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“SONETO”

 Bétera, mansión de paz, dulce retiro
donde el humano espíritu se crece,

y las ocultas penas adormece
el pensamiento en su invariable giro.
 Yo de ti ausente, por tu paz suspiro,

y más el ansia de gozarte crece…
¡Feliz aquél a quien tu techo ofrece

la paz que en el hogar del justo miro!

Quines belles paraules!, dignes d’un 
himne dels que estimen la seua terra. 
Però sorprèn que el “Soneto” no estiga 
escrit per gent de Bétera. Vers a vers ho 
teixiren dos celebritats valencianes del 
segle XIX: el poeta i funcionari, Vicent 
Wenceslao Querol (1836-1889) i Fèlix 
Pizcueta (1837-1890), metge, polític i 
escriptor. Així, breument, va ser com 
sorgí: cap 1875, reunits amb altres en la 
Caseta Blanca, arribada la nit i incapaç de 
conciliar el somni, un d’ells va escriure 
a una paret de l’habitació el primer vers. 
Al lleu rumor del llapis fregant el mur, el 
seu company s’alçà per a competir en el 
poètic joc. 

 No he transcrit complet el sonet, 
al que publicacions posteriors 
substituiren  Bétera per la paraula Salve. 
Continua amb estrofes d’agraïment 
a l’amfitrió, En Josep Aguirre i Matiol 
(1842-1920), consignatari al Grau i no 
menys poeta que els seus vehements 
convidats. Ostentava el títol de Cònsol 
de Turquia, però, sincerament, qui 
escriu l’hagués atorgat altre de major 

vàlua: Cònsol de Bétera. El per què més endavant ho trobareu.

 Era Aguirre un dels membres de l’aristocràcia, de la burgesia i de la cultura que elegiren Bétera com 
a segona residència per gaudir-la, principalment a l’estiu i la tardor. El col·lectiu de tots ells rebia el 
nom de Colònia valenciana. S’havien establit a partir de la segona meitat del segle XIX, unint-se als que 
ja hi eren ocupant les masies i als que llogaven cases temporalment. En poques dècades 
el poblat s’envoltà de vil·les, casals i xalets, sobretot a l’arribada del ferrocarril (1891), 
esdeveniment promogut, precisament, per alguns membres de la Colònia. 

entre els segles XIX i XX
(Per Joan Manuel Pons Campos) CELB

LA “COLÒNIA VALENCIANA” EN BÉTERA

Dibuix de J. Zapater de 1893 reproduint la Caseta Blanca, en memòria de Vicent W. Querol. 
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 COLÒNIA VALENCIANA A BÉTERA (1907) [LAS PROVINCIAS, 18 d’agost]

Sra. Contesa de Pestagua
Sra. Viuda de Muñoz
Sra. Viuda de Morris
Sra. Viuda de Ferrer
Sra. Viuda de Federico.Pascual
Sr. Senyora de Donat
Sr. Esteban Martínez
Sr. Eduardo Martínez
Sr. Conde de Berbedel
Sr. Borredá
Sr. Gascón
Sr. Moroder
Sr. Mariano Eranz
Sr. Aguirre i Matiol
Sr. Francisco Chust
Sr. Vicente Chust
Sr. Bayarri
Sr. Montesinos
Sr. Barberá
Sr. Sagristá
Sr. Amorós
Sr. Asensi

Sr. Belda
Sr. Morat
Sr. La Roda
Sr. Fernando Ibañez
Sr. Emilio Cuñat
Sr. Gascó
Sr. Carbonell
Sr. Gay
Sr. Sans
Sr. Camoín
Sr. Asturi
Sr. Prefasi
Sr. Casanova
Sr. Sirera 
Sr. Eboissín
Sr. Luis Jaudenes
Dr. Alonso
Sr. Villalba
Sr. Llompart
Sr. Quinzà
Sr. Bonell
Sr. Pampló

Sr. Rodríguez Condesa
Sr. Lázaro
Sr. Carlos Hernández
Sr. Marqués de Colomina
Sr. Sancho
Sr. Descalzo
Sr. Nácher
Sr. García Mustieles
Sr. Ricardo Querol
Sr. Mora
Sr. Benavent
Sr. Martí
Sr. Tomás Corell
Sr. Casasus
Sr. Peña
Sr. Fandos
Sr. Salvá
Sr. Reig
Sr. Cavanillas
Sr. Pons de Doña
Sr. Miranda. “... y otros.”

 

L’assentament dels “senyorets”-així 
anoments pels beterans-, va suposar 
un gran motiu de riquesa i de benestar 
social per a la població. Molts veïns 
serien contractats com a curadors i 
empleats en les seues finques, cases 
i jardins. Terres que abans eren 
secans es convertiren en regadiu per 
la necessitat de proveir-se aquells 
de diferents conreus –d’ací el nom de 
colons–, incidint al mateix temps en 
una transformació del sistema local de 
producció agrícola. 

 En bona mida, la modernitat va entrar 
dins el poblat gràcies als seus interessos. 
Una de les dos primeres línea privades 
de telèfon creades en terres valencianes, 
posava en comunicació en 1883 un 
comerciant resident en Bétera; la llum 
elèctrica faria acte de presencia en 1904, 
després d’un intent fallit tres anys abans, 
deguda al marqués de Càceres. Ja m’he 
referit a la introducció del ferrocarril; un 
perfecte motiu per atreure més colons 
a Bétera. Els comerços augmentaren 
en diversitat i en qualitat: nous estanc, 
tendes, barberies... proliferaren per 
prestar un servei adient a la Colònia i 
a la pròpia població. Un atrevit conveí, 

de malnom “chavo-fondo”, orxater, va 
muntar en 1885 un cafè en la plaça Major 
(hui, Mercat) pensant en eixa exquisida 

clientela, fama del qual va arribar a la pròpia Capital, on acudia per a vendre part de la 
seua producció orxatera. 

Passeig de l’Albereda, inaugurat en 1889 per al gaudiment de veïns i de residents [fot. 
1930, “Topografía Médica de Bétera”]  
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 Pel seu costat, l’ajuntament millorava infraestructures (nou escorxador, passeig de l’Albereda, projecte 
d’eixample...) i tant obria nous carrers com els arreglava, o composava xarxes viàries a petició dels colons, 
o posava fanals a l’Albereda per a què els senyorets aprofitaren millor les seues passejades nocturnes. La 
preferència del consistori pel seu assentament era un fet més que evident. Com a clar exponent, la instal·lació 
de la família Villalba en 1902: no dubtà l’alcalde en suprimir el projecte de prolongació del carrer les Eres 

–hui, José Gascón– per a què el Sr. 
Joaquim Villalba donés cabuda a la 
seua nova mansió –casa Nebot en 
l’actualitat–. 

 Per tot el que s’ha dit, sembla 
com si haguera una simbiosi 
entre el col·lectiu de colons i el 
municipal. Però va haver moments 
de tensió. En 1883-1884, per 
exemple, protestares els colons 
per la pudor que a estiu desprenien 
les bases on es remullava l’espart. 
L’alcalde va haver de remeiar la 
situació després d’intervindre el 
senyor governador. Es queixaven 
en 1890 de la proximitat del 
cementeri a les cases, però més bé 
es tractava de tot el contrari degut 
a la gran proliferació de les seues 
residències. La que més s’acostava 
al cementeri era la masia Romeral, 

que donava mur amb mur; d’ací 
que els vilatans la rebatejaren 

simpàticament com el “mas dels callaets”. Pel 1903, els xiquets del poble anaven molt demandats, entrant 
en els jardins de cases de colons per a rebassar plantes i damnificar arbres, situació que motivà una 
sonora queixa a través de la 
premsa. Més modernament, 
en 1913 la cridada d’atenció a 
l’alcalde era motivada pel perill 
de salut pública que es generava 
en desfer-se’n els veïns de 
les cavallerisses mortes en 
qualsevol lloc. Però també 
estaven dispostos els colons a 
protegir la seguritat veïnal, i dit 
any protestaren per la velocitat 
que prenien els automòbils quan 
passaven pel poble, que quasi 
va costar la vida d’un xicotet a 
l’eixida de l’escola.

 La Colònia no es recloïa amb 
els de la seua condició, sinó que 
participava en els diversos actes 
cívic-social (inauguració de l’Asilo, del ferrocarril, del rellotge públic,...), religiosos (benedicció de campanes, 
misses solemnes, processions, visites pastorals...), revestint-los de major esplendor. 
S’ha de dir que seria este col·lectiu el principal divulgador de la festa d’Agost fora del 
seu àmbit local. De fet, la frase “haver més gent que a Bétera”, es deu a l’extraordinària 

Carrer de les Eres (hui, José Gascón), un símbol de modernitat de finals del segle XIX [Imatge de 
1930, de “Topografia médica de Bétera”].

Locomotora a vapor, vies, hangar i taller de l’estació de Bétera cap l’any 1918 [fotografia de la col·lecció 
d’Enric Gramage]
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capacitat que tenien els colons d’atreure visitants a l’esdeveniment anual. Però on realment adquirien 
protagonisme era en la festa de la Verge dels Desamparats, en la que sabem que hi participaven almenys 
des de l’any 1880. La més documentada és la celebrada entre agost i  setembre de 1912. Vegem quin era 
el programa: dia 22 d’agost, a la matinada, disparada de coets voladors i trasllat per la vesprada de la 
imatge de la Verge des de casa d’En Vicent Chust a l’ermita del Calvari, on interpretaren una Salve i Gojos 
uns reconeguts cantors de la Capital. Al dia següent donà inici un novenari. L’1 de setembre, disparada 
de coets i missa de Comunió per als colons i a les 10´30, missa general cantada, al final de la qual es 
sortejaren medalles de la Verge. A la vesprada, repartiment d’almoines per senyoretes de la Colònia als 
pobres del poble i a la nit, castell de focs artificials i gran traca final que recorregué el Calvari. Els actes 
estaven amenitzats per les dos bandes de música locals.

 En moments crítics, els colons aportarien el que estava en les seues mans per a mitigar-los. Així, 
durant la gran sequera de 1874 a 1882, s’apromptaren a recollir racions d’aliments per a la població 
més desfavorida, com també ho feien en altres esdeveniments. En 1885, davant la terrible epidèmia 
de còlera, es posaria al front com Delegat Sanitari un descendent dels primers colons al municipi, el 
banquer José Caruana Berard (1825-1896). Reconeixent el seu bon fer, el poble retolaria un carrer de 
l’eixample amb el seu nom. Era, a més, J. Caruana un excel·lent vinater que duria els vins de Bétera a 
exposicions internacionals, com a la d’Estats Units de 1876. Per si no fora suficient, va donar terrenys per 
a la construcció de l’estació del ferrocarril, acabant així amb les discussions respecte al seu emplaçament. 

 La Colònia també era una perfecta impulsora d’activitats de caire cultural i de divertiment, tant a l’àmbit 
privat com dirigides al conjunt del seu col·lectiu. Així que els trobarem reunint-se en tertúlies, realitzant 
excursions per la contrada, assistint a concerts, balls i jocs en cases diferents, actuant en funcions teatrals... 
Entrem ara en algunes de les seues cases, per a conèixer com passaven el temps d’oci entre nosaltres. 

A casa de la família Izquierdo, un diumenge de setembre de 1877. Uns concertistes de bandúrria de 
pas pel poble, van ser convidats per a fer un concert en el seu jardí, tot il·luminat amb fanals de colors, 
al que estaven invitats tots els colons de les rodalies. Desprès de la disparada de focs artificials, dona 
inici l’actuació musical, que comptà amb l’acompanyament d’un pianista, interpretant peces hàbilment 
executades. L’agradable vetllada va continuar amb una ballada de a quadre i una que altra polca fins ben 
entrada la nit.

En Villa-María, de l’empresari Josep Jaumandreu i Sitges (1840-1897), 17 de novembre 
de 1885. Esta  Colònia agrícola requeia fins principi del segle XX dins el terme municipal 

 Villa-María
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de Bétera. Feia pocs mesos havia estat confinat en ella el pintor Ignasi 
Pinazo (1849-1916) fugint del còlera. Es tractava de complir el programa 
per l’arribada a València del Ministre de Foment i President de la Cambra 
de Diputats, Sr. Pidal (1846-1913). Fins ací arribà el tropell d’invitats, 
menys el propi ministre per trobar-se indispost. L’acte central consistia, en 
una cacera de volàtils per la finca. Al migdia tornaren a la casa per dinar 
una grandiosa paella, entre acudits “urbans” i paraules d’agraïment al Sr. 
Jamandreu. Després s’improvisaren jocs d’agilitat i destreses fins caiguda 
la vesprada, hora de tornada dels convidats.   

20 d’agost de 1899, 
a la Caseta Blanca de 
Josep Aguirre. A través 
de les línees que venen a 
continuació, es comprendrà 
fàcilment perquè he dit al 
principi que Aguirre hauria 
de ser portador del títol de 

Cònsol de Bétera. La Caseta Blanca era punt de trobament 
de grans personalitats. De la pintura i de l’escultura: José 
Brel, José Pinazo, germans Benlliure, Josep Aixa, Santiago 

Rusiñol. Escriptors: 
Fèlix Pizcueta, el 
mateix Rusiñol, Enrique Gaspar, Eduardo Escalante, Cirilo Amorós, 
Francisco García- Sánchez. Músics: Eduardo López-Chavarri, també 
escriptor; Amancio Amorós, resident a Bétera; Ruperto Chapí, autor 
de la música dels Gojos a la Verge de l’ermita de la Caseta; Francisco 
Tàrrega, Joaquín Granados, qui va composar allà les Danses Tristes; 
Joan Manent, Roberto Cuñat... Cantants Lírics: Amalia Puig, Conxa 
Dalhamder, Amparo Beltran, Enrique Beltrán, Antonio Domingo. Poetes: 
Vicent Greus, Victor Balaguer, Teodor Llorente, Victor Iranzo, també 
resident a Bétera, Vicent W. Querol, Vicente Bellmont... M’he cenyit sols 
a la vessant artística, però també hi ha un munt de personalitats del 
món financer, judicial, religiós, cultural... A part d’això, era Aguirre el 
principal assistent i col·laborador en els esdeveniments del poble; gran 
animador i organitzador del col·lectiu; padrí en molts d’actes... 

 En la data indicada, tingué lloc una festa musical en la Caseta. Conxita 
Dalhander va cantar amb mestria obres del seu repertori acompanyada 

en algunes pel tenor Enrique Beltrán, qui també va actuar com a solista. 
A estos dos artistes els continuà la cantant Amparo Beltrán. Alternant, el 

violinista Roberto Cuñat executà les més difícils obres de Mozart, Bethoven, entre les d’altres compositors. 
Fins i tot, Maria, filla d’Aguirre, s’arrancà per a intervindre sola amb el piano i desprès acompanyada per 
Cuñat.

 Dos mesos mes tard, Aguirre volgué festejar l’aniversari de Consuelo Pasqual, filla del seu amic Federico, 
recent mort, amb una vetllada musical. En esta ocasió va cantar Pilar Tuset unes belles “sevillanes”, amb 
l’acompanyament al piano de Federico Rodríguez. En els entremitjos, l’inspirat poeta Vicente Bellmont 
recità algunes poesies que foren molt aplaudides. Per la vesprada s’organitzà una excursió a la Basa del 
Pi amb l’assistència d’un nombrós grup d’amics. Allà berenaren els excursionistes i elevaren grotescs 
aerostàtics. Després acudiren a Porta-coeli, on la família Carbajosa els obsequià amb un 
magnífic refresc. 

Casa Donat, al carrer Marqués Dos Aguas  [Fotografía: Ximo Asensi].

“De les coses dels pobles”, novel·leta de Santi-
ago  Aguirre Verdaguer, fill de Josep Aguirre 
Matiol, publicada en 1914 i basada en Bétera i 
la seua gent.

“Ecos de la Caseta Blanca”, 
recopilació poètica de Josep 
Aguirre i Matiol
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24 de setembre de 1910, a la vil·la del coronell d’artilleria Sr. José Donat. Una gran festa familiar 
es va celebrar en aquella mansió per l’aniversari de la seua dona, Mercedes. Al banquet acudiren a part 
de familiars amics del coronell de la Colònia, que ajudaren en la instal·lació d’un magnífic castell de focs 
artificials que, arribada la nit es cremà en els jardins de la possessió, causant gran sorpresa i moltes 
lloances de part dels convidats i dels veïns. No de bades tenia el Sr. Donat un gran pestigi en això per 
ser el president de la comissió de focs artificials en l’Exposició Regional celebrada un any abans. Casa 
Donat era més bé un camp d’experiment pirotècnic i aquell dia va fer gala d’una mostra de les novetats 
presentades per Chiabboti, Brooke i d’altres en l’Exposició, junt a carcasses de divers tipus d’explosió, 
rodes aquàtiques, artefactes ascendents i descendents, focs solts, acabant l’espectacle, per si no fora 
suficient, amb una traca d’Espirau. Sense dubtes, va ser una festa molt explosiva, com mai s’havia vist a 
Bétera en aquells temps.

El teatre, una activitat predilecta. En 1900 ja existia en la vila un teatre, propietat d’un tal 
Sr. Rafael Pérez, del qual, dissortadament, res més coneixem. Un grup de joves de la Colònia es 
comprometeren a muntar funcions de teatre en aquella sala per a fer més entretinguts els estius. 
Una d’eixes representacions seria a benefici del Sanatori de Porta-coeli del doctor Moliner. Els noms 
dels actors eren: Diego Miravet, Aurelio Rodríguez, Paco Aguirre Gascón; Saavedra, Alsina, la senyora 
Cervera i la senyoreta Jordán. La nit de dilluns dia 10 de setembre, tingué lloc la funció, composta per 
tres peces teatrals: “El sueño dorado”, “Cómo está la sociedad” i “Trapatroles”. La sala estava totalment 
plena de gent, il·luminada amb fanals a la veneciana i adornada amb brancatges. En els entremitjos, 
va haver un monòleg de Silvio Saavedra a càrrec de l’actor Aurelio Rodríguez i la participació de la 
banda de música del poble. El Consell de Patrons de Porta-coeli havia enviat un joc de porcellana 
per a postres a fi de ser subhastat entre els assistents. Es donà el bell gesto de què qui l’adquiria la 
tornava a posar en subhasta fent pujar el seu valor, fins que el darrer la va regalar a Porta-coeli. No 
cal dir... un èxit rotund!, no sols pel que fa a les actuacions i la posada en escena, sinó també per la 
recaptació, 400 pessetes que anirien a parar íntegres al Sanatori. 

 En 1907, la colònia va organitzar una funció teatral, encara que no seria dirigida per la mateixa 
companyia que esmentat abans. Esta vegada actuava la companyia del popular Manolo Llorens, en la 
qual figurava la reconeguda primera actriu Loreto Bru. Les obres representades, amb gran èxit, foren: 
“Una suegra de castanyola” i “¡Fora baix...!

 Altra funció teatral es va dur a terme la nit del 3 de setembre de l’any 1910, executada per la companyia 
de la colònia. Les obres elegides eren quatre: “Contrabando”, “Oratoria fin de siglo”, “Dia de Reyes” i “La 
mala sombra”. Es distingiren en la seua actuació, els senyors Donat, Ricardo Querol, Aguirre, Montesinos, 
Gascón, Cubells, Sanz, Salgado, Morris i Martínez. En un dels entremitjos els assistents varen entonar 
l’Himne de la Exposició Regional (1909), és a dir, l’actual himne de la Comunitat, “que dirigí hàbilment un 
inspirat poeta, que és el patriarca de la Colònia Valenciana”, com expressa el redactor de l’article al diari. 
Estic segur que els lectors hauran reconegut el nom velat del personatge que s’esmenta. Perquè sí, torna 
a ser el nostre il·lustre “Cònsol”, En Josep Aguirre i Matiol. 

* * *

 I fins ací la primera part sobre la història de la Colònia valenciana a Bétera. La segona encara està per 
escriure, però bastarà de moment que sàpien que s’hauria de prolongar fins als anys 1960, i, el que és millor 
encara, va tindre uns ingredients semblants a la descrita.
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“ EL VERANEO EN BÉTERA ”
Diari LAS PROVINCIAS, Dimecres 4 de 

setembre 1901
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UNA BONICA HISTÒRIA PROTAGONITZADA PER LA 
COLÒNIA VALENCIANA A BÉTERA 

[Diario de Valencia, n. Especial, maig de 1923] 
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Joan M. Pons Campos


