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  El cinema era un lloc de divertiment per a tota la ciutadania que Bétera va 

gaudir des d’inicis del segle XX fins els anys de 1980. 

  Abans dels darrers anys de la dècada de 1910, no va haver al poble un 

local específic per esta activitat. No obstant, es feien sessions de cinema 

aprofitant certes infraestructures i esdeveniments, com seria el cas, per exemple, 

de la projecció de pel·lícules en 1913 a l’aire lliure, durant les festes d’agost a la 

plaça del Calvari, o bé també les que varen tindre lloc l’any següent al trinquet 

recent creat.  

Serà en 1918 quan, en un llistat d’espectacles de la província de València, 

s’assenyala l’existència d’un cinema a Bétera, anomenat “Novedades”, que 

pertanyia a l’empresa de Daniel Aloy. Dissortadament, no podem aportar més 

dades respecte a esta primer local. 

 



 A principi del 1920 es passaven films al cinema anomenat “Doré”, situat 

al carrer Calvari nº 28. Hi ha lapossibilitat de què este cinema sig      a el mateix 

referit anteriorment, sols que havia canviat el seu nom. El local era polivalent 

perquè també es realitzaven conferències, representacions teatrals i balls amb 

orquestra de musics del poble, sent, aleshores, quan passava a denominar-se 

“El Dancing”. També hi havia un piano, el què ambientava el cine mut amb la 

particularitat que el pianista (el “tio Daniel”) narrava la pel·lícula posant-li molta 

emoció. Este cinema va funcionar fins el 1935, al ser inaugurat com teatre del 

Patronat Obrer Infantil i Juvenil, que també realitzaria les seues funcions teatrals 

al nou edifici de la Penya. A la vegada, el local exercia l’activitat de col·legi 

electoral per al districte de “Les eres de dalt”. 

 Durant uns pocs anys també es passaven pel·lícules a la planta baixa del 

carrer de les Alfàbegues nº 36, on era la fusteria de “Franquet” dit local 

desenvolupava les dues activitats, el cinema sols els dies festius.  

 

 

En 1924 funcionava el cinema “Actualidades”, propietat del senyor J. 

Andreu. En aquell any el tinent d’alcalde, n’Enric Llopis, va demanar a l’empresari 

fer una funció especial per recaptar diners destinats als soldats beterans que 

lluitaven al Marroc. Els familiars d’estos es varen fer càrrec de la taquilla 

aconseguint una molt bona quantitat, a més de l’ajut del comte de Berbedel i de 

ser amenitzada la sessió per la banda de música La Unión. Pocs anys més tard 

el cinema estaria dirigida per l’empresari C. Baquero.  

El cinema amb veu començà a tenir tant d’èxit, que després es passaren 

films a un altre lloc més gran situat a l’avinguda Alcalde Vicent Cremades nº 24, 

Plaça del Calvari anys 1950. A l´esquerra part de lédifici de "La Penya" 



este cinema s’anomenava “Cine Imperio”, el lloc també era polivalent perquè el 

lloc era un magatzem on es manufacturava fruita i hortalissa segon l’època de 

l’any, i també es convertia en sala de ball. 

 Molt prompte es van obrir dos cines d’estiu: un al carrer de la Puríssima 

nº 4, 6, i 8, que s’anomenava “Terrassa Florida” es va inaugurar en 1932 a nom 

de Blas Ramón Izquierdo, amb un aforo de 500 localitats. Funcionava 4 dies de 

la setmana durant l’estiu. La pantalla es situava a la paret mitgera amb el trinquet. 

El local estava proveït d’una barra on es venien refrescs perquè la gent hi tenia 

el costum de dur-se l’entrepà per a sopar mentre mirava la pel·lícula. El local era 

molt gran perquè fins 1954, quan l’Ajuntament va prendre la decisió d’obrir el 

carrer Puríssima fins l’Albereda amb les escales i la barana de “Bonito 

panorama”, ocupava a més l’espai corresponent al carrer, sent la seua entrada 

pel mig del mateix. Era també un espai polivalent on hi tenia cabuda bous, balls 

i altres actuacions a l’aire lliurecom per exemple les actuacions de l’Alumnat de 

l’Asilo de finals de curs i musicals com l’actuació del Duo Dinàmico la dècada de 

l960.  

L’altre cinema d’estiu era l’anomenat “Terraza Jardin”, al carrer del 

“Marqués de Dos Aigües” núm. 14, on hui es troba la finca de ferro.     

Com el divertiment de tota la gent gran i menuda era el cinema, en febrer 

de 1949 es va estrenar el “Cine Martín”, fent al·lusió al cognom del seu propietari, 

Juan Martín Edo. Estava situat al carrer de les Alfàbegues, on hui hi ha un 

bulevar, este cine era considerat un dels més grans i bonics de la comarca, per 

tindre unes instal·lacions, una gran capacitat de (600 localitats) i una decoració 

de les millors de l’època. Funcionava durant dos o tres dies a la setmana, 

especialment el cap de setmana i els dies festius. Va ser l’últim que es va tancar, 



pels voltants dels anys 80, com a conseqüència de l’entrada del cine i del vídeo 

a la llar. Era costum passar dos films a la setmana: una sessió el dissabte a les 

21 hores, una altra el diumenge a la vesprada a les 15 hores on, en acabar la 

segona pel·lícula es repetia la primera, i l’última sessió era el diumenge a les 21 

hores, en diferents èpoques com Nadals, Pasqües. Falles... es passaven films 

durant tota la setmana amb horari especial. Era també polivalent doncs, estava 

perfectament preparat per a funcionar com a teatre i com a lloc de cerimònies. 

Cal recordar que, el primer acte de presentació de la festa de les Alfàbegues es 

va realitzar a este local l’any 1962. 

 

  

 

 

 

 

 

L’activitat cinematogràfica va tenir tanta 

acceptació que, de l’any 50 fins a la dècada de 1970, 

a Bétera hi va haver quatre cines en funcionament (a 

l’estiu), donat que en el teatre de la “Penya”, des dels 

anys 1930, també es projectaven pel·lícules durant 

tot l’any, sempre i quan no hi havia representacions 

teatrals. 

 

 Els xiquets i les xiquetes, i la joventut en 

general, anaven al cinema el diumenge a la vesprada 

i, en finalitzar la sessió de la vesprada, anaven al 

carrer les Alfàbegues que era el passeig. Els nuvis 

anaven els dissabtes, però sempre acompanyats  

 

 

 

 

 



 

 

pels pares o d’algun familiar de la núvia per custodiar l’honra d’ella, ja que sols 

es valorava l’aspecte sexual de la dona (bes, carícia...). De fet, fins a finals dels 

60, a Bétera, una parella de nuvis no podia anar a soles a cap lloc, sempre duien 

el “ciri” per a vigilar o testimoniar la conducta de la parella i jutjar a la dona; el 

comportament de l’home no es valorava, perquè en tenia o massa o gens 

d’importància, doncs quasi tot el que feia li era permès, i pel contrari, la dona 

quasi tot ho tenia censurat. 

 

 

 


