PER
L’AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES

FESTA DELS FANALETS

ESPECTACLE PER A LA
TERCERA EDAT “RICS
IMPROVISATS” a càrrec
de la Falla Primitiva

20

DIMECRES

18:30 h. - 20:30 h.
Activitat infantil fins 14 anys.
Al Parc Central. Amb la finalitat de descobrir als
més menuts l’encant de fer-se un fanalet i desprès
poder-lo passejar pel seu carrer amb les seues
amistats i familiars, es pretén realitzar aquesta
activitat tradicional. Cada xiquet ha de dur un meló
d’alger xicotet.

23:00 h.
Al pati de l’Almazaf.
La Falla Primitiva brinda la seua col·laboració a les Festes,
amb l’escenificació del conegut sainet, també anomenat
joguet còmic, de l’autor Francesc Comes.
ALMUSSAFES
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DIJOUS

21

ACTUACIÓ MUSICAL DE
EL PESCAO

23:30 h.
Al pati del Col.legi Almazaf.
A continuació DISCOMÒBIL.
Accés lliure.
Apertura de portes a les 23:00 h.

22:00 h.

22

DIVENDRES

GALA DE L’ESPORT

Al pati del col·legi públic Almazaf.
S’estableix un preu de 10,00¤.
Només podran assistir persones majors de 16 anys.
Es lliuraran tres mencions esportives:
· Al millor esportista de l’any.
· A l’entitat esportiva de l’any.
· A la trajectòria esportiva.

Per adquirir els tiquets caldrà anar, en primer lloc, al pavelló
poliesportiu municipal, en horari de 9.30-13.30 i 17.00-20.00 h. i es
donaran per rigurós ordre d’inscripció:
De l’11 al 15 de juliol, només entitats membres del Consell Municipal
d’Esports. Del 18 al 21, i sempre que hi haja tiquets disponibles,
resta d’entitats i públic en general, fins que s’arribe al màxim de
l’aforament establert.
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Al carrer Major, tradicional
homenatge a la paella, al qual estan
convidats tots els veïns i veïnes
d’Almussafes. Per al bon
desenvolupament de la festa,
s’hauran de contemplar les
següents normes:
Els participants podran triar entre
fer-se la paella pel seu compte o
assistir a les paelles gegants. És
necessari en ambdós casos fer la
inscripció al Centre Cultural abans
de les 14 hores del dijous 14 de
juliol. Passada aquesta data no
s’admetran inscripcions, per poder
fer una previsió de comensals.

d’edat que no tinguen DNI, aquesta
casella es deixarà en blanc. Indiqueu
en la casella corresponent als no
residents. Es farà una revisió
exhaustiva dels inscrits, no
admetent-se més del 20% de
comensals no residents.
L’organització reduirà les places als
qui no compleixen aquesta norma.
Els comensals que opten per la
paella gegant seran servits en taula,
(beguda inclosa).
Per als comensals que trien fer-se
la seua pròpia paella, s’habilitarà
un lloc per a la realització de la
mateixa i tindran taula reservada

al carrer Major, a continuació de
les taules muntades per a les
paelles gegants. També tindran la
beguda corresponent.
En aquest cas, el repartiment dels
ingredients es farà a l’Ajuntament
el mateix dia de 17 a 18 hores, per
ordre d’inscripció. Al mateix
temps, se’ls repartirà la beguda
corresponent.
És obligatori recollir les despeses
del sopar de cada taula, abans
d’abandonar-la. En cas contrari,
l’Ajuntament prendrà les mesures
oportunes.

REVETLA
24:00 h.
Al pati del col·legi Almazaf, amb
gran discomòbil.

Les inscripcions es realitzaran en
el formulari que es troba a
disposició de tots els veïns al Centre
Cultural. És obligatori indicar el DNI
(sense la lletra). En el cas de menors

CAMPIONAT DE JOCS DE TAULA
10:00 h.

Campionat de truc, parxís i altres jocs de taula
al Parc Municipal. Hi haurà esmorzar popular.
Inscripcions: de l’1 de juliol fins al 20 de juliol
al Centre Cultural.
Reunió de participants: 20 de juliol, a les 20
hores al Centre Cultural.
Organitza: Falla La Torre
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CELEBRACIÓ DE SANT
JOAQUIM I SANTA ANNA
21:30 h.
Sopar de l’Associació de Jubilats
i Pensionistes.
Lloc: a la Llar dels Jubilats.
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DIMECRES

22:00 h.

ACTIVITATS
ESPORTIVES
2011
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DISSABTE 25 DE JUNY
III GRAN PREMI CICLISTA ALMUSSAFES
“HOMENATGE A ANTONIO MOLINER”

16:00 h.

Categories: Sèniors i Màster.
Lloc: Parc Central.
Organitza: Peña Ciclista
d'Almussafes.

FINAL TORNEIG
QUADRANGULAR DE
FUTBOL

10:00 h.

Categories: Totes.
Lloc: Camp de Futbol Municipal.
Organitza: Club de Futbol.

DISSABTE 02 DE JULIOL
TROFEU DIA DEL CLUB

09:00 h.

Modalitat: Completa.
Lloc: Silla.
Organitza: Club de Tir Olímpic
Almussafes.

TROFEU DE PESCA

16:00 h.

Categories: Veterans i juvenils.
Lloc: Motor de Grau.
Organitza: Club de Pescadors “La
Molinà”.

MATINAL DE BÀSQUET
AMB PARES I MARES

10:00 h.

Lloc: Pavelló Poliesportiu.
Posteriorment esmorzar de
germanor i finalització temporada
2010-2011.
Organitza: Club de Bàsquet
Almussafes.

TIR DE PLAT

16:00 h.

Modalitat: Totes.
Lloc: Camp de tir “La Laguna”.
Organitza: Club de Caçadors “El
Perdigó”.

XXV VOLTA A PEU
ALMUSSAFES

V CONCURS DISFRESSA
LA TEUA MASCOTA

18:00 h.
Categories: Benjamí, aleví i infantil.
19:30 h.
Categories: Sènior i Veterans.
Lloc: Parc central i itinerari de
cursa.
Organitza: Ajuntament
d'Almussafes.

Modalitat: Totes.
Lloc: Parc de les Palmeres.
Organitza: Associació Esportiu
Agility Almussafes.

16:00 h.

20:00 h.

DIUMENGE 03 DE JULIOL
CONTRARELLOTGE
PUJADA A FONTANELLES

08:00 h.

Modalitat: Cicloturistes
Lloc: Fontanelles (Llombai)
Eixida: Cafeteria Altamar.
Organitza: Bici-club Almussafes.
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CURSA FESTES LOCALS

TIR DE COLOM

Modalitat: Escala 1/5, 1/8 y 1/10
Lloc: Circuit Seguretat Vial i
Automodelisme.
Organitza: Associació Autet
Almussafes.

Modalitat: Totes.
Lloc: Camp de tir “La
Laguna”.
Organitza: Club de Caçadors
“El Perdigó”.

09:00 h.

10:00 h.

DISSABTE 09 DE JULIOL
EXPOSICIÓ D´ARCS I
TIR DE GUATLA
MATERIAL DE TIR AMB ARC 16:00 h.

11:00 h.

Modalitat: Totes.
Lloc: Esplanada del parc central.
Organitza: Club de Tir amb Arc.

FUTBOL FESTES
PATRONALS VETERANS

18:00 h.

Lloc: Camp de Futbol
d'Almussafes.
Organitza: Club de Veterans
Almussafes.

Modalitat: Totes
Lloc: Camp de tir “La Laguna”.
Organitza: Club de Caçadors “El
Perdigó”.

IV PARTIT DE VETERANS
CLUB BÀSQUET
ALMUSSAFES

19:30 h.

TROFEU DE FESTES DE
PILOTA VALENCIANA DE
FRONTÓ

16:30 h.

17:00 h. Categoria Aleví parelles.
17:30 h. Categoria Infantil parelles.
18:00 h. Categoria Sènior B
parelles.
19:00 h. Categoria Sènior A
parelles.
Lloc: Frontó Cobert
Organitza: Club de Pilota
Valenciana d'Almussafes.

Lloc: Pavelló Poliesportiu.
Organitza: Club de Bàsquet
Almussafes.

DIUMENGE 10 DE JULIOL
CONCURS DE FESTES DE
PETANCA

10:00 h.

Lloc: Pistes de Petanca.
Organitza: Club de Petanca
Almussafes.

DIMECRES 13 DE JULIOL
XVI TROFEU OBERT VILA
D´ALMUSSAFES PILOTA
VALENCIANA

16:30 h.

17:30 h. Categoria Cadet.
18:00 h. Categoria Sènior B
parelles.
19:00 h. Categoria Sènior A
parelles.
Lloc: Frontó Cobert.
Organitza: Club de Pilota
Valenciana d'Almussafes.

TROFEU DE FESTES
DE BÀSQUET

20:00 h.

Categoria: Sènior.
Lloc: Pavelló Poliesportiu
Municipal.
Organitza: Club de Bàsquet
Almussafes.
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DIVENDRES 15 DE JULIOL

DISSABTE 16 DE JULIOL

CAMPIONAT FUTBOL
FESTES LOCALS

CAMPIONAT FUTBOL
FESTES LOCALS

Categoria: Juvenil.
Almussafes vs Benifaió
Lloc: Camp de Futbol.
Organitza: Club de Futbol
Almussafes.

Categoria: Amateur
Almussafes vs Benifaió
Lloc: Camp de Futbol
Organitza: Club de Futbol
Almussafes.

DIUMENGE 17 DE JULIOL

DILLUNS 18 DE JULIOL

TROFEU D’ESTIU

FINALS CAMPIONATS
FESTES PATRONALS DE
TENNIS I PÀDEL

19:00 h.

09:00 h.

Lloc: Alzira.
Organitza: Club de Tir Olímpic
Almussafes.

19:00 h.

19:00 h.

Categoria: Simples femenins.
Categoria: Simples masculins.
Lloc: Pistes de tennis i pàdel.
Organitza: Club de Tennis
Almussafes.

DIMARTS 19 DE JULIOL

DIMECRES 20 DE JULIOL

FINALS CAMPIONATS
FESTES PATRONALS DE
TENNIS I PÀDEL

FINALS CAMPIONATS
FESTES PATRONALS DE
TENNIS I PÀDEL

Categoria: Simples Veterans + 45.
Lloc: Pistes de tennis i pàdel.
Organitza: Club de Tennis
Almussafes.

Categoria: Simples Veterans + 35.
Lloc: Pistes de tennis i pàdel.
Organitza: Club de Tennis
Almussafes.

19:00 h.
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19:00 h.

DIJOUS 21 DE JULIOL
FINALS CAMPIONATS
FESTES PATRONALS DE
TENNIS I PÀDEL

19:00 h.

Categoria: Dobles masculins i
femenins.
Lloc: Pistes de tennis i pàdel.
Organitza: Club de Tennis
Almussafes.

DIVENDRES 22 DE JULIOL
GALA DE L’ESPORT

22:00 h.

Al pati del col·legi públic Almazaf.
S’estableix un preu de 10,00 ¤.
Només podran assistir persones majors de 16 anys.
Es lliuraran tres mencions esportives:
· Al millor esportista de l’any.
· A l’entitat esportiva de l’any.
· A la trajectòria esportiva.
Per adquirir els tiquets caldrà anar, en primer lloc, al pavelló poliesportiu
municipal, en horari de 9.30-13.30 i 17.00-20.00 h. i es donaran per
rigurós ordre d’inscripció:
De l’11 al 15 de juliol, només entitats membres del Consell Municipal
d’Esports. Del 18 al 21, i sempre que hi haja tiquets disponibles, resta
d’entitats i públic en general, fins que s’arribe al màxim de l’aforament
establert.

DISSABTE 23 DE JULIOL
FINALS CAMPIONATS
FESTES PATRONALS DE
TENNIS I PÀDEL

FINALS CAMPIONATS
FESTES PATRONALS DE
TENNIS

Categoria: Mixtes.
Categoria: Dobles Veterans + 35.
Categoria: Dobles Veterans + 45.
Lloc: Pistas de Tennis i Pàdel.
Organitza: Club de Tennis
Almussafes.

Categoria: Mixtes.
Categoria: Dobles Veterans + 35.
Categoria: Dobles Veterans + 45.
Lloc: Pistas de Tennis i Pàdel.
Organitza: Club de Tennis
Almussafes.

18:00 h.

19:00 h.
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Cort d’honor
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Anais Lerma Girona
FALLA MIG CAMÍ
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Melanie Aleixos Alonso
LLUITA CONTRA EL CÀNCER

Mª José Lerma Girona
PENYA VALENCIANISTA

Estefanía Olmos Bonafé
FALLA LA TORRE
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Clavariesses
de la
Divina Pastora
2011

Clavariesses
de la
Divina Pastora
2011

U

n any més, les Clavariesses d'Almussafes ens disposem a gaudir de les
festes del nostre poble, les quals fa molts mesos que estem esperant i preparant
amb molta il·lusió.
Agraïm al poble d'Almussafes tota l'ajuda que ens ha otorgat sempre, des del
primer dia, facilitant-nos i donant-nos un cop de mà en tot el possible.
Aquest 2011, som 14 xiques plenament disposades a passar-ho bé i disfrutar
en la nostra gent d'aquesta oportunitat que és ser Clavariesses de la Divina
Pastora d'Almussafes, i desitgem que tots els veïns i veïnes puguen gaudir de
les festes patronals com ho farem nosaltres.
Bones Festes!

Alicia
Benavent
Chaqués
M A D R I N A

Clara Calatayud Ramírez

Arianne Sabater Bosque

PRESIDENTA

SECRETÀRIA

Guadalupe Sánchez Díaz
1a TRESORERA
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Alba Gosp

Piles

2a TRESORERA

Jéssica Carbonell Jiménez

Eva Beltrán Esteve

VOCAL

Pilar Girona Salesa

Alba Grau Herrero
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Aida Guerrero Martínez

Silvia Lucas Moldero

Yéssica Orejudo Egusquiza
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Andrea Sánchez Ruiz

Sara Soria Vela

Clavaris

de la
Divina Aurora
2011

Clavaris

de la
Divina Aurora
2011
Els dies de les Festes Patronals són per a passar-ho bé, retrobar-nos
amb amics, veïns i familiars, gaudir d'aquesta festa tan nostra i oblidar,
en la mesura que siga possible, els maldecaps que ens acompanyen
durant la resta de l'any. Hem de ser conscients que precisament en
moments difícils és quan es fan més necessaris els moments d'oci i
diversió.
Així doncs, quan un grup de joves, Clavaris de la Divina Aurora per a
les Festes d'este 2011, em van dir si volia, amb ells, ser partícip i
còmplice d'esta, la nostra festa, no ho vaig dubtar, tractant-se a més
dels amics d'una persona a qui tire molt en falta. A tots ells, en primer
lloc, vull donar-los les gràcies.
Tan sols amb estes paraules vull demanar que tots i totes, veïns i
veïnes d'Almussafes, siguen còmplices, amb nosaltres, els festers, de
què tot allò que representen per al nostre poble estos dies d'estiu i
caloreta, refresquen en nosaltres els bons moments de tot un any,
oblidant aquells que no ho són tant.
Només em queda animar a tots i a totes a gaudir d'aquestes Festes
dedicades als nostres patrons.
Convidar-vos a omplir els carrers, perquè les Festes d'Almussafes són
motiu d'alegria.
Bones Festes!!!
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Fernando
García
Dominguis
C L AVA R I D ’ H O N O R
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Juanma González Delgado

Oscar Vallés Bosch

Isaac García Simarro

PRESIDENT

VICEPRESIDENT

SECRETARI

Josep Grau Ramón

Vicente Aranda Duart

Vicente Alepuz Llácer

VICESECRETARI

TRESORER

VICETRESORER

Vicente Ramón Aleixos
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VOCAL I

David Asensi Mascarell

Sergio Atanasio Torrente

Vicente Calatayud Ferrer

Pepe Clérigues González

Francisco Girona Salesa

Víctor González Pons

Sergio Guillén García

Roberto Marí Camarasa

Darío Perpiñá Girona
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Cipriano Prado Andrada

Enrique Ramón Márquez

Víctor Soldado Soler

Jaume García Síscar

Cambreres 2011

Mª Carmen Martí Rodrigo

Mª José Magraner Grau

CAMBRERA SANTÍSSIMA CREU 2011

CAMBRERA SANTÍSSIMA CREU 2011

Benvolgut poble d´Almussafes:
Un any més, arriba l´estiu, i amb ell les festes del nostre poble. Festes que, des
de temps antics, giren entorn a la devoció que la gent té a la Santíssima Creu.
Quàntes vegades et trobes en la boca i en els pensaments de la gent d´Almussafes!
Quàntes vegades s´aclamem a tu per demanar-te o donar-te gràcies!
Quàntes vegades contem als més menuts la teua història!
Història que hem escoltat dels nostres iaios i pares, i que nosaltres, al mateix
temps, contem als nostres fills i alumnes.
Eres el lloc on va morir Jesús per nosaltres; eres signe d´entrega i sacrifici; però
per damunt de tot, eres mostra d´amor, de l´amor del qui és capaç d´entregar
fins i tot, la seua vida pels altres.
Ens ompli d´orgull, ser aquest any les cambreres de tan volguda relíquia i
esperem servir-la com ho han fet fins ara i tant com es mereix.
Santíssima Creu, gràcies perquè aglutines en tu la devoció d´un poble; gràcies
perquè any darrere any, ens permets reunir-nos per venerar-te i gràcies perquè
ens fas sentir orgullosos de dir que fem la festa a la Santíssima Creu!
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Confraria
Santíssima Creu
d’Almussafes
La creu és l’amor de Jesús cap a la humanitat
Reliquia Santa

Nuevamente Almusafes se engalana
y honra en festejos su Reliquia Santa
con la fe, que su espíritu levanta,
por amor, por virtud y por cristiana.

Sus hijos la adoraron el pasado
y sus hijos la adoran el presente,
y en tanto por ella reza el ausente,
yo quisiera pedirle arrodillado,
que la huerta diera
ese día, tantas flores,
que la capilla cubriera
y la anegase de amores.

¡Pedacito de madera
de ese Relicario Santo…!
¡Es que te queremos tanto
como si a la Cruz entera!

Autor: Antonio Bou
Poema publicat a la revista El Eco de Almussafes en
juliol de 1952.
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L’escut d’Almussafes. Una exposició
per a celebrar el seu 50é aniversari
VTA. PILAR RAGA AGRAMUNT

Un passeig per la història
d’Almussafes.
M.CARMEN SÁEZ

Clavaris 1986
Orquestra Gran Soufflé
DIDIER FERRANDO

25 anys deprenent
ANA Mª PONCE JUANES

Una experiencia inolvidable
en tierras americanas
PAQUI SABATER LERMA

69 anys sota la dolça mirada
de la Pastoreta
ALICIA BENAVENT CHAQUÉS

25 anys Ali Ben Bufat

Falla Mig Camí
Quasi 80 anys d’afició a la
colombicultura a Almussafes
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Juniors MD ALmussafes
Vicente Garcia Castillo

PREMIS
CIVICS
2011

Juniors MD
Almussafes

34 anys de diversió en la fe
JOSEP MARÍ CHIRAL
MARIA JOSÉ GIRONA GARCERÁN

E

ls inicis dels Juniors, l'any 1977, foren
una confluència de factors diversos. Es
tractava d'una època marcada pels canvis
socials, que confluiren amb l'arribada al front
de la parròquia Sant Bertomeu d'Almussafes
d'un jove rector, D. Antonio Llopis, qui va
saber captar molt bé les inquietuds que en
eixe moment tenien els joves del poble, alguns
integrants del grup de confirmació, altres de
les classes de religió, del cor de l'època i, fins
i tot, d'alguns joves que no pertanyien a cap
d'estos grups, però que molt prompte passaren
a integrar el col·lectiu religiós.
De fet, D. Antonio, amb l'ajuda durant el curs
78-79 del jove diàcon Pepe Verdeguer, fou capaç
d'aglutinar i enfocar a tres o quatre quintes de
joves cap a una actitud que, amb una base
religiosa, tinguera també una presència social
al poble, oferint formació, convivència i
distracció, exterioritzant així les necessitats de
canvi existents. “L'ànima mater del moviment”,
com el defineixen els primers monitors, sentà
unes grans bases, un projecte en comú, que ha
continuat vigent fins el dia de hui.
Així, s'organitzaren les primeres convivències
amb un grup reduït de joves que començaren
la seua formació com a futurs monitors dels
Juniors d'Almussafes, en les que sentaren els
principis del moviment i assumiren alguns
dels seus símbols d'identitat - com la panyoleta
roja amb una línia blanca i el crismó - , que
amb posterioritat traslladaren al col·lectiu
local.
Així, l'any 1978 organitzaren la primera
Setmana Junior, celebrada al corral d'Héctor

Villalba, tot un símbol de reunió i celebració
d'activitats diverses durant els primers anys
de vida del moviment.
El primer campament dels Juniors se celebrà
de l'1 al 15 d'agost de l'any 1982 en la localitat
d'Ayora i representà tot un repte per als joves
monitors fer-se càrrec del mig centenar de
xiquets que confiaren en passar les seues
primeres vacances lluny de la família i amb
la companyia dels juniors, que en la majoria
dels casos tan sols tenien cinc anys més que
els menuts. Tota una responsabilitat que
salvaren amb confiança, responsabilitat,
esforç, dedicació a la resta i amb la inestimable
ajuda dels cuiners, pares i mares dels propis
xiquets i monitors.
L'experiència resultà tot un èxit, no sols per
la convivència generada, sinó també pel
descobriment de valors com l'ecologia, la
solidaritat, el companyerisme i el treball en
equip que, ja per sempre, han identificat el
moviment Junior. Així, tan sols un any
després, la cita d'estiu es fixà a Aitana, i a
esta la seguiren Frías, on viatjaren més de
120 xiquets, Bunyol i molts altres punts de
destí de tota la geografia espanyola, que
sempre han comptat amb una gran presència
de menuts. Destacable resulta la gran
col·laboració que sempre han brindat els
comerços i indústries locals en les diferents
activitats celebrades pels Juniors al llarg del
curs i, més concretament als campaments,
amb la donació de molts aliments, facilitant
els transports de les mercaderies i objectes
diversos i, fins i tot, assegurant la llum amb
la cessió d'un grup electrògen. I, en el record
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dels primers Juniors, encara aflora l'ajuda de
Paco Llopis en els primers campaments, veí
del poble i actual rector de la parròquia del
Carme de Sueca. Com a curiositat, destacar
que la música del grup Mocedades desperta,
cada matí, als xiquets del campament i el
tema Carros de Fuego estableix el necessari
silenci per a passar la nit.
A banda de les eixides exteriors, els Juniors
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han jugat un paper molt actiu en molts altres
aspectes de la cultura almussafenya, com és
el fet que durant molts anys foren els propis
monitors els que portaven els regals de Nadal
als xiquets del poble en qualitat dels ajudants
dels Reis Mags d'Orient, a més de cantar
Nadales pel poble, adornar un arbre del parc
Central, escenificar un Betlem a l'església i
oferir representacions teatrals en diverses
èpoques de l'any, principalment en Nadal i

Setmana Santa, entre moltes altres activitats.
Ara i Ací és el títol de la revista pròpia del
moviment, creada el mateix any 1977 amb
fons propis, en la que s'anunciava tot el
programa d'activitats i es publicaven articles
i cròniques redactades pels propis monitors
i xiquets. Encara recorden els promotors la
rudimentaria multicopista amb la que treien
alguns dels exemplars i els posteriors viatges

en autobús a Valencia per a fotocopiar la
publicació, ja que malgrat el viatge, era
primordial l'estalvi de diners. Adaptant-se
als avanços tecnològics, en l'actualitat, la
revista ha passat a ser digital i es publicita
des de la web del moviment, que també
compta amb facebook.
Les bases religioses, culturals i socials del
moviment estaven sentades, però no regularitzades,
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donat que fins l'any 1985, Juniors no es va
constituir formalment. El nou pàrroc del
poble, D. Miguel, va col·laborar en que
finalment es redactaren els estatuts i es
definiren els principals objectius que
identificaven el moviment. Així, el col·lectiu
va créixer interna i externament,
contactant amb companys d'altres
parròquies i passant a formar part del
Moviment Diocesà. És aleshores quan
s'estableix una metodologia de treball, un
projecte educatiu propi i uns trets
d'identitat, integrats pel crismó, l'himne,
la panyoleta i l'oració.
Durant els anys posteriors, el grup es va
consolidar definitivament, amb noves
generacions de joves que sempre han
mantés l'essència i la flama del moviment
encesa i que no han deixat de celebrar, any
darrere any, les Setmanes Juniors, el
Festival de Nadal, els Dies Juniors, les
divertides acampades de caps de setmana
amb els xiquets i altres específiques per a
educadors, en les que s'ideaven les
programacions futures.
La col·laboració amb la parròquia també
ha estat sempre una constant, ja que els
Juniors participen activament en moltes
de les celebracions de la mateixa, com el
Viacrucris, les misses de xiquets i de joves
i els actes penitencials.
Ressaltar la importància de les Secretaries
d'Animació, Formació i Aire Lliure, equips
de treball dins de l'Equip d'Educadors,
creades a partir dels anys 80 i que encara
continúen actives. Importants són també
les mascotes - encarnades cada any per
algun monitor, la identitat del qual es
manté en secret durant tot el curs -, ja que
tant al centre com als campaments,
representen la veu de la consciència dels
juniors. En este sentit, davant una mala
actuació, la mascota castiga mitjançant
xicotetes trastades, i també premia i
recompensa el bon treball amb detalls
diversos.
Grans events del món junior han tingut
lloc a la nostra localitat, com per exemple
el Dia Junior i el Festival de la Cançó de
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l'any 2001, en la que per a gran satisfacció
del moviment, els Juniors d'Almussafes foren
guardonats amb el primer premi del concurs
musical. L'any 2007, i coincidint amb el 30é
aniversari del col·lectiu, Almussafes fou de
nou la seu elegida per acollir de nou estes
dues festes, donant la benvinguda a mig miler
de juniors de la comarca de la Ribera.
Eixe mateix any, Juniors MD va reunir en la
commemoració a més de 300 persones en el
parc del Sagrari, tot un referent per al
col·lectiu, al voltant d'una paella gegant que
va servir per reunir a antigues generacions.
Les vivències i experiències atresorades al
llarg de la trajectòria dels Juniors a
Almussafes són innombrables, perquè
centenars i centenars de veïns i veïnes del
poble elegiren formar part dels Juniors en

HIMNE JUNIOR
algun moment de la seua vida, compartint
bona part del seu temps d'oci en les reunions,
que quasi des del principi han tingut com a
seu el local del carrer Sagrari, núm 23, amb
unes parets testimoni directe de la història
única, rica en valors i sempre viva del
moviment. D'ahí el lema que identifica el
col·lectiu: Juniors, sempre units.
Els Juniors continuen, en l'actualitat i després
de 34 anys, transmetent els xiquets que viure
la fe, sent catòlic i cristià, no està renyit amb
la diversió, ni amb la llibertat de viure
experiències noves i de fer grans amistats
que superen la barrera del temps. El gen o
carisma junior continua present.

Los Juniors cambiaremos el mundo
con un corazón de ilusión
y así juntos avanzaremos
hacia un mundo mejor.
Siempre unidos estaremos
enlazados en el amor
fuente de alegría
que nos da el corazón.
La vida, alegrías y tristezas,
debemos siempre mejorarla más
y así juntos avanzaremos
por el camino de la verdad.

53

ALMUSSAFES
FIRA I FESTES
2011

PREMIS
CIVICS
2011

Vicente Garcia Castillo
Un autodidacta enamorat de la història
MARIA JOSÉ GIRONA GARCERÁN

F

ill adoptiu del benvolgut poble d'Almussafes
i investigador innat, Vicente García Castillo
nasqué el 18 de juny de l'any 1923 a Sollana
al si d'una família d'arrels sollaneres i
manxegues.
Intel·ligent, disciplinat i aplicat a classe, destacà
molt prompte per les seues grans aptituds
davant el seu primer mestre d'escola, D.
Enrique Vila Orts, qui li va inculcar l'amor per
la lectura, l'escriptura, la cultura i el saber que
l'ha acompanyat al llarg de tota la seua vida,
a més d'intentar preparar-lo per a l'examen
d'ingrés a l'Institut Lluís Vives de València, una
proposta que fou desestimada pel seu pare,
tenint en compte les circumstàncies familiars
i econòmiques de l'època.
Vicente, el major de quatre germans, també
despertà de la mà del seu mestre a la passió
pels estudis històrics i arqueològics, dos
matèries que sempre ha tractat de divulgar
entre els joves amb els quals ha mantés
contacte i en les que ell mateix es declara un
autèntic autodidacta. De fet, l'interés constant
per la història i recuperació del patrimoni
sollaner l'ha portat a atresorar a l'arxiu de sa
casa nombrosos vestigis i troballes històriques,
meticulosament classificades, moltes d'elles

aconseguides per les aportacions dels veïns
de la població riberenca, una tasca de
recuperació del patrimoni local que li valgué
el màxim reconeixement de l'Ajuntamet de
Sollana, que el 4 de maig de 2007 li entregà la
medalla d'or per tota una vida d'inquietud i
investigació, acte oficial de lliurament de la
màxima distinció honorífica municipal, en
què la família al complet el va acompanyar.
L'assassinat del seu pare, una persona
apolítica, però focus d'odis i rencilles per
exercir de president d'una de les dues bandes
locals de música de Sollana, el 17 d'Octubre
de 1936, va marcar per sempre la vida de
Vicente, qui amb tan sols 13 anys i
acompanyat de tota la seua família, hagué
de fugir al poble matern, Villarrobledo, on
conegué la misèria que acompanya a totes
les guerres i fins i tot es guanyà la vida venent
xuxeries als trens de soldats que passaven
pel poble.
A principis dels anys quaranta, ja conclosa la
Guerra Civil, retornà al seu poble natal,
Sollana, on prengué possessió el 14 d'octubre
de 1940 de la plaça d'auxiliar municipal de
les escoles de xiquets de la localitat amb
caràcter accidental, donat l'alt nombre
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d'alumnat matriculat a les dues aules unitàries
que mantenia el poble, convertint-se en
l'ajudant del mestre D. Enrique Vila Orts.
La seua professió com a docent la
compaginava amb altres ocupacions com la
de monitor i delegat de grups de joves, on
aconsegueix crear tres grups d'aspirants, i
també desenvolupant feines menors, per tal
d'aportar col·laboració econòmica a la seua
família, encara resident a Villarrobledo, i més
concretament per a l'adquisició de medicaments
per a la seua mare, en aquell moment greument
malalta.
Durant quatre cursos, Vicente va exercir la
seua tasca docent, fins que es va produir una
vacant en l'administració de l'Ajuntament de
Sollana com a escrivent temporer, prenent
possessió de la plaça l'1 de març de 1945 i
mantenint-se en ella durant tota una dècada.
Paral·lelament, Vicente alternava la feina

Aquest event fou reflectit amb tot detall per
la pluma de Castillo i inclós en la crònica
redactada per Rafael Tasso Yzquierdo, anys
més tard.
administrativa amb la dedicació, algunes
vesprades, a la Junta Local de la Sèquia Real
del Xúquer, un organisme al que dedicà
pràcticament tota la seua vida laboral, en
ocupar la plaça fixa de secretari l'1 de juliol
de 1947 fins la seua jubilació el 31 d'agost de
1988. Precisament, el 24 de maig de l'any 1964
fou testimoni directe de la visita a Sollana de
l'Excma Sra. Duquesa d'Alba i Híjar, Mª del
Rosario Cayetana Fitz James Stuart y Silva,
amb motiu de la celebració del VII Centenari
de la Fundació de la Sèquia Real del Xúquer.
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Resulta destacable, així mateix, la visita que
el cardenal Tarancón feu a les oficines de la
Sèquia el 12 d'abril de l'any 1992, sent també
Castillo convidat d'honor, donats els seus
anys de dedicació a l'esmentat organisme.
En una de les activitats d'Acció Catòlica,
Vicente conegué a Amparo Taberner
Albuixech, qui el 20 d'abril de 1954 es va
convertir en la seua dona. Amb la seua gran
companya de la vida creà una gran família a

Almussafes, quatre filles nascudes a la casa
familiar del carrer Major, a les que pugué
donar-los estudis superiors, convertint-se una
d'elles en la primera dona almussafenya que
obtingué el títol de metge i que en l'actualitat
compta amb el doctorat en medicina.

de maig de l'any 2001.

De fet, fou cofundador de la primera
associació que es va constituir a Almussafes:
Asociación de Cabezas de Família, col·laborà
des d'un primer moment amb la parròquia
Sant Bertomeu Apòstol i ha exercit durant

A més a més, la seua tasca com a investigador
local s'ha reflectit en les seues cuidades
col·laboracions en els programes de les Festes
Patronals durant molts anys. En la memòria
col·lectiva resten els articles titulats:
Cavanilles en Almussafes, En torno a un
personaje (Duque de Híjar), D. Casimiro
Romero Carsí, Bautista Martínez Pla (pintor),
La Santísima Cruz, Alcaldesa, Ntra. Sra. de La
Merced, Almusafes y el Convento de la
Alcahecia, En torno a una imagen, Nuestros
Molinos de Antaño, D. Isidro Roig García, D.
Luís Duart Alabarta, Los patronos de
Almussafes en el siglo XVIII y Nuestra Torre
vista por un historiador foráneo. En
l'actualitat, Castillo està en ple procés de
creació i investigació d'altres temàtiques
estretament relacionades amb el patrimoni
històric local, com és el cas del campanari de
l'església, que confiem vegen la llum en breu.

molts anys com a cronista de la Confraria de
la Santíssima Creu, patrona de la vila de la
que es declara gran devot, entitat religiosa
de la que també fou cofundador. Precisament
la confraria li va agrair el seu esperit de servei
i dedicació, amb un homenatge celebrat el 6

A banda dels escrits publicats als mitjans de
divulgació locals, Vicente també ha realitzat
durant anys una tasca informativa centrada
en el present de l’Almussafes de l'època. De
fet, des de l'any 1965 i fins el 1979, fou
corresponsal del diari Las Provincias, on va

Home molt familiar i entranyable en el si de
la seua llar, les seues inquietuds innates pel
patrimoni i la historiografia local d'Almussafes
afloren molt prompte a la nostra vila, a la
que Castillo també s'ha vinculat profundament,
intentant-la descobrir social, cultural i
històricament, a través de diversos treballs
d'investigació i amb la seua dedicació a
entitats locals.
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13 de febrer de 1952.
Amb Domingo Fletcher Valls, director del
Museu d’Arqueologia de la Diputació
Provincial, amb motiu de la troballa d'una
càmera sepulcral del s VII (època visigoda)
a Sollana.

de la prolongació de
la Sèquia Real feta
pel Duque de Híjar
- i per un magatzem
de 400 metres
quadrats de superfície, que en
aquell moment
mantenia un
contracte de
lloguer amb la
Confederació
Arrosera, per
la qual cosa es trobava
replet d'arrós.
publicar
més de 150 cròniques
que, amb motiu de la celebració de la
V Assemblea d'Història de la Ribera, celebrada
a Almussafes del 5 a l'11 de desembre de l'any
1988, va entregar a la Biblioteca Pública
Municipal, per tal de dotar de més contingut
el seu arxiu. Així mateix, fou convidat d'Honor
de la Jornada d'Història Local, integrada en
el programa d'activitats de l'esmentada
assemblea i també fou membre del Consell
d'Organització de la commemoració del 750
Aniversari de la Primera Carta Pobla
d'Almussafes, celebrada des de febrer del
2000 fins a febrer del 2001 a la vila.
Independentment de la seua vocació de
recuperació del patrimoni històric de Sollana
i d'Almussafes, un fet que li ha valgut
nombrosos reconeixements públics al llarg
dels anys, hi ha un fet que és el que
vertaderament l'ompli d'orgull: haver lluitat
de valent per a què l'empresa, coneguda
popularment com “El Figueral”, s'instal·lara a
la nostra localitat, canviant la idiosincrasia
d'un poble, fins a la data eminentment agrícola.

Els dos visitants teníen molt d'interés en
llogar-li el magatzem per a muntar un taller
de confecció que, tal i com li comentaren,
emplearia a unes 60 o 70 xiques del poble.
Castillo valorà com a molt positiva la
iniciativa, en analitzar la necessitat que tenia
en aquell moment la vila d'incrementar la
seua indústria, ja que aleshores tan sols
comptava amb La Pallera. Un mes i mig fou
el temps establert per a fer totes les gestions
necessàries per a lliberar el contracte amb
la Confederació Arrosera i establir-ne un altre
nou amb els socis que anaven a instal·lar la
fàbrica Confecciones Valencia y Puchal SA,
comptant en tot moment amb el suport de
la família de la seua dona. Les diligències
amb don Claudio Chaqués i amb un amic

Encara recorda com si fóra ahir, els dos homes
que un matí del novembre de l'any 1963 es
presentaren en la Finca del Figueral, propietat
de la família de la seua dona, emplaçada a
Les Eres i integrada aleshores per un molí
accionat per força hidràulica, conegut en el
poble com “El Molinet” - construït amb motiu
22 de juliol de 1970. Amb Juan José López Ibor, el prestigiós
professor i psiquiatra fill de Sollana.
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15 de juny de 2001.
L'aleshores alcalde, Josep
Chaqués, li entrega a
Vicente García Castillo la
medalla commemorativa
del 750 Aniversari de la
1a Carta Pobla d'Almussafes.

seu advocat de Sollana, que en aquell
moment treballava en el sindicat arroser,
donaren els seus fruits i El Figueral va obrir
les seues portes el 7 de gener de l'any 1964
amb 60 xiques treballadores i una gran

injecció econòmica per a moltes famílies del
poble, ja que fins al seu tancament l'any 91
arribaren a treballar més de 281 joves en
anys puntuals confeccionant el trage de
passeig dels militars.

Juliol de 2010. De
conversa i intercanvi
d'informació amb l'actual
cronista
oficial
d'Almussafes, Cecili
Alcaraz Albaladejo.
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L’ESCUT
D’ALMUSSAFES
UNA EXPOSICIÓ
PER A CELEBRAR
EL SEU
50é ANIVERSARI
VTA. PILAR RAGA AGRAMUNT
ARXIU MUNICIPAL D’ALMUSSAFES

E

l 31 de maig de 2011 l'escut del nostre
poble va fer 50 anys des de la seua
aprovació en 1961. Per a celebrar el seu
aniversari l'Arxiu Municipal d'Almussafes
organitza una exposició baix el tema “50é
Aniversari de l'Escut Municipal
d'Almussafes”, la qual es muntada en la
sala d'exposicions del Centre Cultural i
es visita des de 13 de maig fins al 3 juny
pels ciutadans i alumnes dels col·legis
Almazaf i El Pontet.
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AHN SIGIL-TINTA_
VALENCIA, 19, N.36;
1876 Almusafes

L'objectiu a aconseguir és donar a conéixer l'escut
municipal, estudiar-lo i així ensenyar i recordar la
nostra història local.
En l'exposició hi han 10 panells amb textos i
imatges, i 12 expositors amb documentació que
pertany al fons documental de l'Arxiu Municipal
que fan testimoni de tot allò que es diu i explica
als mateixos; així com altres 5 vitrines expositores
de fotos i objectes que són propietat d'associacions,
entitats i veïns/veïnes del poble i dels departaments
de l'Ajuntament que han col·laborat.
S'organitza en quatre seccions. La primera, situada
entrant a la sala d'exposició, a l'esquerra, comença
fent una introducció històrica que s'inicia des de
l'origen dels escuts heràldics, a finals del segle XI,
fins a l'any 1961, abans de l'aprovació de l'escut
heràldic d'Almussafes. Consta de 2 panells i 4 vitrines.
Aquesta secció ens informa sobre què és l'Heràldica;
dels orígens militars dels escuts heràldics i la seua
relació amb l'organització social del món feudal;
l'evolució de la seua utilització des del segle XI fins
vigent, apareixent en els segells dels ajuntaments.
Així, segons consta en un document que es troba
en l'Arxiu Històric Nacional (AHN SIGIL-TINTA_
VALENCIA, 19, N.36; 1876 Almusafes), el primer escut
que té Almussafes apareix en l'empremta d'un
segell utilitzat per l'Ajuntament des de l'any 1850.
Aquest segell s'adquirix per una ordre reial de 1848
d'Isabel II, que obliga a tots els ajuntaments a
proveir-se d'un segell per a oficialitzar els
documents militars, i va ser utilitzat fins a 1931.
L'Ajuntament no segueix cap criteri per a la seua
elaboració, el que fa és triar un model d'escut entre

Arxiu Històric NacionalCol·lecció segells en tinta;
1876

al segle XIII, primer com distintius individuals
identificant als grans personatges passant després
a identificar a les grans famílies, així com el seu
ús per l'alta i xicoteta noblesa, dones, església,
gremis, burgesos i ciutats; i de les seues funcions
com signes d'identitat, marques de propietat i
motius ornamentals.
Ens assabenta que a Espanya l’adopció d'escuts
d'armes pels municipis té el seu origen en els segles
XIII al XV, per mitjà de les concessions i atorgaments
reals de privilegis o furs a les viles i ciutats; i en els
segles XVI a XVIII, es va difondre l'adopció d'escuts
per assimilació dels llinatges de la noblesa que
mantenien algun tipus de relació amb cada lloc.
En el segle XIX es creen escuts en molts municipis
seguint els procediments establits per la legislació

els que es trobaven en un mostrari que li presenta
l'entitat que edita el Butlletí Oficial de la Província;
els quals tenien elements iconogràfics heràldics
de l'escut de València.
Igual que el nostre ho feren altres Ajuntaments, i
així podem trobar-nos amb segells idèntics o molt
pareguts en molts pobles, que es diferencien
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Arxiu Municipal
d'Almussafes.- Segell de
l'Ajuntament durant la
República

únicament per la
llegenda dels mateixos.
És el cas dels segells
d'Albal, Sumacàrcer,
Catadau, Beniparrell, Set
Aigües, Almussafes,
Picassent, Favareta, Càrcer
i altres.
Des de 1931 fins a l'aprovació del nostre escut el
31 de maig de 1961, l'Ajuntament d'Almussafes se
servirà de dos escuts més; seran semblants a l'escut
d'Espanya segons el
període històric del
moment.

Arxiu Municipal
d'Almussafes.- Segell
utilitzat per l'Ajuntament
des de 1939 fins a 1961.

Des de 1931 fins a 1939, l'Ajuntament fara ús per al
seus segells de l'escut de la República, amb corona
mural i cinc quarters que representen els regnes de
Castella, Lleó, Aragó, Navarra i Granada; envoltat en
dues branques de llorer.
Després de la Guerra Civil (1936-1939), entrem en
el règim franquista (1939-1975); es farà ús d'un
escut amb l'àguila de San Joan, amb elements
propis de la iconografia heràldica dels Reis Catòlics,
com el jou d'Isabel i les fletxes de Fernando, afegint
les columnes d'Hèrcules i una cinta al coll de
l'àguila amb la divisa “una, grande y libre”. L'escut
porta els mateixos cinc quarters de l'època anterior.

els documents amb el segell amb l'escut nacional
franquista fins a 1961.
La segona secció està formada per 4 expositors i 3
panells que fan referència a l'aprovació de l'escut
heràldic municipal, a la interpretació de l'escut
municipal i a com llegir un escut.
Ens informen que els dos motius que obliguen
l'Ajuntament a adoptar i aprovar un escut heràldic
municipal, que ha de figurar en els documents
oficials, medalles, actes oficials...; són: la legislació
de 1952 i 1956, i el fracassat intent (1957) d'aprovar
un Reglament d'Honors i Distincions, al rebutjar
la Reial Acadèmia de la Història
la iconografia heràldica de 1850
que s'utilitzava en la Medalla de
la Vila, regulada en el Reglament.
L'Ajuntament encarrega
“l'estudi i el dibuix-projecte” del
nou blasó municipal a D. Felipe
Llopis Planell, especialista en
Esbós de l'escut aprovat pel
heràldica municipal; que és
Decret 975/1961 de 31 de maig
aprovat pel Ple de 31 de maig de
1960. Aquest estudi fa referència a la nostra història
en l'època romana, l'època àrab i reconquesta, fets
del S. XV, i als monuments i relíquies; dividint la
superfície de l'escut o camper en cinc quarters.
La Reial Acadèmia de la Història posa objeccions
a l'esbós de l'escut del Sr. Llopis, perquè l'armeria
proposada té una complicada organització i
s'argumenten poc alguns quarters de l'escut; i
estableix la següent organització: “…cortado, 1º, de
azur, la torre de plata; 2º, de plata, el báculo abacial
de sable puesto en banda”.
El Decret 975/1961 de 31 de maig publicat en el
B.O.E de data 15 de juny de 1961, autoritza a

El Ple de data tres d'agost de 1949 acorda tornar a fer
servir el segell de 1850, però el Secretari-Interventor,
AMA162/2 Proposta de
Medalla de la Vila de
1957

funcionari habilitat nacional, seguirà oficialitzant
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l'Ajuntament d'Almussafes a adoptar el seu escut
heràldic municipal, disposant que quedarà
organitzat d'acord amb el dictamen de la Reial
Acadèmia de la Història. L'alcalde, D. Enrique Duart

Tudela, encarrega al Sr. Felipe Llopis un dibuix de
l'escut d'acord amb l'organització disposada per la
Reial Acadèmia de la Història; per a obtindre els
clixés necessaris per a segells de cautxú i paper
timbrat de l'Ajuntament.
L'escut que presenta el Sr. Llopis, és un escut
quadrilong, arrodonit en la base, rematat amb
punta al centre inferior. El camper es presenta
partit. Porta camp d'atzur i torre-castell d'argent;
i camp d'argent i bàcul abacial de sable, en banda.
Com a timbre presenta corona de senyor.
Observant els elements triats: torre-castell i bàcul
abacial; així com el timbre: la corona de senyor; veiem
el recorregut històric que la Reial Acadèmia de la
Història va voler destacar. La torre-castell identifica
el nostre passat. Des de 1981 sols es conserva la
torre que és coneguda amb el nom de Racef i la
seua estructura va ser consolidada en 1996. Aquesta
torre ens recorda que Almussafes es d'origen
andalusí. Era una qarya, unitat de població més
elemental en època musulmana, formada per cases,
un poc de terreny i algun edifici defensiu, com era
la nostra torre.
Entre els segles XVII-XVIII la torre queda integrada
dins d'una construcció que hem conegut amb el
nom de Castell i que fou vivenda del senyors feudals
d'Almussafes. Es un casalot de dues plantes, amb
entrada pel carrer Castell, que es va dedicar a
diversos usos: escoles, vivendes dels mestres, central
telefònica, banc, vivendes particulars, etc.
El bàcul abacial, símbol de l'autoritat dels bisbes,
abats o abadesses, fa referència al període de
dependència de l'alqueria al monestir cistercenc
de Santa María de Valldigna (1351-1766).
Arxiu Fotogràfic
Municipal.- Instal·lacions
i zones públiques

l'exposició fan referència a l'evolució i la utilització
que s'ha fet de l'escut municipal.
Imatges, publicacions, objectes, documents, etc.;
exposats en 9 vitrines i 5 panells, donen testimoni
que l'escut municipal està molt present entre
nosaltres. Ens acompanya pels carrers i jardins,
apareix en el mobiliari urbà i en els edificis
municipals, en les publicacions, fullets i cartells
que anuncien i informen de les activitats culturals,
esportives, socials i d'oci, i inclús en els anagrames,
escuts, segells de moltes de les institucions i
associacions d'Almussafes.
De l'escut municipal s'ha opinat i criticat, i en
l'exposició vegerem i s'assabentarem de les opinions
que feren en el seu moment el metge José Bosch
Marí i Vicente García Castillo sobre com havia de
ser l'escut d'Almussafes segons ells.
Durant aquests 50 anys ha anat evolucionant igual
que ho ha fet la nostra comunitat. En els seus
primers anys d'existència era monocromàtic. En
la dècada dels anys 70 i 80 del segle XX, es pinta,
i es mostra imprés, dibuixat, brodat, gravat..., quasi
sempre envoltat d'una orla. Serà al finals dels 80
i principis dels 90 quan s'intenta modernitzar la
imatge de l'escut. Així en 1993 és el primer any que
es mostra l'escut modern que actualment s'utilitza;
apareix al calendari del poble i als programes
d'activitats culturals. En els anys successius també
estarà als BIMs, programes de festes, fullets... Però
l'Ajuntament no el farà servir en les capçaleres
dels documents fins a l'any 2000 i començarà a
utilitzar-lo en els seus segells en l'any 2003.
Les primeres representacions de l'escut han
perdurat amb el pas del temps. Actualment,
segueixen amb nosaltres, cadascú complint una
finalitat determinada. Així, l'escut municipal
heràldic monocromàtic s'utilitza encara en alguns
segells i anagrames d'alguns documents, i en color,
en el tapissos decoratius dels actes de protocol.

En quant a la corona és una corona senyorial;
postser que aquesta corona degué ser reial, per a
fer referència a la incorporació d'Almussafes a la
corona en 1766.

Arxiu Fotogràfic Municipal.
Festes Locals 2010

En quant a les seccions tercera i quarta de
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UN PASSEIG
PER LA HISTÒRIA
D’ALMUSSAFES
M. CARMEN SÁEZ
ESCRIPTORA I POETA

Fragment del guió de l'obra de
teatre Un passeig per la història
d'Almussafes, representada pels
veïns d'Almussafes al Centre
Cultural durant els mes de
novembre del 2010 per la celebració
del seu 25é aniversari.

ESTEM AL 1766. CONSEJO DE HACIENDA,
MADRID. RECUPERACIÓ D'ALMUSSAFES
(Entra el públic i ocupen els seus llocs.
Els pledejants esperen l'arribada dels
membres del Consell. ANTONI ALBUIXECH
a soles, l'Abat DEL MONESTIR junt al seu
PROCURADOR. Entra un XIQUET bellugant una
campana per a imposar silenci perquè la gent no
deixa de parlar en veu alta i hi ha gran rebombori.)
XIQUET. ¡Silencio! Que todo el mundo se
ponga en pie para recibir a los ilustrísimos
señores del Real Consejo de Hacienda.
(Tots obeeixen, hi entren, molt solemnes, els
tres homes que formen el Consell. El més vell
porta un otòfon que s'hi posa a l'orella per a
escoltar. Tots ocupen el seu lloc.)
XIQUET. (Belluga la campaneta.) Pueden
sentarse los presentes. Comienza la sesión.
Tiene la palabra el señor secretario del
Consejo.
SECRETARI. Pasamos a leer el orden del día:
Reunidos a fecha de hoy, damos inicio al pleito
que se presenta ante este Real Consejo de
Hacienda. Por una parte la Villa de
Almussafes, representada por el procurador
síndico don Antonio Albuixech. Y por la otra
el Real Monasterio de Nuestra Señora de la
Valldigna, en la persona de Fray Joaquín
Cucarella, representado en esta ocasión por
su procurador.
PRESIDENT. Tiene la palabra el señor Antonio
Albuixech.
ANTONI ALBUIXECH. Distinguidos señores
de este noble Consejo de Hacienda. Me dirijo
a sus señorías con el ánimo de trasladar la
petición que mis convecinos de la Villa de
Almussafes hacen a tan altísimo tribunal. No
es ésta la primera vez que suplicamos la
justicia que se nos debe…
(Mentre, L'ABAT DEL MONESTIR i el seu
PROCURADOR mantenen una conversa en veu baixa.)
PROCURADOR. (Interrompent a ALBUIXECH.)
Con perdón de sus señorías. Como representante del Monasterio de la Valldigna, pido la
palabra.
ANTONI ALBUIXECH. (Indignat.) Esto no puede
permitirse, tengo permiso del Consejo para

hablar y no se me puede interrumpir a la
ligera.
PROCURADOR. Esta interrupción tiene razón
de ser, señor presidente del Consejo.
PRESIDENT. Siendo así, le otorgo la palabra.
ANTONI ALBUIXECH. Pero señor… Creo que
deben dejarme acabar…
PRESIDENT. Guarde silencio, señor Albuixech,
si no quiere que le ponga una multa.
(ALBUIXECH, resignat i abatut, calla.)
PROCURADOR. Gracias, señor presidente.
Permitir que el señor Albuixech siga hablando
no hará más que alargar inútilmente este
proceso. Sus palabras no son nuevas y no
harán más que hacer perder un tiempo
valioso a este distinguido Consejo de
Hacienda. Por tanto, para evitar más
dilaciones, rogamos que sea desestimada en
todas sus partes la petición que se dispone a
realizar el señor procurador síndico. Que sea
condenada la Villa de Almussafes al pago de
costas e imposición de perpetuo silencio al
señor Antonio Albuixech y a cuantos en
adelante intenten acciones lesivas contra el
Monasterio.
(Mentre està parlant el PROCURADOR ha entrat
en escena el REI, encara que vol passar
desapercebut, però acaben per descobrir-lo i els
remors comencen a escampar-se per la sala.)
LA GENT. (Uns a d'altres.) ¡Es el rey! ¡Nuestro
señor Carlos III!
HOME DE L'OTÒFON. (Al XIQUET, posant-se
l'otòfon a l'orella.) ¿Qué dicen, niño? ¿Qué vine
un pocero?
XIQUET. No, señor, es el rey en persona.
HOME DE L'OTÒFON. ¿Qué dicen de una
casona?
XIQUET. ¡El rey, señor! ¡El rey!
HOME DE L'OTÒFON. ¿Un buey? ¿Quién ha
permitido que entre un buey en nuestra
honorable sala?
PRESIDENT. (El XIQUET belluga la campaneta.)
¡Silencio o hago desalojar la sala! (Tots callen.
Al REI.) Majestad, es un honor recibiros en
nuestra humilde sala. Tomad asiento en mi
sillón, es el lugar que corresponde a vuestra
egregia persona.
REI. Gracias. Prefiero quedarme aquí, junto
a la puerta. Seguid con vuestras funciones,
no quisiera entorpecer la labor de la justicia.
Me he enterado que se juzgaba un pleito y la
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curiosidad me ha traído hasta aquí. Haced
como si yo no estuviese, caballeros.
Continuad, continuad.
PRESIDENT. Con vuestra licencia, señor. (Fa
una reverència) Proseguid, señor Albuixech, ya
que tantas ganas tenéis de hablar.
ANTONI ALBUIXECH. (La presència del rei
sembla que li dóna força i que acaba de passar-li
una idea pel cap.) La Villa y común de
Almussafes, en el Reino de Valencia, puestos
a los reales pies de vuestra Majestad, con el
más profundo rendimiento dicen: “Que en
1351 fue enajenada de la Real Corona a favor
del Abad y Monasterio de Nuestra Señora de
la Valldigna, con el señorío, vasallaje y
jurisdicción, por el precio de 80.000 sueldos
barceloneses”. El Monasterio ha estado
poseyendo los derechos que por ellos se le
transfirieron. Pero como con su uso y manejo
no ha dejado de excederse, para contenerle
en el límite de sus adquisiciones, los vecinos
han tenido que contender múltiples pleitos,
gastando elevadas sumas de dinero y
abandonando sus casas y negocios durante
largo tiempo a causa de ellos. La Villa de
Almussafes pide que se le libere de las cargas
con las que el Monasterio les grava y de las
persecuciones que contra ellos hace.
PRESIDENT. No vemos claro el asunto,
demasiada palabrería. Este Consejo ha
escuchado las mismas palabras en más de
una ocasión, como bien ha indicado el señor
procurador del Monasterio. No está en nuestro
ánimo revocar sentencias que anteriores
colegas de prestigio dictaron con la mayor
objetividad.
ANTONI ALBUIXECH. Por estos quebrantos
han pasado los vecinos de Almussafes durante
más de cuatro siglos. Yo mismo he sufrido
persecución y he sido encarcelado. Hoy apelo
directamente a Vuestra Majestad para que
se digne a declarar a favor de nuestra Villa.
Estamos dispuestos a reembolsar los 80.000
sueldos barceloneses más 6.000 reales de
plata. Caso de conseguir la reincorporación
a la Real Corona, la jurisdicción, señorío y
vasallaje, el Castillo y la escribanía del
Juzgado, pasarán a la Real Corona y a beneficio
del común de vecinos el tercio-diezmo y los
demás derechos que tenía el Monasterio.
(Mentre fa el seu parlament, els tres membres del
Consell fan el gest de NO PARLAR, NO ESCOLTAR
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i NO MIRAR, cadascú en fa un. Quan acaba
ALBUIXECH els tres fan un apart i parlamenten
un moment.)
PROCURADOR. Solicito la palabra. (Els tres
del Consell afirmen amb el cap.) El señor
Albuixech ha soliviantado al pueblo de
Almussafes. Consideramos que su actitud ha
sobrepasado la raya de la justicia y por ello
merece ser recluido de nuevo en la prisión.
Su palabra no debe ser tomada en cuenta en
esta noble sala.
ANTONI ALBUIXECH. (Irat.) ¿Puedo callarme
acaso cuando mi persona es vilipendiada en
público? ¿Cuál ha sido mi delito? Defender a
las buenas gentes del pueblo de Almussafes.
A mis vecinos que han visto sus casas
abandonadas a la miseria por culpa de las
crueles exigencias del Monasterio. No se debe
vivir bajo el miedo y la presión que hombres
tan poderosos y armados ejercen sobre otros
débiles y desarmados. Los almusafenses son
gente trabajadora que se levantan al alba y
se dejan la vida en los surcos de sus campos.
A merced de los fríos inviernos, las granizadas,
las inundaciones o sequías de los veranos
que arrasan sus cosechas. ¿Han de vivir
también bajo el terror del Monasterio? ¿Es
lícito entregar el pan de sus hijos a los
recaudadores? (Al REI.) ¿No merecen al menos
la protección de vuestro fuerte brazo, señor?
Majestad, si vuestro corazón, con su grandeza,
puede escuchar la súplica de estas gentes
sencillas, sabrá que sus razones se apoyan
en la verdad y en la justicia. A vos nos
encomendamos y esperamos un gesto digno
de vuestra magnificencia.
EL REI. (Commogut.) En verdad, señor
procurador síndico, que vuestras palabras
son dignas de un hombre noble. He
reflexionado mientras hablabais y estimo
justa vuestra petición. Por lo tanto, queda
aceptada desde este momento. Así que,
empleando la facultad que tengo para
incorporar la Villa a la Corona, resuelvo que
se sujete inmediatamente a ésta y sálgase
del particular dominio del Monasterio. Para
ello debe pagarse la cantidad ofrecida por la
Villa de Almussafes al mentado Monasterio.
Quedando, una vez satisfecha dicha cantidad,
libre del Monasterio de Nuestra Señora de la
Valldigna. Acátese el mandato del rey Carlos
III y quede resuelto este pleito para siempre.

DARRERE :
Vicente Roig,
Salvador Marí, José
Asins, Paco David,
Carlos Escrivá, Juan
José Cariñena i
Enrique Villalba.
DAVANT :
Rafa Villalba,
Antonio Godoy,
José Benavent i
Valeriano Calatayud.

S

ols som un grapat de jovens del poble
d'Almussafes, bé ara no tant jovens, amb
moltes ganes de festa.
Amb aquesta idea, 11 jovens ens vam juntar
i decidírem, fa 25 anys, ser Clavaris
d'Almussafes. Amb moltes alegries i treball,
vam anar montant la festa, tots plegats, un
mateix esperit i les mateixes ganes de gaudir
de la festa.

Vam ser els primers en organitzar fora dels
dies de festa “Berbenes”, com la de la nit de
Reis al soterrari del Centre Cultural i la del
dia de Pasqua al pati central de l'antic Almazaf,
amb el debut estelar de la “Gran Soufflé”.
També vam ser els primer Clavaris en guanyar
el campionat de futbol sala de les festes, i a
dia d'avui, si no m'enganye, encara som els
únics.

Tots els dilluns, reunió, sopar, discusions,
rialles, acudits, loteries, rifes, problemes,
solucions. Així, setmana a setmana fins que
arribà el dia de la nostra festa.

Des d'aquestes línies volem agrair a tot el
poble la col·laboració que ens va prestar en
el seu moment per a què aquelles festes foren
les millors per a nosaltres.

No som ni millors ni pitjors als altres clavaris
que han passat al llarg del temps per
Almussafes, però hem deixat el nostre record:

Esperant que aquestes festes 2011 siguen
divertides i especials per a tots, rebeu un
abraç dels CLAVARIS DE L'ANY 1986.
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A

quest any es compleix el 25é
aniversari d'una agrupació que va portar
molta festa i música al poble d'Almussafes
i al cor dels seus ciutadans baix el nom
d'Orquestra Gran Soufflé i que, modèstia
apart, res va tindre que envejar a grans
agrupacions que hi havien i que han
continuat en el temps com Montecarlo,
Pirata, Pato Daniel, Centauro, etc.
Corria l'any 86 i darrere una festa de
clavaris que es va fer al soterrani de
la Casa de la Cultura, i que
s'amenitzava amb un simple radiocassete, es va fer una profia... “Si
vosaltres formeu una orquestra per
a Pasqua amb música moderna,
nosaltres vos paguem el lloguer de
l'equip, posem una barra i fem una festa
que de segur agradarà a tot el món”. I pensat
i fet, uns quans músics de diverses edats
comencen a assajar unes velles cançons
lleugeres en format d'orquestra que teníem

a l'abast. El dia 30 d'abril de 1986 i amb el
nom de Gran Soufflé es va realitzar aquella
p r i m e ra a c t u a c i ó s e n t e l s p r i m e r s
components: Paco Abarca (trombó) Alfonso
España, Enrique Monserrat i Julio Llamas
(trompeta), Didier Ferrando (flauta i veu),
Vicente Alós i Carmen Llopis (saxo alt), Paco
Nicola (saxo tenor), Carles Piles (teclat) i Vicent
Bosch (bateria). Després, vindrien les festes
dels carrers a l'agost, on baix el mecenatge
del M.I. Ajuntament, ens compraren una
bateria.
Encara i tot que l'èxit d'aquells dies era
alentador per a tots, la falta d'equip era un
“handicap” per què hi poguera haver una
continuïtat, i més, quan cinc dels components
se'n anaren a la mili l'any següent. Un temps

d'espera
en el que una bandeta
juvenil, que anomenavem “La Big Band”
s'encarregava d'amenitzar les festes dels
carrers que es celebraven a l'estiu (Sant
Cristòfol, Sant Roc, Sant Miquel, Mestre
Medina, Sueca ...), amb dos micròfons i 28
persones dalt de l'escenari.

Primer cartell.

L'any 88, i amb tots a casa de nou, la necessitat
d'un equip es feia imprescindible per poder
tirar endavant, i parlant amb Manolo Torres
(trompeta de “Los Montunos”) professor de
trompeta al Conservatori d'Almussafes, es va
comprar per 700.000 pts el vell equip sistema
Martin que portaven els recent dissolts
Montunos. Alguns companys ens deixen i
s'incorporen a l'orquestra Roberto Llamas
Anys 89-90.
Foto promocional.

(baix) Txema Magraner (saxo alt) i Antonio
Alós (bateria), i comencem a fer algunes
actuacions fora del poble portant l'equip amb
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la furgoneta de Solín (Perelló, Albalat, Favara...
això sí, cobrant sempre en negre...); però
encara que tocàvem temes d'actualitat, no
aconseguíem un so d'orquestra. Es notava
massa que érem uns xics de banda tocant
música moderna... a més a més, “eixe cantant
crida molt, canvieu-lo...”.
Calia eixir de l'ou i formar-se, per la qual cosa
ens enviaren tot un estiu a la província de
Terol 1991.

Alicia i la guitarra Mari Júlia Perea, amb nou
equip i un pont de llums amb torretes grans
i després de moltes hores de música a les
esquenes. Tocàrem al ball de gala del nostre
poble, i el que més se'm va quedar gravat fou
la primera cançó “Logical song” del grup
Supertramp i el grup municipal drets damunt
de les cadires perquè el mur de gent no els
deixava vore l'orquestra... havíem triomfat!!!.
Els assajos es feien a casa el tio Pepe el Catí,
i Armando del Bar Cope ens va fer unes
samarretes curtes per a la següent gira. Més
tard, canviaríem el lloc d'assaig i emmagatzematge perquè, a més a més, ja teníem
molts “trastos” per a dalt i baix de l'escenari.
Tornàrem dos o tres anys més consecutius
amb noves incorporacions, com ara, Ricardo
Llopis al piano, una de les “monleonetes”
Maribel a la veu i Manolo Grau a la guitarra,
i a l'estiu del 94 ens vingué una nova feina:
L’Orquestra Gran Soufflé es posà a treballar
a Canal 9 durant tres temporades com a
orquestra de diversos programes: “A la fresca”,
i “De nou a la mar”, amb presentadors com
Ximo Rovira, o una joveníssima universitària
anomenada Núria Roca. Tot això, sense deixar
les gales dels pobles per tot arreu d'Espanya
on, de vegades, acabada la gravació a la
televisió empreníem corrent un altre viatge
...(gràcies a Déu mai ens ha passat un
imprevist desgraciat... )

Terol on ens va passar... tot el que li podia
passar a una orquestra: l'equip sempre estava
donant-nos problemes quan anàvem a
equalitzar; ens tiraven els cubates per damunt
de la taula de mescles (clar, com anava a
sonar aquell equip); en altre lloc, ens volien
tirar “al pilón” perquè tan sols havíem tocat
unes cinc o sis hores... això no era suficient.
Moltes hores a la carretera i una formació
que ens va fer evolucionar molt ràpidament.
Mentrestant, al poble férem algunes col·laboracions, com l'espectacle Colacadàvers
amb el grup municipal de teatre “La Fera
Ferotge” i creant nosaltres mateixos la música
d'aquella obra, al temps que sommiavem en
fer un Ball de Gala, perquè eixa nit, era el dia
que venia l'orquestra “bona”.
Aquell somni arribaria dos anys després amb
dos incorporacions femenines, la cantant
1992.
Ball de Gala.
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S'incorpora a la guitarra el “xino” Eddie De La
Cruz i Paquito Castellón als teclats. L'any 96
s'incorpora a la veu masculina Diego fins a
l'any 1998. Fou un temps en el que L'orquestra
Gran Soufflé deixà la seua emprenta festera
a tota la Comunitat Valenciana i bona part
d'Espanya amb el camió de Juan Galán, una
furgoneta llogada i les ganes de fer festa d'una
quinzena de joves que enguany volen celebrar
amb tot el poble que s'han fet 25 anys més
majors: L'Orquestra Gran Soufflé.

25 anys

deprenent
ANA Mª PONCE JUANES

R

osa i Amparo raonaven al jardinet del Centre
de dia d'Almussafes, arreplegant el poc solet de mig
dia que feia aquell divendres del mes d'abril.
Rosa, amb la malaltia de l'alzheimer declarada,
feia casi un any que els va sol·licitar als seus fills
dur-la al Centre. Pensava que així ells estarien més
lliures i no deurien preocupar-se d'una vella, com
solia dir en més d'una ocasió.
- Saps Amparo? - li deia a la seua companya de
xarreta- ací estic molt millor. Tú saps lo que em
suposava tindre que recordar a totes les persones
que em saludaven pel carrer? Arribava a casa
nerviosa i ja no era persona en tot lo dia!
- Amparo no contestava, ausent en el seu món
observava les plantetes.
- Ací, mira, sols em tinc que recordar de 10 o 12
noms i com són persones que les veig tots els dies,
me n'es molt més fácil. A més, com elles saben
que tinc….aixó com es diu collons, aixó que s'en
van els records del cap….veus altra volta! Bueno,
pues com la gent d'ací ho sap, cada vegada que
em veuen primer em diuen el seu nom i després
ens saludem o xarrem, i escolta, aixina no falle!
- deia mentre es reia a carcallades.
- Hay Amparo! Tú recordes quant ens vàrem incriure
a l'escola d'adults? Jo ara sí, vols que veiem fotos?
- No amiga, no cal -respongué Amparo emocionadaaprofitem el dia que hui estàs en “OFF”.
- Les dos tornaren a riure's al temps que les seues
mans es trobaven.
- Qué fa, 20 anys d'alló?
- No, que va, aquest any ha fet 25 anys -es quedà
pensativa Rosa- Ai, com passa el temps! Tu em
vares convencer d'anar per ensenyar-se a llegir i
escriure.
Rosa dona, que ja sabíem!
- Però prou mal! Que no recordes els garabats que
féiem els primers dies?
- Ai sí, tens raó! I els números? A mí em venia
justet sumar dos cosetes i quant canviàrem a
l'euro, escolta, de cap treia la llista de la compra
abans d'arribar a la caixa.
- Sí amiga, sempre se t'han donat bé les
matemàtiques- continúa Amparo.

- Alló deuria ser per l'any 1996; en aquell temps
l'escola estava en la Casa de la Cultura. I totes érem
dones eh! Ens ho passàvem bé i el més important,
deprenguérem a muntó, a que sí Amparo?
- Ja ho crec, i menys mal que les xiquetes que teníem de
Mestres tenien molta paciència que si no…
- Les dos amigues rieren de nou.
- Tu recordes quant a l'any 1991. passàrem al baix
del carrer Mestre Serrano?
- Ai sí, jo entonces volia fer informàtica, ja,ja,ja.
Informàtica! Recordes?
- Que sí amiga, que sí. I deprengueres a enxufar
l'ordinador. Ja veig que hui tens un bon dia de
records eh!- constatà Amparo amb un somriure
més que afectuós.
- Per aquells anys, n'érem unes quantes més i
també venia ja algún que altre home.
- ai sí! I quant feren la seu al carrer Sant Josep?
- Allí va anar la meua filla a estudiar Valencià. Hi
havia més mestres, més alumnes i més coses per
estudiar.
- Les dos amigues estaven en la glòria, xarrant i
rient com si de repent se n'hagueren tornat
adolescents, aprofitaven el rato en què l'enfermetat
de Rosa dormia.
- Amparo patia una enfermetat als ossos degenerativa
que l’obligaba a estar en cadira de rodes la meitat
del dia. Però, hui es trobava forta i amb l'andador
s'havia sentat sola al banquet del jardí.
- Com ha canviat tot! - suspirà.
- Sí, gràcies a la feina dels mestres i a la gran idea
que tingueren de crear l'escola d'adults al poble,
molts de nosaltres ja majors tinguérem una visió
diferent del dia a dia. Ens feren sentir útils i ens
donaren l'ensenyament que de menuts no
poguérem rebre.
- Quanta raó tens, amiga! - respongué Amparo
visiblement emocionada-. Ara continúen treballant
per als joves i per als no tan joves. Pots inclús accedir
a la Universitat, traure't el graduat i dependre algun
ofici. És cosa massa!
- Menys mal Amparo que les bones coses perduren.
- Sí Rosa, menys mal. Ara mira, ja són 25 anys
d'escola.
- Sí Amparo, 25 anys deprenent al nostre poble.
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Una experiencia
inolvidable en tierras
americanas
PAQUI SABATER LERMA

E

Festa d’acomiadament.

n la historia de España de los siglos XIX
y XX fueron muchos los emigrantes españoles
con destino a Argentina, Cuba, Méjico, Brasil,
Suiza, Alemania, Francia…, pero para mi, la
experiencia fue la República Dominicana.
Todo empezó en el mes de julio del año 1954,
durante la visita a España del presidente
Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien durante
su recorrido recaló en Valencia y quedó
encantado de los arrozales y la huerta
valenciana en su esplendor primaveral, por
lo que decidió contratar gente para colonizar
la isla caribeña.
El reto comenzó a gestarse en Almussafes
cuando el alcalde, D. Antonio Duart, dio la
noticia que los interesados que quisieran
apuntarse que fueran al Ayuntamiento, y uno
de ellos fue mi padre, por ser labrador.
En el contrato se establecía que cada familia
tendria una casa y una extensión de terrenos
mínima de quinientas hectáreas, equivalentes
a 31 hanegadas y, en función de los brazos,
posiblemente serían más. En los tiempos que
corrían, aquello fue una gran tentación, a la
que se sumaba el hecho de que si regresábamos
a los cuatro años, la vuelta sería gratis.
El grupo de Almussafes lo formaron
finalmente un total de 105 personas (22
famílias y 11 jóvenes solteros). Pero, la
expedición valenciana al completo estaba
formada por 765 personas procedentes de
Catarroja, Sollana, Silla, Sedaví, Albal,
Beniparrell, Picasent y Almussafes, más 88
de la provincia de Burgos, la mayoría hombres
solteros, pensando en la intención de que si
se casaban con una dominicana, recibirían
250 pesos, el mismo valor que el dólar, y 100
pesos por cada hijo que tuviesen. En cada
expedición, se nombró un jefe. En la nuestra
era Salvador Bosch, quien a su vuelta a
Almussafes puso un bar con el nombre de
Trujillo.
El día 24 de diciembre de 1954 fue la fecha
establecida para la partida. El Alcalde nos
hizo una comida y el cura, una misa de
despedida en la que sacó la Santísima Cruz
a la calle para que la besáramos y que nos
diera buen viaje y buena suerte.

El día de la Nochebuena, que era sábado y
un día muy señalado, subimos al barco. Nos
acomodaron en unos camarotes y a la hora
de la cena nos dieron de comer salchichas
Frankfur y puré de patatas. Al día siguiente,
día de Navidad, a las 5 de la tarde, se puso el
barco llamado “España” en marcha y no puedo
olvidar que mi padre y yo estuvimos en
cubierta hasta que perdimos de vista a
nuestra querida Valencia. Recuerdo que en
mi vida había visto a mi padre llorar y que
me dijo: “Si volvemos, qué buena señal”.
El viaje duró 15 días. Solamente hicimos una
escala en Tenerife aunque no nos dejaron
bajar. Llegamos a Santo Domingo, al puerto
de la capital llamada Ciudad Trujillo, a las 8
de la mañana y con la gente toda en cubierta
y con muchas ganas de pisar tierra firme.
Bajamos para oir misa, pues allí estaban los
representantes del Gobierno para acompañarnos, pero cuando se terminó, todos
derechitos al barco, que se puso otra vez en
marcha a las 4 de la tarde y que nos acogió
durante dos días más hasta llegar a la Baía
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Margarita Bosch Aguado. 1953.

de Samaná, al puerto de Sánchez. Todavía
recuerdo que el barco no podía entrar a
puerto, porque era de pescadores, por lo que
nos pusieron unas barquitas para llegar a la
orilla. Despúes, nos subieron a unos camiones
en dirección a Baoba del Piñal. Allí, a algunos
nos pusieron en unos barracones de madera
que no tenían ni puertas, solamente había
unas camas y allí nos instalamos cuatro
familias. A otras las ubicaron en las escuelas
del pueblo Julia Molina, hasta que las casas

Pesca d’anguiles.
Salvador Bosch, Pepe Luz,
Eugenio Sánchez,
Bautista Girona i Enrique
Atanasio.

estuviesen
terminadas.
Por fin llegó el
día del traslado
al pueblecito
Payta. Estaba
formado por
dos calles y
tenía dos tiendas. Allí nos instalaron a los de
Sollana y a los de Almussafes. A mi padre le
tocó la casa Nº 37, formada por dos
habitaciones, comedor, cocina y water a parte.
El suelo era de porlam y estaba equipada con
todas las condiciones, pero sin luz. Entre
tanto, íbamos amoldándonos al clima y a las
circunstancias. Hasta que no tuviésemos las
primeras cosechas de la siembra del arroz,
mani y plátanos, nos daban dinero: 0,60
centavos por persona al día.
Nuestra vida cotidiana de allí era como en
cualquier otro sitio. Los domingos venía el
cura a decirnos misa. Uno de ellos se llamaba
D. Salvador Pons, un sacerdote joven español
natural de Puebla Larga y el otro D. Antonio
Pastor, de la parroquia Del Río San Juan. Estos
dos curas y el portavoz de la colonia, el Sr.
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Ramírez, que era el delegado político de la
zona, similar a un alcalde, tenían mucho
interés en que estuviésemos bien, en que no
perdiésemos nuestras costumbres, sobre todo
las Fiestas.
Por ello, el día 16 de Julio, preparamos la fiesta,
pues entre las chicas de Sollana y Almussafes
y el cura hicimos un altar en la calle y la Tía
Lola “La Carbonera” trajo un cuadro de la
Santísima Cruz pintado por el tío Bautista “El
Pintor”. Nos vestimos de falleras. Con unas
telas a flores que compramos, nos hicimos los
trajes y las manteletas y los delantales fueron
fruto de las telas mosquiteras. Las peinetas
las diseñó Vicente, el marido de Alegría, con
una lata, dorada por dentro. El día de la misa
vino mucha gente como nosostros de otros
pueblecitos. También hicimos lo mismo con
la Fiesta del Cristo de Sollana.
La diversión la dejábamos para después de
oir misa. Cojíamos los caballos y nos
marchábamos a la playa que se llamaba
“Diamante” y por la tarde íbamos a una casa
a bailar con la música de un aparato de radio
que nos dieron a todas las casas.
En cuestión de comodidades, no teníamos

y no quería que estuviésemos en la capital,
por lo que nos pusieron un coche y nos
devolvieron otra vez a donde estábamos, un
hecho que en verdad alegró a mis hermanos.
Al cabo de unos días vinieron a por nosotros
y esta vez nos llevaron a Puerto Plata. Allí
embarcamos en el barco “Magallanes”, que
venía de Cuba. Por la tarde se puso en marcha
y al día siguiente por la mañana, hicimos
escala en Puerto Rico, donde desembarcamos
y mi padre aprovechó la visita para cambiar
dólares por pesetas (1 dólar equivalía a 55
pesetas), y al cabo de tres días hicimos una
nueva escala en Venezuela, donde también
pudimos bajar en el puerto de la Guaira. Al
cabo de nueve días más, llegamos a Tenerife
y también desembarcamos, puesto que el
barco tenía que descargar la mercancía, que
consistia en azúcar, café y frutas tropicales.

luz por lo que nos dieron un Kinquer de
petróleo, y para el agua dependíamos de los
molinos de aire, a los que les instalaron unas
fuentes, con las que llenábamos unos bidones
con las molestias de los mosquitos.
Para las compras, íbamos a Julia Molina, al
igual que al dispensario con el médico, llamado
Eduardo Paz Santos. Por cierto, que a mi madre
la trató maravillosamente, pues la mandó a
la capital San Cristóbal para la operación de
estómago, por lo cual mi padre pidió la vuelta
a España, aunque a nosotros nos iba bastante
bien en tierras americanas. Estuvimos cuatro
años y en noviembre de1958, nos dieron el
permiso para regresar a mis padres, a mi
hermano pequeño y a una servidora, puesto
que mis dos hermanos mayores se quedaron
a recotger la cosecha de arroz y mani.
El día del regreso, nos pusieron en la guagua,
con tan mala suerte que empezó a llover a
cántaros y al llegar al río no podíamos pasar
porque estaba desbordado. El conductor no
se atrevía a cruzarlo, por lo que pasamos la
noche en el coche y, ya de madrugada,
retomamos la marcha. Pero cuando llegamos
al puerto, el barco ya había zarpado y tuvimos
que buscar una fonda para pasar la noche y
esperar a que llegara otro barco. Hizimos
noche, pero la sorpresa fue que vino la policía

Al tercer día, otra vez en marcha y, tras otros
tres días, llegamos a Cádiz y, por fin, pisamos
tierra Española. Pasamos la noche en la ciudad
y a las 10 de la mañana del día siguiente
cojimos un tren que nos desplazó hasta
Benifayó, donde llegamos a las 9 de la noche
del día siguiente. Recuerdo que había mucha
gente esperándonos y todos nos pusimos a
llorar de alegría.
Quisiera terminar este artículo, destacando
que nunca me he arrepentido de haber ído a
Santo Domingo y nunca le hemos reprochado
a mi padre nada, puesto que para nosotros
fue una gran experiencia. No obstante, también
digo que el fallo de esta expedición fue que
las tierras que nos acogieron no estaban
canalizadas y que los dos gobiernos implicados
tuvieron demasiada prisa por llevarnos, porque
la cosa no iba mal encaminada.
Y digo, ahora en España hay cinco millones de
parados y yo me pregunto si ahora les propusieran
lo mismo que a nosotros, ¿Qué harían?.
P.D: Un agradecimiento a Margarita Bosch, por la
cesión de algunas de las imágenes del artículo y
de la lista de todos los que viajaron a la República
Dominicana.

69 anys

sota la dolça
mirada de la
Pastoreta
ALÍCIA BENAVENT CHAQUÉS
MADRINA DE LES CLAVARIESSES 2011

C

orria l'estiu de 1942, en concret un 25 d'agost... Tinc ací a l'abast dels meus ulls, damunt
de la taula de l'ordinador una fotografia: Cinc clavariesses caminant davant d'una menuda
banda de música de gent menuda, encapçalen una cercavila. El carrer, que s'endevina polsós;
la calor, obligada en un període estiuenc; no van ser impediments per a la festa. La gent amb
roba de mudar i el somriure a la boca, mira complaent les festeres passar. En falta una,
Concepción Aparisi Escribá, perquè sis foren les dones que, dos anys abans de la data
esmentada, van dedicar esforços, temps i maldecaps a treballar en la restauració de la imatge
de la Divina Pastora. Ja sabeu quina vull dir. Només entrar a la nostra església, i mirant a
l'esquerra, allí al primer altar: La Pastoreta.
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“Ma mare em contava” -escolte en la gravació
feta en casa de Conchín Duart Aparisi, i que
ara transcric- “que estigueren per a fer la imatge,
per a restaurar-la, dos o tres anys recollint diners.
I... Després d'una guerra, ja et pots imaginar el
país com estava. I el poble... Res.” Conchín, també
conta com sa mare - la tia Concheta-, animava
a les dones, quan fa uns anys, es decidí
encomanar per a la parròquia d'Almussafes
la imatge de la Mare de Déu dels Desemparats:
“Xiques, no us acovardiu, perquè nosaltres férem
la imatge de La Pastora i no hi havia, en aquell
temps, ni un gallet.”
“Nosaltres eixíem a arreplegar pels carrers del
poble. En una casa ens donaven dos melons, en
una altra casa ens donaven un grapat de dacsa,
i tot ho veníem per a reunir diners”. També alguna
que altra rifeta, segons m'ha dit Amparín
Chaqués Albiñana, ma mare: “L'abuelita
Doloretes feia alguna coca d'ametlla per a la rifa,
i també les mares de les altres clavariesses.”
S'acostava el dia de la festa. La imatge estava
ja acabada. I sabem de primera mà el nom
de la persona que, amb el seu carro anà a
València a per ella. Fou Antonio Blay Escrivá,
la seua filla Rosa Mª Blay Villalba, així m'ho
va contar, ara fa uns dies, quan ens vam
trobar pel carrer.
I tornem ara a la gravació. “Després de dos anys
de treball” -escolte la veu de Conchín al
reproductor- “amb els diners aconseguits, les
clavariesses van vore que, després de tot, encara
no en tenien prou, que encara els farien falta més
diners per a poder comprar l'arbre -el cirerer que
porta el conjunt escultòric, junt a la imatge. I elles
no ho van dubtar, no s'ho van pensar
massa. I demanaren l'arbust a la
parròquia del poble veí. Així que des
de Benifaió es portà l'arbre i es col·locà
en l'escultura, per tal que aquesta
pogués lluir el dia de la seua
presentació davant del nostre poble.
Dies després, el cirerer fou tornat. I
aquell dia la imatge va eixir d'una
casa del carrer Major, el número era
el 115, en concret de la casa de Màxim
Chaqués Albuixech i de Doloretes
Albiñana Tomás. On després visqué
el seu fill Màxim Chaqués i Carmen
Aparisi. Des d'aquesta mateixa casa

també va eixir, ja fa uns anys, la imatge nova de
la Mare de Déu dels Desemparats. Per això, la tia
Carmen deia plena d'orgull: És la segona Mare de
Déu que ix d'aquesta casa, la segona imatge que
ix d'ací.”
Bé, tornem una altra vegada a la fotografia:
Hem de suposar que la cercavila es dirigia
cap a l'església. Les clavariesses hi arriben,
comença la missa. I com és tradició es
reparteix una estampeta de recordatori. “Ma
mare, que la va trobar entre les pàgines d'una
llibre, me la va regalar” -diu Conchín-, “i me
l'estime molt, perquè és l'estampa original que es
repartí aquell dia”. Aquell 25 d'agost de 1942,
en record de la festa de La Divina Pastora en
l'any de la seua restauració.
Les cinc dones que apareixen en la fotografia
són, darrere, d'esquerra a dreta: Rosa Villalba
Lerma, Rosa Lerma Company i Dolores
Chaqués Albiñana; davant, Josefa García Regal
i Rosa Chaqués Ramón. Totes elles han faltat
ja, l'última va ser Josefa, que morí aquest
hivern, a França. Per a totes elles, gràcies.
Perquè... Si entreu a l'església de Sant
Bertomeu, a l'esquerra, allà, al primer altar,
sempre us creuareu amb la dolça mirada de
La Pastoreta.
Ah! Una altra cosa. També m'han contat que
darrere de la imatge apareixen els noms de
les sis clavariesses que s'encarregaren de la
restauració. És molt probable que així siga.
Us promet que el dia 14 de juliol d'enguany,
quan baixem La Pastoreta per a col·locar-la
en l'anda per a traure-la en processó, miraré
ben bé. I ja us diré alguna cosa.

Fotografia cedida per
Francesc Alepuz
Chaqués.
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ali
ben
bufat

25 anys
A

quest any estem de celebració gran, ja
que fa 25 anys que formem oficialment part
de les Festes d'Almussafes, sense faltar a la
nostra cita de fer l'Entrada Mora amb l'il·lusió
intacta com el primer dia.
En realitat, la nostra història comença ja fa
més de vint-i-cinc anys, concretament l'any
1984, que era el primer any que anàvem a
retre homenatge a les festes de Moros i
Cristians en Almussafes i vingueren convidades
a desfilar esquadres de Llutxent.
Tot arrancà, mes concretament, la nit del 15
de Juliol d'eixe any al Ball de Gala, quan el
regidor de Festes per aquell temps, Javier Canet,
reptà a un grup d'amics a desfilar com a
Esquadra si ell els proporcionava les xilabes
per a eixir.
No se sabia massa bé la reacció que la gent
del poble anava a tindre per la humil Entrada
Mora que havien pensat fer dins del calendari
de les Festes. No obstant això, tiraren endavant,
es posaren una xilaba i no dubtaren en eixir
a desfilar.
Tambe dir que molts d'ells ho feren amb
vergonya i inclús alguns es pintaren la cara o
es posaren ulleres de sol, la qual cosa els
valgué de ben poc, ja que igualment la gent
del poble que va eixir a vore la Desfilada els
va reconéixer.
Aquelles valentes i aquells valents, animats
per la resta d'amics als que tenim que agrair
que hui en dia estiguem constituïts com a
Comparsa, foren: Palmi Guerola, Paco Sánchez,
Julia Arbona, Marivita Alepuz, Salvador Chelós,
Amparo Arbona, Jose Folch, Enri Fajardo i
Maties Salesa.
El resultat va ser positiu, a la gent li va agradar
i a partir d'eixe mateix dia ja no s'ha deixat
de celebrar el dia de l'Entrada de Moros i
Cristians a Almussafes i ens constituïrem com
a Comparsa oficialment l'any 1986.

Tant positiu que la il·lusió per Ali-Ben-Bufat
es transmet de pares a fills. Tan sols dir que
en algunes famílies ja arriven a desfilar fins
a tres generacions, per la qual cosa i a pesar
que som la Comparsa més veterana, tenim
la il·lusió posada en les nostres esquadres
més menudes que gaudixen com el que més.

La Festa ha anat variant des d'aquells temps.
Alguns anys, sols gaudíem d'un dia de festa
i començàvem amb una despertada pels
carrers del poble que després seguíem amb
un esmorçar i dinar. Hui en dia, a més del dia
de Moros i Cristians dins del calendari de
Festes, compartim amb la resta de Comparses
la celebració del dinar de germanor a principis
del mes de maig, que hem acunyat com a la
Festa del Mig Any Comparses Mores, una
iniciativa que esperem que seguixca
celebrant-se per molts anys.
Som una festa de gent del poble i per al poble,
per la qual cosa convidem a tot el que li
agrade la nostra Festa a que s'anime a formar
part d'ella.
Dir que hui ens sentim privilegiats per tindre
el gran honor de donar la benvinguda a les
Festes celebrant el nostre dia com a apertura
de les mateixes, després de la Presentació de
la Reina de Festes i la seua Cort d'Honor, clar
està.
Tambe volem profitar per saludar a les
Comparses que ens acompanyen al dia de
l'Entrada, Aselam Aleikum i Festers 79; i per
recordar a les que han format part de la Festa
de Moros i Cristians d'Almussafes com Racef,
Ben-Al-Catre i Comparsa de Maseros.
Amb tot açó, hem intentat amb estes lletres
donar a conéixer breument el que ha suposat
per a nosaltres poder arribar fins ací i agrair a
tots el que han fet possible que esta festa
continue viva i que cada dia estiga seguida per
més gent, tant participant activament en la
Desfilada o gaudint d'ella, en qualitat de Públic.
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Falla
Mig Camí

er primera vegada aprofitem l'ocasió per
dirigir-nos als veïns i veïnes de la nostra
localitat i contar-los la intensa relació que
uneix la nostra jove comissió amb la història
d'Almussafes.

Alzira i València en el primer, i entre Sueca
i València en el segon. Fins al segle XIX, fou
la darrera parada dels carruatges i cavalleries
que es dirigien a València, o la primera per
als que anaven a Xàtiva per l'antic Camí Reial.

En nostre nom, al igual que el del nostre
poble, prové de l'àrab “al-mançaf” que significa
“a meitat del camí” o “mig camí”.
Antigament, i durant molts anys, la Torre
Racef realitzava les funcions d'aduana, degut
a que Almussafes està travessat per dues vies
de comunicació -hui carreteres-, la de Xàtiva
a València i la que provinent de Dénia es
dirigeix cap a València; i en tots dos casos el
poble es trobava a meitat del camí, entre

Així es doncs com naix el nom de la nostra
Falla, oferint-li dia a dia un xicotet homenatge
al nostre poble i a la seua història.
Per finalitzar volem aprofitar l'ocasió per
felicitar a la nostra primera representant en
les Festes Majors Patronals, que ha sigut
elegida la Reina de les Festes 2011.
BONES FESTES!!!

1932-2011

Any 1993.

Quasi 80 anys d'afició a la
Colombicultura a Almussafes
CLUB DE COLOMBICULTURA D’ALMUSSAFES

Y

parece que fue ayer y ya hace más de 20
años. Mucho tiempo desde que, sin saber bien
en que consistía la colombicultura nos
acogieron “nuestros” mayores en esta, hoy,
nuestra sociedad.
Y digo “nuestros” porque nos trataron como
familia, pues éramos niños que no sabíamos
bien lo que queríamos. Nos enseñaron todo
lo que sabían, a valorar la colombicultura y
a amar esta afición.
Fueron ellos los que nos ayudaron con
nuestros primeros palomos haciendo que nos
entrara ese “gusanillo” por estar entre los
primeros y que nuestros palomos hicieran
un buen concurso. Nos enseñaron a vivir esos
nervios antes de cada suelta con la
incertidumbre de, si seguirá o no, tu palomo
a la paloma, y llegar incluso a saber lo que
se siente con un palomo ganador.
Gente que a cambio de nada lo dieron todo
porque hoy por hoy continuemos esta afición,
incluso aguantando más de una vez nuestras
trastadas, sin tener porqué hacerlo.
Colombaires que aunque hoy por hoy faltan
muchos, siempre recordaremos con admiración.

Porque quien no recuerda los chistes del tío
Paco “El fuster”, los poemas del tío Enrique
“El templat”, las partidas del truc del tío Paco
“El chato” (al que le hacíamos trampas para
que nos pagara la merienda), al tío Boro
“Pilarets”, que nos contaba sus anécdotas y,
como no, al tío Miguel Ribes, que tantas veces
limpiaba lo que ensuciábamos para que no
nos riñeran. Sin olvidarnos del tío Ramón
Girona, que nos enseñó lo que es ser un buen
secretario y hoy por hoy aún se emociona al
vernos pasar por la calle y del siempre
incondicional Ernesto Santacruz.
Y bueno Roberto y Miguelón que todavía hoy,
día tras día, siguen aguantando nuestras
cabezonerías (aunque bueno ya no sé quien
“refuerza” a quien, jajaja!). Todo sin haberles
nunca dicho un simple GRACIAS por estar
orgullosos de decir hoy, que soy COLOMBAIRE.
Y mira por dónde, después de tanto tiempo,
somos nosotros los que intentamos llevar
hacia delante la colombicultura en
Almussafes, y quien sabe, quizás, dentro de
unos años se repita esta misma historia y los
que hoy sois sólo niños empecéis diciendo:
“Y parece que fue ayer...”
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Les entitats locals
d’Almussafes
us desitgen unes
Molt Bones Festes 2011
· ACEQUIA REAL DEL JÚCAR

· ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'AGRICULTORS

· AFECTATS FIBROMIALGIA ALMUSSAFES

· ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DEL MERCAT

· AMPA DE L'INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
· ASOC. EMPRESARIS I COMERCIANTS (AECAL)

· BICI-CLUB ALMUSSAFES

· ASSOCIACIÓ D'ALUMNES DEL CENTRE MUNICIPAL

· CENTRO CULTURAL ANDALUZ DE ALMUSSAFES

DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
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MUNICIPAL D´ALMUSSAFES

· CERCLE D'ART LEOPOLDO MAGENTI

· ASSOCIACIÓ D'ARTS I OFICIS

· CLAVARIESSES 2011

· ASSOCIACIÓ DE DONES PROGRESSISTES

· CLAVARIS 2011

· ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES

· CLUB AIKIDO TOMIKI D'ALMUSSAFES

· ASSOCIACIÓ MESTRESSES DE CASA

· CLUB D'ARTS MARCIALS

· ASSOCIACIÓ DE PARES D’ALUMNES CEIP ALMAZAF

· CLUB D'HANDBOL

· ASSOCIACIÓ DE PARES D’ALUMNES CEIP PONTET

· CLUB DE BÀSQUET ALMUSSAFES

· ASSOCIACIÓ DONES BOLILLERES

· CLUB DE BILLAR

· ASSOCIACIÓ FESTERS D'ALMUSSAFES

· CLUB DE CAÇADORS EL PERDIGÓ

· ASSOCIACIO L'AUTET

· CLUB DE CERÀMICA

· ASSOCIACIÓ LA FERA TEATRE

· CLUB DE FRONTENIS ALMUSSAFES

· ASSOCIACIO LLUITA CONTRA EL CÀNCER

· CLUB DE FUTBOL ALMUSSAFES

· ASSOCIACIÓ SALUT VITAL ALMUSSAFES

· CLUB DE PESCADORS LA MOLINÀ

· ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'ILUSIONISME

· CLUB DE PETANCA
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· CLUB DE PILOTA VALENCIANA D'ALMUSSAFES

· GERMANDAT DE DONATS DE SANG

· CLUB DE TENNIS

· GRUP POÈTIC ARGILA DE L'AIRE

· CLUB DE TIR AMB ARC D'ALMUSSAFES

· JOC CONSCIENT

· CLUB DE TIR OLÍMPIC

· JUNTA LOCAL LLUITA CONTRA EL CÀNCER

· CLUB DEPORTIVO DE SORDOS DE ALMUSSAFES

· MOVIMENT CRISTIÀ D'ALMUSSAFES

· CLUB ESCOLA GIMNÀSTICA ALMUSSAFES

· MOVIMENT JÚNIOR

· COMPARSA ALI BEN BUFAT

· PAS BÀSIC

· COMPARSA ASELAM ALEIKUM

· PENYA BARCELONISTA

· COMPARSA FESTERS 79

· PENYA CICLISTA ALMUSSAFES

· CONFRARIA DEL SANT SEPULCRE

· PENYA DE CARRETERS D'ALMUSSAFES

· CONFRARIA SANTÍSSIMA CREU

· PENYA VALENCIANISTA

· COOPERATIVA AGRÍCOLA I RAMADERA

· PROTECCIÓ CIVIL D'ALMUSSAFES

· ESPORTIU AGILITY ALMUSSAFES

· SINDROME X FRAGIL

· FALLA LA TORRE

· SOCIETAT DE COLOMBICULTURA

· FALLA PRIMITIVA

· SOCIETAT MUSICAL LIRA ALMUSSAFENSE

· FALLA MIG CAMÍ

· TOTS AMB EL SAHARA

· FOTO CLUB LA IMATGE

· VETERANS CLUB DE FUTBOL

· FUNDACIÓ SAMBORI
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