
Obreres de la Verge de l’Assumpció any 1930 a 
l’església de la Puríssima.Fotografia José Lázaro 
Bayarri. Biblioteca Valenciana
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LA DESAPARICIÓ 
DELS PANELLS CERÀMICS 
DE L’ESGLÉSIA PURÍSSIMA 
CONCEPCIÓ DE BÉTERA
Ramon Asensi i Ramon  i  Toni Grande Ballester

Sabíeu que l’església Puríssima 
Concepció de Bétera estava plena de 
meravellosos panells ceràmics?

Un dels grans tresors patrimonials del nostre poble és sense dubte 
l’església Puríssima Concepció de Bétera. Aquest temple ha sigut 
testimoni privilegiat de la nostra història des de fa segles. En tot 
aquest temps ha patit modificacions, quasi totes han sigut amplia-
cions per augmentar el seu aforament. Però si tenim que destacar 
una per la seua importància, és la seua reconstrucció a l’any 1941. 

A l’inici de la Guerra Civil Espanyola, l’església és espoliada i 
cremada, acabarà pràcticament destruïda. Quasi la totalitat de la 
imatgineria i valuosos bens van desaparèixer. Poc va quedar de 
l’església que coneixien beteranes i beterans fins a 1936.

La Parròquia de la Puríssima acollia al seu interior una gran quan-
titat i varietat de valuosos panells ceràmics. Tot el seu sòcol era de 
manisetes que representaven gerros ornamentals i motius religiosos 
sobre la dedicació de cada capella. Atresorava un Apostolat del Cre-
do únic i irrepetible a les seues columnes, de cara a la nau. Dotze pa-
nells ceràmics, que representaven cadascun d’ells un apòstol diferent 
amb un article del Credo. 

En definitiva, l’interior del temple era una autèntica joia de la 
taulelleria valenciana barroca del segle xviii.
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Però com eren els 
retaules ceràmics?  
Quin va ser el seu destí?
Esperem que aquest article vos 
ajude a resoldre moltes de les pre-
guntes que encara hui després de 
86 anys continuen sense resposta.

Malgrat la gran perduda de 
taulelleria que va patir l’església, 
tots els taulells no se van perdre 
i afortunadament dos panells es 
salvaren del saqueig. Els podeu 
contemplar actualment a la cape-
lla de la comunió acompanyant a 
la Verge dels Desemparats. 

El lloc on es troben la resta con-
tinua sent a hores d’ara un misteri. 
La investigació no serà gens fàcil 
doncs no tenim cap catàleg que 
ens diga quants panells hi havia a 
l’església i que representaven. 

Ens acompanyes?
Arriba 1936, un any convuls que 
marcarà l’inici de la Guerra Civil 
Espanyola. Des de principi d’any 
són nombrosos els saquejos a edi-
ficis religiosos, l’església de la Pu-
ríssima no serà una excepció. Els 
seus meravellosos retaules cerà-
mics són arrancats, desapareixent 
de la que era fins aleshores sa casa. 
El 6 d’agost de 1936, després de pa-
tir l’espoli de la gran part del seus 
bens, la parròquia de la Puríssima 
acabarà sent past de les flames.

L’arquitecte Àngel Romaní Ver-
deguer encarregat de la recons-
trucció del temple és clar respecte 
aquest aspecte. La seua Memòria 
Descriptiva del Avantprojecte de 
Reconstrucció de l’Església elabo-
rat en juny de 1940 comença així:

En el pueblo de Bétera fue incen-
diada y saqueada la Iglesia Par-
roquial el 6 de Agosto de 1936.

Varies són les teories que hem 
barallat sobre la desaparició del 
bens i taulelleria del temple. 

Lola Ricart Sellés ens relata: 

Van ser uns milicians els que ar-
rancaren els taulells per a inten-
tar vendre-los.

També tenim la narració del rec-
tor Luis Verdú l’any 1943 . En un 
document inclós a la “Causa Gene-
ral de València Ramo separado de 
Bétera” descriu els fets ocorreguts 
l’any 1936 d’aquesta manera:

… la Iglesia que tenía mucho va-
lor por la variedad y cantidad de 
azulejos antiguos, muchos fue-
ron arrancados y cuidadosamen-
te embalados se los llevaron los 
rojos y otros destrozados junto 
con el incendio del templo del que 
quedó solo las cuatro paredes.

Joan Manuel Pons Campos al 
seu llibre Iglesia Parroquial de la 
Purísima Concepción de Bétera, 
Estudio Histórico y descriptivo de 
su patrimonio afirma el següent:

Según todos los indicios, estos 
paneles cerámicos desaparecie-
ron misteriosamente, tal vez con 
el buen ánimo de preservarlos, 
antes de producirse el incendio 
en la Guerra Civil. Decomisadas 
y almacenadas las piezas en el 
ayuntamiento de Valencia, resul-
tó totalmente imposible recupe-
rarlas pese a los grandes esfuer-
zos y gestiones de don Rigoberto 
Manuel Campos Martínez que, 
tras oportunas indagaciones y 
a indicación del ceramista José 
Gimeno, conoció su paradero, 
pues el plazo de reclamación 
hacía tiempo que había pres-
crito. Parte de esta artística 
azulejería sería instalada en el 
zaguán y escalera de uno de 
los accesos secundarios a dicho 
ayuntamiento de la Capital.

A la mateixa Causa General de 
Bétera podem trobar nombrosos 
testimonis de 1942. Són declara-
cions de veïnes i veïns de Bétera 

1. Flagelació dels Sants de la Pedra
2. Gerro Ornamental

1

2
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durant anys ha identificat com a 
propis quan visitava la ciutat de 
València. Malauradament no po-
dem aportar el seu relat, fa molts 
anys i han mort tots. Sols ens queda 
el testimoni de fills i nets que recor-
den com cada vegada que passaven 
per els llocs on estan els taulells, sa 
mare o iaia s’ho recordava. 

Utilitzarem al nostre estudi fo-
tografies de l’interior de l’església 
anteriors a la Guerra Civil. Les 
instantànies utilitzades són obra 
del famós fotògraf José Lázaro 
Bayarri, actualment estan conser-
vades a la Biblioteca Valenciana 
Nicolau Primitiu. El 15 d’agost de 
1930, Lázaro Bayarri va vindre 
a Bétera per fotografiar les Festes 
de les Alfàbegues, al mateix temps 
aprofità per fer fotos dels diferents 
panells ceràmics que adornaven la 
socolada de l’església. No estan tots 
fotografiats però sí un bon nombre.

PANELLS A L’AJUNTAMENT 
DE VALÈNCIA
A l’escala de l’Ajuntament de Valèn-
cia que dona al carrer de l’Arque-
bisbe Mayoral, trobem entre altres, 
cinc panells ceràmics que són una 
representació incompleta dels dot-
ze apòstols amb el Credo. Podem 
contemplar, als frontals dels re-
plans, els següents apòstols amb el 
seu article del Credo corresponent:

ells el rector de l’església de la Pu-
rísima José María Cubells. 

Passaran els anys i un veí de Bé-
tera, Rigoberto Manuel Campos 
Martínez tras diverses indagaci-
ons i a indicació del ceramista de 
Manises José Gimeno Martínez, 
va conèixer el lloc on estaven em-
magatzemats els panells. Malgrat 
el seu esforç i les gestions que va 
realitzar li va resultar impossi-
ble recuperar-los, argumentant 
l’Ajuntament de València que el 
termini de reclamació havia pres-
crit. No serà l’únic veí que intente 
que els nostres panells tornen a 
Bétera. Juan José Bes Clavel, sa-
cerdot i expert ceramista, nascut 
a Bétera, també reclamarà els pa-
nells sense èxit, segons ens conta 
Juan José Garrido Zaragozá Rec-
tor del “Real Colegio Seminario 
del Corpus Christi” de València.

Els panells beterans sense inven-
tariar i catalogats com a “fondos 
de derribos” per l’Ajuntament de 
València, són un a un restaurats 
als anys 60 del segle xx a càrrec 
del propi Ajuntament, que poste-
riorment els col·locarà com objec-
tes decoratius en diferents llocs del 
cap i casal integrats molts d’ells en 
un Pla d’Ornamentació de la ciu-
tat de València.

A continuació farem un repàs 
dels panells que la gent del poble 

on relaten que membres del Comi-
tè de Defensa de CNT Bétera va-
ren requisar totes les joies, obres 
d’art i tots els bens de l’església 
que guardaven en qualitat de de-
pòsit. Teresa Gómez descriu que 
el 1 d’agost de 1936 va entregar a 
la Comissió Gestora del municipi 
els objectes de l’església que guar-
dava ja que va ser informada que 
l’Alcalde tenia ordre del Sr. Gover-
nador de requisar-los. 

Respecte als panells no podem 
provar amb certesa quin va ser 
el seu recorregut una vegada van 
eixir de l’església de la Puríssima. 
Tal vegada un document que hem 
trobat recentment a l’Arxiu Mu-
nicipal de València poguera ser 
clau per trobar una explicació de 
perquè el seu destí acabarà sent 
els magatzems de l’Ajuntament 
de València. Es tracta d’una “Mi-
nuta” de l’Alcaldia Popular de 
València de 31 de Març de 1937. 
En aquest document se menciona 
expresament els retaules i sócols 
ceràmics, instant al President del 
Consell Municipal, l’Alcalde Sr. 
Juan Martí Ten, a que fera entrega 
de tota la taulelleria , documents 
i pintures existents al terme de 
Bétera. Tots els bens passarien a 
formar part dels fons del Museu 
Històric, Arqueològic i de Belles 
Arts Municipal de València.

Malauradament es van donar 
una concatenació d’esdeveniments 
que dificultaren la identificació i 
localització dels panells una ve-
gada finalitzada la Guerra Civil. 
L’arxiu parroquial va ser cremat 
amb gran perduda de documents 
provatoris de la titularitat de la 
taulelleria desapareguda. Les per-
sones que podrien haver fet una 
reclamació formal o haver inten-
tat localitzar-los havien desapa-
regut durant la contesa. Rectors i 
religioses, van ser assasinats, entre 

3. Minuta inclosa a l’expedient de Monuments 
de 1936. Caja 41. Nº Guia 75.
Decret d’Alcaldia ordenant la incautació 
d’objectes procedents d’esglésies i edificis 
religiosos incendiats

3



SANTIAGO ALFEO, EL MENOR.  
“Creo en el Espíritu Santo” 

SAN ANDRÉS. “Padeció bajo el poder  
de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y 
sepultado”

SANTIAGO EL MAJOR. “Nació de Santa 
María Virgen”

SANTO TOMÁS. “Al tercer día resucitó 
entre los muertos”

SAN FELIPE. “Descendió a los infiernos”
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4. Santiago El Menor

SANTIAGO EL MAJOR
L’apòstol Santiago apareix en 
aquest panell amb el seu bastó de 
sant pelegrí i el barret d’ales flexi-
bles. D’aquest retaule ceràmic tant 
sols s’han conservat 17 manisetes 
originals. El taulell número 14 va 
ser restaurat parcialment. La resta 
han sigut reposats.

SANT TOMÀS 

SANT FELIP
Lamentablement, dels apòstols 
Sant Felip i Sant Tomàs no tenim 
cap imatge antiga per poder fer la 
comparativa però, no hi ha cap 
dubte de que també formarien 
part dels dotze apòstols que ador-
naven l’església. No obstant, del 
primer tenim un xicotet detall que 
apunta en l’esquerra de la foto-
grafia del cadafal de la Verge que 
hem mostrat al principi. Es tracta 
de tant sols quatre taulells amb la 
creu d’aquest sant que, comparant 
amb l’actual panell, pareixen re-
fets de mà moderna. 

tacades les anem a marcar amb un 
cercle. Estem segurs que després 
d’observar detingudament el nos-
tre estudi arribareu a la mateixa 
conclusió que nosaltres. Aquestes 
joies de la rajola esmaltada, sense 
cap dubte, pertanyien a l’església 
Puríssima Concepció de Bétera.

SANTIAGO EL MENOR
Aquest apòstol apareix al retaule 
ceràmic representat erròniament 
amb un bastó de pelegrí quan deu-
ria ser un bastó de bataner. Dels 
36 taulells que formen aquest 
panell, tant sols es conserven 17 
d’originals, la resta van ser substi-
tuïts. El taulell número 4 està par-
cialment restaurat.

SANT ANDREU
En aquest retaule ceràmic podem 
observar a Sant Andreu acompa-
nyat de la creu en aspa en refe-
rència al martiri rebut. De les 36 
manisetes que formen el conjunt, 
19 són originals. Els taulells 7 i 8 
estan restaurats.

Les mesures de tots ells són de 
126 x 115,5cms. Estan formats 
per 36 taulells, 30 taulells de 21 
x 21 i 6 taulells de 21 x 5,5 cm. A 
més a més se’ls va afegir a tots una 
sanefa a mode de marc quan van 
ser col·locats al lloc actual.

Anem a fer una comparati-
va entre els diferents panells dels 
apòstols que estan a l’Ajuntament 
de València amb les fotografies 
que tenim dels panells de l’interior 
de l’església de Bétera. Per facilitar 
la comparació eliminarem la sane-
fa actual que envolta als panells. 

Cal tindre en compte, que els pa-
nells van ser arrancats i amb tota 
certesa alguns es trencarien, perdri-
en o patirien desperfectes. Si fem 
una primera ullada, de segur que 
pensem que no són iguals. Cal fi-
xar-se en aquelles xicotetes imper-
feccions dels taulells inimitables, 
defectes produïts durant la cocció 
dels taulells i les marques que puga 
haver deixat en ells el pas del temps. 

Anem a numerar els taulells ori-
ginals i les imperfeccions més des-

4
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PANELLS A LA  
CASA-MUSEU BENLLIURE
La Casa-Museu Benlliure exposa 
als murs del seu jardí tot un reper-
tori de taulelleria valenciana. La 
majoria no va ser recopilada per 
José Benlliure si no que var ser 
objecte d’instal·lació al jardí del 
Museu per part de l’Ajuntament 
de València. Malgrat només tenim 
fotografia antiga d’un, sabem que 
aquest museu té exposats al seu 
jardí quatre panells de l’església 
de la Puríssima de Bétera.

PANELL MIRACLE  
SANT ROC VAIXELL 
“Al·legoria amb nau”. Aquest pa-
nell està format per 24 taulells dis-
posats en 8 fileres de 3 taulells ca-
dascuna. Per l’estudi d’aquest pa-
nell utilitzarem una fotografia de 
José Lázaro Bayarri que el repro-
dueix parcialment. De la primera i 
sisena filera soles podem comparar 
una part, les fileres setena i vuitena 
no podem comparar-les. La con-
clusió de la comparativa es que 
estem segurs que 12 taulells són 
originals i el taulell número 7 està 
parcialment restaurat. Podem afir-
mar sense cap dubte que es tracta 
d’un dels panells desapareguts de 
l’església de la Puríssima. Com a 
curiositat destacar que al retaule 
original de la fotografia antiga ja 
hi havien taulells reposats.

PANELL SANT ROC I LA 
VERGE PEREGRINA
“Al·legoria amb Pelegrins” és la 
denominació que rep aquest re-
taule al museu. Curiosament no 
està adossat als murs, està re-
construït dins d’una estructura 
metàl·lica independent. Simple-
ment està penjat per facilitar la 
seua observació als visitants. 

9

10

5. Sant Andreu
6. Santiago El Major
7. Sant Tomàs
8. Sant Felip
9. Panell Miracle Sant Roc Vaiexell
10. Panell Sant Roc i la Verge peregrina
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11. Panell Pou d’aigües vivificants
12. Panell Font dels jardins
13. Panell Verge del Rosari

Indubtablement pertany a la 
antiga capella de Sant Roc de l’es-
glésia de Bétera. És pràcticament 
idèntic a l’anterior panell en la seua 
estructura. Canvia només la com-
posició interior.

Diverses descripcions errònies  
descriuen com a protagonista de l’es-
cena principal del panell a l’apòs-
tol Santiago Pelegrí quan realment 
es tracta de Sant Roc. Les seues  
dimensions són 1,70 x 0,65 cm.

PANELL POU D’AIGÜES 
VIVIFICANTS
Eixint al jardí a la dreta podem 
trobar aquest mural de tretze per 
onze taulells. Les seues mesures 
són 2,60m d’ample per 2,20m 
d’altura. Al centre podem veure 
un gerro daurat acompanyat als 
costats d’un símbol marià, el pou 
i un altre eucarístic, el borrego en-
tre flames. Les dos fileres de tau-
lells de la part baixa són un afegit 
no original i en elles podem llegir: 
“Restaurado por el Excmo. Ayun-
tamiento Mayo 1972”.

PANELL FONT DELS JARDINS 
En front de l’anterior, eixint al jardí 
a l’esquerra tenim aquest majestuós 
retaule ceràmic. El nombre de taule-
lls i les mesures són idèntiques al de 
l’anterior. Els dos sigueren restau-
rats a Manises. El gerro daurat està 
acompanyat per la Font Segellada, 
símbol Marià i pel Colom sobre 
flames, símbol eucarístic. Les dues 
fileres de baix són un afegit com 
hem explicat a l’anterior panell.

La Dra. María Eugenia Vizcaíno 
Martí a la seua Tesis Doctoral de 
1986, afirma que el que era Direc-
tor de la Casa Museu En Vicent 
Rodríguez Peñalver li va comen-
tar que segurament aquests qua-
tre panells que hem descrit són de 
l’església de Bétera.

11

12
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PANELL A L’ESGLÉSIA DEL 
ROSARI DE CANYAMELAR
PANELL VERGE  
DEL ROSARI
Aquest panell el podem trobar a la 
façana de l’Església del Rosari del 
barri del Canyamelar. Representa 
la Verge del Rosari asseguda sobre 
un gran núvol. La composició és in-
creïblement pareguda als grans pa-
nells de la Casa-Museu Benlliure.

El retaule ceràmic va ser col·lo-
cat l’any 1969 per l’Ajuntament 
de València, després de ser res-
taurat pel ceramista José Gimeno 
Martínez. La seua ubicació a la 
plaça del rosari sense cap protec-
ció i amb fàcil accessibilitat fan 
que la seua integritat estiga en pe-
rill. A l’any 2018 pateix la caiguda 
de dos taulells que seran reparats i 
col·locats per un veí.

PANELL AL REIAL 
SEMINARI CORPUS 
CHRISTI

PANELL SANT JOAN  
DE LA RIBERA
Als murs de L’església de Corpus 
Christi, en la Plaça del Col·legi del 
Patriarca està situat aquest panell. 
Podem admirar a Sant Joan de la 
Ribera, el Patriarca, agenollat.

Aquest panell es parella de l’an-
terior, són pràcticament similars 
excepte la imatge interior del marc 
circular daurat. Té un total de 100 
taulells de 20 x 20 cm, les seues 
mesures totals són de 2 metres 
d’alçària per 2 metres d’amplària.

A la seua ubicació no té cap 
tradició com a panell devocional. 
Està col·locat a una altura consi-
derable, el que no ha evitat que 
haja patit danys. Actualment, al 
retaule li falta un taulell.

13



118

de
 B

ét
er

a

14. Panell Sant Joan de la Ribera
15. Panell Sant Francesc d’Asís
16. Panell Presentació al temple de Jesús

PANELL A L’ESGLÉSIA DE 
SAN LLORENÇ VALÈNCIA

PANELL SANT FRANCESC 
D’ASÍS
El podem trobar a l’església dels 
Franciscans en la plaça Sant Llo-
renç de València. El catàleg de Bens 
i Espais Protegits de l’Ajuntament 
de València el descriu com un pa-
nell ceràmic de finals del segle xviii, 
és en realitat un fragment de la 
socolada d’una capella procedent 
dels famosos “ fondos de derri-
bos” de l’Ajuntament de València. 
Aquest panell també va ser identi-
ficat per diferents veïnes i veïns de 
Bétera com a pertanyent a l’esglé-
sia de la Puríssima. Formava part 
de la Capella de Sant Francesc. Les 
seues mesures son 3 x 1,7m i està 
format per 112 taulells.

14

15
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Clarament l’estil ens recorda 
als panells del museu de Maria-
no Benlliure i al panell del carrer 
Corretgeria. 

PANELL AL CARRER 
CORRETGERIA

PANELL PRESENTACIÓ AL 
TEMPLE DE JESÚS
És un dels panells que tradicional-
ment la gent més major de Bétera 
ha identificat en les seues visites a 
València com un dels panells que 
pertanyia a la nostra església. Es 
tracta d’ un panell de 36 taulells, 
elaborat amb 27 manisetes de 21 
x 21 cm i 9 manisetes de 21 x 15 
cm. En total té unes dimensions 
de 189 x 78 cm. L’any 1963, des-
prés de ser restaurat pel ceramista 
José Gimeno, va ser col·locat per 
l’Ajuntament de València al Palau 
dels Dolz de Castelar. Aquest edi-
fici està ubicat en el encreuament 
dels carrers Corretgeria i Purís-
sima. El 4 de desembre de 2020 
aquest valuós retaule va caure a 
terra. Va ser replegat pels veïns 
que avisaren a la policia autonò-
mica. Actualment està en mans 
privades, ja que l’Ajuntament de 
València reconeix com a titulars 
de les manisetes als propietaris ac-
tuals de l’edifici, Àngels i Trinidad 
Roig. Propietàries de l’empresa 
que va adquirir l’antic Palau per 
convertir-lo en un hotel. 

PANELLS DESAPAREGUTS 
No podem enumerar tots els pa-
nells desapareguts, com hem ex-
plicat al nostre estudi l’església va 
ser cremada i també el seu arxiu. 
Malgrat de les cerques, no hem 
trobat fotografies antigues que ens 
permetrien fer un inventari com-
plet de la taulelleria de l’església 

16



17. Panell Sant Mateu. Formava part del 
Apostolat del Credo de l’església de la Puríssima 
18. Panell Sant Roc (1). Similar als panells de la 
Casa-Museu Benlliure 
19. Panell Sant Roc (2)

de la Puríssima. Contem amb les 
fotografies de José Lázaro Bayarri 
i una fotografia del fons Desfilis, 
obra de Enrique Desfilis Barberà, 
conservades a la Biblioteca Valen-
ciana Nicolau Primitiu. En aques-
tes fotografies apareixen diver-
sos retaules ceràmics que no hem 
aconseguit localitzar de moment. 

PANELL SANT MATEU 

PANELL SANT ROC 
DESCONEGUT (1) 

PANELL SANT ROC 
DESCONEGUT (2)
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20. Obreres de la Verge de l’Assumpció 1934. 
Fons Desfilis Biblioteca Valenciana Nicolau 
Primitiu

21. Panells simbología bíblica de María. Podem 
observar amb més detall un que representa al seu 
interior una palmera
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PANELLS LOCALITZATS 
AL FONS FOTOGRÀFIC  
DE L’ARXIU MUNICIPAL 
DE VALÈNCIA
Com hem explicat al nostre arti-
cle, el destí de molts dels retaules 
ceràmics de l’església de la Pu-
ríssima serà València. Durant la 
Guerra Civil l’Ajuntament del cap 
i casal i el seu Museu de la Ciutat 
se converteixen en lloc de depòsit 
d’un gran nombre de bens i objec-
tes artístics, procedents de dife-
rents edificis religiosos de la ciu-
tat i de pobles propers que foren 
salvats dels incendis. També varen 
ser depositats una gran quantitat 
de panells ceràmics procedents 
d’edificis religiosos. 

Una vegada finalitzada la con-
tesa es varen celebrar exposicions 
a la Casa consistorial organitzades 
pel Servei Militar de Defensa i Re-
cuperació del Patrimoni Artístic 
Nacional. La finalitat era que els 
objectes recuperats pogueren ser 
identificats i reclamats pels seus le-
gítims propietaris. Els panells cerà-
mics emmagatzemats també varen 
ser numerats i exposats. Alguns 
d’ells van ser fotografiats abans de 
ser posteriorment restaurats. Les 
instantànies ens permeten observar 
quin era el seu estat després de ser 
arrancats del seu lloc d’origen. 

Tot i els nostres esforços només 
hem trobat entre les escasses foto-
grafies que es conserven a l’Arxiu 
Municipal de València tres dels 
panells objecte del nostre estudi. 
Són els següents:

•	 Panell San Joan de La Ribera 
amb el número 14 en  
la fotografia.

•	 Panell Font del Jardins  
número 58. 

•	 Panell Pou d’Aigües Vivificants 
número 59.
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22. Fotografia del Panell San Joan de La Ribera
23. Fotografia del Panell Font del Jardins
24. Fotografia del Panell Pou d’Aigües Vivificants



Tenim la convicció de que, a més a més,  
és possible i viable la seua tornada al lloc d’on 
mai tenien d’haver eixit, l’església Puríssima 
Concepció de Bétera.

Fins ací arriba el nostre estudi 
sobre els panells desapareguts de 
l’església de la Puríssima. La nos-
tra investigació continua, no per-
dem l’esperança de localitzar tots 
els retaules perduts. Panells cerà-
mics que són part del Patrimoni 
Cultural del nostre poble. 

Tal vegada ha arribat l’hora 
de fer justícia, des de l’Associació 
Centre d’Estudis Locals de Béte-
ra treballem per a què la perduda 
d’aquesta valuosa part del Patri-
moni de Bétera no quede en l’oblit i 
se reconega la vertadera procedèn-
cia dels nostres panells ceràmics 
ubicats actualment a València. 

CAPELLES: 

0. NAU CENTRAL:  
[F] = Fotografia antiga;  
[A] = Ajuntament de València

1. SANT JOSEP I VERGE D’AGOST: 
[C] = Corretgeria

2. NTRA. SRA. DEL ROSARI:  
[EC]= Església del Cabanyal;  
[CCHR] = Corpus Christi;  
[MB] = Museu Benlliure [MB1] [MB2] i  
[F] = Simbologia bíblica de Maria. 

3. SAGRAT COR DE JESÚS
4. SANT ROC: [MB3 i MB4], panells 
de San Roc, nau i peregrina;  
[F1], mural i pilastra intradós

5. SANT VICENT FERRER
6. NTRA. SRA. DELS DESAMPARATS
7. NTRA. SRA. DEL CARME 
8. SANTS DE LA PEDRA: 2 panells 
reubicats a cada costat de la fornícula 
dels Desamparats.

9. SANTÍSSIM CRIST
10. SANT FRANCESC: [SLL] = Panell 
de la plaça Sant Llorens

CROQUIS LOCALITZADOR DELS PANELLS DE L’ESGLÉSIA DE BÉTERA 
(segons distribució de les capelles en 1936)

Localitzador confeccionat per Joan Manuel Pons Campos
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Sant 
Andreu

[F/A]

Sant 
 Felipe

[A]

Sant
 Mateu

[F]

Sant 
Tomàs

[A]

[SLL]

[MB.4]

[MB.3]

[MB.1]

[MB.2]

[F.1]

[C]

[F]

[EC]

[CCHR]

Santiago
Major

[F/A]

Santiago
Menor

[F/A]
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