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  “L’edat només és important si ets un formatge o un vi”



De nou, em toca dir unes paraules d’agraïment. Sabent el que estime 
la nostra Barraca, la festa de Fogueres i tot el que l’envolta, tinc la respon-
sabilitat de representar-vos i de continuar treballant per la nostra comissió.

Tots els anys tinc l’honor de fer un xicotet saluda en el nostre llibret. I 
enguany m’agradaria que fóra una crida a l’esperança, una crida a la unió 
de tots els barraquers, i que així, tots junts, demostrem la nostra força com 
a motor de la societat alacantina.

Les persones estem de pas, la institució continua. En esta vida cal deixar 
empremta passant de puntetes.

La institució és el més important, perquè la institució són tots els barra-
quers. Els que som, els que van ser i els que seran.

Estic molt orgullós de vosaltres i m’encanta veure-vos sempre amb un 
somriure i feliços, vivint el que més ens agrada, la festa de Fogueres i la 
nostra Barraca LA MILLOR DE TOTES

BONES FOGUERES 2016

Joaquín García Parodi
President de la Barraca

La Millor de Totes
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Jose Antonio Cerezo Montes

Han passat 50 anys, ni més ni menys, i veient i 
repassant en els arxius i en els diaris de 1966, 
en moltes coses, qui ho diria, ací estan les 
coincidències. Des d’ací, farem un repàs cro-

nològic a tot l’any al que entenem com les notícies més 
importants i curioses, així com al que ocorria en el món 
de les Fogueres.

Cartell de Fogueres
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Començarem amb música, i amb una notícia curiosa: la sala de 
festes Albany donava la benvinguda al nou any amb “Los Beatles de 
Cadiz”.

Com tot bon començament d’any que es pree, i balanç del que 
acaba, tot eren bones perspectives. D’una banda, acabava un any 
amb bones notícies sobre l’enllumenat de la ciutat, on al mig cente-
nar de carrers havia arribat la llum i, per al començament del nou, 
s’havia d’aportar solucions definitives per als barris de la població. 
“Hay que acordarse de los barrios, plantear soluciones amplias. Ci-
ertamente se está haciendo mucho: alcantarillado, pavimentación, 
aceras… Falta alumbrado. Alicante no es solo el centro; también son 
tributarios del Municipio, en la misma escala, quienes residen en las 
zonas radiales…” (Información, 1-1-66). I si d’il·luminació parlem, 
600.000 pessetes constarà il·luminar la plaça del 18 de Juliol –actual 
plaça de l’Ajuntament–. 

Ja que parlem de barris, Sant Blai apareixia per partida doble. A 
començament de mes, l’oficina número 132 de la Caja de Ahorros del 
Sureste de España hi era inaugurada, però, el més important seria que 
tindria línia d’autobusos, i com és natural, desapareixeria el tramvia.

A la Mare de Déu del Remei, el programa de construccions estava 
exposat a no poder complir-se. De les 800 vivendes a construir anual-
ment, es reduïa a 120 este any. A les 4.000 vivendes projectades, se’ls 
“tallaven les ales”.

I Sant Gabriel ja es considerava una barriada abandonada. “Quejas: 
iluminación pobre, deficientes medios de transporte, cortes de agua 
por frecuentes averías en los viejos sistemas de conducción, calles sin 
asfaltar, etc.” (Información, 13-1-66).

A Tabarca, utilitzant l’energia solar, pretenen abastir-la d’aigua po-
table, encara que, segons els enginyers, la producció serà molt discre-
ta, ja que només aportarà líquid per a usos domèstics.

Entre Sant Joan i Alacant, han començat a construir-se uns estudis 
cinematogràfics de gran categoria, que a més comptaran amb un 
hotel per a 500 persones. “… se están construyendo unos estudios 

GENER

Clot al carrer de Sevilla

Retall de premsa



destinados a la cinematografía, bajo la denominación Produccio-
nes España Films … confiadas a una poderosa firma constructora 
… habida cuenta la envergadura de lo que se va a edificar”  (In-
formación, 15-1-66). Potser, que Yul Brynner estiguera a Alacant 
per a rodar “El regreso de los siete magníficos” se’ns n’havia pujat 
al cap…

 D’altra banda, l’any començava amb banyistes al Postiguet. Si el 
65 havia sigut un any profitós en qüestió de turisme, el 66 es preveia 
fabulós. Es creava la medalla al Mèrit Turístic i una vintena d’alcaldes 
ingressaven en la Junta Provincial de Turisme.

En el pla negatiu, al carrer de Sevilla, un clot de grans dimensions 
va tallar la circulació entre Sant Antoni i Carolines. Es va afonar tota 
la calçada i es va assolir una profunditat de diversos metres.

I, com no podia ser d’una altra forma, les Fogueres ja eren notícia 
des de començament d’any. La primera, anecdòtica més que res, ja 
que, el concurs de cartells de Fogueres, que havia de ser resolt el 3 
de gener, es va haver de cancel·lar, ja que van faltar 9 membres del 
jurat dels 12 designats. A la fi, tot va quedar resolt als dos dies, i el 
premi de cartells el va obtenir una imatge sobre la cremà, d’Ángel 
García, seguit d’un cartell realitzat per Otilio Serrano.

A més, en la Cavalcada de Reis, per primera vegada, apareixien 
les Fogueres.

Clot al carrer de Sevilla

Cartell de la pel·lícula “El regreso de los 
siete magníficos”
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Com no podia ser d’una altra forma, Alacant es-
tava revolucionada pel rodatge de la pel·lícula “El re-
greso de los siete magníficos”. De fet, el seu  director, 
Burt Kennedy, buscava entre els gitanos d’Alacant els 
extres per a la pel·lícula, que, curiosament, haurien de 
fer després de mexicans. Però la “joia de la corona” 
era trobar un xiquet calé, amb naturalitat i fotogènia. 
I eixe xiquet va aparéixer. Pedrito, un xiquet que per-
cebria 15.000 duros (75.000 pessetes) per la seua ac-
tuació.

Però si una notícia va sorprendre durant este 
mes, és veure que el sòl alacantí, és el més car d’Es-
panya: “Veinte mil duros, un metro cuadrado en la 
Explanada… un récord en la Rambla: a 20.000 pe-
setas. Los derribos que se producen a granel están 

justificados, hay más demanda que oferta”. (Infor-
mación 11-2-66)

Desgraciadament, van aparéixer les notícies tràgi-
ques produïdes per un fort vendaval. Si la ciutat sence-
ra va viure davall el temor del drama, inquieta i preo-
cupada pels talls d’electricitat i els danys que s’anaven 
coneixent, el pitjor va ser la notícia que, en caure la 
pantalla d’un cine d’estiu, va sepultar tres xiquets que 
estaven jugant allí i dos d’ells van morir.

D’altra banda, la pluja tornava a fer-ne de les se-
ues. “El aguacero de ayer tarde, inesperado y espec-
tacular, volvió a poner de manifiesto lo mal preparada 
que está la ciudad para estas ocasiones”. I a més: “Se 
intenta solucionar el problema de las aguas residuales 
de La Albufereta” (Información 17-2-66).

FEBRER

Aigua Alacant
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A la fi de mes, el rei Miquel de Romania visitava 
Alacant. En estos moments, la ciutat estava entre les 
sis primeres províncies espanyoles en capacitat hotele-
ra, 227 establiments, 6.580 habitacions amb capacitat 
per a 10.632 places. Per això, al monarca destronat 
l’havia atret el “boom” turístic.

I quant a Fogueres, cal assenyalar que un trage 
de nóvia alacantina l’havíem enviat a Londres a una 

exaltació de productes típics. El trage, la confecció del 
qual s’havia encarregat a Tomás Valcárcel, elo lluiria 
miss Harris per representar a una certa empresa ex-
portadora de tomaques. “Valcárcel está satisfecho del 
encargo y de la realización. Es un traje de lujo. Hace 
un año, otra de sus creaciones fue remitida a la Feria 
Mundial de Nueva York,… el traje de novia alicantina 
se internacionaliza”. (Información 17-2-66).

Pluges a Alacant

Pluges a Alacant



Carrer de Federico Soto / Gadea

Alacant rebia este mes amb la notícia que podia 
tindre l’anhelada Casa de la Cultura, la qual seria cons-
truïda per la Direcció General d’Arxius i Biblioteques 
amb els seus fons propis. Hi havia una condició: que 
la ciutat entregara un solar de cinc-cents metres qua-
drats. La proposta no havia sigut contestada; i més, ve-
ient el preu del metre quadrat, que era més interessant 
per a la construcció d’interés turístic.

Amb motiu del tercer aniversari de la presa de 
possessió del governador civil, el Sr. Felipe Arche, 
se li va fer una entrevista on, destacant que dos mi-
lions tres-cents mil turistes havien visitat la provín-
cia, l’aeroport internacional era la gran esperança 
d’Alacant.

I parlant de turisme i turistes, diversos van ser els 
creuers que van arribar este mes a la nostra ciutat. 
L’’Independence’, el dia 16, amb 514 turistes USA, en 
el que era un creuer per a milionaris. Rebuts per l’al-
calde, la banda municipal i senyoretes abillades amb el 
trage típic. Dies més tard, 810 turistes nord-americans 
van arribar amb el transatlàntic de luxe “Argentina”. 

En este cas, l’alcalde va oferir al capità del vaixell una 
bandera d’Alacant, a més d’un esmorzar amb les auto-
ritats, una exhibició de flamenc i danses típiques i focs 
artificials de comiat. I com que no n’hi ha dos sense 
tres, el 22 va arribar el “Cabo San Vicente”, amb 500 
turistes, rebuts per l’alcalde, la banda municipal i la 
Bellea del Foc.

El 12 d’este mes, va ser inaugurada la instal·lació 
lluminosa amb què havia sigut dotada la font de la 
plaça dels Estels, amb la lògica presència del governa-
dor civil, l’alcalde i diversos membres de la corporació 
municipal.

«No a los rascacielos o edificios singulares». Esta 
notícia apareixia el 25 del mes. Després de la modifi-
cació parcial de les ordenances nunicipals d’edificació, 
desapareixia l’article 54 on s’arreplegava la possibilitat 
de la seua construcció. Curiosament, el substituïx un 
text referit a les altures màximes en algunes places de 
la ciutat, on ens trobem amb 10 plantes de màxim en 
Gabriel Miró o el Portal d’Elx, i de 5 a 8 en places com 
Calvo Sotelo, Chapí o Hernán Cortés.

MARÇ
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El mes començava amb molt bones perspectives. 
Com si es tractara d’un assaig general per a l’estiu, 
primer cap de setmana i Alacant desbordada. I el que 
vindria…, i així va ser. Dijous Sant, d’una banda, va-
cances, i de l’altra, efectuar inversions a la capital, car-
tell de complet. “Alicante, en Jueves Santo, se halla 
absolutamente desbordado. Ni una plaza en hoteles, 
pensiones o apartamentos… el alud humano es im-
presionante. Las carreteras generales vienen como 
riadas.” (Información, 15–4-66).

Però no tot era de color de rosa. Els tècnics d’obres 
públiques tenien un gran problema per resoldre i no els 
va quedar més remei que fer un estudi sobre el trànsit 
local per a adoptar mesures i solucions. Van resoldre 
la instal·lació de semàfors en unes quantes zones on 
s’acusava la seua necessitat. Van decidir que, passat 

l’hivern, tornaria a funcionar la “zona blava”, i és més, 
seria ampliada. I, per a acabar, les solucions immedia-
tes no eren altres que la direcció única i l’agrupació de 
motos aparcades i disseminades.

També es treballava per a la consecució de l’avin-
guda Centre-Benalua-La Florida. De fet, s’estudia 
urbanitzar esta via des del carrer del Pintor Lorenzo 
Casanova fins a la plaça de la División Azul. “Proyec-
to caro, no hay duda… aunque la realización no sea 
inmediata, bueno es que se haya pensado en la ave-
nida, casi paralela a las de Aguilera y Orihuela, muy 
recargadas de tráfico”. (Información 21-6-66)

L’autobús substituirà el tramvia en el transport de 
viatgers Alacant-Sant Vicent. Més ràpid però més car. 
De les cinc pessetes del bus, a les tres del tramvia, amb 
un trànsit de viatgers superior als onze mil diaris…

Es va crear la campanya “Per un Alacant 
més net”, però, curiosament, no es van com-
plir tots els objectius. Encara faltaven entre 
1.500 i 2.000 papereres a la ciutat. I, com no 
podia ser de cap altra manera, perquè una 
campanya siga efectiva, és necessària la col-
laboració de tots.  “El éxito de una campaña 
no consiste sólo en que se obtengan buenos 
frutos en tanto se desarrolla, sino en que lo 
que se pretende conseguir quede incorpora-
do a la conciencia ciudadana y sirva como 
de consigna permanente”.  (Información, 
23-4-66)

I dues notícies molt curioses van ocórrer 
durant este mes. La primera és com ens va ei-
xir de viatger el nostre alcalde. El Sr. Fernando 
Flores se’ns n’anava a Austràlia, però no com 
a alcalde, sinó com a procurador en Corts, 
acompanyat d’altres, per a assistir a una reu-
nió internacional. I d’ací, a Nova York, a l’ofi-

ABRIL

Av. d’Alfons el Savi

Av. d’Alfons el Savi



cina nacional espanyola de turisme on s’oferirà una re-
cepció en el seu honor. El motiu d’este viatge rellamp 
no va ser cap altre que prendre contacte amb un nom-
bre d’empreses navilieres i turístiques per a l’ambiciós 
projecte de l’enllaç directe per mar Alacant-Nova York. 
(Información, 21-4-66)

L’altra notícia, que Alacant i província es quedaven 
sense gitanos. Resulta que el seu cap, “El Moro”, atés 
el bon resultat que havia donat “El regreso de los siete 
magníficos”, se n’emportava 600 cap a Almeria per 
fer més cine. I és que, en sis mesos de contracte, a 300 
pessetes diàries de sou, la cosa no pintava malament.

I el dia 21, la tradicional Romeria a la Santa Faç. 
Més de cinquanta mil persones van pelegrinar al mo-
nestir, entre ells, el governador civil Arche Hermosa. 
Veient la notícia, es llig: hay que decir que la romería 
adquiere una proyección más popular al incorporarse 
a ella los nutridos grupos juveniles, que hasta hace 
poco solo estaban representados por minorías…” 
(Información, 22-4-66).

I cada dia teníem més prop les fogueres, per tant, 
es va pensar que quina publicitat millor que demanar 
a TVE que televise, a més del sorteig de la loteria naci-
onal del 25 de juny, algun dels més rellevants festejos 
foguerers. Ara, a esperar la resposta.

A mitat de mes, el 14 concretament, “los artis-
tas de hogueras están medio asustados. Trabajan a 
marchas forzadas porque el mes de junio se les echa 
encima”. Així ho titulava el diari Información. Més 
avant comentaven que el problema és que no troben 
naus o magatzems per a complir els compromisos, i 
arriben a pagar fins a 35.000 pessetes per uns mesos 
d’ocupació.

Trànsit a Alacant

Cartell de Setmana Santa
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L’artista Agustín Pantoja anava encara més lluny: - 
“el problema debería solucionarse como en Valencia, 
creando la Ciudad del Artista-Foguerer, y le corres-
ponde al ayuntamiento hacerlo centralizando así en 
grandes naves los trabajos de construcción…si se 
quiere que la fiesta continúe, si verdaderamente se 
piensa en unas hogueras de San Juan como progra-
ma de un Alicante que prospera en todos los órdenes, 
habrá que ayudar al artista”. (Información 14-4-66).

I mentre seguien les presentacions de fogueres, va 
arribar el ple de Fogueres, un ple calentet. D’una ban-
da, les dates de l’Elecció de la Bellea del Foc, d’un altra, 
que tots volen que Sant Gabriel tinga foguera; i per a 
això, venint d’un deute de l’any anterior, s’aconseguix 
una solució que no és cap altra que totes les comissions 
cedisquen 1.000 pessetes a esta, entre d’altres coses. 

A més, perilla la il·luminació de la Rambla, de Chapí 

i de Gabriel Miró. I no ens podem perdre la conversa-
ció, es diuen entre crits:
- ¡Un momento! A ver si me puede aclarar esto la 

Gestora. Si en la Rambla, en Chapí y en Miró no 
hay hogueras, y si les quitamos por eso la ilumina-
ción de fiestas a ese centro de Alicante, ¿no de-
fraudaremos a los que vengan?

- ¡Un momento! – reclamaba Tomás Valcárcel - ¡Que 
pase lo que pase! ¡El reglamento es el reglamen-
to, como la ley es la ley! Y, además, tenemos una 
Explanada magnífica – i fa un gran cant a l’Espla-
nada– que se va a iluminar este año como Dios 
manda para que los de aquí y los que vengan no 
echen nada de menos.
Total, que el 5 de juny l’elecció de la “Bellea del 

Foc” al Principal i que “Na Violant” serà substituïda 
este any per una desfilada infantil.

Romeria de la Santa Faç
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Taller de FogueresCine Capitol
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Plaça “Porta del Mar”

I com no podia ser d’una altra forma, entrem en el mes de 
les flors amb la celebració dels III Jocs Florals de la Joventut. El 
Teatre Principal va ser el lloc triat, on la reina de la festa, Mar-
ta d’Arespacochaga, va entregar la flor natural al poeta Jorge 
Juan Eiroa, sent el mantenidor de l’acte el Sr. Pedro de Lorenzo.

El Banc d’Alacant comprava el cine Capitol per construir-hi 
les seues oficines centrals, les quals tenia intenció d’inaugurar 
en el termini d’un any. L’aspiració era que el banc fóra una gran 
cooperativa de crèdit provincial que canalitzara la major part del 
tràfic mercantil de la província.

El dia 3 prenia possessió el Sr. Luis Nozal del seu càrrec: Go-
vernador Civil i Cap Provincial del Moviment. – “Trabajaré con 
decisión, fe y entusiasmo para incorporar a todos en nuestro 
frente de justicia y paz… Quiero ser el Gobernador de todos 
los alicantinos sin excepción”. 

MAIG
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Per a la futura plaça del Mar, 30 semàfors. La font 
lluminosa, desplaçada: s’instal·larà al principi de l’Es-
planada, al centre del passeig. Dos calçades de huit 
metres d’amplària cada una i dos passarel·les per al 
pas de vianants. Este era el projecte de millora de l’ac-
cés a Alacant des de l’escorxador vell fins a la plaça 
del Mar.

Però si va haver-hi un important pla d’obres, 
qualificat  “d’interés turístic”, era el que se centra-
va en el Postiguet, passeig de Gomis i l’avinguda de 
Juan Bautista Lafora. De fet, l’Ajuntament podria 
sol·licitar els crèdits necessaris per al seu finança-
ment, que ascendien a 42 milions de pessetes. “La 
autopista del Mediterráneo, enlace Vistahermosa-
Alfonso el Sabio por la ladera del Benacantill, túnel 
bajo el castillo de San Fernando, las vías del polí-
gono de la Playa de San Juan,…”.  (Información 
23-5-66)

I més d’obres. El dia 7 ja hi ha pista asfaltada a l’ae-
roport d’Alacant! Cinc-centes tones diàries d’asfalt. 
La impressió generalitzada era que el ritme de l’obra 
permetia esperar que estiguera conclosa en el termi-
ni fixat. El 26 d’este mes, la portada del diari Infor-
mación deia: “El aeropuerto internacional de Alicante 
será inaugurado a primeros de 1967”. Ja, en pàgines 
interiors, véiem que altes personalitats del Ministeri 
de l’Aire inspeccionaven les obres, on la pista de vol 
estava quasi acabada i s’autoritzarà el públic a visitar 
l’aeroport.

Per a acabar amb les obres, va començar la total 
reforma de l’estació de Madrid, on desapareixeran les 
deu columnes de l’accés, es canviarà la marquesina in-
terior, es construirà una cafeteria-restaurant i es farà la 
transformació de tots els serveis.

També teníem visites. En este cas, el vaixell escola 
alemany “Gorch Fock” atracava a finals de mes a la 

Aeroport

Aeroport Taller de Fogueres de Ramón Marco
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Passeig de Gómiz
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Passeig de Gómiz

Passeig de Gómiz
Banys

ciutat. Dos dies va estar al port, on va poder ser 
visitat.

Amb les Fogueres molt prop, seguien les presen-
tacions de bellees i comissions, que si la presentació 
de Sant Ferran-Llotja, que si la de Benalua,  que si 
la bellea de Calvo Sotelo postularà en la Festa de 
la Bandereta, que si el Governador Civil, president 
d’honor de la foguera del barri José Antonio, que si 
TVE estarà,…

Però no, la televisió no ve per a les Fogueres. Mo-
tius: perquè té altres compromisos. “Han informado 
algo así como que tienen ineludibles compromisos 
en Málaga, en Pamplona y no sé en qué otro lugar 
más, probablemente porque en esas poblaciones 
hay actos más importantes que los que en Alicante 
se programan....” (Información 27-5-66)

I ja hi havia cartell de bous per a Fogueres. A més, 
per al dia de Sant Joan, de huit bous.



Arribem a l’equador de l’any i ja ens preparem 
per a l’estiu: 308 cabines tindran els nous pavellons 
de bany del Postiguet; 15 milions de pressupost. A 
més, en l’ordenació del passeig de Gómiz es preveu 
un aparcament per a cent vehicles.

El diumenge 3 apareixia una notícia sorprenent: la 
Plaza de Canalejas, punto de partida para Alemania – 
desde allí salen los trabajadores alicantinos en busca 
de fortuna”.

Però esta notícia tampoc ho era menys: “La Serra 

Grosa, zona residencial. Tras la culminación de la car-
retera de acceso hasta la cota máxima de 165 metros 
de altitud sobre el nivel del mar, se izaron las banderas 
en la cumbre. Más de 240.000 metros cuadrado tiene 
esta excepcional urbanización en la mejor atalaya de 
Alicante”.

D’altra banda, dins de les activitats encomanades a 
la Junta Central de Ports, figurava el projecte d’Orde-
nació de les platges de Sant Joan i Mutxavista. Si tot 
anara bé, podria ser una realitat en dos anys, amb una 

JUNY

Passeig de Gómiz

Tómbola de caritat
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inversió de 52 milions de pessetes, que haurien de ser 
finançats per l’ajuntament d’Alacant i el de Campello, 
a més d’iniciativa privada.

En Benalua es trobaven amb un problema ja que 
no volen que el seu mercat d’abastiment desaparega. 
“Al contrario, que se reforme y modernice y, a ser po-
sible, se autorice la instalación de un “mercadillo”. De 
traspasarse al Portazgo, muchas amas de casa pre-
ferirían efectuar sus compras en el mercado central”. 
(Información, 3-6-66)

I Tabarca estava sent abastida d’aigua per al con-
sum de la població des d’Alacant, a través d’un aljub 
de l’Armada, el número 8 amb base a Maó.

Dos inauguracions importants es van realitzar este 
mes. D’una banda, la Tómbola de Càritas, o també 
coneguda com la Tómbola de la Caritat. S’ubicava al 
passeig del Postiguet. El valor dels premis este any: 7 
milions de pessetes. Els premis majors, des d’un “Dod-
ge”, passant per diversos “Seat”, frigorífics, llavado-
res, pernils,…

D’altra banda, el 16 del present, el Governador Ci-
vil inaugurava el II Pavelló de l’Electrificació Domèstica 
d’Alacant. Estaria obert fins al dia 30 i s’hi exposaven 
2.500  electrodomèstics. A les autoritats assistents es 
van sumar enginyers i alts càrrecs d’Hidroeléctrica Es-
pañola. A més d’estands, va haver-hi conferències de 
les quals voldria destacar la frase en una d’estes del 
Sr. Enrique de Miguel Pagés, en la qual va citar: - “El 
aire acondicionado, como elemento indispensable en 
la vida moderna”.

I si, a començament de mes vam tindre la visita del 
vaixell “Carina II” amb 300 turistes anglesos que feien 
un creuer pel Mediterrani, el 24 al matí tres destructors 

nord-americans fondejaven al nostre port. “A los ma-
rinos USA les sorprendió la “cremá” de les Fogueres” 
(Información 25-6-66)

Quant a les Fogueres, estem en el seu mes i, com 
és lògic, dos de cada tres notícies hi van referides. 

29 són les fogueres que seran plantades i 10 els 
artistes que les realitzaran, on, curiosament, veiem 
que tots són alacantins a excepció de Sarabia, que la 
firma juntament amb Pepe Abad. Dos milions i mig de 
pessetes al foc la nit de Sant Joan, sent les més costo-
ses Mercat Central, Florida-Portatge i Sagrada Família, 
amb 250.000 pessetes.

D’altra banda, 32 seran les barraques a plantar 
este any i algunes, amb problemes d’ubicació. Ahora 
resulta que las barracas, por muchos motivos anima-
doras de las fiestas, son como hermanas pobres de 
ellas. Ya constituyen problemas…, para el tráfico, y 
por lo tanto, su ubicación en los tradicionales sectores 
representa una dificultad. Lamentablemente, el pro-

Pavelló de l’Electrificació

Pavelló de l’Electrificació
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blema es planteado en las vísperas…” (Información, 
Juny 1966 – article de Fernando Gil)

Per a festes, es du a terme una “campanya contra 
la foscor”; i per a això, es dota de nova il·luminació la 
zona urbana de l’Esplanada. En contrapartida, l’avingu-
da d’Alfons el Savi reclama més llum.

I apareixen les primeres alarmes: l’elecció de la Bellea 
del Foc ajornada. De celebrar-se el dia 5, es va passar al 
12, i d’ací, al 19. I no pot haver-hi més ajornaments per-
què ja no queden dates. Per parts, el canvi del 5 al 12, pel 
retard d’eleccions en els distints districtes, i del 12 al 19, 
per una inoportuna malaltia del president de la Comissió 
Gestora i delegat artístic, Tomás Valcárcel. “Brisas Levan-
tinas” serà el títol del festival de l’elecció, on intervindran 
400 persones.

Un dia abans de l’elecció, es va inaugurar l’Exposició 
del Ninot als baixos de l’edifici Alonso. 

I com no podia ser d’una altra forma, en la portada 
del diari Hoja del Lunes, del dia 20, María del Carmen 
Martínez, cartagenera, de 16 anys i del districte Calde-
rón de la Barca, Bellea del Foc 1966. Magdalena Paya, de 
Pius XII-Mercat, María del Carmen Santana, de Sant Blai, 
Encarnita Pascual, de Florida i María José Ortiz, de Sant 
Ferran-Llotja, les seues dames d’honor.

A tot açò, el diari Información va reunir un grup de 
persones en una xarrada per a parlar de fogueres, de 
les Fogueres: Tomás Valcárcel, president de Gestora; José 
Valls Martínez, tresorer; Pascual Martínez, secretari; Sal-
vador González, regidor i president de la Comissió de 
Festes de l’Ajuntament, i finalment, Alberto Berenguer, 
comptador de la Gestora. La dita xarrada ve íntegra en 
l’edició del dia 21, però ressaltem com a titulars algunes 
frases: “solo el uno y medio por ciento de los alicanti-
nos son el “alma” de la fiesta”… “Pero Alicante lleva en 

Proclamació Bellea del Foc

Bellea del Foc
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su sangre la tradición de las fogatas sanjuaneras”… “El ayuntamiento 
aporta más de un millón y medio de pesetas… los premios en metáli-
co desmerecen, por lo escasos, el honor que suponen”.

I van començar les Fogueres. Pregoner, el Sr. Gaspar Peral Baeza, 
tinent d’alcalde-delegat de Cultura. El pregó de festes: «Antología del 
Piropo», i una part n’és la següent: “… ¿por qué los alicantinos hemos 
de estar exagerando al ponderar nuestra ciudad “la cara bonita de 
España” … ¿no hay otros pueblos que cantan: lo mejor del mundo 
Europa; lo mejor de Europa España; lo mejor de España…? … ¿no 
hay quien asegura que desde su ciudad se va derecho al cielo? ¿No 
se blasona de: “no hay patria como la mía, ni tierra como…? ¿Por qué, 
pues, no hemos de proclamar los alicantinos que “Alacant es la millor 
terra del mon”, si, además, para nosotros es verdad?”.

A tot açò, el 21, es va inaugurar la V Exposició d’Alta Joieria i Re-
llotgeria de Fogueres 1966, organitzada per la Joieria Gomis. Marques 
presents: Omega, Rolex, Piaget, etc… És molt curiós, però segons des-
criuen, hi figuraven peces úniques, i no és gens estrany, perquè el valor 

Proclamació Bellea del Foc

Pregó de Fogueres

Bellea del Foc Infantil



Cavalcada

Cavalcada

de l’exposició sobrepassava els cent cinquanta milions 
de pessetes.

Abans de començar amb els premis d’este any, va 
arribar l’indult d’un ninot. Este no va ser cap altre que 
el de la Foguera Francisco Albert, segons votació po-
pular. Este ninot elo va realitzar Pepe Abad.

Això que ningú és profeta a la seua terra, ací no va ser 

així. Remigio Soler va aconseguir per al seu barri, Bena-
lua, el primer premi de la categoria especial. “El progreso 
es todo eso”, segons l’opinió del jurat, era una foguera 
antològica, sense precedents en els últims anys. I un de-
tall significatiu del fet que els diners no ho aconseguixen 
tot: és la més barata de les quatre que formaven la cate-
goria especial.
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Cavalcada

Cavalcada
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Sr. Tomás Valcárcel en la Cavalcada

Entrega de premis a l’AjuntamentOfrena de Flors
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Ramón Marco, autor de les fogueres de  Florida-
Portatge i Sagrada Família es va emportar els premis 
segon i tercer, mentre que la Foguera Mercat Central, 
d’Agustín Pantoja, el premi de la Cambra Oficial de 
Comerç. 

De tot el que fa als monuments plantats i els seus 
premis parlarem en un altre article mes endavant.

De l’ofrena de les fogueres a la Mare de Déu del 
Remei, mil “bellees” i “foguerers” van oferir 500 qui-
los de flors. S’hi van sumar a l’acte l’Ajuntament, la 
Fallera Major de València i les “bellees” de les Cases 
de València a Barcelona, Madrid i Saragossa.

Del, i així ho va titular el diari Información, «Brillan-
tísimo desfile folklórico de la provincia», cal dir que van 
participar-hi tots els partits judicials, amb 32 bandes de 
música, 35 carrosses, i més de 2000 persones.

“Apoteosis en la cremá de las Hogueras… la 
ciudad se vio invadida por millares de forasteros…
Aunque no haya llegado la tele, ni la propaganda de 
Hogueras encuentre más dimensión que la acostum-
brada…llegaron los trenes de bote en bote”  (Infor-
mación 25-6-6).

Setanta carrosses posarien el punt final als festejos 
foguerers en el cós multicolor on, amb la participació 
de milers de persones, van ser llançades tres tones de 
serpentines i confeti.

Però si hi ha una notícia d’estes fogueres que m’ha cri-
dat l’atenció és la següent: “Las Hogueras, como premio 
para los mejores soldados… Sesenta soldados elegidos 
por la Capitanía General de esta Región Militar pasarán 
estos días de hogueras en nuestra capital en premio a su 
aplicación y disciplina… (Información 23-6-66).

Ofrena de Flors

Gestora de Fogueres

“Cós Multicolor”



I per a començar un nou mes, la primera notícia 
que veiem és la següent: “Nuevas alineaciones en 
distintos sectores de la ciudad por error en el plano 
general vigente…la ordenación urbana está llevando 
a mal traer a nuestros ediles que, en su deseo de 
que queda una cosa bien, se tienen que enfrentar 
con problemas que si bien es verdad que no crea-
ron ellos, a ellos les toca resolver porque las cosas 
vienen así”.  (Información 1-7-66)

El II Pavelló de l’Electrificació Domèstica d’Alacant 
va ser clausurat pel Sr. Luis Capell, enginyer director 
d’Hidroeléctrica Española. Tots els comentaris confir-
maven que el certamen havia constituït un assenyalat 
èxit.

JULIOL

Vista aèria

Esplanada Esplanada
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Una de les notícies més esperades es va produ-
ir el dia 2: “El Estado devuelve a Alicante las zonas 
más bellas de la ciudad: Explanada, paseo de Gómiz, 
parque de Canalejas y otras parcelas. La extensión 
superficial del terreno supera los 73.000 metros cua-
drados y es una cesión totalmente gratuita. Es más, el 
acta se firmó en la Delegación de Hacienda…Esto es 
historia. Una historia que viene de muy atrás, aún cu-
ando su fecha no sea tan lejana que la hayan olvidado 
quienes se incorporaron a filas por los años veinte. 

Entonces, un desnutrido Ayuntamiento alicantino se 
vio en la necesidad de ceder al Puerto esa interesante 
zona que ahora recuperamos”. (Información 3-7-
66). Una llarga gestió que es va iniciar el 1959.

També hi havia obres. A la Rambla, se celebrava 
que per fi!, seria més ampla. Es deia que per a guanyar 
dos metres més d’amplària, havia sigut, lamentable-
ment, tasca ajornada en successives ocasions, sempre 
des que es va decidir tallar el trànsit tramviari des del 
mercat fins al Portal d’Elx. I bo, després d’haver passat 

Banys a la platja del Postiguet

Platja de l’Albufereta
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Passeig de Canalejas

Parc de Canalejas

a ser propietat municipal, es van posar mà a l’obra al 
passeig de Gómiz pel que fa a la calçada i voreres. Això 
sí, abans de final d’any, començarà la transformació 
total d’esta zona.

Per mar, rebíem el vaixell “Arcadia”, el major que 

visitava fins aquell moment Alacant. Amb 1088 pas-
satgers, van tindre l’alegre diana de la recepció que els 
va dispensar la Banda Municipal de Música.

I per terra, ens arriben per tren. Però ací queda el 
titular: “Mañana llega el primer “tren botijo” del verano 
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Tramvies a l’av. d’Alfons el Savi

con ochocientos viajeros (sin billete de ida y vuelta)…
sábado, a las 10 de la noche, llegará a nuestra ciu-
dad capital el primer tren botijo de la actual temporada 
veraniega. Es el tren de los bañistas, desde que fuera 
implantado a primeros de siglo merced a la iniciativa 
de un periodista alicantino.” (Información 15-7-66). A 
part d’este tren, comentem que s’està rebent una mit-
jana de quatre trens diaris des de Madrid, amb més o 
menys, unes 2000 persones.

Amb esta notícia, per a la nostra ciutat, Madrid 
havia inaugurat el seu estiueig. I ja sonaven els taxis 
“pirates” i les pensions barates… El cas és que totes 
les platges de gom a gom, amb la gent passant-hi tot 
el dia, amb la seua “paloma” casolana, el conill fregit 
amb tomaca i el meló d’alger de bona grandària.

I n’hi havia per a tots els gustos. Un dia, llegies la 
premsa i et trobaves que cada dia hi ha menys tram-
vies, que els està venent l’ajuntament, mentre que, al 
contrari, augmenta la flota d’autobusos urbans. Al poc 
de temps, veient la mateixa premsa, et trobaves amb 
la pregunta: «¿Hasta cuándo la necesaria solución al 
transporte urbano colectivo? Los autobuses munici-
pales cargan más de lo tolerado.»

I nova inauguració de locals per part de la banca. 
El Banco Popular ho feia al carrer del Capità Segarra, 
cantonada Quintana, enfront del Mercat Central

A tot açò, l’Ajuntament acordava oferir la Medalla 
d’Or de la Ciutat a S.E. el Cap de l’Estat. En sessió ple-
nària de 27 del present mes, es prenia la decisió. En 
aprovar la moció, l’alcalde va dirigir a la direcció de la 
Casa Civil de S.E. el Cap de l’Estat el telegrama següent:

“Ruégole transmita a S.E. que aprobado en sesión 
plenaria que está celebrando este Excmo. Ayuntami-
ento el Reglamento de Honores y Distinciones, esta 
ciudad a propuesta esta Alcaldía, ha acordado por 
aclamación, otorgar Medalla de Oro de Alicante al Exc-
mo. Señor don Francisco Franco Bahamonde, gracias 
a cuya política de paz y prosperidad ha podido alcanzar 
Alicante su bienestar actual. Respetuosamente hago 
voto por su ventura personal.- Fernando Flores Arroyo, 
alcalde Alicante.”

Però en este mes, se celebrava un 25 aniversari 
molt important: el del diari INFORMACIÓN. La història 
d’Alacant de 1941 a 1966, i ho feia amb una col·lecció 
amb les notícies més importants d’eixos anys. I, com a 
colofó, el 26 del mes, al Carlton, van fer la recep-
ció i entrega dels premis que porten el seu nom. El 
delegat nacional de Premsa va ser el mantenidor de 
l’acte, on autoritats, amics i col·laboradors van estar 
presents.

Tot just acabades les Fogueres, en plena ressaca, 
ens trobem amb que, el diumenge 3, el diari Informa-



Tramvies a l’av. d’Alcoi

Rambla Méndez Núñez en obres
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Plaça de Canalejas

ción publica, una espècie de tertúlia formada per un 
enginyer, un advocat, un escriptor i un industrial, amb 
uns titulars que no ens poden perdre:
- Don Pablo Suárez – Alicante, en su centro, ya no 

es compatible con las Hogueras, aunque deban 
continuar para el pueblo.

- Don Antonio Vázquez – Hay que depurar las fies-
tas de su enorme carga de mal gusto.

- Don Salvador Lázaro – Las fiestas de San Juan 
no tienen categoría y no atraen a nadie. Hay que 
pensar en un “clima de invierno”.

- Don Jose Vicente Mateo – Desde que Alicante 
cruzó la frontera de los cien mil habitantes, ha es-
capado para siempre del sentido primitivo de sus 
fiestas.

Així doncs, als pocs dies, va aparéixer en el mateix 
diari una entrevista amb l’alcalde de la Ciutat, el Sr. 
Fernando Flores, en les quals es declarava a favor de 
les Fogueres, i davant de la pregunta de si Alacant té 
les festes que es mereix, responia: “Bueno…, a mí me 
parece todo poco para Alicante. Incluso las mejores 
fiestas me parecerían me parecerían poco para Alican-

te”. Dins de l’entrevista, hi ha frases més que curioses: 
-“no creo de que porque a alguna gente no le gusten 
las Hogueras sean malas, tampoco es mala la ópera, 
aunque haya quien se aburra... el problema que encu-
entro en ellas es el económico y no se puedan hacer 
como se deseara... las Hogueras son para divertirse 
los alicantinos y los que nos visiten y quieran, y por 
eso hay que extenderlas al mayor número posible de 
sitios y de calles”

Arran del que comenta anteriorment, publicat 
per l’Información el dia 3, la Comissió Gestora va 
convocar un ple extraordinari. El disgust entre els 
foguerers i barraquers era notori. Entre d’altres co-
ses, es va prendre l’acord de nomenar una ponència 
que s’encarregarà de respondre a les declaracions 
esmentades.

Amb ocasió del ple, l’alcalde va felicitar cordialment 
a tots els foguerers i barraquers, i va expressar la seua 
satisfacció pel desenvolupament dels festejos de Fogue-
res. Per la seua banda, Tomás Valcárcel va felicitar a tots 
i va dir: “- Hemos hecho lo que hemos podido, espe-
ro que con el tiempo podamos organizarlo todo mejor 
para el próximo año”



AGOST
I començàvem nou mes amb nou regal per a la ciutat, i en este 

cas, no era cap altre que el del Palmerar. Resulta que esta parcel·la la 
va comprar l’Ajuntament el 1944 per 625.000 pessetes, i la va vendre 
el 1952 per milió i mig a una indústria metal·lúrgica: Manufacturas 
Metálicas Madrileñas. Però la clàusula del document que determinava 
unes condicions imposades per l’Ajuntament no va arribar a complir-
se, tot va quedar en res.

D’altra banda, eixia a concurs el bar cafeteria de l’estació d’autobusos. 
Deu eren les proposicions que s’hi havien presentat, i se la va emportar la 
registrada amb el número 8, que va oferir mil pessetes diàries per la seua 
explotació.

Després estava l’altra  estació d’autobusos, esta situada a l’avinguda 
d’Alfons el Savi, i tot a causa dels problemes parcials del transport urbà 
i per les confusions creades per l’aglomeració d’autobusos i viatgers.

El Raval Roig serà objecte d’un projecte de reforma interior. Segons es 
desprén del ple celebrat a l’Ajuntament, mantindre la seua fisonomia actu-
al es considera inviable i contrari als interessos dels seus habitants. “Como 
hace la Renfe, que llega tarde, como le ocurre a cualquier vecino que so-
licita mejoras, que suelen llegarle, pero tarde… todo llega pues. Como lle-
garán algún día las modernas reformas planteadas para el Arrabal Roig, 
hoy barrio típico, marinero y con sabor a pescado seco permanentemente, 
y mañana, cuando ya sea el ex Arrabal Roig, un distrito totalmente distinto 
y, como dicen los técnicos, más consecuente con las circunstancias de 
nuestra época”.  (Información, 17-8-66)

L’endemà, en el mateix diari, es ressaltava esta notícia, però també 
es feia una crítica de com es trobava la ciutat. “Es bueno prevenir, 
pero no conviene olvidar la abundancia de los defectos actuales. Las 
aceras de Alicante están reclamando atenciones con urgencia. Basta 
con darse una vuelta por las calles Bazán, César Elguezábal, Pascu-

Palmerar d’Alacant

Palmerar d’Alacant



331966... HAN PASSAT 50 ANYS

al Pérez, Quintana, Navas y compañía…proliferan los 
baches a centenares…la abundancia de desniveles 
en ellas…conviene, sí, hablar del futuro; pero sin olvi-
dar esta obra de necesidad: la de poner los pies en el 
suelo y aplicar remedios.”

I amb el turisme de ple, resulta que hi ha un museu 
desconegut per a les guies turístiques, però no per als 
turistes. Tres mil peces – un fabulós tresor – al mu-
seu de Ceràmica Llevantina. Al barri típic, i al carrer de 
Toledo, està la més valuosa col·lecció artesana de la 
nostra província, que després de molts anys de treball 
i recerca, el Sr. Ramón Quiles ha pogut reunir, i on els 
visitants acudixen sense ser cridats.

Se celebrava el Dia del Turista, molt de l’època, 
però este any, es desplegava en dos jornades. En la 
primera, que se celebrava a la platja de Sant Joan, 
elecció de guapes espanyoles i estrangeres; l’endemà i 
al castell de Santa Bàrbara, festival folklòric, amb una 

primera part de danses alacantines i una segona amb 
música europea.

Cues de vaixells per a entrar al port, i el moll de 
iots, ple. Però em quede amb els preus a la Llotja de 
peixos: tonyina, a 30 i 45 pessetes quilo; emperador, 
50, 64 i 66 pessetes quilo; cavalla, 260; sardines, 500 i 
650 i la gamba roja, 1.540, 2570 i 3.900 la caixa.

Quant al món de les Fogueres, dues notícies: 
d’una banda, la foguera del districte Mare de Déu 
del Remei, després d’un any de descans, tornava a la 
palestra; i d’un altre, la formació de la nova directiva 
de la Foguera Calvo Sotelo, amb el Sr. Antonio Ibañez 
Pujalte com a president.

I no vull oblidar un aniversari molt important en esta 
ciutat, el del Cos de Bombers, que celebren el centenari 
de la seua creació. El primitiu reglament de la institució, 
redactat per l’arquitecte José Guardiola, va ser aprovat 
per l’Ajuntament el 1866. 

Av. d’Alfons el Savi

Port d’Alacant



SETEMBRE Recordeu els “xiquets de l’Operació Plus Ultra? Aquella que tenia 
per objecte premiar els valors humans, actes d’heroisme, abnegació i 
amor al proïsme realitzats pels xiquets? Doncs bé, començàvem el nou 
mes amb la notícia que els xiquets alacantins de l’Operació Plus Ultra 
partien cap a Madrid, on es reunirien amb els seus altres companys 
premiats. Més tard, el 18 de mes, van tornar acompanyats dels seus 
company, i van passar un parell de dies a Alacant.

I, d’altra banda, Radio Alicante estrenava noves instal·lacions al car-
rer del Pintor Velázquez, on disposava d’un equip preparat per a la 
freqüència modulada (FM), que en breu posaran en servei.

Acabava l’estiu i, per als veïns de l’Albufereta arribava una bona no-
tícia: en breu, començarà a funcionar l’emissari 
submarí d’aigües residuals. “Con esta instalaci-
ón moderna y eficaz conectarán, mediante una 
red de alcantarillado, todas las edificaciones de 
esta zona residencia” (Información, 3-9-66)

La companyia aèria Ibèria es desplegava a 
la nostra ciutat. A partir d’abril pròxim, d’Ala-
cant a tot el món a 900 quilòmetres hora, des-
tinant-hi els seus avions més moderns i ràpids. 
A més, per a les seues oficines centrals va ad-
quirir locals al passeig de Soto per valor de sis 
milions de pessetes.

El transport per mar tampoc no seria menys. 
Línia directa de passatgers Alacant-Nova York: 
set dies de navegació en ràpids transatlàntics.  
“Independence”, “Constitution” i “Atlantic” 
seran els encarregats d’enllaçar ambdós ciu-
tats, amb l’escala obligada per a repostar a 
l’illa de Madeira. I a més, es creava una nova 
línia marítima: Barcelona-Alacant-Argel.

I continuaven venint creuers, i seguia el 
nostre particular compliment. El transatlàntic 
“Argentina” va arribar amb 348 turistes nord-
americans, i com no podia ser d’una altra for-

L’Albufereta

Tómbola Creu Roja
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ma, van ser rebuts per l’alcalde, bellea del foc i banda 
municipal de música. I el dia 23, tancant l’actual tem-
porada, va arribar el grec “Carina II” amb 350 turistes 
alemanys, austríacs i francesos.

Per acabar amb el tema dels viatges, cal assenya-
lar que, al juliol i agost, quasi un milió de viatgers van 
passar per l’Estació Central d’Autobusos. Les línies amb 
major moviment, Madrid, València i Múrcia.

Als barris de la ciutat, les coses no anaven tan bé. 
Concretament, el barri del Pla era el més paregut al 
llunyà oest. Primer urbanitzar, després construir. Doncs 
bé, este criteri al Pla no existix, sembla que tot està 
permés i que s’està tolerant molt del que és contrari al 
criteri urbanístic.

I un avís important: este mes, concretament el 21, 
acaba el termini de presentació de candidats a enllaços 
sindicals en les empreses i centres de treball amb un cens 

superior a cinc treballadors per a les eleccions sindicals. 
Estes eleccions es van celebrar els dies 26, 27 i 28, on 
quasi cent mil treballadors triaven 6.800 enllaços.

“En Alicante llueve poco. Pero ¡cuando llueve, 
misericordia! Lo que ocurrió ayer. El agua cayó de 
golpe” – Este era el titular de la premsa el 28 de mes, 
el d’Alacant passada per aigua. “¡En piragua por la 
Explanada!”

En els jocs d’atzar, una de freda i una de calenta. El 
dissabte 11, es produïen desagradables incidents davant 
de l’oficina de les Apostes Mútues, a la plaça d’Hernán 
Cortés. Va tancar a les huit i mitja de la vesprada i va 
deixar sense rebre els bitllets de més de dos-centes per-
sones. Coses de la destinació, dies més tard, la “grossa” 
va somriure a la ciutat. No va ser molt, però una sèrie 
sencera, premiada amb un milió i mig de pessetes, re-
partida per “La Manchega”.

Eixida cap a la verema a França

Eixida cap a la verema a FrançaRetall de premsa
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OCTUBRE
Canviem de mes i amb la primera notícia que ens trobem és que 

els llaços que unixen Holanda i Alacant són cada vegada més estrets. 
Arran d’una visita de dotze hòmens de negocis holandesos, resulta que 
s’han venut allí, entre apartaments, terrenys, xalets i bungalous alacan-
tins, un valor al voltant dels cent milions de pessetes.

Queda inaugurado el curso 1966-67”. Amb estes paraules pronun-
ciades pel Sr. Óscar Esplá, començava el nou curs a l’Institut Musical 
que porta el seu nom. Amb més de 300 alumnes matriculats, s’està 
forjant en este conservatori professional el futur musical d’Alacant.

I parlant de cursos, “Ciencias Empresariales: la carrera del futuro”. 
Este era el titular del diari Información el 5 del mes davant de l’inici 
del curs a l’escola superior, acabada de construir a Vistahermosa, on 
s’assenyalava que alumnes d’altres províncies acudixen a Alacant a fi 
d’obtindre este títol.

Increïble però cert!; una vegada més, cua de vaixells per a entrar 
al port d’Alacant. Que si el “Capo Mele” italià, que si el nord-americà 
“Extravia”, que si l’espanyol “Pedro Alvarado”, que si... Que si un car-
regat de plàtans, que si un altre amb conserves de peix..., que si per a 
demà cinc més... I a més, el “Ciudad de Burgos” s’incorpora a la línia 
Alacant-Mallorca i el “Ciudad de Barcelona” a la d’Alacant-.

La sort va tornar a somriure a Alacant en forma de diners. La grossa 
de la Loteria Nacional va caure íntegrament ací, catorze milions de 
pessetes, repartits en setanta dècims que van ser venuts a l’adminis-
tració número 10, la situada a l’Estació d’Autobusos, amb la qual cosa 
podem imaginar que els diners estarien molt repartits per la província. 
Per cert, el número era el 56.180.

El que era un fet, i cada dia es veia més clar, era la desaparició del 
tramvia. En un ple municipal celebrat este mateix mes, dos noves línies 
tramviàries van ser suprimides, concretament la número 4 i 5. En el 

Accident al Port d’Alacant

Retalls de premsa
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seu lloc, es va produir la substitució com fins ara per 
autobusos amb major recorregut.

Un curiós accident es produïa a la ciutat, on afortu-
nadament no es va haver de lamentar cap dany ni del 
conductor del vehicle ni del seu ajudant, i és que, un 
camió carregat de torró de Xixona va caure al port. La 
mercaderia, que seria enviada a Cuba, va haver de ser 
substituïda. Quin remei!

El que, desgraciadament, si que va tindre pitjors 
conseqüències, van ser els danys causats per una 
tromba d’aigua caiguda el dia 8 sobre la ciutat. Famíli-
es evacuades amb llanxes de les vivendes de la RENFE 
a Benalua, d’altres rescatades quan eren arrossegades 
pel corrent a Sant Domènec, carrers convertits en au-
tèntics rius,… Més de vint milions de pessetes costarà 
pal·liar els danys produïts.

Dies més tard va tornar a ploure a la ciutat, i enca-
ra que amb prou intensitat, no va ser en tromba com 
abans hem contat. Durant este mes va ploure a Ala-
cant el que habitualment cau al mig any. O siga, 146 
litres per metre quadrat.

I parlem d’una altra pluja, però ara de milions de 
pessetes a les carreteres alacantines. Les millores que 
realitza actualment Obres Públiques s’eleven a 460 mi-
lions, on important serà el desdoblament de la carre-

Retalls de premsa

Passeig de Ramiro
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Reparació de xarxes al port

Retall de premsaPedro Zaragoza, President de la Diputació

tera a l’Albufereta i Sant Joan. I a més, abans de la fi 
d’any, asfaltat i més amplària a les avingudes d’Aguilera 
i d’Oriola, engrandint la calçada, que passarà de huit 
metres a deu i mig. Encara que cert és que urgix eixam-
plar les carreteres que també són avingudes, com les 
d’Alcoi i Xixona…

Dos importants canvis es produïen, tant a la ciutat 
com a la província. Des del Ministeri de la Governació 
s’acordava el nomenament de president de la Diputa-
ció Provincial alacantina del Sr. Pedro Zaragoza, i d’al-
calde d’Alacant el Sr. José Abad Gosálvez.

En el relleu en l’Alcaldia, en ple extraordinari, l’al-
calde entrant comunicava: “ser alcalde de Alicante es 
el más alto honor que un alicantino puede recibir”, 
mentre que, per la seua banda, l’alcalde ixent, el Sr. 
Fernando Flores comentava que: “siempre será para mí 
un orgullo haber sido alcalde de mi pueblo”.

El divendres 14, en el diari Información llegíem la 
notícia següent: “Doce concejalías se cubrirán en las 
próximas elecciones municipales”. Les eleccions se ce-
lebrarien al mes següent. L’endemà, en el mateix diari, 

comentant sobre les eleccions municipals, els titulars 
eren: “El censo de cabezas de familia lo forman 41.985 
vecinos… Cómo se puede ser candidato a concejal y 
las circunstancias que lo impiden”. Clar, veient després 
la notícia desenvolupada, un ho comprén. Per exem-
ple, per a poder ser-ho, un havia d’estar inclòs en el 
cens electoral vigent, figurar com a cap de família, a 
més d’altres condicions, una molt curiosa com la d’ha-
ver exercit el càrrec de regidor en el mateix Ajuntament 
durant un any mínim o trobar-se exercint-lo.

Entre els que no poden presentar-s’hi, a més dels 
que no saben llegir ni escriure, els que estiguen interes-
sats en contractes o subministraments a l’Ajuntament, 
el veí cap de família que haja perdut la pàtria potestat 
i els funcionaris de l’Ajuntament o empleats de serveis 
municipalitzats.

Recordeu aquelles vidrioles del Domund? Doncs 
aprofitant un visita del bisbe als salons del Secretari-
at de Missions, que es trobava al carrer de Quintana 
19, es donava el tret d’eixida a la campanya d’este 
any.



NOVEMBRE
Comencem nou mes, i la primera notícia que ens trobem és que el 

Sr. Antonio Ramos Carratalá, director general de la Caja de Ahorros del 
Sureste de España, és anomenat Fill Adoptiu d’Alacant. 

I d’altra banda, les expropiacions de la Rambla. Resulta que per a 
la realització del Pla de Reforma Urbana del sector que comprén des 
de la plaça dels Germans Pascual i la Rambla, calia expropiar unes ca-
ses. L’Ajuntament, quan va anar a parlar amb els propietaris, estos van 
demanar més del que s’oferia. Total, que el que l’Ajuntament pensava 
pagar, 5.800.000, va passar a 16.941.000. 

No ho havia dubte ja en estos anys que a Alacant, si alguna cosa 
funcionava bé i era la seua primera indústria, açò era el turisme i l’hos-
taleria. Perquè degut a això es reclamava una escola provincial sindical 
d’Hostaleria i Turisme. Com a argument principal és que hihavia més 
de trenta mil establiments i serveis, xifra que augmentava constant-
ment, on faltaven molts treballadors especialitzats. Un “imperi indus-
trial” valorat en quinze mil milions.

Al carrer de Cienfuegos, núm. 2, s’hi col·locaria una placa com-
memorativa. El motiu és  homenatjar el Sr. Rafael Altamira, el qual 
va nàixer allí. Literat, historiador i jurista, va ser membre del Tribunal 
Internacional de la Haia.

El barri de Sant Blai, amb quasi cinc mil veïns censats, es trobava 
que tenia vint carrers sense urbanitzar. És més, només dues vies d’este 
districte saben el que és l’asfalt: Soto Ameno i Pintor Gisbert.

Als pocs dies de nomenar el Sr. Agantángelo Soler Alcalde Honorari 
del Castell de Santa Bàrbara, i sense que haja de veure una cosa amb 
l’altra, el 5 del present mes, en el diari Información trobem la notícia 
següent: “Sepultada bajo varias toneladas de escombros…, aparece 
la ermita de Santa Bárbara, en el Castillo. Según parece, fue destruida 
por una explosión en 1812. En el importante hallazgo se incluye la 
imagen de la Santa, tallada en piedra alicantina”.

Amb les eleccions molt prop, l’Ajuntament d’Alacant publicava un 
ban en què quedava ben clara una cosa: “Todo cabeza de familia ti-
ene la obligación de votar”. Així de clar. No és broma. En el mateix 

Rafael Altamira

Teatre Principal
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ban s’especificaven els castics a què s’exposaven els 
electors que sense causa legítima deixaren d’emetre el 
seu vot en qualsevol elecció efectuada al seu districte.

El diumenge 13 es realitzen les eleccions munici-
pals, i durant huit hores, les urnes rebran vots, con-
cretament des de les nou del matí fins a les cinc de la 
vesprada. Després de l’escrutini, curiosament, els vots 
vàlids depositats, seran past de les flames. Ací queda la 
cosa: 116 fogueres la vesprada del diumenge.

“Interesante porcentaje en la provincia: votó el 
52,05 por ciento del censo electoral. Sin ningún in-
cidente, la tónica general señaló la inquietud masiva 
de los electores por los problemas municipales”. (In-
formación 15-11-66)

El dia 17, ja són regidors, oficialment, el Sr. Fran-
cisco Muñoz Llorens, el Sr. Francisco José Mallol Sala, 
el Sr. Rafael Cano Mula i el Sr. Francisco Maruenda 
Alberola. I d’ací, a esperar al pròxim diumenge que, 
a les deu del matí i a l’Ajuntament, serà l’elecció de 
regidors del terç sindical.

I així va ser. Resolta la segona fase de les eleccions 
municipals, el Sr. Manuel Compañ Baeza, el Sr. Roque 
Calvo Llorca, el Sr. Juan Monjo Fernández i el Sr. Agus-
tín Lledó Crespo, triats regidors. Segons publicava el 
diari Información, les impressions dels nous regidors: 
“adhesión al sindicalismo y firme deseo de colabora-
ción a los afanes municipales. Sus preocupaciones: 
atención a los barrios, urbanización, transportes, mer-
cados, Universidad y formación profesional”. 

El diumenge 27 va acabar el període d’eleccions 
municipals. Faltaven quatre regidors i estos van ser un 
metge, el Sr. Manuel Alberola Cremades, un consigna-
tari, el Sr. Francisco Ayela Berenguer, un catedràtic, el 
Sr. José Beviá Pastor i un enginyer, el Sr. Enrique Santo 
Alberola. 

Corporació Municipal completa!
I ens emportem una gran sorpresa i un gran 

disgust: l’escola Nàuticopesquera, adjudicada a 
València, i això que el 90 per cent dels alumnes 
són alacantins. Esta adjudicació la va fer la subse-
cretària de la Marina Mercant de l’Escola Nàutic 
Pesquera, i sí, sí que va haver-hi un alcalde que va 
botar, concretament del Campello, el Sr. José Car-
ratalá Navarro. 

D’altra banda, Manuel Albert González es va adju-
dicar el primer premi del concurs de cartells de la Set-
mana Santa amb un esbós denominat “Cielo”, dotat 
a més amb 10.000 pessetes.

Per a acabar amb les notícies del mes, estem en els 
anys que estem i a la ciutat que estem, amb la qual 
cosa i com no podia ser d’una altra forma, Alacant 
commemora la mort de José Antonio. “Miles de ali-
cantinos en el funeral rezado por Jose Antonio en 
la catedral. La ofrenda sindical en la prisión reunió a 
gran número de empresarios y trabajadores. Durante 
la noche, miembros de la O.J. hicieron guardia ante 
la cruz del patio de la Enfermería” (Información, 20-
11-66).

Cafeteria Las Vegas a l’Esplanada (hui Burger King)
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Quina notícia millor per a començar l’últim mes 
de l’any que anunciar que a Alacant, a partir de l’any 
següent, s’implantarà un nou impost: l’impost sobre 
circulació de vehicles.

Per a contrarestar, si al novembre s’havia nome-
nat el Fill Adoptiu de la ciutat, en este, l’almirall Julio 
Guillén Tato i el Sr. Luis Gómez de Aranda van ser 
nomenats Alacantins Il·lustres.

Arran del projecte de Llei Orgànica de l’Estat, 
aprovat el 22 de novembre, açò calia ratificar-ho per 
mitjà d’un referèndum, i com no podia ser d’una al-
tra forma, adhesió total de l’Ajuntament al Cabdill 
per esta llei. Votaran també els soldats, els omesos 
i els transeünts. A més, com a notícia del diari In-
formación de 2-12-66: “Ha llegado un camión con 
cuatro toneladas de papel. Más de medio millón de 
impresos, entre papeletas de votación, octavillas y 
certificados”.

La campanya del referèndum és bona del tot. 
Ayer mañana un “sí” en el cielo de Alicante. Ingen-
te labor de la Oficina del Referéndum: 6.500 certi-
ficaciones extendidas por exclusión del censo. No 
hay que preocuparse: habrá papeletas “en blanco” 
a granel en todas las mesas electorales”  (Informa-
ción 11-12-66).

“Esta tarde, caravana automovilística en la capi-
tal organizada por los taxistas. Carteles, pancartas, 

Retall de premsa

DESEMBRE

Referèndum
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tracas y cohetes y el sonar de los claxon, detalles de 
la espectacular cabalgata de adhesión a Franco”. (In-
formación, 13-12-66).

“Todos los taxis de Alicante participaron en la carava-
na de adhesión a Franco. A los 200 vehículos del “S.P.” 
se unieron unos trescientos turismos, que recorrieron ju-
bilosamente las principales vías de la población. Los taxis-
tas pidieron al Gobernador Civil que transmita a Franco 
la adhesión – con un rotundo “si” – de este Gremio”. 
(Información 14-12-66).

Com no podia ser d’una altra forma: “Ha dicho sí. 
Alicante, una de las provincias de más alto porcentaje: 
92,20, y de éstos, el 97,11 afirmativos…El alcalde de 
Alicante transmite la adhesión de la ciudad al Caudi-
llo. Anoche, el alcalde de Alicante cursó el siguiente 
telegrama a la Casa Civil de Su Excelencia el Jefe del 
Estado:

Conocido el resultado del referéndum en la ciudad 
de Alicante, con un porcentaje de votantes que alcan-
za el 92,69 y el 96,18 en cuanto a votos afirmativos 
a la Ley Orgánica, hónrome en transmitir a Su Exce-
lencia el más ferviente entusiasmo y adhesión ciudad 
Alicante haciendo votos por su ventura personal para 
honra y gloria España.

Firmado, José Abad. Alcalde Alicante.”  (Informa-
ción 15-12-66).

Canviem de tema. Dos importants premis de pin-
tura es fallaven este mes. D’una banda, el “Premi Azo-
rín” se l’emportava Francisco Arias per “Carretera de 

Alicante”, mentre que el de la Caja de Ahorros Provin-
cial, Juan Barjola per “Composición”.

Possiblement siga esta una de les notícies més curi-
oses de l’any, i és que el barri de Sagrada Família seria 
el “conill d’índies” en un assaig. “Operació Assaig” es 
va cridar el nou sistema per a la recollida domiciliària 
de fem, que duraria 15 dies. Es van repartir milers de 
bosses de plàstic per a la comprovació particular dels 
seus avantatges. Ni més ni menys que per al que hui 
coneixem quant a la recollida de fem domèstic: col-
locar en un poal una bossa on depositar el fem, i una 
vegada plena la bossa, tancar-la.

Així que, en un ple de l’Ajuntament, en el qual 
s’aprovava ja el pressupost ordinari per al següent any, 
xifrat en 173.256.167 pessetes, 46 més que el present 
any, es va aprovar el projecte d’ordenança fiscal per a 
la recollida domiciliària de fem.

Però no tot va quedar ací. “Desde primeros de ene-
ro se aplicará en Alicante la Ordenanza Fiscal sobre 
Derechos y Tasas por recogida de basuras. 90, 60 ó 
30 pesetas cada vivienda al trimestre en las calles de 
primera, segunda o tercera categorías. En los hoteles, 
pensiones y residencias, las cuotas se fijan desde 10 a 
25 pesetas por habitación. En las zonas residenciales 
de playas – dentro del término municipal – las tarifas se 
incrementarán con un recargo del 50 por 100”. (Infor-
mación, 28-12-66).

En el sorteig més famós de l’any, el de Nadal, Alacant 
es va emportar el seu mosset. Un milió de pessetes cor-

Referèndum SÍ a Franco
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responent al número 5.133, que va ser venut en l’admi-
nistració número 11, del Mercat Central d’Abastiment.

I va arribar un dels mercats més tradicionals: el 
de la cascarulla i del soroll. A la plaça del 18 de 
Juliol s’instal·lava este mercat de fruits secs nada-
lencs i elements sorollosos per a animar eixos dies. 
Seixanta-tres comerços provisionals: 47 parades de 
matraques, simbombes i companyia, i 16 de fruits 
comestibles.

Que el consum en Nadal augmenta és un fet, i si 
no, que li ho diguen a la companyia Campsa. A cau-
sa del consum extraordinari de gasolina per les festes, 

dos vaixells replets de combustible (gasolina i gasoil) 
arribaven des de la refineria d’Escombreras al nostre 
port, amb la urgent necessitat de repostar els depòsits 
de la nostra ciutat.

I per a acabar l’any, el dia 27, al Carlton hi ha elec-
ció d’un jurat provincial, es triaven els “Hòmens de l’Any” 
d’INFORMACIÓN. Tres eren els apartats – Alacant i Pro-
víncia, Espanya i Estranger – , i diverses les categories: la 
notícia de l’any, el problema de l’any, teatre, cine, esportis-
ta, bous, televisió, escriptor, música, progrés social, valors 
humans, home públic, ciència, cultura i procés religiós. Els 
guanyadors?... Serà la notícia de l’any que ve.

Julio Guillén Tato Referèndum SÍ a Franco

Referèndum SÍ a Franco
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Com vivíem fa 50 anys.
Alacant, 1966

José María Bailén Abadia
Doctor en Ciències Econòmiques

Consultor Internacional, Macroeconomia
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Tornem per un moment la mirada arrere, a l’època 
dels anys 60. Aquells eren els temps del boom de la 
natalitat, de la migració massiva del camp a la ciutat, 
del desenvolupisme i el consumisme incipient, de la 
repressió ¨light¨ del tardofranquisme, de l’arribada 
massiva dels primers turistes estrangers a les nostres 
costes alacantines i amb ells dels biquinis que van 
escandalitzar els nostres capellans de poble,  de 
la música dels Beatles i la nostra música yeyé,  del 
Cordovés i també del Lute. 

Fa cinquanta anys, Alacant era una ciutat d’un poc 
més de 150 mil habitants, que estava al mig de la major 
expansió econòmica i demogràfica de la seua història, 
la que es va viure entre el 1960 i la primera crisi del 
petroli el 1973. És l’època forta del desenvolupament 
econòmic, de l’abandó de l’agricultura com a activitat 
fonamental per a la majoria de la població i del 
transvasament dels  seus treballadors a la construcció, 
la indústria i els servicis. És també  l’època de les 
migracions massives del camp a la ciutat.  Durant eixa 
dècada, la població d’Alacant passaria d’uns 120 mil 
habitants a 180 mil, degut majorment a la migració 
tant de pobles de la resta de la província com d’altres 
parts d’Espanya. 

La població espanyola en general i l’alacantina en 
particular també va experimentar el major augment 
vegetatiu de la seua història durant eixa dècada. Això 
va ser degut sobretot a la caiguda de la mortalitat per 
l’extensió de la medicina moderna –en particular, els 
antibiòtics-, les campanyes massives de vacunació,  i 
les millores en l’alimentació i les condicions de vida. 
L’avanç més notable es va aconseguir en el tema de 
la mortalitat infantil. El 1950, morien en el part 65 
de cada 1.000 xiquets nascuts a Espanya, eixa taxa 
s’havia reduït més de la mitat - menys de 30 per cada 

mil nascuts- el 1966. En canvi, la natalitat en aquells 
anys es va mantindre estable i fins i tot va augmentar 
un poc durant els anys 60, provocant un baby boom 
a Espanya semblant al que s’havia produït als EE.UU o 
la resta d’Europa deu anys abans. 

El desenvolupament demogràfic es va recolzar 
fonamentalment en l’econòmic que es va produir en 
tot Espanya a partir del Pla d’Estabilització de 1959. 
La dècada de 1960 és la de major creixement de la 
història d’Espanya. A causa de les reformes estructurals 
i l’obertura de l’economia espanyola a l’exterior, la 
renda nacional es va doblar en termes reals entre 1960 
i 1970. El desenvolupament de la indústria i els servicis 
va possibilitar un transvasament enorme de població 
i recursos de l’agricultura a la resta dels sectors 
econòmics. Alacant, i la resta d’Espanya, eren el 1960 
societats encara fonamentalment agrícoles, on més 
del 40 per cent de la població depenia directament 
de l’agricultura per a la seua supervivència. Això ja 
no era cert el 1970, quan la població que depenia 
de l’agricultura s’havia reduït a la mitat. En el seu 
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lloc, la indústria i sobretot els servicis i la construcció 
van passar a ser els sectors productius que donaven 
ocupació a la major part de la població alacantina.

Els salaris  eren encara baixos però creixien de 
manera molt notable any rere any, permetent el 
primer boom del consum a Espanya. El salari mínim 
interprofessional a Espanya el 1966 era de 2.500 
pessetes al mes, o 15.15 euros al canvi.  Eixe salari 
pot paréixer extremadament baix, però cal tindre en 
compte que el cost de la vida era també molt més 
baix el 1966 que hui en dia. Des de gener de 1966 a 
gener del 2016 el cost de la cistella típica de productes 
i servicis que consumim els espanyols  (la canastra de 
l’IPC) ha augmentat en 24,24 vegades.  Açò vol dir 
que el sou mínim de 15.15 euros d’aquell moment 
tindria un poder adquisitiu de 367 euros de hui en dia 
(el SMI en 2016 és de 764 euros al mes). 

Els salaris mitjans no eren molt diferents del mínim 
de 2.500 pessetes al mes en la major part dels oficis 
dels treballadors  amb baixa especialització, que eren 
la gran majoria en aquells temps. Un jornaler cobrava 
una mitjana de  125 pessetes per dia treballat. En 
la construcció, el jornal típic era 19 pessetes l’hora 
(assumint 160 hores treballades al mes, això ens dóna 
3.040 pessetes), en el comerç era de 22 pessetes 
l’hora. En ocupacions  que requerien un major nivell 
d’especialització i estudis els salaris eren notablement 
més alts. Per exemple, un empleat de banca cobrava  
de mitja 52,6 pessetes l’hora, o més de 9.000 pessetes 
al mes. Recordem que això seria equivalent a uns 
1.500 euros de hui en dia. Igualment, un treballador 

en el sector de les assegurances cobrava 41,8 pessetes 
l’hora, prop de 8.000 pessetes al mes.   

Quant costaven els productes de la cistella d’anar 
a comprar el 1966? Una entrada de cine valia unes 15 
pessetes,  un litre de gasoil d’automoció –el més usat 
en aquell temps- 6.5 pessetes. En preus actuals, això 
significaria que anar al cine només costava 2,2 euros, i 
el gasoil un poc menys d’un euro el litre, pràcticament 
el mateix que actualment. Resulta curiós que després 
de tant temps transcorregut,  després de moltes 
pujades i algunes baixades, el preu mitjà real del gasoil 
a penes haja pujat en els últims 50 anys.  

Quant a la cistella del menjar, una barra de pa valia 
3 pessetes (40 cèntims d’euro en preus actuals). Les 
creïlles es venien a 6 pessetes (0,8 euros) el quilo. Eixos 
preus eren semblants als de hui en dia. El litre d’oli 
d’oliva verge valia 40 pessetes (prop de 6 euros de hui 
en dia)  i  el litre de llet eixia a una mitjana de 10 
pessetes (1,3 euros d’ara). La carn era  prou més cara 
que hui en dia. Un quilo de pollastre en viu es venia 
a 40 pessetes (al voltant de 6 euros de 2016) i un de 
vedella, a 140 pessetes. Com a curiositat, el quilo de 
pernil costava 320 pessetes, per la qual cosa un pernil 
de 7  quilos venia a costar quasi l’equivalent del salari 
mitjà d’un mes per a la majoria dels treballadors de 
l’època. Un luxe inabastable en aquells temps, que 
afortunadament hem vist abaratir-se molt durant estos 
50 anys.

Un Seat 600 D, el cotxe més venut de l’època, valia 
65 mil pessetes (390 euros).  Les portes d’obertura 
d’aquell cotxe eren tipus suïcida (d’obertura inversa), 
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tenia un motor de 25 cavalls i assolia una velocitat 
màxima de 108 quilòmetres per hora. Eixe va ser el 
primer cotxe de molts dels nostres pares i iaios, fins 
a tal punt que es va guanyar el malnom del ¨melic¨, 
perquè suposadament en aquells temps a Espanya tot 
el món tenia un.  A pesar d’eixe malnom, cal tindre 
en compte que 65 mil pessetes representava el salari 
de prop de dos anys per a molts treballadors, per la 
qual cosa la majoria encara no podia tindre accés a 
un vehicle (almenys, de primera mà).  1966 va ser 
precisament el primer any de la història d’Espanya en el 
qual es va sobrepassar la xifra d’un milió d’automòbils 
en circulació, per a una població –això sí- de més de 32 
milions d’habitants. 

Un pis típic a Alacant valia al voltant de 150-200 
mil pessetes. En preus actuals, equivaldria a uns 25-30 
mil euros  de hui en dia.  Per tant, eren prou més barats 
que hui en dia. La raó fonamental era que la demanda 
es mantenia molt limitada, ja que en aquella època les 
hipoteques cobrien com a màxim el 50 per cent del 
valor del pis, i calia aportar un mínim d’un 25 per cent 
d’eixe preu en el moment de la compra. Això forçava 
o bé a estalviar durant diversos anys per a poder fer-se 
amb el pis o, en molts casos, recórrer a l’ajuda familiar 
per a poder fer front com a mínim a l’entrada d’eixe 
pis. Potser, per eixa raó el lloguer estava prou més 
estés que ara,  representant  al voltant d’un terç del 
parc de vivendes de l’època (en l’actualitat representa 
menys del 15 per cent). 

Navegant per l’hemeroteca d’ABC de 1966, podem 
trobar alguns exemples de pisos venuts en l’època. Per 

exemple, el 8 d’agost d’eixe any es publica un anunci 
venent un apartament de luxe en primera línia de la 
platja de Sant Joan en edifici amb ascensor i piscina 
per 375 mil pessetes.  D’entrada demanava 91.750 
pessetes (el 25 per cent del valor del pis), després 
exigien pagaments durant 18 mesos a raó de 5208 
pessetes al mes, i finalment el 50% del pis es cobria 
amb una hipoteca de 187.500 pessetes (el 50 per cent 
del valor del pis). Evidentment, estos pisos estaven 
només a l’abast d’una minoria amb sous prou alts per 
a fer front a eixos pagaments. 

En conclusió, a pesar del gran progrés que es va 
produir en la dècada dels anys 60, l’Alacant  i l’Espanya 
de 1966 era notablement més pobra que hui en dia. 
Ajustant per l’augment  del cost de la vida, els salaris 
eren  menys de la mitat dels actuals per a la gran 
majoria de la població. Un cotxe tan bàsic com el Seat 
600 era encara un luxe a l’abast d’uns pocs. La carn era 
també un luxe per a moltes famílies, que limitaven la 
seua dieta al pa, els llegums o les verdures. En el costat 
positiu de la balança, caldria dir que es tractava d’una 
dieta en molts aspectes més sana que l’actual, per la 
qual cosa l’obesitat estava molt menys estesa que ara. 
La vida era dura, més dura que ara, però per un altre 
costat a penes hi havia desocupació – en tot Espanya 
hi havia 120 mil parats el 1966- i es progressava a un 
ritme molt més ràpid que en l’actualitat. Nosaltres, els 
fills i els néts dels que van treballar i van alçar al país 
aquells anys, hem d’agrair-los el seu esforç sense el 
qual hui en dia no tindríem la majoria de les coses que 
ara donem per descomptades.
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Carrer Major

Galerías Preciados

El comerç

Antonio Bordera Loroño
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   Des del principi de la nostra història vam ser una 
ciutat, la ciutat Akra Leuka, més tard anomenada 
Alacant, una ciutat costanera encaminada al 
comerç .
   La seua situació geogràfica i ser port clau d’algunes 
rutes de comerç, va afavorir que fóra un lloc de 
compra, venda i intercanvi propiciant el comerç.
   L’alimentació i els elements del la pesca i qualsevol 
tipus de material que es poguera necessitar en una 
travessia serien peces claus en esta plaça comercial.
   Es nodria de l’anar i vindre, que va fer que la ciutat 
cresquera amb el ritme del comerç i amb l’esmentada 
activitat. La ciutat creixia des del castell de Santa 
Bàrbara fins al Port.
   Hem de pensar que Alacant té un emplaçament 
dins del mapa, en el sud-est de la Península Ibèrica, 
sent la província més meridional i menys extensa de la 
Comunitat Valenciana. La Ciutat d’Alacant compta el 
2016 amb 26 municipis de més de 20.000 habitants i 
és la província amb major grau d’urbanització, té 141 
municipis.
   Alacant limita al sud-est amb Múrcia i Albacete; al 
nord amb València i a l’est amb el mar Mediterrani, 
que des del principi serà la font de prosperitat i el 
mode de fer avançar la nostra ciutat.
   La ciutat d’Alacant ha crescut comercialment per 
etapes i cada etapa la marcara un esdeveniment o una 
referència social.

El port.
   L’emplaçament de l’activitat va fer créixer la ciutat 
des d’un principi, des d’un Ajuntament, fins als carrers 
de la seua proximitat, i un entorn que seria des d’un 
principi un reclam per a punts de venda i exposició, 
tots els carrers d’enfront del port.

Carrer Major i la Rambla.
   El que hui coneixem com el carrer de Rafael Altamira, 
o el que seria des d’un principi el carrer Major, són, 
des d’un principi, carrers comercials, creant el que es 
reconeix com el centre comercial de la Ciutat.
   Alacant creixia i el carrer Rambla de Méndez Núñez 
es va fer més visible a nivell comerç. Va créixer la ciutat 
rodejant el castell més i més, i començava a pujar per 

més carrers; a la zona ja s’ajuntaven altres conceptes 
de ciutat com, oci, hostaleria, biblioteques i estaments 
oficials.
   El que un alacantí coneix com La Rambla, va ser 
el punt referència de comerços que van créixer per la 
zona: “Almacenes el Águila”, on els dijous regalaven 
als xiquets un globus, comerços de tèxtil, que seran 
per sempre tot un referent com “Benavente” o 
també “Las Filipinas”. Tots ells han sigut i seran una 
referència comercial a la nostra ciutat.

Carrer de Castaños.
   El creixement i l’expansió feia que tot es moguera, 
des de vivendes fins a comerç, i la ciutat creixia 
comercialment parlant. Va arribar l’etapa del carrer 
de Castaños.  La “Juguetería Rico” era el referent 
infantil a Alacant. Encara no existia el concepte de 
l’aparador com hui es coneix, però podríem dir que 
era la font dels somnis de qualsevol xiquet d’Alacant i 
la seua província.
”La Cartuja” també va ser una botiga referent a la 
nostra ciutat amb el que hui es coneix com a venda de 
la llar. L’entorn cada vegada era més i més ampli, i en 
eixe entorn estava la “Papelería Marimón”, famosa 
per les cues que es muntaven a la porta per a comprar 

Julio el Madrileño

Retall de premsa
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els llibres de text del moment, ja que des d’ací eixien 
quasi tots.
   És difícil anomenar tots els establiments i comerços 
referents d’Alacant però amb algunes ressenyes 
donem el que hui podria ser un mapa de creixement 
comercial. No es poden oblidar botigues com “La 
Pajarita” o el projecte comercial que va créixer i 
créixer fins a crear un imperi anomenat “Julio el 
Madrileño”.

   Els carrers de Girona i l’antic del General Godet, 
anomenat hui carrer del Teatre, eren carrers que 
s’omplien de vivendes i on cada planta baixa era un 
comerç. Fins i tot es podria dir que durant un temps, 
l’Ajuntament deixava lliure d’impostos estos baixos 
per ajudar a l’expansió i el creixement comercial.

Passeig de Gadea i futur projecte comercial 
anomenat Maisonnave
   Alacant creixia i, a poc a poc, es veien canvis en 
l’emplaçament comercial allunyats cada vegada 
més del que va ser el seu centre. Per lloc i volum es 
necessitava zones noves. El que hui és el centre va 
començar per ser una aposta arriscada. L’arribada dels 
grans magatzems donava paisatges comercials nous; 
va arribar “Galerías Preciados” i donaria un altre canvi 
més, deixant antiga la zona comercial.
Ni els més pioners podrien predir l’arribada d’’El 
Corte Inglés’. Per a alguns comerços va ser la fi 
d’una era comercial i l’arribada d’una altra; el mateix 
emplaçament era molt arriscat. Alacant era perifèria i 
magatzems d’ús industrial a la zona que hui, el 2016, 
es coneix com a ple centre. 

Papelería Marimón
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Esta avinguda es va configurar amb el traçat de la 
vereda que arrancant de la hui, plaça de Calvo Sote-
lo, límit de la ciutat. En el segle XIX, constituïa el camí 
d’enllaç amb la carretera d’Ocaña, hui l’av. d’Aguilera 
i Oriola. Sent també el principal accés a l’estació de 
ferrocarril inaugurada el 1858 que enllaçaria Alacant 
amb la capital d’Espanya, primer mitjà ferri d’unió 
amb el Mediterrani, triat entre les candidatures de 
València i Cartagena.

El flux de trànsit de persones i mercaderies que ori-
ginava tant l’accés a la ciutat per la carretera de Ma-
drid com el mateix ferrocarril, van ser motius més que 
suficients perquè als terrenys contigus començaren a 
establir-se magatzems i indústries i els primers edifi-
cis de vivendes. Van anar apareixent els primers locals 
dedicats a l’ús comercial i la supressió del pas de nivell 
de la via fèrria va donar pas a la prolongació de l’avin-
guda de Maisonnave amb l’avinguda d’Aguilera. Van 
arribar els anys 60 i 70 i esta zona anava creixent per 

la gran sol·licitud d’establiments comercials i edificis 
de vivendes que van culminar amb la implantació de 
la gran superfície de Galerías Preciados que ocupava el 
solar d’un antic magatzem de ferros. Este fet va moti-
var la demanda desmesurada de solars per a construir 
i es va disparar el metre quadrat de sòl i locals, més 
encara, quan va córrer la notícia que El Corte Inglés 
també s’instal·laria a l’avinguda en el que van ser els 
antics magatzems de la Compañía de Maderas (última 
a desaparéixer el 1987).

Des del 1989, data en què El Corte Inglés inaugura 
el seu centre núm.53, transitar per l’avinguda de Mai-
sonnave és entropessar amb un riu de gent: bosses 
de diversos comerços repletes de compres, terrasses 
de cafeteries de gom a gom, mims intentant traure 
el millor somriure a uns transeünts a vegades massa 
indiferents, músics de carrers delectant-nos amb un 
repertori de cançons clàssiques, grups d’adolescents 
apinyats en bancs… en definitiva, des de fa vint-i-sis 

Solar on s’ubicarà El Corte Inglés, anys 60

Avinguda de Maisonnave,
artèria comercial per excel·lència

José Antonio Maseda Segura
Director regional d’El Corte Inglés
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anys l’avinguda de Maisonnave va cobrar vida i es va 
convertir en uns dels carrers més importants i transita-
des de la ciutat d’Alacant, per la qual cosa va passar 
a convertir-se ella i els seus voltants en referent i nou 
centre comercial de la metròpoli.

L’assentament d’El Corte Inglés suposava en aque-
lla època l’impuls del comerç a Alacant, per la qual cosa 
l’ajuntament va decidir modificar part de la normativa 
del pla urbanístic perquè a la zona poguera construir-
se el centre comercial. Evidentment, suposava per a 
la ciutat un revulsiu, creava llocs de treball, serveis i 
animava altres comerciants a obrir establiments a la 
contornada, donant així un impuls a l’àrea comercial 
de l’entorn.

D’esta manera, l’av. de Maisonnave es va conver-
tir en una avinguda de primera línia en el comerç de 
la província, i va passar a ser l’artèria  comercial per 
excel·lència de la ciutat on grans i xicotetes firmes 

van obrir les seues botigues. Tot açò va fer que  la ta-
xació del metre quadrat siga una de les més cares del 
món i que haja passat a anomenar-se popularment 
“La Milla d’Or” d’Alacant. En definitiva, la instal-
lació d’El Corte Inglés va dotar la zona d’un comerç 
avantguardista i pioner en l’estructura comercial del 
moment. 

S’hi van construir edificis modernistes, seguint les 
tendències del moment, i el carrer es va omplir de 
grans aparadors, vitrines i façanes molt geomètriques 
fins a dia de hui, que el carrer continua evolucionant i 
adaptant-se als temps. 

Esta avinguda, que du per nom l’alcalde del pri-
mer ajuntament d’Alacant, té el seu major protago-
nisme en moments assenyalats del calendari, com els 
dies de les festes oficials de la ciutat, les Fogueres de 
Sant Joan, comptant amb la seua pròpia foguera, la 
“Foguera Maisonnave” que va nàixer al mateix temps 

Solar on s’ubicarà El Corte Inglés 

Començament de les obres d’El Corte Inglés
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que El Corte Inglés s’hi instal·lava. Un altre període 
essencial per al comerç són les Rebaixes, on tots els 
establiments venem l’últim gènere de temporada, i els 
consumidors busquen productes a un bon preu o sim-
plement, una bona oportunitat.

I què podem dir del moment on tots els comerci-
ants s’embarguen de la il·lusió i de la màgia especial 
del Nadal. L’avinguda es guarnix amb les seues millors 
llums, el Cortylandia a la façana d’El Corte Inglés reu-

nix els més xicotets de la casa, el carrer ol a castanya 
torrada i les cares de tots els que recorren l’avinguda 
reflectixen l’esperança d’haver encertat amb el regal 
per als seus éssers més estimats.

L’avinguda de Maisonnave, en l’actualitat, arreple-
ga tot tipus d’ofertes del sector; en escassos metres, 
el visitant pot trobar tot el que necessita. Oferim a 
l’alacantí i al visitant un comerç complet, atractiu i de 
referent tot l’any. 

Començament de les obres d’El Corte Inglés.

Començament de les obres d’El Corte Inglés.
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   Fa 50 anys el món es commocionava amb la mort 
de dos dels genis més irrepetibles de la història del 
cine, Walt Disney i Buster Keaton mentre a Espanya 
perdíem un altre gran del sèptim art com Pepe Isbert. 
La societat nord-americana protestava per la guerra de 
Vietnam i es va encunyar la cèlebre frase “Fes l’amor 
i no la guerra”. 

   En esport, assistíem al naixement de figures del 
futbol com Romario o Stoichkov, tenistes com Stefan 
Edberg o el boxejador Mike Tyson. Precisament eixe 
any, el gran Cassius Clay retenia el títol mundial ven-
cent Williams. A Espanya, els madridistes celebraven la 
sexta Copa d’Europa del seu equip, mentre Anglaterra 
guanyava la Copa del Món que ells mateix albergaven. 

   Els amants del ciclisme veien Gabiza guanyar la 
Vuelta a Espanya; Motta, el Giro d’Itàlia; i Aimar, el 
Tour de França. 

   Però, què passava a Alacant el 1966?
   El 27 de març de 1966 és una data assenya-

lada en la memòria dels amants del futbol alacantí, 
especialment, entre els seguidors de l’Hércules CF. El 
conjunt blanc i blau aconseguia l’ascens a Primera Di-

visió després de véncer per dos gols a zero el Calvo 
Sotelo de Puertollano a l’estadi de La Viña. Després 
d’una temporada brillant, l’equip entrenat per Luis 
Belló, acabava primer en la classificació del grup sud 
amb 39 punts. L’onze que els aficionats podien repetir 
de memòria estava format per: Bilbao, Miche, Barto-
lí, Rodríguez, Paqui, Toledo, Antoniet, Planes, Sevilla, 
José Juan i Ramón als quals caldria afegir jugadors 
com Quetu, Arana o Pla. L’Hércules, a més, quedaria 
campió de segona divisió en véncer el Deportivo de la 
Coruña que, al seu torn, va acabar primer en el grup 
nord d’esta categoria. 

   Presidia el club el recordat Joaquín Ferrer Sten-
gre, nouvingut de Veneçuela, qui és recordat per inici-
ar el projecte de construcció de l’estadi on actualment 
el coneixem. Davall el seu mandat, es va projectar el 
camp de futbol que seria de propietat del club i no 
de l’ajuntament que va col·laborar perquè així fora. El 
projecte inicial es va dissenyar amb una pista d’atletis-
me que rodejara el terreny de joc i va ser Santiago Ber-
nabeu qui va aconsellar Ferrer Stengre que rebutjara 
eixa idea. A més, la zona de Tossal va ser la triada per a 

Camp La Viña - anys 60

L’esport

Alejandro Parodi
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la construcció del pavelló municipal d’esports que hui 
coneixem com “Pitiu Rochel”. 

   El pas de l’Hércules per primera divisió, com des-
prés s’ha repetit en diverses ocasions al llarg de la seua 
història, va ser efímer. Tan sols una temporada va durar 
el somni. L’any següent, el club alacantí va tornar a 
descendir a segona divisió. Com es pot apreciar l’equip 
blanc i blau mai ha aprés de la seua pròpia història. 

   En esta època, l’altre equip representatiu de la 
ciutat, hui tristament desaparegut, l’Alicante CF també 
travessava moments convulsos, ja que després d’estar 
prop de la desaparició va passar a ser filial de l’Hércules 
CF. El conjunt celest, entrenat per Luis Ortega, militava 
en tercera divisió i acabava una temporada en quinta 
posició. L’Eldense era el líder del grup.

   Però si d’alguna cosa ha pogut presumir Alacant 
és de ser terra d’handbol, encara que en l’actualitat 
resulte poc creïble per als més jóvens. Este esport naix 
en la dècada dels anys 40 quan es jugava amb onze 
jugadors a imitació del futbol. Equips com el Trabuco 
-el més destacat de l’època-, el SEU (estudiants de l’Es-
cola de Comerç) i l’Hércules CF formaven part d’esta 
incipient disciplina. 

   Ja en els anys 50, l’handbol va anar creixent a 
poc a poc amb la fundació de l’enyorat club Obras 
del Puerto amb la presidència de Pablo Suárez. Poc 
després, apareixerà una figura clau per al posterior 
desenvolupament d’este esport: Andrés Muñoz Díaz. 
La seua plena dedicació a l’entitat va permetre al club 
autofinançar-se i el 1958 va arribar a ser un dels fun-
dadors de l’actual lliga ASOBAL i en els anys 60 va ser 
subcampió de la competició. 

   Si bé açò és cert, precisament l’any que ens ocu-
pa, el 1966, va ser de pèssim record. La temporada 
66/67 l’equip descendiria de categoria després de nou 
anys consecutius militant en l’elit. Es produïa l’únic 

descens esportiu de la seua història en una promoció 
enfront de l’Anaitasuna de Pamplona. Ja no tornaria a 
la divisió d’honor fins a la temporada 70/71. 

   Finalment, l’Obras del Puerto es convertirà en el 
mític Calpisa que serà una referència internacional per 
a orgull d’Alacant, i la base de la selecció espanyola 
d’handbol durant diversos anys.  

   Una altra disciplina esportiva que arrossegava 
una ingent quantitat de seguidors era el motociclisme. 
Encara que a molts els puga paréixer increïble, Alacant 

Jose Medrano

Retalls de premsa
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comptava amb un circuit urbà de prestigi in-
ternacional: Vistahermosa. La ciutat feia olor 
de gasolina i rugien els motors amb la pre-
sència dels millors pilots d’Europa. Eixe any se 
celebrava el II Gran Premi Internacional, una 
apassionant prova que va congregar 80.000 
alacantins al llarg del circuit per a veure el duel 
entre pilots de la talla de José Medrano, Ra-
miro Blanco o Giacomo Agostini. Va ser este 
últim qui es va fer amb la victòria després de 
l’abandó dels dos anteriors. En esta prova es 
va assolir una velocitat mitjana de quasi 140 
quilòmetres per hora, la qual cosa dóna idea 
de com era d’espectacular. També es podia 
veure córrer el campioníssim Ángel Nieto. 
L’auge del motociclisme va ser degut bon fer 
del Moto Club alacantí que va aconseguir or-
ganitzar proves de caràcter internacional. Cal 
destacar, en tot cas, José Medrano qui va ser 
set vegades campió d’Espanya en distintes ci-
lindrades. El 1966, per exemple, va véncer en 
la categoria de 125 CC. També va ser el primer 
alacantí a pujar a un pòdium d’un campionat 
del món. 

   Quant a altres esdeveniments esportius 
ressenyables d’este any, cal destacar que la 
tradicional Copa San Pedro celebrava al juliol 
la seua XXV edició que se’n va anar a les vitri-
nes del Betis Florida, després de véncer en la 
final el Villafranqueza. També en futbol, l’esta-
di de La Viña acollia les finals d’Espanya d’afi-
cionats i juvenils amb la participació d’equips 
com el Reial Madrid, el FC Barcelona o l’Ath. 
de Bilbao.

   En este capítol d’altres disciplines, s’ha de 
parlar del Tir de Colom. Els més veterans recor-
daran la gran afició que hi havia per esta mo-
dalitat, el campionat local de la qual va arribar 
a ser puntuable per al campionat d’Espanya. 
Els premis, per a l’època, eren molt generosos, 
ja que van assolir un milió de pessetes (6.000 
euros). Com a dada, el vescomte d’Altamira es 
va fer en el campionat d’Alacant, al maig, amb 

Retalls de premsa

Hércules 1966

Club d´handbol Obras del Puerto

Club d´handbol Calpisa - anys 70
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un premi que superava les 200.000 pessetes (1.200 
euros).

   Un altre esdeveniment destacable a la ciutat va 
ser la celebració dels VII Juegos del Sureste, una mini 
olimpíada en què tenien lloc competicions esportives 
de multitud de disciplines i que van concloure al no-
vembre repartint més de 200 medalles entre espor-
tistes de futbol, bàsquet, atletisme, judo, boxa, tenis, 
vela i un llarg etcètera. 

   A la fi de 1966 va tindre lloc un altre impor-
tant esdeveniment. El Reial Club de Regates d’Alacant 
concloïa la seua reforma i procedia a la reobertura. 
La junta directiva, presidida pel Sr. Daniel Pérez Jordà, 
va invertir-hi set milions de ptes. (40.000 euros) per 
a remodelar unes instal·lacions que s’havien quedat 
obsoletes. Per a celebrar la fi de les obres el RCRA va 
organitzar una setmana d’esports nàutics que va aco-
llir diversos campionats d’Espanya.

   Finalment, cal destacar que Alacant, en la dècada 
dels 60, comptava amb equips d’hoquei sala femení 
com el Medina que disputava el campionat d’Espanya, 
o que l’embrió del bàsquet a la ciutat estava en Mon-
temar, que eixe any va quedar subcampió provincial en 
perdre amb Pingüinos per 25 a 24!

   En resum, 1966 ens porta a la memòria que, 

en molts casos, el passat va ser millor, però sobretot, 
que no hem aprés res del passat. Futbol, handbol, bàs-
quet, motociclisme… uns han desaparegut i d’altres 
estan en les seues hores més baixes. Qui no coneix 
la seua història està condemnat a repetir-la. Amb tot, 
des d’estes línies, el nostre reconeixement a tots els 
que, des d’un lloc o un altre, van fer alguna cosa per 
l’esport de la ciutat.

Circuit per La Cantera

Retalls de premsa
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Carrosses
1966

Miguel Ángel Martín Bordera
Director Artístic i Gerent de Carros de Foc



La meua història comença el 1966, vaig nàixer 
en un taller de fogueres i carrosses, i en esta última 
activitat em centraré.

Pel que em conten els meus pares i la meua 
experiència personal en este apassionant món de 
la festa unit a la cultura i tradició, vull relatar en els 
contextos de cada època que vaig viure i em vaig 
desenvolupar al llarg de la meua infància, adolescència 
i posteriorment com a director artístic d’una de les 
principals companyies europees que és Carros de 
Foc dedicada a la realització d’espectacles urbans i 
molt especialment al desenvolupament, la realització 
i la posada en escena de desfilades al llarg de tot el 
planeta, aconseguint nombrosos èxits en desfilades de 
les més importants del món.

A la fi de la dècada dels anys seixanta i entre els 
molts records de la meua infància sobreïx una imatge 
d’eixes que es queden gravades en la memòria d’un per 
qualsevol capritxosa raó, a penes amb uns quatre anys 
i de la mà dels meus pares, repartia uns paperets que 
es tallaven creant cercles de distints colors a ma mare i 
el seu ajudant, que es trobaven al pati del taller forrant 
una carrossa amb sorprenent rapidesa i dotant de color 
i una textura esponjosa aquelles formes divertides per 
als meus ulls, estes carrosses es fabricaven als tallers 
(però no els remolcs) perquè s’havien de transportar en 
camions dies abans de la desfilada a fi de muntar-les en 
remolcs agrícoles (o el que foren) que subministraven 
els mateixos ajuntaments, i adaptar les formes de la 
carrossa al remolc, i no eren tots iguals.

Miguel Ángel Martín amb sa mare, M. Teresa, al taller – 1968

Taller de carrosses d’Ángel Martín



Sens dubte, es tractava d’un treball molt laboriós, 
els muntatges es feien per regla general a l’aire lliure 
i calia traslladar tot el material a llocs on treballar 
resultava menys enutjós, cal comprendre que estaven 
exposats a les inclemències del temps i pel que em 
contaven passaven molt fred o molta calor.

El radi d’acció d’este negoci era generalment 
d’àmbit provincial, a pesar d’això, portar carrosses 
a qualsevol lloc de la província resultava costós pel 
tipus de carreteres i la gran quantitat de viatges que 
calia fer, per no dir que aquells paperets amb què 
estaven elaborades les carrosses s’espatlaven amb 
molta facilitat quan plovia i parlem d’una època en 
què les pluges eren més freqüents, açò feia que fóra 
un negoci molt arriscat per com eren de delicades les 
carrosses. Un detall de l’època és que aquells negocis 
es tancaven amb simples encaixades de mà i no existia 
cap tipus de contracte.

En la meua adolescència a finals de la dècada dels 
huitanta, vaig poder experimentar realment el que eren 
les carrosses, perquè participava en tots els aspectes 
d’elles, també resultava dur, perquè les jornades 
laborables eren àrdues i esgotadores però les carrosses 
ja no eren de paperets, en compte d’això es pintaven 
com si d’una foguera es tractara, s’usava el mateix 
estil de muntatge, emprant tones de fusta i “trabas 
o serchas” com anomenen els artistes certes parts de 
l’estructura, el cartó faller, els motles d’escaiola eren 
part de la metodologia i el vernís li donava un aspecte 

elegant per a públic, i durador a les inclemències del 
temps.

En esta època els artistes de carrosses comencen 
a adquirir remolcs, generalment de desballestaments, 
tenint una gran col·lecció d’ells i cap igual, imagineu-
vos el que era canviar una roda d’un o arreglar una 
llança d’un altre, no es podia tindre recanvi de tots. 
Aquelles carrosses a vegades rebien el nom del mateix 
remolc com “La loca” perquè anava de costat o “La 
bailarina” perquè anava fent bots per la carretera.

Seguíem sense estar contractats en les empreses, 
però era una pràctica habitual de l’època, tenia les 
seues recompenses i per a un adolescent, era viure 
experiències molt divertides perquè treballàvem per a 
la festa.

És en esta dècada, quan comença un gran 
desenvolupament de les festes de Moros i Cristians, 
i en les poblacions de la comarca i la província 
comencen a dissenyar ostentacions cada vegada més 
elaborades i sumptuoses allunyades de la tradició i 
pròximes a la fastuositat i fantasia. Alcoi lidera esta 
etapa per tradició (la més antiga) i dates, perquè com 
que se celebren a l’abril es convertixen en les primeres 
de major rellevància i donen pas a l’any estival.

Les millors ostentacions i carrosses s’executen per a 
esta població, convertint-se en un referent i al mateix 
temps en un aparador que ens servia per a poder 
comercialitzar carrosses al llarg de la temporada, 
animals de qualsevol tipus, ballets generalment 

Carrossa Capità Moro



de la mateixa població, i com no podien faltar “els 
dissenyadors” amb quin mal de cap havíem de 
reproduir aquells dissenys perquè es convertiren 
en una futura carrossa, amb furor diria que es va 
viure aquella etapa en què res resultava impossible 
i qualsevol projecte per molt ambiciós que fóra, era 
realitzable, a nivell provincial esta celebració va cobrar 
un gran auge podent fer exitoses temporades a l’estiu.

“La culpa la tiene Federico” el 1994 va crear 
una escultura per a potenciar l’estand de l’empresa de 
carrosses de mon pare, Ángel Martín Jover, i la meua 
sorpresa va ser que vaig obrir un nou concepte per 
a aquella època, va nàixer un nou llenguatge per a 
comunicar en ostentacions i més tard en desfilades 
de qualsevol tipus, així naix Carros de Foc, i era 
una fusió de foguera, carrossa i acció teatral que 
units aportaven i ho seguixen fent un espectacle que 
comprenia un gran espai escènic com és el carrer i una 
acció combinada que oferia un grandíssim valor visual 
a l’espectador convertint-se ràpidament en un referent 
per al sector.

La bona acollida dels espectacles de Carros de 
Foc ha propiciat que la companyia haja representat les 
seues obres per tot Espanya i Portugal, França, Itàlia, 
Holanda, Romania, El Marroc, la Xina o Xile on ha 
desenvolupat la creació, el disseny i la direcció d’art 
de l’edició de Paris Parade amb una afluència de 
prop de 600.000 persones que van assistir, i més de 
130.000 llars que van veure l’edició 2012 a través de 

la TVN. Ara Paris Parade s’ha convertit en la desfilada 
de Nadal més important i rellevant de Llatinoamèrica, 
celebrada a Santiago de Xile.

Pilsen, capital cultural europea 2015, va triar l’obra 
de Miguel Ángel Martín per a realitzar els espectacles 
urbans a la ciutat. Per primera vegada en el món es va 
poder veure a Pilsen, un conjunt així amb les escultures 
gegants més representatives de Carros de Foc, que 
van desfilar pels carrers més importants de Pilsen 
després d’haver realitzat actuacions a Europa, Àsia, 
Amèrica, Emirats Àrabs i África. el comité organitzador 
de Pilsen, va seleccionar la companyia alacantina per a 
realitzar els espectacles de teatre urbà i commemorar 
la capitalitat cultural Pilsen 2015.

Les carrosses de hui en dia estan fabricades davall 
el concepte que han d’estar adaptades per a una fàcil 
càrrega, descàrrega i muntatge, la fusta se substituïx 
per perfils de ferro, els grans volums estan fabricats 
en Polièster, substituint l’antic cartó i donant-los d’una 
resistència eterna, els remolcs estan unificats i tots 
són exactament iguals, i en estos moments s’està 
investigant en normes de seguretat comuna per a les 
distintes poblacions.

Hi ha un altre tipus de carrosses que són 
autopropulsades, a pesar que comencen a usar-
se en la dècada dels huitanta usant com a planta 
motriu qualsevol vehicle de desballestament i que 
generaven multitud de problemes mecànics, hui en 
dia la majoria de les carrosses autopropulsades estan 

Carrossa Capità Cristià
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“Salvador” a Bucarest, davant del Palau del Parlament

muntades sobre la planta motriu de vehicles 4x4 i 
d’una única marca, que s’adapten perfectament a 
les velocitats de les desfilades i a les dificultats de 
l’entorn urbà.

Carros de Foc va ser la primera empresa a adoptar 
este tipus de vehicles que posteriorment veuríem 
en la majoria d’empreses, també som pioners en la 
fabricació en sèrie de plataformes per a carrosses.

Artísticament les carrosses són fruit del capritx de 
qui les contracta, les dissenya i normalment assessorats 
per l’artista constructor.

En els últims temps i més que mai va observar 
un enorme canvi principalment social, però que 
òbviament afecta la cultura, l’anomenada crisi que 
en els últims anys afecta Occident i en particular a 
Espanya, açò ha condicionat en el nostre sector un 
enorme replantejament, els diners ja no fluïxen amb 
l’alegria d’antany, les institucions estan endeutades i 
els pocs recursos són destinats principalment a altres 

necessitats, en el sector privat la festivitat dels Moros 
i Cristians ha decaigut (desocupació igual a menys 
festers). Els preus de hui en dia són semblants als de 
fa vint anys i les empreses d’esdeveniments igual, amb 
la condició que cobraràs quan cobren ells més el seu 
temps d’espera i el seu percentatge.

També vull ressenyar la falta d’una normativa 
nacional comuna quant a reglaments destinats a la 
seguretat i el gran buit que impedix que empreses 
d’este sector no puguen estar convenientment 
regularitzades ja que depèn de cada municipi i no com 
hauria de ser, ja que és el ministeri d’Indústria qui en 
té la responsabilitat.

Vivim un gran canvi i complex al mateix temps, 
però és un bon escenari per als que es reinventen, 
s’arrisquen i en especial busquen nous mercats de 
negoci i tenint en compte estes premisses.

Vull acabar per si algú no va entendre la situació 
actual, amb un poema d’Antonio Machado.
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Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;

Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

Carros de Foc a Santiago de Xile, davant del Palau de la Moneda

Benidorm - 1984

“Dragón Antonio” - 2008 



64 BARRACA LA MILLOR DE TOTES

Pilsen (R. Txeca) – 2015
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Alacant 2015





Recorde ben be les primeres tonades de dolçaina 
que de xiquet vaig sentir: una parella d’homes, ja 
majors, tocant la caixa i la dolçaina, una despertà 
pel meu barri de la RENFE y General Mola (ara Avda. 
l’Estació), musics segurament de fora de la ciutat 
d’Alacant. I per suposat, als germans Boronat, els de 
Callosa d’En Sarrià, tocant al Raval Roig i a la vaca 
enmaromada de La Canyada del Fenollar.

La dolçaina va tindre la seua veritable mostra i 
entrada important a la nostra ciutat en les Fogueres 
de 1978, amb Jose Luis Lassaleta com a primer 
alcalde de la nova era constitucional, i en aquella 
meravellosa barraca popular que l’Ajuntament posava 
en Campoamor a continuació de la antibarraca del 
MC i la mitica “Arribar i pouar”, delicia de tota la 
joventut estudiantil amb un futur clar i sense pors, 
tot encara per fer. Aquell any varen actuar All Tall, Els 
Pavesos i, entre molts més, la primera colla nombrosa 
de dolçaina i tabalet que tocava a Alacant, la dirigida i 
formada en l’escola de Joan Blasco, i el mateix mestre. 
Va ser aleshores que allò em va cridar i tocar mon 
cor definitivament: al dia següent, em comprava la 

primera xaramita, amb els pocs xavos que un tenia, 
en la botiga de música que hi havia front al Teatre 
Principal, l´unica que hi havia exposada a l’aparador 
de la botiga, a més del tudel, d’una canya intocable i 
del mètode per a tocar-la publicat per Joan Blasco, on 
s’explicava les notes de la dolçaina i s’arreplegava una 
llarga llista de partitures. Va ser eixa la primera dolçaina 
que, més que dolçaina, era una extranya verinoca o 
gralla. Desprès, ja a València, a l’escola de Joan Blasco, 
en tingué la standaritzada que tots coneixem.

A l’any 79 vaig anar a València per continuar els 
meus estudis; encara no hi havia facultat ni universitat 
a Alacant sino el nostre CEU on es podia estudiar fins 
3r de carrera. A València vaig coneixer per primera 
vegada a Lluis Avellà (que en pau descanse) de mà 
del seu germà Toni (que també descansa en pau) 
amb qui ja compartia activitats lúdiques al barri de 
“los mesones”. A València hi havia un ambient prou 
polititzat i calent: l’Amparito rebentaplenaris de les 
sesions de les Corts preestatutaries, amb la seua 
blavera titllant de catalanistes al pobres i majoritaris 
diputats d’esquerres, reclamant l’instauració de Lo 

La xaramita i les colles a Alacant

Josep Miquel Lizón
Alacant. Primavera de 2016



Regne. A la facultat, penyes ultrablavor i de força 
nova, els xiquets jugant a les màquines de marcianitos 
matant catalans, etc. Però malgrat tot aquest ambient 
enrarit del Cap i Casal, hi havia l’escola de dolçaina de 
Joan Blasco, un rabeig de pau i il.lusió, on el mestre 
ens ensenyava les primeres lliçons. 

A l’any 80 vaig tornar a Alacant i vaig començar a 
tocar la xaramita amb el grup de dances El Postiguet, 
de la “secció femenina”, una dança que deien 
“d’Alacant”, a més d’amenitzar els espais entre balls 
amb alguna tocateta amb Toni Avellà com tabaleter; 
ell i jo tot sols a Alacant. No recorde ben be còm 
va ser que la gent de les fogueres varen contactar 
amb mi per a tocar en els seus actes i passacarrers 
dominicals, però tot passa així, sense pensar-m’ho, 
em sentia que era un xaramiter de veritat, dels que 
cobren, com els vells xaramiters, soletat absoluta del 
music solista i el seu xiquet tabaleter tocant la caixa, 
eixa parella que ha estat moltes voltes representada 
als cartells de Fogueres. Passacarers dominicals per 
colectar diners venent loteria pel barri, passacarrers de 
dolçaina, tabalet i sorteig de “pavos” en processó que 
anaven emborratxant els comissionistes, a poc a poc, 
amb begudes d’alta graduació alcohòlica. Hui, eixe 
espectacle estaria absolutament prohibit i malt vist, 
sense gràcia. Però recordar allò no deixa de provocar 
una mena de rialla surrealista de pelicula de Berlanga.

Lluis Avellà continuaba estudiant a València i 
venia a voltes a Alacant, assajavem, ens mostravem la 
agenda de treball musical, ens intercanviavem novetats 
de la gent d’allà i allà, i encara podiem viure l’ambient 
d’una ciutat amb tota l’activitat portuaria que s’en 
va portar a València gràcies al destructor centralisme 
autonòmic i el beneplàcit dels regidors alacantins. Tan 

sols en Fogueres i en estiu tocavem junts acompanyats 
de altres dolçainers de València, que venien a fer colla 
nombrosa quan era precís, cosa que aleshores era 
una novetat vore una colla gran fent passacarrers per 
Alacant o per qualsevol poble. A Alacant no es veien 
colles de dolçainers als anys 80, 81 i 82 llevat la nostra 
colla “Benacantil”

Moltes anècdotes es poden contar d’aquells temps 
tan màgics, des de contactar amb el nostre primer 
tabaleter fix, que no fos solament Toni Avellà (també 
estava acupat en estudis i negocis agrìcoles), sino que 
va ser Juanito Quirant d’Agost (que encara toca amb el 
Conill en les dances del Rei Moro) tocant sempre la caixa, 
fins el últim tabaleter que fitxarem, també de’Agost, 
el senyoret Andreu Carbonell “Morrut Llapissera”, de 
nas prominent, qui solia parar de tocar de sobte enmig 
d’un passacarrer posant-se en vaga demanant 500 
pessetes més de sou per dia, o perquè de sobte queia 
de genolls amb les dues baquetes al cel exclamant 
“moooooooolt booooo, xeeeeeee qué bonic” quan la 
tocata havia estat magistralment interpretada, aquell 
que va callar  quan un xiquet, en una processó en 
Novelda, va dir a sa mare: “mira, mama, mira quin nas 
més gran té eixe home”. Ens trobavem a voltes amb 
el “Campechano”, el “xirimiter” de Petrer, que tocava 
sovint un poquet borratxo (no m´ho podia creure), 
a qui un dia li vaig dir posant cara d’estupefacció: 
“¡¡¡Xe, vosté ha fet un duo!!!”... va parar de tocar 
enmig del que estaba tocant llevant-se la xaramita de 
la boca, i em digué seriosament: “Es que jo sé molta 
música, tinc una maleta plena de música baix del meu 
llit”. Tantes i tantes anècdotes no seria possible contar 
aquí... i Lluis Avellà va ser testimoni d’estes històries i 
de la rialla que sempre seguia. 
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Aquells temps varen ser l’últims per als xaramiters 
solitaris, els de sempre, ells ens miravem amb respecte 
i preocupació, hi eren majors, la gent de les comissions 
festeres de barris i pobles volien colles i gent jove, 
volien deixar de contractar als dolçainers solitaris de 
Beniel, al Campechano, al de Pedreguer, el de Beniel... 
ens donava prou de llàstima que aixó fora a ser així i 
defeniem als nostres vells colegues davant tot lo mon 
perquè no es perguera de vista a estos artistes que 
des de xiquets sentiem i ens van inocular el verí de la 
dolçaina. Autèntics herois solitaris. I no es pot oblidar a 
l’ultim xaramiter solitari d’Agost, solista, al nostre ben 
volgut Conill, Lluis Castelló, que encara toca tot sol 
amb l’impronta i arrells de tota la vida, reproduint com 
ningú el so antic de la nostra xaramita.

Lluis va començar a tocar l’estil xaramiter alacantí, 
com jo també, però li deia, cosa que entenia de 
sobra, que l’estil devia d’ésser el de l’escola de Blasco, 
més barroc, de més pompa, amb notes llargues que 
no deixara lloc a cap tipus de silenci o entretallat, i 
contestava irònicament: “això de tocar pompós és 
dels valencians, mosatros som de secà i no d’horta 
i toquem la xaramita, no la dolçaina” encara que la 
que tocavem n’era la valenciana normalitzada de 
Blasco, la que coneix tot lo mon. Així que lo mateix 
tocavem a “l’estil de l’escola valenciana” com a l’estil 
de la nostra xaramita de secà... i quan acabavem una 
peça, ens miravem i deiem “xe què be, xe què bo, 
quin gustor i quina glòria... ¡xe què va! ¡nyaeu!”. 
Quines canyes més dures de tocar aquelles... haviem 

de fer morro, call al llavis després de sangnar-ne. Eixe 
estil xaramiter va tindre exit al Teatre Principal de 
València quan varem interpretetar, amb el grup de 
dances de Sant Gabriel, la autèntica dançà d’Alacant, 
la del “taninero”, a un teatre ple que ens va aplaudir 
llargament. Any 1983.

Quan ens ajudaven per fer colla els amics de 
València, ens veiem amb alguna extranyesa i curiositat 
per la nostra forma secana de tocar però de seguida 
tocavem com ells, com nosaltres sabiem, al mode 
unificat des d’aleshoes fins ara. Lluis i jo ens miravem 
i deiem “mosatros sabem tocar dos esplèndits estils, 
vosatros un a soles, per tant, ja sabem més música 
que el “Campechano”, ¡nyas!”. No puc oblidar als 
dolçainers que venien de València per a fer colla quan 
era necessari: Ramonet d’Algemesí amb qui varem 
tindre una molt amistosa relació xaramitera i personal, 
Josemi (qui deia que “venia amb molt de gust a Alacant 
per descansar de la blavor de Valentia”), qui després 
tocà amb All Tall; Marcial el mestre virtuosista de Xiva; 
Botubot, el tabaleter salvatje de les “costelles trencaes 
i els collons suats”, i alguns més que ara no recorde els 
seus noms. Eren temps de neiximent de colles a les que 
anavem a visitar Lluis i jo per coneixer-nos i intercanviar 
experències, per això que no puc oblidar la visita a 
la recent nascuda colla “El Terrós” de Petrer i al seu 
cap En Eliseu García, tot un xiquet de qinze o setze 
anys, estudiant d’oboe al conservatori d’Alacant, qui 
apuntava ja cap a la maestria que ha consolidat hui en 
dia, pequè pot ser hi siga en la actualitat un dels millors 
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mestres dolçainers amb una escola envejable. Tot així, 
els germans Avellà i jo, acompanyats per aquells amics 
valencians i d’Agost, varem guanyar el primer premi 
d’entrada de bandes de les Fogueres de 1983 (ó 82?) 
tocant la dançá amb l’escola de ball del benvolgut 
Pepito Espadero, qui hi ballava també, pujant des de 
l’Ajuntament i travessant la Rambla cap amunt, la 
gent, amb cares plenes d’emoció, aplaudia amb força 
i deleit un espectacle mai no vist pels nostres carrers, 
seriós i bell, que va posar la dolçaina i la dançà en un 
lloc alt i respectabilissim de la cultura alacantina de 
manera definitiva, per sempre mai. 

Lluis Avellà Reus té un carrer dedicat en la 
nostra ciutat, a la Verge del Remei, ell va ser qui 
va reafirmar este fet amb la seua labor inestimable, 
amb la seua inesgotable vocació i maestria, i amb la 
seua personalitat, creant escoles i colles, ensenyant 
a xics i xiques amb paciència i el seu bon humor, 
irònic i profund, com el del Tio Cuc pot ser, que no 
tot lo món podia entendre. Col.laborador i sempre 
obert amb altres escoles i mestres, solidari amb 
tot el que envoltava lo món de la xaramita, es per 
això que tampoc es pot oblidar mai aquell aplec de 
dolçainers del Pais Valencià d’un 15 d’Octubre de 
1981, a Callosa d’En Sarrià, on va ser Lluis, amb 
ajuda meua, el coordinador i motor del masiu acte 
que va aglutinar dolçainers de les tres provincies, 
escoles, primeres colles i solistes. Previament al acte 
de l’aplec a la Plaça de l’Ajuntament, un pasacarrer 
previ pels carrers del poble, anant-ne per davant 

els germans Boronat, amb llagrimes de vells i velles 
mirant-nos pasar des d’els seus portals, imborrable 
en la memòria. Tota una vida d’emocions i alegries 
ens hem dut. 

Han passat un grapat d’anys, de persones, 
colles i anècdotes i ara un pot vore, amb suficient 
perspectiva, còm s’ha canviat el quadre, el 
panorama, amb una mica de melangia: de l’estil 
del xaramiter solitari de secà, artista principal de 
la amenització musical d’un barri o d’un poble 
en festes, s’ha passat al del dolçainer d’escola i 
partitura mig camuflat en la nombrosa colla. Del 
solista autodidacta portador d’una tradició familiar 
ha esdevingut la colla ben afinadeta i orquestradeta 
amb atrilet i partitureta. De la canya casolana trenca-
morros del xaramiter fins a fer-li sagnar, a la canya 
blaneta d’ara fent de la dolçaina un instrument fàcil 
de tocar, sense tant d’esforç i dany com abans. De 
lo individual –espècie en desaparició, ja no hi veig 
llevat “el Conill” i un dels germans Boronat- a lo 
grupal d’ara mateix. Temps era temps. Tot està be, 
tot ha estat ben be, com n’havia que estar fins ara 
i aquí. Que segueixca sonant les xaramites sempre. 
Gràcies o totes les colles dels barris d’Alacant, 
roman el so de la insubstituïble xaramita en les 
nostres festes.

En memòria dels meus amics i companys Lluis i Toni 
Avellà, i d’En Joan Blasco, el nostre mestre, recentment 
mort en el mes de Març. Que descansen en pau.
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Història i evolució
de les bandes de música

Pablo Cabrera Gil

El desenvolupament i la millora de les Bandes de 
Música és una història paral·lela a l’evolució dels ma-
teixos instruments que la van conformant. Igual que, 
d’una forma o una altra, són molt importants els can-
vis que s’han anat succeint en la societat i en la seua 
forma de vida.

A Espanya, concretament a la Comunitat Valen-
ciana, com exposa Salvador Astruells en el llibre Las 
Bandas de Música en la Comunidad Valenciana, 

ja hi havia des de l’Edat Mitjana diversos grups de 
ministrils, que es contractaven per actuar en festejos 
i actes oficials. L’any 1450 hi havia un grup de mú-
sics contractats per l’Ajuntament de València que 
tocaven en la part alta de les torres per animar a la 
gent que passejava pels carrers de la ciutat.

Va ser de forma més clara a finals del segle XVIII i 
principis del segle XIX, després de les invasions napo-
leòniques, quan van començar a proliferar les Bandes 
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de Música a Espanya. El retard en relació a alguns pa-
ïsos europeus venia unit amb el retard de la Revolució 
Industrial espanyola.

La formació de les primeres Bandes de Música tal 
com les coneixem a Espanya, especialment a la Comu-
nitat Valenciana, va ser gràcies al fenomen contem-
porani d’una societat liberal relacionada amb una tra-

dició rural. La seua expansió va ser progressiva a tots 
els pobles i comarques, la qual cosa va influir en una 
expansió de les formacions musicals.

Esta expansió, relacionada amb la popularitat que 
havien adquirit les agrupacions militars, va crear la 
necessitat dins dels municipis d’organitzar conjunts 
semblants i propis per a acompanyar els actes oficials. 
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Alguns intèrprets aficionats es van ajuntar amb altres per  in-
terpretar música instrumental en les seues estones de diver-
sió, la qual cosa va donar com a origen la creació d’algunes 
primitives Bandes de Música. Estos músics prompte es van 
involucrar en les celebracions festives civicoreligioses per a 
actuar en processons i cercaviles a canvi d’una remuneració 
econòmica.

Hi ha molts esdeveniments on es veu de forma activa el 
treball i labor d’estes Bandes de Música, com per exemple en 
concursos, festivals i certàmens.

Quant al dia a dia de la nostra societat i en relació amb la 
música, tenim present les Bandes de Música en diversos actes 
com cercaviles, processons, concerts, desfilades, i d’altres ac-
tes oficials; tenint fins i tot un repertori propi i adequat a cada 
una d’estes ocasions en què es participa.

Per molts motius, les Bandes de Música ocupen en la so-
cietat un important lloc, tan interessant com convenient, i 
tan eficaç com formatiu. Elles són, al seu torn, pedra angular 
en la cultura musical de tots els pobles, i propi de la nostra 
història.

“El clarinet; presencia y distribución

en las bandas de música del Bajo Segura”.
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La pirotècnia 1966
José Antonio Cerezo

I si parlem de festa, no podíem oblidar la pólvora, i més en les nostres festes, on 
juntament amb la música, el foc i el monument, formen la seua columna vertebral. 
Curiós invent xinés, i no és broma, per a més detall, dels taoistes, quan intentaven 
crear una poció per a la immortalitat.
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El 1966 encara no hi havia “mascletaes”, i 
tot quedava en els Castells de Focs Artificials, 
acompanyats d’una Traca Lluminosa i, com no 
podia ser de cap altra manera, la tradicional Palmera 
la mitjanit del 24, per a donar començament a la 
“cremà”.

Cinc van ser les pirotècnies seleccionades per 
l’Ajuntament per al concurs de Castells de Focs 
Artificials i Traques Lluminoses. La primera, dia 25, 
era la Pirotecnia Cañete, de Múrcia. La següent, el 
26, la Pirotecnia Zaragozana. El 27, el torn seria per 
a la Pirotecnia Bosch, de Moncada, mentre que el 28, 
l’escollida era la Pirotecnia Alicantina. Per al 29, la 
Pirotecnia Mateo, de Santomera, seria l’encarregada 
de posar el punt final a este concurs.

Abans de comentar el resultat d’este concurs, 
i així mantindre la incertesa, cal assenyalar que les 
condicions per a llançar estos focs eren, entre altres, 
que la col·lecció de focs artificials seria de 23.000 
pessetes, mentre que el referent a la traca lluminosa 
seria de 7.000 pessetes.

Per al tir dels focs artificials s’hauria de tindre en 
compte que havien de ser tot aeris, amb absoluta 
exclusió de focs aquàtics, mentre que, per a la traca, 
es prohibia encendre-la per més d’un lloc al mateix 
temps, havent d’estar tota unida, ja que l’ideal seria 
encendre-la en el seu principi i que per si mateixa vaja 
ella cremant les seues distintes parts sense intervenció 

aliena, que en cas de produir-se, es consideraria una 
fallada de la traca, la qual cosa restaria mèrit per a la 
puntuació final d’este concurs.

Els focs artificials donarien començament a la 
terminació del concert de la Banda Municipal de 
Música a l’Esplanada, aproximadament sobre la una 
de la matinada.

Serien disparats a la dàrsena del port, sobre 
plataformes flotants. A continuació, la traca lluminosa.

Doncs bé, i per a satisfer la curiositat, el concurs 
de Castells de Focs Artificials va ser per a la Pirotecnia 
Alicantina, mentre que el de Traca Lluminoses va ser 
per a la Pirotecnia Zaragozana.

I sí, no se’ns havia oblidat. La Palmera de la nit del 
24 des del Castell de Santa Bàrbara va ser a càrrec de 
la Pirotecnia Alicantina, o així consta en els expedients 
però, parlant amb Pedro Luis Sirvent, resulta que no va 
ser així. Resulta que va ser la Pirotecnia Blas Aznar, de 
la Foia d’Altea, però, com que no era d’ací d’Alacant, 
i potser per a quedar bé, perquè millor canviar i posar 
el nom de la d’ací. Pensava algú que la hipocresia era 
alguna cosa nova?

Afegir que, perquè es veja la importància de la 
pirotècnia, i conseqüentment dels pirotècnics que, per 
a cremar la foguera, sempre hi haurà la metxa d’una 
traca per a reduir a cendres el monument. Marcaran el 
final, i al mateix temps, seran el tret d’eixida del nou 
exercici. Cosa curiosa.
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La importància de la pirotècnia
en les festes de fogueres

Pedro Luis Sirvent Gil
Pirotècnia Alacantina
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La pirotècnia sempre ha sigut molt important i un 
element fonamental en les nostres festes de Fogue-
res, a pesar que per una sèrie de motius, pareix que 
se n’ha vingut un poc avall, unes vegades per les an-
goixants mesures de seguretat, i altres per la pressió 
dels pressupostos, ja que, a hores d’ara, hi ha prou 
més opcions a realitzar en este “món fester”, i es 
compensen els pressupostos amb altres actuacions.

Fa no molt de temps, la pólvora s’utilitzava per al 
tancament de qualsevol acte fester: Proclamació de la 
Bellea del Foc, Entrega de Recompenses, Pregó de 
Festes, Entrega de Premis, finals desfilades ofici-
als, etc... Ara s’han continuat fent alguns d’ells, com 
el “Concurs de Mascletaes” i Focs Artificials, sent 
abans molt popular el tir de Traques Reforçades a la 
Plaça de l’Ajuntament, i Grans Traques de Concurs 
en tot el que era l’Esplanada.

Així mateix, també la Foguera que es preava tenia 
els seus propis focs, com les famoses “mascletaes” del 
Mercat Central, la “mascletà” de la Foguera Calderón, 
les traques del carrer de Sant Vicent, i un innumerable 
rosari de “mascletaes” als diferents barris d’Alacant.

Ara no és fàcil veure pels barris “mascletaes” des-
graciadament, llevat que hi haja un patrocinador, o hi 
intervinguen bé la Federació de Fogueres o  bé l’Ajun-
tament.

Antigament, les despeses en les Fogueres se ce-
nyien al monument, la música, la pólvora, presentació 
de bellesa i despeses generals, i en este ordre s’utilit-
zaven. Ara hi ha moltes més coses que dividixen els 
pressupostos, i a pesar de la importància de la pólvora, 
i sent indispensable per a les “cremaes” i les “desper-
taes”, el seu ús ha disminuït en consideració.

“La traca” era el més antic que tenia Alacant, i no 
entenc com s’ha eliminat. És un greu error històric. Els 

castells de concurs per a Sant Pere es feien a l’antiga 
zona del Club de Regates i el Parc de Canalejas; més 
tard, des de plataformes flotants a la dàrsena del port 
fins al moment que es van passar a la platja del Cocó. 
La traca es feia en tot el que és l’Esplanada, apoteòsi-
ca! I açò s’hauria de rescatar.

   Hui en dia, una de les coses més importants de 
les Fogueres de Sant Joan són les mascletaes que es 
fan eixos dies a la plaça dels Estels.

Per a la gent és un espectacle sense igual, però per 
a nosaltres els pirotècnics és prou estressant, ja que no 
sols és el muntatge. També és l’execució del treball, 
la seguretat, i, com no podia ser de cap altra manera, 
la pressió que tenim fins que es dispara i tot ix com 
esperàvem. Una “mascletà” es dissenya mesos abans 
sobre el paper, intentant portar els ritmes i combina-
cions de cap i anar plasmant-los en un paper, tant en 
combinacions de trons terrestres com aeris. I després 
de meditar i estudiar el seu contingut, sempre fem un 
repàs per a ajustar encara més els sons.

Més tard passem a la seua fabricació per etapes, i 
ho anem empaquetant per seccions per a després el 
seu muntatge sobre el terreny, marcant les caixes de 
les seccions en els llocs on aniran cada grup d’efectes 
pirotècnics.

Així mateix, també es distribuïx el personal, al ma-
teix temps que el material a disparar para per equips 
de persones es responsabilitzen del muntatge per 
parts de l’espectacle pirotècnic.

Una vegada acabada correctament, col·loquem els 
inflamadors elèctrics i el cablejat per al seu tir a distàn-
cia, amb unes metxes de seguretat per si hi haguera 
un contratemps, i després l’alcem amb travessers per a 
donar-ne una bona presència fins al moment del seu tir.

Totes les “mascletaes” que veiem i hem vist al-
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guna vegada estan dividides en unes quantes parts 
o seccions. Les primeres solen ser d’aeris, per a inici 
i entreteniment, composta de descàrregues de trons, 
carcasses de trons i volcans de xiulets.

Després vénen les retencions terrestres, compos-
tes per grups de “mascletà” amb 10 trons cada un 
dels grups, i augmentant els grups en cada retenció 
o secció per a donar un efecte de creixement de so, i 
acompanyant-la amb alguna cosa aèria, bé volcans de 
xiulets o descàrregues de tro.

Més tard ve l’apoteosi terrestre, amb el tir del que 

s’anomena terratrèmols de sòl, compostos per tires de 
20 petards que esclaten molt ràpidament, i al terme 
d’esta, l’apoteosi aèria, amb les descàrregues de car-
casses de trons finals.

Quan les “mascletaes” són de concurs, se solen fer 
diversos finals, amb “volcanades” i descàrregues de 
petards fetes per ordinador, donant ritmes i accelera-
cions per a crear un espectacle personal, i, al final, els 
dos trons d’avís.

És molt trist, però som la capital de la Comunitat 
Valenciana que menys invertix en pirotècnia.



Les 
fogueres 
de 1966

José Antonio Cerezo

Foguera Benalúa
Remigio Soler
“El progrés és tot això”
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Qui ho anava a dir! De no plan-
tar el 1965, tornen el 1966, a més, 
en Categoria especial i amb l’artista 
nascut al barri, i obtenen el 1r Pre-
mi. Benalua i Remigio Soler van ser 
els grans triomfadors d’este any de 
Fogueres.

29 Fogueres van ser les que es 
van plantar este any, on curiosa-
ment no va plantar Ciutat d’Assís, 
que l’any anterior havia sigut el 1r 
Premi, mentre que 10 van ser els 
artistes que les van realitzar, on, cu-
riosament, tots són alacantins a ex-
cepció de Sarabia, encara que cal dir 
que este firmava amb Pepe Abad.

Però tornant al 1a Premi, cal as-
senyalar que, després de molts anys 
aconseguint-ho Ramón Marco, con-
cretament des de 1956, Remigio, 
amb un pressupost inferior, el va 
desbancar.

La Foguera de Benalua, “El 
progrés és tot això”, no sols va 
rebre el beneplàcit del jurat sinó 
que va ser la que més va agradar 
al públic amb diferència, rebent 
a més una menció especial i ex-
traordinària per part del jurat pel 
seu equilibri, arquitectura i color. 
Una foguera on predominaven les 
superfícies planes i simètriques, 
amb una acabat molt cuidat. I cal 
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destacar, a més, la gran quantitat de figures que hi 
havia.

El 2n Premi va ser per a Florida-Portatge, que a més 
debutava en esta Categoria i amb Ramón Marco com 
a artista, que també aconseguiria el 3r Premi d’esta 
Categoria amb la plantada en Sagrada Família, que 
també va rebre el premi de la Comissió Municipal de 
Festes.

Per la seua banda, Mercat Central va aconseguir 
el 4t Premi amb l’obra “L’empremta de l’home”, 
d’Agustín Pantoja, on va resultar molt cridaner veure 
els comentaris que sobre ella es van abocar a causa, 
sobretot, de les seues crítiques polítiques de l’època 
(¿?), on no faltaven al·lusions nostàlgiques a la pau de 
Franco. A més d’este, també va rebre el Premi de la 
Cambra de Comerç.

Si l’any anterior les Fogueres van tindre una reduc-
ció econòmica en els seus monuments, el 1966, tres 
Districtes van realitzar monuments que van assolir el 
quart de milió  - 250.000 pessetes – Sagrada Família, 
Mercat Central i Florida-Portatge.

Pel que fa a les altres categories, en Primera va 
triomfar Portuaris-Bon Repós, per davant de Rambla i 
Sant Blai. En esta categoria va haver-hi menció hono-
rífica per a Plaça 18 de Juliol (actual Plaça de l’Ajunta-
ment).Fo
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En Segona, els premis van ser per a Sèneca-Auto-
busos, Plaça Calvo Sotelo i Pou Díaz Moreu, mentre 
que en Tercera, Rabassa, Pius XII-Mercadillo i Pont La 
vilavella van ser les guardonades.

Per a acabar amb les fogueres adultes, cal assenya-
lar que es va establir un premi a l’humor, que va ser 
per a la Foguera Rabassa, mentre que la Foguera de 
Benalua va obtindre una menció especial.

Dins de les Fogueres Infantils, el 1r Premi va ser per 
a Sant Ferran-Llotja, mentre que el segon i tercer van 
ser per a Barri Jose Antonio i Pont-Vilavella, respecti-
vament.

Quant a les Barraques, 33 es van plantar este any.  
El Premi Especial va ser per a “Pica i Vola”; el primer 
per als “Vint en copes”; el segon per a “Erem, som i 
serem” i el tercer per a “A la llum de les fogueres”. La 
firma “Gastogil” va concedir un premi especial, que va 
ser atorgat a la barraca “Pica i Vola”, mentre que el de 
consolació va ser per als “Los Pingüinos”.

Els districtes d’Hernán Cortés i Sant Ferran-Llotja 
van aconseguir els premis d’il·luminació, mentre que 
els de carrers són per a la Rambla de Méndez Núñez i 
Díaz Moreu.

   I, per a acabar, hem d’assenyalar que en l’exposi-
ció del Ninot, l’indultat va ser “La mona”, de la fogue-
ra Francisco Albert, i realitzat per Pepe Abad. Fo
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Esbossos
de barraques

de 1966
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Anècdotes

José Antonio Cerezo

Elecció bellea del foc

Elecció bellea del foc
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Enguany, diverses són les anècdotes o curiosi-
tats dins del món de les fogueres. D’una banda, 
de la Bellea del Foc, i d’una altre, de la nit de la 
cremà. Vos conte 

De María del Carmen Martínez Baños, diver-
ses són les anècdotes que desperta la seua elec-
ció. Anirem per parts. Per a començar, succeiria 
en el càrrec M. del Rosario Álvarez Tardón, que 
curiosament era a qui havia succeït com a Bellea 
en la seua comissió. Però més curiós és que, Pe-
pita Mira Navarro, Bellea també del seu Districte, 
seria qui la succeiria, a ella, l’any següent com a 
Bellea del Foc. De moment, és l’únic cas en què 
una mateixa comissió, en este cas, Calderón de 
la Barca-Plaça d’Espanya, aconseguix càrrec du-
rant tres anys consecutius.

D’altra banda, resulta curiós veure que única-
ment en el llibret de la seua foguera d’eixe any, 
figuren correctament els seus dos cognoms, ja 
que en les publicacions oficials, tant Libro Ofi-
cial Comisión Gestora com en Memorias Co-
misión Gestora, el seu segon cognom apareix 
canviat per Bañuls.

I no tot queda ací. Durant el seu any va pre-
senciar, i en alguns casos va presidir, actes com 
el nomenament de Tomás Valcárcel com a Pre-
sident d’Honor Perpetu de les Fogueres de Sant 
Joan o la inauguració de l’Aeroport Internacio-
nal, el 21 de maig de 1967.

Finalment, cal dir que va ser la primera Bellea 
del Foc que va lluir el Trage de Nóvia Alacantina 
com a trage oficial, ja que així va ser declarat per 
sessió plenària de l’Ajuntament el 29 d’abril de 
1967.

I en este 1966, no va ser només la nit del 24, 
o per als puristes, la matinada del 25, la “nit de 
la cremà”. Este any va durar un dia més!

La barraca “Pica i Vola” celebrava el seu 25é 
aniversari, i des d’ací els felicitem, perquè ara ce-
lebren el seu 75é aniversari, però al que anem! 
Per a fer la seua portada li va donar l’alternativa 
a un nou artista: Ángel Martín. Si des de 1954, 
que s’havien establit els premis de portada de 
barraca, i de 1959 a 1965, ininterrompudament, 
esta barraca havia guanyat el primer premi, po-
sar en mans d’un artista novell les seues bodes 
de plata era un gran risc, per molt que vinguera 
de la mà del gran Ramón Marco.

I així va ser. Este debut no va passar desaper-
cebut.

La barraca plantava al districte foguerer de 
Santa Isabel, concretament al carrer del Taquí-
graf Martí, entre els carrers de Carmelo Calvo i 
del Marqués de Molins, amb un pressupost de 
60.000 pessetes, i unes mesures de 13,5 metres 
d’altura i 8x6 metres de base.

Per la seua banda, la foguera de Santa Isa-
bel la plantava Julio Esplá, amb un pressupost de 
50.000 pessetes, i unes mesures de 12 metres 
d’alçària per 8x6 metres de base. La seua ubi-
cació, al carrer de Carmelo Calvo, encreuament 
amb el del Pare Mariana.

Cite totes estes dades perquè, d’una banda, 
com es veu, el pressupost i les mesures de la por-

Esbós portada Barraca “Pica i Vola” 1966

Esbós Foguera Santa Isabel 1966



tada de la barraca eren superiors a la foguera, una cosa que 
no era molt normal i que, fins al moment, en rares ocasions 
s’ha produït. I l’enclavament, per la proximitat entre fogue-
ra/barraca pel que va ocórrer després.

En eixos anys, la cremà no funcionava com hui la co-
neixem. La cremà de les portades de barraques la feien els 
mateixos barraquers, però en el mateix lloc on es trobava 
ubicada la portada. 

Si bé és cert que no hi ha document que acredite el 
que contarem, i no tinc cap dubte del que m’han contat 
tant Pedro Soriano com el mateix Ángel Martín, en estos 
anys no hi havia eixa orde que hagueren d’estar presents 
els bombers en la cremà d’una portada, però, amb eixes 
dimensions, qui era el valent que s’atrevia a cremar-la?

El cas és que, bé per falta d’atreviment, bé per no existir 
eixa orde per part dels bombers, potser pel típic emprenya-
ment foguera/barraca, els uns pels altres, els altres pels uns, 
passaven les hores, la foguera ja cremada, i la portada allí 
estava, sense cremar.

I açò, com no podia ser d’una altra forma, va arribar 
a l’orella de Tomás Valcárcel. I per descomptat, va inter-
vindre-hi ell. Bona decisió o no, el cas és que la cremà de 
la portada de Pica i Vola, la que commemorava les seues 
bodes de plata, passaria a la història de les fogueres per 
ser cremada la nit següent, i això sí, amb els bombers com 
a testimonis.

Preguntant pel dit districte, diuen les persones que van 
presenciar la cremà, que va anar una multitud de gent a 
veure-la cremar. S’havia corregut la veu per Alacant i milers 
de persones no van voler perdre’s l’esdeveniment.

Un curiós debut per a Ángel Martín, on a més, va obtin-
dre el 1r premi de portades de barraques.

Bibliografia:
- Fogueres 2002.
- Llibret  Foguera Calderón de la Barca/Plaça d’Espanya 1966.
- Llibret Barraca Pica i Vola 2012 * article José Antonio Cerezo.

Portada Barraca “Pica i Vola” 1966
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El meu amic José Antonio em va encarregar que 
parlara sobre els que enguany complim cinquanta 
anys, mig segle!  Es diu prompte. Per a això, no m’ha 
quedat un altre remei que fer la vista arrere fins a arri-
bar a 1966, l’any que vam nàixer algunes persones que 
pertanyem a “La Millor de Totes”.

Eixe any Manuel Fraga es banyava al Mediterrani 
per demostrar que no hi havia radioactivitat, després 
d’haver caigut al mar un caça nord-americà amb tres 
bombes, i la Unió Soviètica llançava la primera sonda 
espacial.

Les dones espanyoles van tindre accés als càrrecs de 
jutge, fiscal i magistrat, i la dona va quedar totalment 
incorporada a la vida política, social i econòmica de la 
nació.

Precisament en esta dècada va ser quan l’actual al-
caldessa madrilenya, Manuela Carmena, començaria a 
estudiar dret.

Va ser també l’any en què van arribar les primeres 
notícies a Espanya d’un moviment juvenil de pacifistes 
que provenien de Califòrnia, el moviment hippy, in-
fluint en la generació dels seixanta tant en la forma de 
vestir, en la música o en els hàbits i estils de vida. 

I va ser també un any molt especial per a la música 
popular contemporània, ja que 1966, va marcar l’edat 
de maduresa d’artistes com els Beatles, els Rolling Sto-
nes o Bob Dylan.

Tot açò ho vinc a dir perquè en l’esmentat any, vam 
nàixer un grup de persones que convivim en la Barraca 
“La Millor de Totes” i que no marquem una dècada 
com els citats anteriorment, però formem part d’un 
grup de gent que conviu, sent, riu i per què no?, al-
gunes vegades també ploren entorn de Les Festes de 
Fogueres d’Alacant.

Quino García, el nostre president, el cap visible de 
la nostra Barraca, viu per la festa, sempre obert a noves 
propostes o idees.

Santi Calvo, una persona molt pròxima, que és un 
nexe d’unió i simpatia que ens arranca, a tots els que 
formem esta barraca, constants carcallades, amb les 
seues paraules o actuacions espontànies.

Rosa Sabater. encarregada d’esdeveniments i cosi-
na. Què més puc dir jo quan la sang està pel mig! Per-
sona excepcional i millor dona. Disposada en qualsevol 
moment a tirar un cable.

La nostra Barraquera d’honor d’enguany, Ana Be-
lla López, oriünda d’Almoradí, però acollida pel nostre 

Alacant com a filla adoptiva, que amb la seua simpatia 
ens fa a tots les festes més agradables.

M. Sol García, que va portar la tresoreria durant els 
dos primers anys i que va formar el grup dels intrèpids 
(parafrasejant Quino), que va fer possible que es for-
mara la barraca gràcies a la seua cèlebre frase, però… 
hi ha barraca o no hi ha barraca?

Miguel Ángel Mas, el nostre carnisser, que és capaç 
d’arriscar tots els anys el seu bon gènere, disposat a 
col·laborar en la paella, quedant exposat als avatars 
dels cuiners.

José Antonio Cerezo, encarregat des dels seus inicis 
de coordinar el llibret, tasca gens fàcil, que realitza amb 
eixe humor que el caracteritza i en la qual cada any se 
supera. 

Joaki Gil, dona elegant, sempre correcta.  Es porta tan 
bé amb el seu marit que s’ha posat d’acord amb ell fins i 
tot en l’any de naixement. Potser eixa siga la clau de l’èxit 
del seu matrimoni. Van arribar a “La Millor de Totes” a 
través del Facebook (parella actualitzada i moderna).

I finalment, Natalia Peral, una servidora, que va arri-
bar a esta barraca de la mà de Felucho i Gus, els nostres 
grans amics, barraquers des de feia més de vint anys en 
“Octans i gols” i de Santi (el meu marit), a qui el seu 
amor a les festes de Moros i Cristians d’Elda unit a una 
profunda afició musical el porta a viure i a participar en 
les Fogueres.

Però jo crec que no ha sigut Fraga, els hippys, Car-
mena ni tan sols els Beatles els que han fet que un 
grup de persones coincidisca en este projecte iniciat ja 
fa quasi quatre anys.

Després de fer la vista arrere, pense que el que 
tenim en comú és eixe pessigolleig que ens entra en 
l’estómac quan sentim la primera “Mascletà”, o quan 
comencem a veure les primeres figures que es descar-
reguen als carrers per a iniciar “La Plantà”, o quan es-
coltem els primers compassos d’alguna peça festera.

M’agradaria que este pessigolleig continue sempre, 
no sols enguany que complim els 50, sinó tots els anys 
que ens acompanyeu en esta aventura trepidant, que 
és fer que la nostra barraca continue sent any rere any 
“La Millor de Totes”

Felicitats als que celebrem
la nostra cinquantena!

Bones Fogueres 2016 per a tots
els que formem esta barraca!

Fa ja 50 anys!!!
Natalia Peral Codina
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PRESIDENT
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Ja s’alcen les flames, camí del cel
i ronquen les trauqes al seu content:
com si foren estrelles del firmament
esclaten les bombes formant dosel.

Només els foguerers i barraquers entenen l’emoció 
que sentim la primera vegada que escoltem aquestos 
compassos els dies de Fogueres. I és que podem dir 
que tots els nostres esforços s’han vist satisfets en 
plantar els nostres monuments i les nostres portalades. 
Darrere queden reunions interminables, loteries, rifes, 
cerca d’anuncis i patrocinadors, l’organització d’esde-
veniments per animar l’associació, visites al taller...

Arriben aquests dies de juny en els quals Alacant 
es rendeix davant el compassat caos que la seua festa 
propícia. Tot és rebombori, emoció continguda i nervis 
per veure plasmat aquest esbós que tant ens ha moti-
vat al nostre carrer. Arriben les primeres peces, aparei-
xen els primers artistes i tot un col·lectiu, uniformat de 
blanc i rosa, batega a cada peça alçada.

Al llarg d’aquests dies, i com si ens anés la vida en 
això, gaudirem com si durant tot l’any haguerem es-
tat reservant les nostres forces per aquestos cinc dies. 
Música, pólvora, les nostres millors gales tradicionals, 
orgull d’alacantins i alacantines al portar-li la solemne 
ofrena a la nostra patrona la Mare de Déu del Remei, 
per als més taurins les nostres corregudes de bous, 
una mica de temps per a una “siesta” reparadora i a 
tornar a compartir amb els nostres amics un tros de 
coca amb tonyina, bacores i vi de la terreta.

La nit de Sant Joan arribarà abans del previst i les fla-
mes es menjaran la fantàstica portalada obra de Pedro 
Abad; el ritual del foc s’ha completat un altre any més. 
I després d’aquest tercer any vindrà un quart i un cin-
què... i molts, molts més en els que riurem, gaudirem, 
errarem, aprendrem i ens tornarem a posar en peu sen-
se importar-nos, perquè aquesta barraca compta amb 
un meravellós elenc de barraquers incansables, que no 
només viuen la festa, sinó que fan d’ella la seva manera 
de vida. I després de molts anys en Fogueres de Sant 
Joan puc dir que no hi ha millor gasolina per fer que 
aquesta barraca siga d’Alacant, La Millor de Totes.

Maria del Carmen Sánchez Zamora
Diputada de les Corts Valencianes

Benvolguts amics i amigues:
Quan vaig rebre fa uns mesos, la notícia que havíeu 

decidit que fora el padrí d’honor de la vostra barraca, per 
a les Fogueres de Sant Joan 2016, immediatament es van 
barrejar en mi sentiments de sorpresa, il·lusió, alegria, i 
sobret tnot de responsabilitat, responsabilitat per si jo, 
alcalde d’un humil poble com el de Dolores, era la perso-
na idònia per dir-li a la vostra barraca el que es mereix, i 
sabent que per descomptat, hi ha persones molt més re-
llevants que aquest padrí que us escriu des del seu poble.

Permeteu-me que comparteixca amb vosaltres, 
l’encertada decisió d’externalitzar la festa per tota la 
província, ja que feu que la gent dels pobles alacan-
tins, s’involucren encara més, en la celebració de la 
festa per excel·lència de la Costa Blanca, ja que va ser 
una veritable sorpresa, el comprovar que per primera 
vegada un càrrec d’honor no fora d’Alacant, i com no, 
un veritable privilegi, el que prenguereu la decisió que 
el primer poble fora el meu.

Espere i desitge viure amb vosaltres durant diver-
sos dies, la celebració d’aquest grandiós homenatge 
al foc, en què els protagonistes principals són autèn-
tiques obres d’art efímer: les “fogueres” Declarades 
d’Interès Turístic Internacional, aquestes enormes figu-
res de cartró i fusta que es cremen en la nit de Sant 
Joan, nit que és la més curta de l’any, per la posició de 
la Terra respecte al Sol, i no obstant això la intensitat 
amb què es gaudeix la converteix en una de les nits 
més llargues i en el seu festeig, no pot faltar un bon 
foc per perllongar la llum i ritualitzar la crema de tot el 
dolent esdevingut en els últims dotze mesos.

Vull agrair l’oportunitat tan enorme que m’ha brin-
dat la Barraca la Millor de Totes, al president i el seu 
equip, i en concret, al meu estimat paisà José Antonio 
Cerezo, que des del principi em va donar tot el seu su-
port; i desitjar-vos en nom de tota la corporació muni-
cipal, unes bones Fogueres 2016, desitjant-vos de tot 
cor que gaudiu intensament aquestos dies, si és pos-
sible acompanyats de tots els vostres éssers estimats.

P.D.: ja sabeu que us dic,... “SOIS LA MEJOR DE TOAS”

Amb molt d’afecte
José Joaquín Hernández Sáez

Alcalde President de l’Ajuntament de Dolores
i Diputat Provincial
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Any rere any, els monuments foguerers plantats 
amb tant esforç i afecte cremen la nit màgica dels 
alacantins. Art efímer que s’esvaïx en flames.

Però la Festa ens deixa un poc més que records 
inesborrables de moments de foc… ens regala 
l’amistat i l’afecte de les persones, que gràcies a esta, 
tenim la sort de conèixer.

Si alguna cosa hem d’agrair esta família de festers 
és haver conegut gent tan meravellosa com vosaltres.

Barraquers i barraqueres de La Millor De Totes:
És un honor per a mi ostentar eixe càrrec tan familiar, 

tan vostre i únic a Alacant… Sóc la vostra Milloreta!
Com ja vos vaig comentar, és la primera vegada 

que portaré banda i pense lluir-la, orgullosa, per tots 
els carrers de la nostra ciutat.

Gràcies i mil gràcies per donar-me l’oportunitat de 
compartir amb vosaltres i amb el magnífic elenc de 
companys de càrrec, este meravellós any.

Vos vull.
La vostra segona Milloreta - (“la primera irrepetible”).

Després de tants anys vivint la festa, per fi podré 
cremar alguna cosa. Ja, que al seu dia em vaig quedar 
amb les ganes d’agarrar aquella metxa que posaria 
punt final a les Fogueres de 1987, ara i després de 29 
anys, cada un dels components de la Barraca La Millor 
de Totes, m’heu donat eixa oportunitat. Acompanyar-
vos com a Cremaora d’Honor 2016 és per a mi un 
privilegi, de la mà del seu president Quino, a qui conec 
fa moltsssssss anys i del meu gran amic Jaime Candela, 
ha començat la meua aventura amb tots vosaltres. 
Espere poder estar a l’altura del que vos mereixeu, 
gràcies de tot cor a cada un dels membres d’esta 
fantàstica família i que espere que d’alguna manera 
també siga part de la meua.

Ens veiem en Fogueres, un besàs i que siga La 
Millor de Totes.

VAJA SORPRESA!!!
Mai em podia imaginar este càrrec.
Moltes gràcies a totes i tots per deixar-
me ser part d’este grup meravellós:
LA MILLOR DE TOTES
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I sí, això és el que fèiem abans...
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...això és el que fem durant...
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...i això, després... 
de PE a PA
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“El Templo de la Fiesta”

L’esbós de la barraca
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Bellesa Marina de Vicente García

Bellesa Infantil María Alcaraz Rubio

Dama d’Honor
Verónica Caro Santana

Dama d’Honor
Esperanza Caro Santana

Dama d’Honor
Andrea Alcaraz Rubio

Dama d’Honor
Alba de Vicente Mira

Foguera Calvo Sotelo 2016
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I bé, aquest llibret no podia acabar d’una altra manera.
Efectivament sí, tot va començar amb un “pin” i mira tu on ha acabat.

Com no podia ser d’altra manera, el nostre petit homenatge a la que ha segut la Bellesa 2015/16
de la foguera a la qual pertanyem, i que bé sap, forma ja part de la nostra barraca,

Mari Carmen Martínez Samper.
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I Dolores, poble del que vinc i del qual formen part diversos dels 
col·laboradors d’aquest llibret, i amb el qual la nostra barraca ha tendit 

uns llaços d’amistat i col·laboració que, com no,
segur que cada dia aniran a més. Gràcies!!!
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21 MAIG 2016
21 h. Acudirem a la proclamació de la Bellea del Foc 2016.
22 h. Festa de la proclamació a la Plaça Lo Morant.

25 MAIG 2016
 Inauguració exposició del Ninot, a veure si enguany 

hi ha sort amb el nostre.

27 MAIG 2016
 Gala de l’esport, acudirem a acompanyar el nostre 

soci Chimo Ortega a arreplegar eixa meravellosa 
medalla de plata del torneig de ping pong.

2 JUNY 2016
19 h. Presentació oficial del nostre llibret al centre mu-

nicipal de les arts.

4 JUNY 2016
19 h. Entrega de recompenses als jardins de la Dipu-

tació als socis de la nostra Barraca que els corres-
ponguen.

5 JUNY 2016
 Festival de paelles que celebrarem al nostre raconet.

11 JUNY 2016
21 h. Pregó des dels balcons del nostre Ajuntament.

12 JUNY 2016
19 h. Desfilada del Ninot.

18 JUNY 2016
14 h. Mascletà de Fogueres en Estels.
19 h. Entrada de Bandes, tenim el número 18 d’orde 

de desfilada així que puntualitat. Concentració a la 
Plaça de la Muntanyeta.

19 JUNY 2016
08 h. Començarem amb la Plantà de la Millor de Totes, 

enguany és diumenge així que tots els socis a la 
plaça a muntar.

14 h. Mascletà de Fogueres en Estels.
15 h. Dinar tradicional de germandat de tots els socis 

de la Barraca.
17 h. Continuem amb la Plantà de la nostra Barraca, 

cal donar-ho tot amb la decoració.
22 h. Sopar de germandat de tots els socis per a agafar 

forces i acabar de plantar la nostra Barraca.

20 JUNY 2016 DIA DE LA PLANTA
09 h. Últims retocs a la nostra portada i la decoració 

de la Barraca.
12’30 h. Comencem la festa, i quina millor manera de 

fer-ho que celebrant el 50 aniversari de nou socis 
(Quino, Rosa, Santi, Marisol, Ana, Natalia i Miguel 
Ángel). La celebració estarà amenitzada per una xa-
ranga i grans dosis d’humor i ganes de passar-ho bé.

14 h. Mascletà de Fogueres en Estels.
15 h. Dinar a la Barraca i a continuar celebrant l’aniver-

sari amb «tardeo» inclòs.
22 h. Sopar de la Plantà amb degustació de la tradicional 

coca amb tonyina, bacores i el vi de la condomina.
23 h. Primera gran revetla amenitzada per un gran Dj.

21 JUNY 2016 DIA DE L’OFRENA
08 h. El nostre president rebrà els jurats que valoraran 

el treball realitzat pel nostre artista i la decoració 
de la nostra Barraca, que la Santa Faç ens ajude i 
siguen molts els premis.

13 h. Aperitiu a la Barraca.
14 h. Mascletà de Fogueres en Estels.
15 h. Dinar a la Barraca i promptet tots a casa que cal 

abillar-se amb els trages de la festa.
18 h. Concentració a la Barraca per al repartiment de 

rams.
19 h. Ofrena de Flors a la Mare de Déu del Remei, pa-

trona de la nostra ciutat, tenim el número 18 així 
que rapidet cap a Estels.

22 h. Sopar a la Barraca.
23 h. Gran festa temàtica, tots disfressats d’acord amb 

el tema triat.

22 JUNY 2016 DIA DELS PREMIS
11 h. Partirem cap a l’Ajuntament d’alacant per a arre-

plegar els premis que ens hagen concedit, creuem 
els dits i que en siguen molts.

13 h. Aperitiu a la Barraca.
14 h. Mascletà de Fogueres en Estels.
15 h. Dinar i festa a la Barraca, hui ja sense presses a 

disfrutar de la sobretaula.
22 h. Sopar a la Barraca.
23 h. Gran revetla amenitzada per l’orquestra La Ven-

detta.

23 JUNY 2016 VESPRA DE SANT JOAN
13 h. Aperitiu i molta marxa a la Barraca.
14 h. Mascletà en Estels.
15 h. Dinar a la barraca i seguim amb la festa.
18’30 h. Festa infantil per als més menuts de la Bar-

raca.
22 h. Sopar a la Barraca.
23 h. Segona gran revetla amenitzada per l’orquestra 

La Vendetta.

24 JUNY 2016 DIA DE SANT JOAN
00 h. Felicitarem a tots els Joans i Joanes de la nostra 

barraca.
03 h. Gran paella nocturna per a celebrar el Dia de 

Sant Joan.
04’30 h. Xocolatada per gentilesa de Xocolates Clavi-

leño.
13 h. Últim aperitiu sense que decaiga l’ànim, a cremar 

els últims cartutxos.
14 h. Mascletà de Fogueres en Estels.
15 h. Dinar a la Barraca i a continuació «tardeo» esgo-

tant les últimes hores de festa.
21 h. Sopar de comiat de les Fogueres 2016.
22’30 h. Traslladarem amb tota la pena del món, la 

portada a la nostra Foguera.
24 h. Gran palmera des del Castell de Santa Bàrbara.
24’10 h. Crema de la nostra Foguera i portada. A con-

tinuació Gran Fi de Festa i a desmuntar.

 Fins a l’any que ve!!

Programa de Festes 2016
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Gerente - audioprotesista
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Pintura y 
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Colocación y arreglos en 
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