
RECORDS 
DEL SEGLE XX
Amparo Doménech Palau

Conèixer com van viure els 
nostres avantpassats és 
extraordinàriament rellevant 
per a conèixer-nos a nosaltres 
mateixos com a ciutadans 
de Bétera, per a comprendre 
millor la nostra història recent 
i així, poder projectar millor el 
nostre futur.
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1. María Campos Llistó, 1891

retrats de moments importants 
de la vida per a perpetuar la seua 
imatge al futur. A Bétera comen-
cen a tindre retrats després de 
l’arribada del tren en 1891, doncs 
les comunicacions amb la ciutat 
faciliten l’accés al progrés, la cul-
tura i l’economia.

Els retrats, al principi eren co-
pies de paper apegades sobre car-
tolines dissenyades exclusivament 
per al retrat, on al mig, en un for-
mat quadrat, redó o ovalat que 
podria triar l’usuari, es col·locava 
el retrat fotogràfic que, seguint els 
esquemes dels retrats de la pintura, 

estos podien ser de mig cos o cos 
sencer, drets, asseguts o tan sols la 
cara. També podia variar el fons 
perquè el mateix estudi disposava 
de diferents fons decoratius que hi 
tenia preparats per a cada ocasió: 
paisatge, un retaule d’un altar o un 
saló d’una casa senyorial. També 
els estudis disposaven d’elements 
decoratius Així com, columnes, 
butaques, poltrones, taules, jo-
guets, elements florals, mobles 
auxiliars,... Estos elements a més 
de ser utilitzats per a la decoració 
també hi tenia un altra funció, la 
de servir de suport als retratats i re-

tratades durant el llarg temps d’ex-
posició davant del fotògraf. Cada 
estudi contava amb una gran quan-
titat de disfresses, vestits i comple-
ments perquè cadascú poguera ficar 
en marxa la seua imaginació per a 
retratar-se i, així simular escenes 
ocurrents, imaginades o desitjades.

Molt prompte hagueren fotò-
grafs que varen eixir al carrer per a 
retratar esdeveniments importants 
o simplement treballaven per en-
càrrec i fotografiar la casa, la fà-
brica o la celebració del sol·licitant 
que solia tindre poder econòmic.

Els fotògrafs ambulants a prin-
cipis del segle xx es troben pels 
carrers de les ciutats i poc a poc 
arriben als pobles, les platges, fires 
i festes patronals, però és a mei-
tat de segle quan es fotògrafs es-
tan presents per tot arreu, tots els 
pobles hi tenen un o dos fotògrafs 
i, des d’aleshores tots els esdeve-
niments socials, familiars i festius 
queden immortalitzats.

El primer fotògraf que va tindre 
Bétera s’anomenava Picot, el seu 
estudi fotogràfic hi era al carrer D. 
José Saez i després el va canviar 
al carrer José Gascón Sirera, 45. 
El següent fotògraf va ser Quinte-
ro i l’estudi de fotografia hi era al 
carrer Alt de València, 29. Tot se-
guit, Jorge Sanchis de nom artístic 
Chordy, hi tenia l’estudi fotogràfic 
en una habitació de sa casa, però 
compaginava esta tasca amb la de 
taxista perquè ja no hi havia tanta 
demanda de fotografia, doncs les 
famílies anaven comprant-se cà-
meres fotogràfiques. Al voltant de 
la dècada de 1960 Manolo Sierra 
va muntar el seu estudi amb una 
habitació de sa casa a l’avinguda 
Constitució, 77 i realitzava les fo-
tografies de tots els esdeveniments 
del poble. Després Toni Nava- 
rro, el seu estudi i tenda s’anome-
na “Jonston” que, l’any 2008 va 

ELS RETRATS
Sempre s’ha dit: “allò que no que-
da escrit és com si no haguera exis-
tit”. Però des de la aparició de la 
fotografia, a mitjans del segle xix, 
estes paraules manquen de impor-
tància perquè des d’aleshores, és 
possible conservar imatges a través 
del temps que reflecteixen la reali-
tat d’un moment determinat. Les 
fotografies han immortalitzat mo-
ments històrics per a les persones 
a nivell individual i col·lectiu per 
a qualsevol societat: vida familiar, 
vida laboral, vida a l’escola, vida 
amb amics o com es celebraven les 
festes, altres actes socials i veure 
com es vestien. Igualment ens mos-
tren com era el nostre poble i els 
seus carrers o el seus comerços, ofi-
cis i treballs desapareguts.

Ací vull donar-li importància 
a les fotografies perquè ens van a 
servir com a document històric, es-
pecialment per a conèixer més de 
cent anys de la història de Bétera 
amb la seua gent, es a dir, com era 
la vida dels nostres avantpassats: 
els costums, les relacions, els am-
bients, el treball o el divertiment. 

Per a reconstruir la història 
d’abans i d’ara de Bétera vaig a 
fer una recerca de fotografies, 
d’eixe patrimoni familiar amb un 
valor sentimental incalculable, 
per a recopilar tot allò que ens 
parla dels nostres avantpassats, 
què és la nostra memòria o histò-
ria més recent.

Al voltant de 1860 en les grans 
ciutats de Europa i América del 
nord comencen a aparèixer estu-
dis fotogràfics especialitzats en 
realitzar retrats fotogràfics, d’es-
ta manera, comença a ser més 
accessible a moltes més famílies a 
poder tindre una representació de 
la imatge d’una persona, o dos, o 
del grup familiar. Poc a poc totes 
les famílies començaren a tindre 
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2. Camilo Aguillera, 1896
3. Elena Morris
4. Familia Palau Martínez, 1926
5. José Royo Severi
6. Madre de Juan Fuentes, “Juanito”
7. Máximo Llistó Aloy
8. Remedios Campos Broseta
9. Juan Broseta Aloy, 1933
10. La bebé Amparín en una 
agrunsadora, 1952
11. Dolores Broseta Pastor, 1941
12. Un xiquet. Foto d’estudi, 1951
13. Disfressa de Moises per a la  
“Creuada de la Bondat” 1961
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Necessitem celebrar per a po-
tenciar entre nosaltres la cons-
ciència de pertinença al grup. 
L’ésser humà és un “ser social”, 
necessita dels altres per a de-
senvolupar-se i poder ser. Sense 
relació interpersonal, des de la 
soledat i l’aïllament, l’home no 
pot realitzar la seua pròpia vida 
personal, necessita de la compa-
nya dels congèneres. La festa i la 
celebració són expressions que 
reforcen la consciència de grup. 
Ens fan veure que no som indi-
vidus aïllats sinó membres d’un 
poble, d’una comunitat d’una 
cultura, d’una tradició...: no som 
orfes, sinó fills, no estem solos 
sinó amb germans. En cada cele-
bració compartim les nostres ex-
periències (gojos, alegries, penes 
o sofriments), valorem el positiu 
i el negatiu, reafirmem el nos-
tre compromís, ens sentim més 
lligats i part del grup. La Cele-
bració forma part de la dimensió 
més simbòlica de la vida perquè, 
el ser humà té la qualitat de con-
vertir un objecte en un símbol i 
una activitat en un ritu, per este 
motiu, les celebracions ens per-
meten manifestar-nos i comuni-
car sentiments, experiències i es-
tats de la vida.

Cada Societat en les diferents 
cultures celebren els esdeveni-
ments importants de les seues vi-
des, convertint en rituals familiars 
les celebracions per atribuir els 
seus propis valors que solen coin-
cidir amb els de la cultura que es 
troben immersos. A través d’estes 
celebracions naix l’oportunitat de 
reunir-se amb familiars i amics se-
parats per la distància o un altre 
motiu, i així, enfortir els llaços de 
pertinència, al mateix temps que, 
es genera identitat familiar o de 
grup. També cal tindre en conte 
que, en les celebracions, la família 

vestits amb calçó llarg i faixa, al 
cos duen una camisa i damunt la 
brusa tradicional, al cap duen un 
mocador i capell. 

Al voltant de 1920, però al 
pobles deu anys després, comen-
ça lentament la transformació en 
la roba de vestir, sent esta més 
notable en les dones que en els 
homes, doncs dita realitat queda 
plasmada en les fotografies. Mal-
grat que, els estudis fotogràfics 
hi tenien tot tipus d’elements per 
a simular molts variats escenaris 
amb les disfresses corresponents, 
aleshores les persones retratades 
es trobaven amb un ambient ma-
riner, esportista, exòtic, o caracte-
rístic de qualsevol zona de España 
perquè entre les disfresses i l’am-
bientació convertien al retratat en 
un/a personatge: explorador, ma-
riner, músic, folklòric, esportista, 
cupletista...

Segons es pot observar en la 
data de les fotografies, les faldes 
de les dones s’acurten deixant 
veure els peus i una part de les 
cames, apareixen les bruses i els 
vestits d’una sola peça, van desa-
pareixent els monyos, docs al ta-
llar-se’l, apareixen curtes melenes 
i comencen a estilar-se les ones.

A Bétera tots el diumenges apa-
reixia més d’un fotògraf per a fer 
retrats a tothom, eren xicotetes 
fotografies de la cara semblants a 
les que hui necessitem per a fer el 
Document Nacional d’Identitat. 

CELEBRACIONS 
FAMILIARS
La Celebració és un element uni-
ficador, que dona coherència a la 
vida. Necessitem celebrar el que 
vivim, i viure el que celebrem. Si 
no fora així, la celebració queda-
ria en el terreny del merament lú-
dic o teatral.

ser el segon nomenat als guardons 
Goya de fotografia de celebracions 
va continuar en el reportatges fo-
togràfics de totes les celebracions 
familiars i festives. Però no més 
començar el segle el poble ha gau-
dit tres estudis fotogràfics pro-
fessionals i els tres al carrer José 
Gascón Sirera: Jonston, Profovi i 
Vicent Bes Piá “audio-visuales”, 
sent este últim un professional 
format a l’escola de Imatge i So. 
Cal destacar que, fins els anys 
1970 encara anàvem a Valencia a 
buscar una foto d’estudi amb el 
vestits de comunió o els nuvis el 
dia de la boda, així com la foto 
d’estudi a alguna obrera. 

Les fotografies d’estudi que tro-
vem a Bétera són majoritàriament 
retrats realitzats als estudis foto-
gràfics de València. Als retrats po-
dem apreciar que, lluïen els seus 
millors vestits per a immortalit-
zar cadascú la seua identitat que 
per a tal ocasió s`havien preparat, 
aleshores el fotògraf sabia cap-
tar la intencionalitat i procurava 
crear un ambient adient amb un 
fons, mobles, elements decoratius, 
postura, mirada, il·luminació... 
sempre per a satisfer la imatge de-
sitjada del client o la clienta.

Estos primers retrats a més de 
mostrar-nos a cada persona, tam-
bé ens mostra com era la societat: 
els homes mostren una imatge 
seriosa, elegant, segurs d’ells ma-
teixos i les dones podem observar 
una imatge de recolliment, amb 
dolçor i senzillesa amb un ventall, 
un rosari o un llibre. Però també 
ens mostren la moda, classe social, 
donat que, les persones humils no 
hi tenien retrats. Les dones les tro-
bem vestides amb faldes llargues 
molt amples fins als peus i damunt 
un davantal, el cos cobert amb 
un mocador i els cabells replegats 
amb un monyo. Els homes van 

14. Familia Claracoto, Ismael Martínez,
José Martínez, 1920
15. Familia Paco Clavel
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16. Primera comunió de les xiquetes nascudes 
l’any 1956
17. El rector D. José Mª Albert amb els xiquets 
de Primera comunió de l’any 1970
18. Primera comunió de les xiquetes, 1970

reuneix a als seus membres per a 
compartir junts eixe moment im-
portant d’alegria com son: els nai-
xements amb el batejos, els ani-
versaris, les primeres comunions 
i les noces. Totes les famílies de 
Bétera –i de tots els llocs–, guar-
den per a sempre recordar estos 
esdeveniments familiars en foto-
grafies amb familiars i amics per a 
reviure les emocions de moments 
transcendentals de la vida. És a 
partir de la segona mitat del segle 
xx quan apareixen més quantitat 
de fotografies perquè és quan ja hi 
ha fotògraf al poble.

Ara volem fer un repàs de l’evo-
lució de les celebracions familiars:

Un naixement 
Era, i és, un esdeveniment impor-
tant i motiu de gran alegria per a 
la família, i com a conseqüència, 
el bateig era, –ara menys–, una ce-
lebració familiar de incorporació i 
iniciació a la Fe de la religió dels 
pares i família que, queda immor-
talitzada amb fotografies per a re-
cordar a més de l’acte, a tots els fa-
miliars assistents. Així començava 
la història gràfica del recent nascut.

Tenint en compte que, en la 
civilització Cristiana, com tot ha 
evolucionat i s’han anat adaptant 
a les necessitats socials, no sem-
pre s’han celebrat els sagraments 
com ara, doncs és a partir del se-
gle xi quan l’Església considera 
convenient realitzar el sagrament 
del Baptisme (o d’iniciació) als 
xiquets com més prompte millor, 
pel perill de mort, és quan es ge-
neralitza el Baptisme dels xiquets, 
convertint-se en l’única praxi 
baptismal, doncs avanç existia 
el catecumenat i es batejaven per 
Pasqua als adults. 

El sagrament del Baptisme de 
xiquets continua sent la manera 

en què la majoria dels catòlics in-
gressem a l’Església, però no va 
ser fins al Concilio Vaticano II 
l’any 1969 quan es va publicar un 
Ritual per al Baptisme de xiquets.

El bateig, fins la dècada de 
1960 es realitzava als dos o tres 
dies després del naixement sense 
esperar al cap de setmana, alesho-
res la celebració no estava envolta 
de tanta festa com ara perquè, la 
mare generalment n’hi participava 
per estar recuperant-se del part, 
sols hi participaven les persones 
més intimes de la família. La xi-
queta o el xiquet anava a l’església 
als braços de la comare, que solia 
ser una xica jove propera a la fa-
mília, els padrins era com ara, un 
home i una dona que ja haguera 
rebut, el bateig, la comunió i la 
confirmació doncs son els respon-
sables de transmetre la fe cristiana 
al/la batejat/da, en absència dels 
pares. Al finalitzat la cerimònia, 
la festa era a la porta de l’esglé-
sia, on es congregaven les xiquetes 
i xiquets de la família, d’amics i 
del veïnat per a replegar tot el que 
llançaven els padrins: caramels, 
ametles ensucrades i monedes de 
0,05, - 0,10, - 0,50 i 1 pessetes, 
segons avançava el poder adqui-
sitiu de l’època, en l’actualitat, el 
corresponent a euros

Com el/a protagonista és la cri-
atura, esta anava vestida amb un 
vestit especial, sols per a batejar, 
i s’anomenava bolcada: un vestit 
molt llarg amb capa i caputxa 
més o menys rica segons el nivell 
econòmic de la família. De vega-
des una mateixa bolcada servia 
per a batejar a tots els membres 
de una família al llarg de genera-
cions. Des de finals del segle xx 
les xiquetes i xiquets són batejats 
més fadrins, per tant, ja ni van en 
la bolcada, estrenen un vestit bo-
nic de carrer. 

Els aniversaris
Segons anava augmentant el po-
der adquisitiu de les famílies, so-
bre tot als pobles, començaven 
a celebrar els aniversaris, i això 
dona inici al voltant de la dècada 
de 1960, malgrat que, els pares, 
iaios i germans i els padrins feli-
citaven als xiquets amb dos besos 
i uns caramels. En la següent dè-
cada entrem amb la societat de 
consum i ràpidament, les famílies 
ho celebren tot amb dinars o be-
renars i regals amb especial pro-
tagonisme pels xiquets i xiquetes.

La primera comunió
El sagrament de l’Eucaristia (tam-
bé considerat d’iniciació), és el 
Concilio IV de Letrán en el 1215 
quan comença a exigir-se que, per 
a rebre l’Eucaristia hi havia que 
tindre us de raó almenys i, es rea-
litzava al temps de Pasqua, per este 
motiu l’edat de la primera comu-
nió ha variat de set als nou anys, 
sempre en temps de Pasqua, però 
això ja fa temps que va canviar i es 
celebra, quan ve bé a la família o 
el costum del centre escolar religiós 
d’on estiga escolaritzat. 

Durant tot el segle xx, sobre 
tot als pobles, es realitzava el dia 
assenyalat per Sr. Rector, a Béte-
ra fins la dècada de 1970, sempre 
es celebrava el dia de l’Ascensió 
en la parròquia de la Puríssima 
que sempre era un dijous de les 
primeres setmanes de maig, i la 
parròquia Verge dels Desempa-
rats, primer a l’Ermita i des de 
1978 a l’actual parròquia ha ce-
lebrat les primeres comunions el 
segon diumenge de maig, dia de la 
Verge patrona dels valencians. Al 
augmentar la demografia al mu-
nicipi, les dos parròquies han fets 
els torns que han necessitar per a 
celebrar el sagrament de la prime-
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alitzat davant d’un sacerdot per 
a rebre la seua benedicció. És en 
esta època quan sorgeix, a Roma, 
el vel de la núvia.

Després del primer mil·lenari, 
les noces havien de celebrar-se 
abans de la missa i a la porta de 
l’església. Això va succeir perquè 
hi havia homes que forçaven a les 
dones a casar-se, fins i tot sense ce-
lebrar el ritu del matrimoni, per-
què este ritu era privat i, de vega-
des, algunes persones vivien lluny 
i era difícil comprovar el casament 
d’una parella. Per a protegir el 
consentiment de la dona, l’Esglé-
sia va resoldre transformar les no-
ces en un acte públic, preguntant 
a ella davant de tots, si acudia a 
l’acte per la seua pròpia voluntat 
i consentia lliurement contraure 
matrimoni amb eixe home.

En el Sínode de Ruan, en 1012, 
l’Església va cancel·lar el ritual 
del pare que, abans de la nit de 

ra Comunió. L’acte era i segueix 
sent comunitari amb uns rituals 
establerts que, sols s’han suprimit 
els anys de pandèmia: –punt d’en-
contre pels xiquets/es amb els pa-
res per anar tots junts amb música 
a parròquia corresponent, missa i 
primera comunió amb l’ordre es-
tablert–. Les xiquetes sempre han 
dut un vestit especial per a tal acte, 
segons l’època era: blanc, rosa, de 
monja i de falangista (anomenat 
també de margarita sols se’l posa-
ren l’any 1940 les xiquetes majors 
de deu anys, perquè durant els 
anys de la contesa no hi hagueren 
comunions) amb diferents llargà-
ries, segons la intenció de seguir 
donant-li us o no per a utilitzar els 
diumenges. Els xiquets en un prin-
cipi solien dur vestits de mudar i, 
amb el pas del temps es vestien de 
mariners de diverses graduacions. 
Els vestits de combregar tant de 
les xiquetes com els del xiquets, 

si no eren pensat per a continuar 
donant-li us, especialment els diu-
menges, eren guardats per a un 
altre membre de la família, ger-
mans, cosins o inclòs fills o filles.

Esta celebració ha evolucionat 
al llarg del temps i, el consumisme 
de la societat capitalista ha tingut 
molt a veure, dons ha passat de 
celebrar un dinar en casa amb la 
família més propera a fer un gran 
convit amb familiars amics dels pa-
res i dels xiquets, on cadascú apor-
ta el seu regal i les cases s’omplin 
de roba, joguines i altres objectes.

Els casaments
Al recordar la història hem d’acla-
rir els següents punts:

En els primers segles, les noces 
es realitzava a casa, sense la neces-
sitat del sacerdot. A partir de l’any 
400 d. C. l’Església exigeix que el 
sagrament del matrimoni siga re-
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19. Convit de noces, 1969
20. Convit de noces, 1969
21. Totes les xiques amb davantal blanc 
preparades per a servir un convit, al voltant  
de 1966

noces, beneïa l’habitació i les ali-
ances de casats. 

En el Concili de Trento (1545) 
es va decidir que les noces havia 
de realitzar-se davant del rector i 
dins de l’Església, per a evitar els 
casaments clandestins. Així va con-
tinuar fins que el Concili Vaticà II 
(1962) que va enriquir el ritu, asse-
nyalant de manera ben clara quins 
són els deures dels esposos. Este 
és el ritu del matrimoni que tenim 
hui, per tal motiu, s’anomena sa-
grament de servei a la comunitat.

Donat que, el matrimoni és un 
moment molt important i decisiu 
en la vida de les persones, és el 
moment d’eixir de una família 
per a formar un altra, i per tant, 
l’inici d’una nova vida amb totes 
les sorpreses que du la vida i amb 
un altra persona, per tal motiu, 
es necessita una preparació prè-
via: conèixer-se el millor possible 
per a decidir, des de preparar una 
nova casa fins el resto de la vida 
en parella. Aleshores per ser tan 
important, i a més implica a dos 
famílies, el casament és la cele-
bració més gran, preparada i es-
perada de tothom: La preparació 
començava amb el festeig, doncs 
les relacions entre una dona i un 
home fins l’últim quart del segle 
xx no es pareixien res a les d’ ara, 
aleshores hi havia un mon de xics 
i un altre de xiques, que comen-
çava en l’escola i continuava en 
la vida quotidiana; al home li 
era tot permès i la dona li era tot 
prohibit, fins la cultura. Fins la 
dècada de1960, quan una xica i 
un xic parlaven unes poques ve-
gades, de seguida eren assenya-
lats com a nuvis. Quan la famí-
lia, especialment la de la xica, 
dona el vistiplau a la parella, les 
relacions eren formalitzades, ha-
via que seguir una normativa i 
s’establia un control que sols era 

aplicat a la dona: sempre que la 
parella eixia de casa per diverti-
ment com, anar a un espectacle 
(cinema o teatre), passejar, ball 
o qualsevol altra activitat, sem-
pre hi havia d’anar acompanyats 
de alguna persona de confiança 
de la família de la novia (germà/
na, tia o mare) per allò de salva-
guardar o justificar l’honor i la 
honra d’ella, però l’home no te-
nia que justificar o salvaguardar 
res, tot li era permès. Afortuna-
dament tot ha canviat; el festeig 
ha canviat, les relacions humanes 
han canviat, però em sembla que 
molts homes no volen entendre 
la evolució social, una evolu-
ció igualitària, justa, necessària 
pel a la dona, però el sentit de 
dominació, pertinença i de pos-
sessió d’alguns homes, els du a 
maltractar i fins i tot, a matar a 
les dones. Nosaltres no estem en 
guerra, sols volen ser iguals. Esta 
lluita per la igualtat està costant 
moltes vides i les dones no volen 
guerra, volen viure en pau amb 
el home que un dia li diguem SÍ, 
respectant i sent respectades. 

La celebració al igual que el 
bateig i la primera comunió te-
nia i segueix tenint dos parts: la 
religiosa que ha evolucionat en 
horari, participació de familiars i 
poc més, després és la celebració 
familiar i social o convit ha can-
viat molt, sense oblidar-se dels 
vestits dels nuvis, estes tres coses 
que anaven en consonància amb 
el poder adquisitiu de les famílies i 
moda de cada temporada.

La cerimònia religiosa a Béte-
ra fins la dècada de 1970 sempre 
era pel matí i prompte, doncs hi 
havia que anar en dejú a l’església 
per a prendre la comunió, amb el 
temps, va canviar la normativa i 
cada vegada es retardava més la 
cerimònia religiosa fins que, es po-

dia elegir qualssevol ora del matí 
o de la vesprada.

Segons l’hora de la celebració 
religiosa, després venia la cele-
bració social o familiar: un gran 
desdejuni, un gran dinar o un 
bon sopar que fins els anys 60’ 
sempre es celebraven en les cases, 
es criaven els animals (pollastres 
i conills) en casa, es guisava en 
casa i es menjava en casa. Prepa-
rar un dinar de noces que sempre 
hi havia més gent, que en una 
comunió perquè implicava a dos 
famílies, ocupava una setmana: 
primer es feien les orelletes, un 
dolç artesanal elaborat en casa 
amb la col·laboració de moltes 
dones; un altre dia, amb l’oli de 
fregir les orelletes es feien les co-
ques fines amb farina i anís que 
es coïen al forn igual que el patís 
de noces d’ametlla i ous, este era 
el dolç típic de qualsevol celebra-
ció, malgrat que, també es feren 
tot tipus de galetes i pastissos; 
la vespra de la celebració es ma-
taven els animals i es preparava 
la carn per a fer una bona olla 
amb tota la menudesa, ossos de 
vaca i parts de gallina per a pre-
parar una sopa de noces, també 
es deixa preparada la verdura 
per a guisar unes grans paelles, 
desprès una fruita del temps i el 
dolç. Si no es disposava de la su-
ficient vaixella, al poble es podia 
llogar el que es necessitava tant 
per a guisar com per a menjar. 
Este era el típic dinar de noces, 
segons creixia el poder adquisitiu 
de les famílies augmentaven els 
plats amb aperitius, o afegint un 
altre plat després de la paella amb 
algun tipus de carns. Cal desta-
car que la família que no s’atre-
via a guisar este menjar, al poble 
hi havia unes quantes dones que 
sempre estaven dispostes a guisar 
amb la garantia d’èxit, no cobra-
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22. Fotografia d’estudi de les noces de Carmen 
Llistó Ramón i Francisco Clavel Tafalla, 1940

diumenges i després esta activitat 
va passar dalt del saló, anomenat 
discoteca “Comic”. Després de la 
pandèmia COVI ha segut traspas-
sat a una altra empresa i segueix 
donant servei al poble. 

Ara cal explicar com eren els 
vestit per a les noces. Fins la dèca-
da de 1940 era prou comú que el 
nuvis estrenaren un vestit de car-
rer que després era utilitzat per a 
diumenges i festius, els padrins no 
sempre estrenaven vestit perquè 

ven diners, però sí tenien la ga-
rantia de què tots li pagaven amb 
menjar per a elles i la família, per 
a servir el dinar es buscaven unes 
quantes xiques joves que, amb un 
bonic davantal blanc servien als 
comensals, després dinaven elles 
i lis donaven menjar per a la fa-
mília, tampoc era costum cobrar 
diners. Al dia següent, totes les 
dones que podien, cuineres, cam-
breres i familiars acudien a la 
casa per deixar-ho tot net i tornar 
tot el que s’havia amprat o llogat, 
dinaven totes juntes i se n’ana-
ven a casa amb algunes sobres de 
menjar, especialment dolços.

Al voltant de 1962 es va obrir 
un saló per a realitzar convits que, 
disposava de arreglo per a gui-
sar, taules cadires i vaixella per a 
menjar i servir. Com este servei va 
resultar exitós, en pocs anys es va-
ren obrir primer un i, després un 
altre saló de celebracions, on els 
familiars sols hi tenien que triar el 
menú, com ara (aleshores sols es 
podia triar: entremesos o a elegir, 
sopa, paella i carn entatxonada). 

El primer saló el va fer Maria 
Casanoves “la xeringa” l’any 
1962, on és hui la finca de les 
“Alfàbegues” era una gran casa 
senyorial, la planta baixa es va 
convertir en el gran saló de men-
jar i al pati estaven els paelleros, 
doncs ella vivia dalt. Molt promp-
te va començar la demanda d’este 
servei i, tres anys després es va 
obrir el saló anomenat “Les Co-
rones” per Carmen Aloy Zarago-
zá “la russa” al carrer Juan Bau-
tista Martínez nº 26, la casa que 
enfronta amb carrer José Gascón 
Sirera, malgrat que, abans, ella ja 
llogava tot tipus de vaixella i els 
diumenges llogava el gran saló 
als majorals que, contractaven 
una orquestra per a fer ball pels 
joves, tot un èxit. La seua ger-

mana Tonica Aloy Zaragozá “la 
russa” que també llogava vaixe-
lla, va construir un saló dalt de sa 
casa al carrer José Gascón Sirera 
nº 34, però l’any 1972 va inaugu-
rar l’actual saló Azohor al carrer 
Ramón y Cajal nº 23, on les filles 
i fils han continuat el negoci de 
sa mare fins la jubilació, on rea-
litzaven tot tipus de celebracions 
amb dinars, sopars i el servei de 
catering. Este saló es va preparar 
per a discoteca que funcionava els 
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23. Anita Palau i Mateu Doménech, 1946

solien dur el de les seues noces o 
el mes nou que tingueren. Els ves-
tits de noces tal i com els entenem 
ara, començaren a utilitzar-se en 
la burgesia a finals del segle xix, 
però no arriba al poble fins des-
prés de la contesa. Les fotografies 
que s’observen ho demostren. Poc 
a poc es va generalitzant el típic 
vestit de noces i els padrins també 
milloren la indumentària: la pa-
drina amb teula espanyola i man-
tellina, pamela o tocat de cap.

Fins la dècada dels 70’ els pa-
drins eren: el padrí de pila del nuvi 
i la padrina de pila de la núvia, 
després fins ara el padrí és el pare 
de la núvia i la padrina la mare 
del nuvi. Fins a finals el segle xx 
s’acudia a peu a l’església o al jut-
jat amb el següent ritual: el nuvi 
amb la padrina, els seus familiars 
i amics anaven a casa de la núvia i 
des d’allí eixia la comitiva; primer 
la núvia amb el padrí, després el 
nuvi amb la madrina i tot seguit 

familiars i amics, la gent solia eixir 
a la porta de casa per veure passar 
la desfilada.

Al poble, “la lluna de mel” 
va tardar en posar-se de moda, 
els novençans no feien viatge de 
noces, amb l’arribada del tren 
(1891) començaren a fer una vi-
sita a València i aprofitaven per 
a retratar-se i com a molt feien 
una nit, poc a poc i segons el 
poder adquisitiu dels novençans 
es prolongava un o dos dies més 
fins que, el viatge ja era progra-
mat, segons la moda i disponibi-
litat econòmica. Molt prompte 
arribaven els desitjats fills perquè 
era el primer o únic objectiu de 
la vida matrimonial, formar una 
família. Hui dia han canviat els 
objectius, les prioritats i les valo-
racions de viure la vida.

VIDA SOCIAL I LABORAL
No deguem oblidar els records 
que ens han deixat les fotografi-
es de la vida social i laboral que 
segons es va anar popularitzant la 
fotografia a Bétera i es va obrir un 
estudi fotogràfic, a tots lis agra-
dava tindre un record del lloc 
de treball amb les companyes i 
companys, aleshores requerien al 
fotògraf del poble per a immorta-
litzar el moment que, com es pot 
apreciar igual és un magatzem de 
raïm com un taller de costura, una 
representació teatral o un grup de 
quintos que se’n anaven a realit-
zar el servei militar obligatori.

Els clavaris o clavariesses de 
qualsevol festivitat també sol·lici-
taven els serveis del fotògraf per 
a recordar en qui, com i quan va-
ren celebrar tal festivitat que, fins 
la dècada de 1970 es celebraven 
moltes amb la missa en l’església  
pel matí i la corresponent proces-
só per la vesprada.  
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24. Quadrilla de dones i homes que van a 
collir taronja, 1965
25. Magatzem de Paco “Els Morenos” del 
C/. Colón. El dia 22 d’agost  
de 1963 les obreres i majorals visiten a les 
dones que netegen raïm
26. Treballadores de la fabrica de teixits 
“El Mislatero” Vicente  
Delgado, 1962
27. Tall i confecció, 1953
28. Xiques de Bétera van a aprendre 
costura a casa de la modista Anitín
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29. Quintos, 1953
30. Grup de teatre “Pepeta Ricart”

31. Els clavaris del Crist de 1955 pel carrer del 
Calvari sense asfaltar
32. Ofrena de les alfàbegues de 1930
33. Obreres i clavariesses de Sant Roc, 1930

34. Obrera infantil Mª Carmen Cremades i 
sombriller J.L.Clavel, 1957
35. Pastoretes i pastorets, 1968
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