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MEMÒRIES BETERANES 
DE JUAN FUENTES ALOY 

 

Recollides i adaptades per Joan M. Pons Campos 

 

 

II. “EL TIO GONZALO”, RICART ALOY  

Y LA FIRA D’AGOST 

 

 
 El tio Gonzalo, estava casat amb una 

germana  de ma mare. Era llaurador, però 

es dedicava més assíduament a la 

compravenda de fruits del camp. No 

obstant, pels anys 1920 regentava un forn. 

   Era una persona molt dinàmica e 

enginyosa, a la vegada que senzilla. 

Sempre pensava en cóm beneficiar als 

conveïns. Comprà una casa en el carrer de 

Llíria que era molt gran. En ella hi havia un 

bon corral i diverses habitacions, per la 

qual cosa se li ocorregué posar una casa 

d’hostes, en una època en la que a Bétera a penes havien cases per a 

pernoctar. Es tracta de la casa que encara es coneix amb el nom de “La 

Esmeralda”. Tres famílies de clients fixos passaven allà totes las 

temporades d’estiu. Inclús, més tard, s’instal·là en aquella casa un 

dentista, cosa realment novadora en la Bétera de llavors.                      

   Però el que més hi ha que agrair-li, i per la qual cosa s’hauria de  
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reconèixer el seu mèrit, és per la incorporació en la festa major de la 

denominada Fira. Seria per l’any 1943. Estic referint-me al concepte de 

fira en el sentit més estricte del seu significat. Ajudat per un grup de 

jòvens entusiasmats amb la idea, cada any es muntava en l’Albereda un 

recinte ample amb tancats on serien exposats tot tipus de ramat: ovelles, 

cabres, porcs, vacuns, etc. 

  

 

 

Casa La Esmeralda 

    

 

 En anys successius, fou 

prenent un auge sorprenent 

este esdeveniment entre 

compradors i venedors; eren molts els tractants de ramat que s’ha 

apropaven a Bétera per eixes dates per a participar i exposar els seus 

animals. Al mateix temps, s’anava incrementant el número d’altre tipus de 

mercaders que instal·laven la seua “paradeta”, com els neulers 

(barquilleros, en valencià), venedors de gelats, de fruits secs i de llepolies 

pels més xicotets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Ricart,  amb el seu equip de col·laboradors en la festa d’Agost de 1948 



 

3 
 

   La gentada que es formava en el passeig de l’Albereda era tan 

considerable que prompte va atreure l’atenció d’altres diferents firants, 

de tal manera que començaren a instal·lar-se atraccions per a la distracció 

dels més xicotets i dels jovenets. Les primeres en fer-ho serien la Barca 

pendular, els cavallets giratoris, la nòria, casetes de tir amb escopetes de 

balins i les casetes de tómboles. 

   La Fira s’iniciava en la plaça del Raval, hui dia dita de Luis Reig, i 

finalitzava més o menys on es col·loca en l’actualitat l’entarimat que servix 

per a les actuacions de la festa, és a dir, quasi al contrari de com 

s’organitza en els nostres dies. 

   El tio Gonzalo tenia en València un amic que era pastisser. Conjuntament 

propagaren pel poble el costum de repartir unes tartaes, per les quals 

pagaven les dones interessades una pesseta al mes. Arribat el dia de la 

Verge d’Agost, unes jòvens voluntàries, amb davantal blanc i 

acompanyades pel “tabalet i la dolçaina”, acudien a repartir les tartaes 

casa per casa d’aquelles famílies que s’havien apuntant. Però l’objectiu 

principal d’este nou costum no era eixe: amb el diners recaptats, es 

preparava un gran dinar destinat única i exclusivament als pobres de  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup de Jovenetes voluntàries i de música en el repart de “les tortaes”. 
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solemnitat de tota la població. El lloc elegit per a això no era altre que el 

de la casa de “La Esmeralda”. A dit dinar eren invitades les autoritats 

locals que assistia, no per a menjar, sinó per a fer acte de presencia i 

realçar així l’esdeveniment. Moltes eren les persones que se prestaven a 

col·laborar i a servir en el banquet de manera totalment desinteressada.  

 

Menjar dels pobres de solemnitat durant la Festa Major de 1948. 

 

        

 

    Tornant a l’assumpte de la fira, les atraccions varen anar incrementant-

se pels anys 1950 d’una manera desorbitada. Tan era així que la fira 

d’animals fou decaient  fins a desaparèixer totalment. Encara que també 

es diu que l’Ajuntament va prendre cartes en el assumpte per a que no 

desapareguera, adquirí la Fira altres derroters, com els que observem en 

l’actualitat. No obstant, la programació de la festa d’agost continuaria 

publicant-se baix el títol de “Fiestas y Feria de agosto”, durant bastant 

d’anys després. 
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Barracó d’Obreres i Majorals, 1948. 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

Així anunciava el Tio Gonzalo als forasters l’estància 

en el seu hostal de La Esmeralda, l’any 1929 

 

 

 

Juan Fuentes Aloy 


