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Identitat
Foguera Sèneca-Autobusos 2022



La identitat és el conjunt de característiques 
que permeten distingir a una persona o a un grup i 
Sèneca-Autobusos té la seua pròpia.

Una identitat definida al llarg dels anys, 
una aposta ferma per la defensa de la Festa 
de Fogueres, les tradicions, la cultura i la ciutat 
d’Alacant. Des de 1932, s’ha forjat una identitat que 
defineix l’esperit, el treball i l’amor per la música, la 
pólvora i el foc però, especialment, una identitat que 
inclou la importància de les persones, de la unió, del 
respecte, la humilitat i la companyonia, en definitiva, 
la identitat de la família Sèneca.

La nostra identitat s’ha forjat al llarg dels 
90 anys que avui complim al món de les Fogueres, 
on els foguerers i foguereres, des de Quiroga a 
Sèneca-Autobusos, sempre hem remat en una 
mateixa direcció, amb la mateixa intensitat i amb 
un mateix objectiu: gaudir de la Festa dia rere dia i 
any rere any.

Aquests trets marcats d’identitat, aquests 
símbols i valors permeten resumir la història de 
Sèneca-Autobusos recollida en vivències, records, 
anècdotes, però especialment en sentiments.
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Dècada d’arrancada feliç, esperançada, 
aquells anys trenta en els quals 1932, l’any 
fundacional de Sèneca-Autobusos, s’inscriu en el 
nostre record, encara no saben, tot i que des de 
diversos fronts s’intueix, que està per venir una 
època de desfetes brutals, massives, bèl·liques, 
algunes ja enquistades des del començament de la 
centúria. Però ja ens n’ocuparem. 

Al cap i a la fi, ens trobem en el decenni que 
parteix amb les locomotores dièsel i elèctriques 
començant a circular pels raïls que fins llavors 
havien dominat les de vapor; en què les tècniques 
constructives li comencen a plantar titlles 
anomenades gratacels a les ciutats, al capdavant 
amb els novaiorquesos edificis Empire State, amb 
381 metres d’alçària i declarat el més alt del món 
el 1931, acabat de construir, i Chrysler, de 319 
pisos i finalització el 1930; i en què dues persones 
arriben, el 27 de maig de 1931, per primera vegada, 
a l’estratosfera… amb globus, clar: l’investigador i 
inventor suís Auguste Pickard (1884-1962) i el seu 
assistent, Paul Kipfer (belga nascut a Suïssa, encara 
que en algunes fonts se l’anote com a enginyer 
alemany, la seua biografia va quedar eclipsada allà en 
les altures, però va nàixer el 1905 i va morir el 1980).

A part, i ressaltem-ho, la dècada també 
començarà temperant una progressiva emancipació 
femenina que, per desgràcia, els dramàtics 
esdeveniments dels seus últims anys frenaran, 
si més no momentàniament, per a realimentar-se 
quasi amb fúria durant el seu mutis pel fòrum vital. 
Però aquests són uns altres temes. Ens interessen 
ací, a l’efecte d’intentar, si més no entendre què 

succeeix en l’època en què a Espanya la segona 
República queda proclamada el 14 d’abril de 1931, 
després de la dictadura de Miguel Primo de Rivera 
i Orbaneja (1870-1930), del 13 de setembre de 
1923 al 28 de gener de 1930, amb la dimissió del 
general, i la breu “dictablanda” del militar d’idèntica 
graduació, i pila baptismal cubana, Dámaso 
Berenguer Fusté (1873-1953).

El cas és que la dona comença a jugar un 
rol superior al fins ara assignat per la societat 
contemporània, perseguint la igualtat de drets, fins i 
tot en una Espanya que la història, unes vegades en 
el terreny de la hipèrbole i unes altres no tant, ens la 
pinta a la llum d’un sol rural i a l’ombra d’un cresol 
miserabilista. Però això, es notava a peu de carrer, per 
exemple, a Alacant?

Servisca’ns el cas mateix de la foguera 
Sèneca-Autobusos, en aquell 1932 fundacional 
batejada com a Carrer Quiroga, quan un grup de 
dones s’afanyen per dotar d’una comissió el districte. 
La realitat és que, en aquells temps, amb la segona 
temptativa republicana, a la dona encara no se la 
considerava capacitada per a realitzar bona part 
de les tramitacions oficials; d’ací, posar-ne un nom 
masculí al capdavant. Al final, en la presidència 
apareix ressenyat Francisco Olcina, els esbossos del 
qual serveixen perquè Vicente Olcina s’encarregue 
de la construcció del monument ‘La font del saber’.A 
aquest ―segons les referències― prestigiós escultor 
les mencions més habituals només li concedeixen 
hui ser germà de Marina Olcina (1921-2014), a qui 
els cronicons li adjudiquen ser la primera regidora del 
consistori alacantí (realment la quarta, segons relata 
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el bagul dels records autòctons, encara que sí que 
possiblement la més jove a exercir el càrrec, ja que 
el va assumir, el 1938, plena Guerra Civil, amb tan 
sols 17 anys); i de Francisco, ni en parlem, clar. 

Hui se sap que fins i tot la foguera va ser 
construïda per la comissió mateixa. Però no hi havia 
cas, encara. I amb el sinistre finalitzar de la dècada, 
tardarà a haver-ne: per exemple, amb la constitució 
de la barraca Tot Bacores, a l’agost de l’any 1989, ja 
en plena reconstitució, i reconstrucció, democràtica. 
Es tracta d’un col·lectiu fundat i gestionat només 
per dones. No obstant això, malgrat tots els pesars, 
en els trenta del segle passat, el 1932, la dona 
començava a poder dir, o a poder dir més, les moltes 
coses que havia de dir. Si fins al cinema, sempre a la 
cerca de nous públics, s’hi va fixar.

[Fig.1]

La dona havia començat, en l’àmbit 
internacional, a desbaratar l’arquetip que 
tradicionalment se li reserva per a, a can-
vi, crear possiblement un altre paradig-
ma: la imatge suposadament alliberadora 
de la ‘flapper’, dansarina, coqueta a vega-
des fins a la pura desvergonya, fumadora 
(amb filtre) i bevedora, encara que siga 
d’amagat; amant de les festes, sofistica-
da i alhora senzilla i desenfadada (vesteix 
alegrement, la majoria de vegades mini-
faldillera, generalment amb els cabells a 
la ‘garçonne’). Potser ara no sembla, en 
absolut, una icona especialment femi-
nista; més aviat quasi se’ns representa, 
si seguim al peu de la lletra algunes de 
les crítiques formulades des de postures 
contemporànies, com un reprovable som-
ni purament masculí: la dona tan allibera-
da que fa el que vol… en matèria sexual. 
Però en aquell moment, tot i que siga en-
cara de manera superficial (en el fons, les 
històries de ‘flappers’ les dirigeixen sem-
pre, a les xiques, en literatura, cinema o 
còmic, cap a unes “bones noces”), porta 
inscrit la paraula “independència”.

Però d’on ve això de les ‘flappers’? 
Colleen Moore (1899-1988; en realitat, Kat-
hleen Morrison) va introduir en la pantalla 
el model; Clara Bow (1905-1965) li va do-
nar forma i es va convertir en la més famo-
sa ‘flapper’ cinematogràfica; i el dibuix ani-
mat Betty Boop, creat pels germans Dave 
(1894-1979) i Max Fleischer (1883-1972; 
pare del cineasta Richard Fleischer, 1916-
2006) per a la Paramount, el va convertir 
en pura fantasia. El fantasma de la visió 
masculina d’una dona sempre disposada 
apareix hui retratat negativament en mol-
tes anàlisis, que no obstant això no tenen 
en compte que Betty Boop, amb les seues 
insinuacions, la seua cara estil “morritos”, 
i aquests pintats com un cor, és filla d’una 
sèrie d’historietes que triomfen per l’èpo-
ca, les ‘girls strips’ o tires de xiques, escri-
tes i dibuixades moltes d’elles per dones 
amb destí a un mercat que creix cada ve-
gada menys tímidament: el públic femení. 

D’acord, és cert que no hi ha femi-
nisme darrere de tal decisió, si de cas, un 
altre “isme”, el pur mercantilisme: exis-
teix un nínxol de mercat a cobrir i punt. 
Però per primera vegada la indústria de 
l’oci repara en aquest segment consumi-
dor d’una forma massiva: encara que se-
guint pautes marcades per empresaris, 
majoritàriament homes, serà capaç de 
crear, de manera, podria dir-se que indus-
trial, el seu propi producte a consumir.

Així, basant-se en els referents citats, 
però també i sobretot, almenys oficialment, 
en la cantant Helen Kaye (1904-1966), a la 
qual s’atribueix la creació de la cançó tipus 
‘poo-poo-poo-doo’ o ‘boop-a-doop’, naix 
aquest personatge que intervindrà, en una 
primera etapa, en vuitanta-nou curtmetrat-
ges. Inicialment, un encreuament entre hu-
mana i caniche francès que a partir de les 
pel·liculetes ‘Any Rags?’ i ‘Boop-Oop-A-Do-
op’, estrenades respectivament el 2 i el 16 
de gener de 1932, començarà a cobrar la 
seua estampa definitiva, aquella que, mal-
grat la censura de cada país, enlluernarà 
xiquets i majors.

Encaràvem ja, doncs, la dècada 
dels trenta allà fora, però a Espanya solen 
arribar sempre les coses amb el seu cor-
responent retard. El cas de ‘Betty Boop’ 
resulta paradigmàtic, alhora que curiós, 
donat el paper que reserva el franquisme 
a la dona. Encara que els curts de Betty 
Boop ja s’havien projectat en la Repúbli-
ca en cinemes espanyols, viuran aquests 
una segona etapa de prosperitat per les 
pantalles nacionals. Durant la postguerra 
i més allà, als cinemes alacantins, algun 
amb sòl de fusta, la xicalla, a més d’ar-
replegar tota la misèria (puces i alguna 
xinxa) del sòl, s’engolia en el programa 
infantil el corresponent curt de la Betty 
(no pronunciaven els xiquets ‘bup’, sinó 
‘boop’), i cantava “la Betty Boop, la Betty 
Boop, los Tres Cerditos y el Lobo Feroz”, 
als sons de la sintonia d’‘El Gordo y el Fla-
co’: Oliver Hardy (1892-1957), en realitat 
Norvell Hardy; i Stan Laurel, o siga, Art-

[Fig.1] La comissió de Quiroga al taller, 1932. Revista Estampa 25-06-1932.

El regne de les boquetes pintades
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hur Stanley Jefferson (1890-1965); tots 
dos triomfen com a parella còmica en les 
pantalles, primer en els curts muts, des 
de 1927 fins a 1951. 

En fi, com descriu en la seua enciclo-
pèdica ‘Histoire du cinéma’ (1967-1980) el 
cineasta i alhora crític i teòric del cinema 
Jean Mitry (1904-1988; bo, es deia en re-
alitat Jean-René Pierre Goetgheluck Le 
Rouge Tillard des Acres de Presfontaines, 
però quedem-nos-en amb el pseudònim), 
“la joveneta tendra i pura, víctima fàcil de 

D’estilismes i maneres vivencials te-
nim exemples en la mateixa premsa ala-
cantina de l’època. El número 538 (segona 
època) d’‘El Tio Cuc’ (respectant l’ortogra-
fia de les cartel·les en pur dialecte alacantí, 
‘diputat a Corts per El Rebolledo, defensor 
de la chusma y de la chent de tro’, i reivindi-
catiu fins i tot en la seua ubicació, al 17 del 
carrer de Pablo Iglesias), el corresponent 
al 26 d’agost de 1933 (a 10 cèntims ―de 
l’època― l’exemplar, escolten), conté acu-
dits on se’ns parla, a més, implícitament, 
del ‘paper’ social de la dona en l’època, 
també dels vestuaris que es portaven. 

En un, dues dones amb minifaldilla 
genollera miren la llista de la loteria. Dar-
rere d’una d’elles, amb cabells curts, un 
home (barret, jaqueta, pantalons de folgats 
camals) li posa a la xica la mà al darrere, a 
la qual cosa aquesta respon (i continuem 
respectant l’ortografia en alacantí): “Ya te-
nia ganes de que me tocara i per fortuna ma 
tocat”. En un altre, dues xiques vestides de 
manera semblant, fins i tot una mica més 
minifaldilleres, conversen assegudes. “¿Es 
molt elegant el teu novio?”, pregunta una, a 
la qual cosa li respon l’altra: “Molt. ¡Si ve-
gueres que calçoncillos de seda porta!”

D’acord, el primer, vist hui (en una 
altra època i altres interioritzacions soci-
als, recordem-ho), no deixa de tenir el seu 
punt d’enfocament masclista, mostrant 
la dona com a “buscona” (així es deia po-
pularment; bo, es deien, i es diuen enca-
ra, coses més fortes, que els prejudicis 
a vegades s’enquisten quasi eternament, 
però deixem-ho ací). També al segon li 
podem adjuntar la mateixa anàlisi, si més 
no a rajaploma, però amb almenys una 
matisació: la de palesar, en descriure en 
segon pla relacions sexuals no matrimo-
nials, una certa emancipació de la dona.

presumits seductors, es va esvair davant 
la ‘flapper’, la jove espavilada, esportiva, al 
dia de tot, coqueta (però no massa) i que, 
fins i tot sent pobra, podia casar-se amb 
el jove hereu”. A part, “el divorci, bandejat 
anteriorment de qualsevol intriga novel-
lesca que no fora ‘gran literatura’ (és a dir, 
reservat per a l’elit)”, es democratitzava. 
Així, “la dona podia abandonar el marit 
decebedor; abandonada per un espòs 
culpable, podia cercar en un altre lloc un 
consol provisional o definitiu”.

‘El Tio Cuc’ no era precisament un 
mitjà ultraconservador o directament 
carca, sinó tot el contrari: s’enfila pel cor-
riol esquerrà. El seu fundador, l’escrip-
tor i periodista alacantí Josep Coloma i 
Pellicer (se suposa que nascut el 1874), 
es va dedicar des de 1914 fins que mor 
d’un atac al cor, la nit del diumenge 8 de 
novembre de 1936, a la direcció d’un pe-
riòdic que el 1931 ha incorporat el gra-
màtic castellut Enric Valor (1911-2000) 
a la Redacció. Valor va ser un dels impul-
sors, des de la seua posterior labor aca-
dèmica, de la normalització lingüística 
valenciana, a través de les anomenades 
“Normes de Castelló”, del 21 de febrer de 
1932, a partir d’estudis macerats segons 
els treballs fabrians, això és, de l’engi-
nyer industrial i lingüista català Pompeu 
Fabra (1868-1948). 

Els satírics viatges amb globus del 
Tio Cuc i el Cuquet encara estan escrits 
majoritàriament en alacantí, és a dir en 
la variant de l’evolució regional de l’antic 
occità que per ací es parlava a peu de 
carrer. Es tracta de contar, doncs, “lo que 
pasa en la calle”, que diria el professor 
de gimnàstica i retòrica Juan de Maire-
na, creat (i desenvolupat sobretot en la 
dècada dels trenta) per l’autor sevillà An-
tonio Machado (1875-1939), qui morirà 
en l’exili francès, però amb el seu picant 
satíric: això és el que pretén un mitjà 
l’editor i el regidor del qual participarà 
activament en la fundació de l’Agrupació 
Regionalista Alacantina, nascuda a l’oc-
tubre de 1933 amb, entre altres, Valor, 
l’empresari i activista Nicolau Primitiu 
Gómez i Serrano (1877-1971) o l’alcalde 
alacantí republicà-socialista (entre 1931 
i 1934 i el 1936) Lorenzo o Llorenç Car-
bonell (1883-1968). 

[Fig.2]

El número 538 d’‘El Tio Cuc’ corresponent al 26 
d’agost de 1933 parla del ‘paper’ social de la dona 
en l’època i també dels vestuaris que es portaven.

[Fig.2] Carmela Ramos, Bellea del Foc, 1936. Revista Fogueres 2007.

Sàtires minifaldilleres i regionalistes
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Hi ha abundància de premsa a Ala-
cant en aquest 1932 (encara que alguna 
tancarà la persiana aquest mateix any), 
tant merament local com madrilenya 
però amb gran èxit entre els qui llegien 
els periòdics en aquesta ciutat, i aquesta 
pren posicions, veterà vici de la premsa 
espanyola, no a partir de les lògiques i 
respectables ―és una democràcia― posi-
cions ideològiques, sinó directament ads-
crita a partits concrets. És en el que apro-
fundiran les publicacions periòdiques 
del moment: el radical Diario de Alicante 
(1909-1936), el conservador (després, 
autodefinit com a republicà independent) 
El Correo (1909-1936), el liberal progres-
sista El Eco del Comercio (1923-1932), 
el liberal El Día (1915-1937), el republicà 
El Luchador (1913-1938), el militantment 
esquerrà El Mundo Obrero (1920-1934), el 
republicà El Radical (1918-1936) o el con-
servador La Razón (1923-1932).

I què diu la publicitat de l’època? 
Prenguem, per exemple, diversos exem-
plars de 1932 de la premsa local i assa-
bentem-nos que al carrer de Castaños, 

18 (amb el telèfon 2251), tenim el local 
Fémina, amb “sala de belleza” i “tocado-
res femeninos”, “atendido por señoritas” 
i “salones independientes”, amb “precios 
moderados”, això sí. Al carrer d’Altamira, 
11, a més de calcetins, ens ofereixen les 
“medias Goya” a La Ciudad de Roma, que 
per cert, segons un altre anunci, posse-
eix a part ventalls “de suprema elegancia 
y novedad”. Bé, una dona, que fins i tot 
podria ser jove, enlletgeix els traços que 
dibuixen la seua cara, per la qual cosa 
l’anunci li recomana: “Mate la tos con 
pastillas Morello”.

Per als homes, això sí, a més dels 
calcetins, s’ofereixen més coses, per allò 
de ser el “cabeza de familia”. Per exemple, 
es pot aconseguir el producte Canas, que 
és un “invento maravilloso” que es troba 
“de venta en todas partes”. I com no que 
utilitzar el paper de fumar Campeón, el 
“depositari” del qual a Alacant no és altre 
que la hui plorada papereria Marimón, lla-
vors al carrer de Rafael Altamira, 4 (telèfon 
1546, tinga’s en compte). I si és qüestió 
d’anar ben apurat, escolta, que per a això 

[Fig.3]

[Fig.3] Grup de dones, anys 30 en Alacant. AMA.
[Fig.4] Banyistes, 1933. AMA.

[Fig.4]

Els portaveus mediàtics
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Enhorabona! El cordovès Niceto 
Alcalá-Zamora i Torres (1877-1949), qui 
encara no sabia, és clar, que moriria a 
l’exili bonaerenc, visitava Alacant. Bé, 
era en aquests moments el president de 
la República, càrrec al qual havia arribat 
per aquells estranys i tortuosos camins 
de la política. Alcalá-Zamora havia sigut 
el fundador del Partido Republicano Pro-
gresista (PRP), en principi anomenat De-
recha Liberal Republicana (DLR) i la vida 
activa del qual arranca el 1930, amb la 
mateixa dècada, fins al 1936, encara que 
va començar militant en l’antirepublicà 
però constitucional Partido Liberal, ini-
cialment Partido Liberal-Fusionista, que 
naix el 1880 i es liquida el 1931. 

Com a líder del PRP, va sorprendre 
abandonant el monarquisme en conside-
rar que no havia complit amb el país el 
rei Alfons XIII (1886-1941), qui per cert 
havia hagut d’exiliar-se (morirà, de fet, 
a Roma), després d’haver encarregat al 
general Dámaso Berenguer que dirigira 
el procés de tornada a la democràcia. Va 
presidir el comitè executiu encarregat de 
conduir aquest retorn al constitucionalis-
me, però el 14 d’octubre l’abandonava per 
la deriva esquerrana del Govern, que no 
comparteix en absolut i l’enemista defi-
nitivament amb el laïcista Manuel Azaña 
Díaz (1880-1940), qui fundarà, el 1934, 
Izquierda Republicana (IR) i substitueix 
provisionalment Alcalá-Zamora a l’octu-
bre de 1931 i serà l’últim president de la 
República, després de les eleccions del 
16 de febrer de 1936.

les fulles Toledo, de la Fábrica Nacional 
de Toledo. Com no anar “bien afeitado por 
5 cts.!!”, i és que “una pulcra presentación, 
indispensable hoy a todo el mundo, se con-
sigue con un gasto de cinco céntimos, que 
es lo que cuesta afeitarse a diario con” la 
cosa en si, en qüestió, de la qual més avall 
ens n’assabentem, vaja, que cal adquirir 
per lots que “cuestan 35 céntimos y sirven 
para 7 afeitados como mínimo”.

Encara no ha triomfat en la prem-
sa espanyola la publicitat de “señori-
ta” i “señor”, “el señor y la señora de la 
casa”, que arrancarà bastant després per 
aquestes terres. Caldrà tenir en compte 
que l’apuntalament de la família clàssica 
(nuclear, biparental, de matrimoni hetero-
sexual amb cap de família preferentment 

Potser per això (i note’s que encara 
no parlem de processos electorals) i da-
vant els múltiples problemes que literal-
ment bombardejaran una Segona Repú-
blica, encara que mossegant amb dents 
de llet, es decideix oferir-li la presidència 
del país, càrrec que jura l’11 de desembre 
de 1931 i exerceix fins a la seua dimissió, 
que desembocarà en les primeres elecci-
ons republicanes, el 19 de novembre de 
1933, on per primera vegada les dones 
espanyoles podran exercir el dret a vot 
(en realitat, l’Ajuntament d’Éibar, durant 
el sufragi sobre l’Estatut Basc, el 5 de 
novembre d’aquest mateix any, s’hi havia 
avançat ja). 

Eixirà guanyadora la Confedera-
ción Española de Derechas Autónomas 
(CEDA), operativa entre el 4 de març de 
1933 i el 19 d’abril de 1937, asseguren 
hui els politòlegs que precisament pel 
vot femení, fonamentalment catòlic, i el 
lema del qual servirà, lògicament, de de-
claració d’intencions per a un partit gens 
semblant a la dreta en les democràcies 
actuals, sinó que en realitat se’ns presen-
ta com més virat a uns incipients totali-
tarismes pels quals els cedistes no ama-
garan la seua admiració: “Religió, Pàtria, 
Família, Ordre, Treball i Propietat”.

Però tornem a l’Alacant que ha de 
trobar-se Niceto Alcalá-Zamora quan, 
el 15 de gener d’aquest 1932 a primera 
hora de la vesprada, baixe del tren que, 
llavors, el portarà fins al mateix parc de 
Canalejas. Bé, ocorre que el president 
nacional arribarà amb el ferrocarril que 

masculí que treballa fora de casa i espo-
sa a la llar, el famós apunt “sus labores”), 
un fenomen que es replicarà pràctica-
ment a tot el món occidental després de 
la Segona Guerra Mundial, encara que es-
timulat des de diversos fronts ideològics, 
cercarà un tipus de publicitat molt es-
pecífic que amb ulls actuals veiem com 
indiscutiblement masclista. Però llavors, 
en aquells anys trenta, amb les picades 
d’ullet emancipadores de les dones, en-
cara que la societat seguisca afermada 
sobre el més clàssic costum, tot sembla 
més senzill: així, “los establecimientos 
bien surtidos de las pastas para sopa La 
Walkiria sirven a satisfacción de sus par-
roquianos”. Per cert, en “plaza de Séneca 
3” o telefonant al 14-36.

[Fig.5] [Fig.6]

[Fig.5] Bellea del Foc i les seues Dames d’Honor, 1936.  Revista Estampa, 25 d’abril. Arxiu Gonzalo García.
[Fig.6] Carmela Ramos, Bellea del Foc 1936. Revista Estampa, 25 d’abril de 1936. Arxiu Gonzalo García.

El 19 de novembre de 1933, 
per primera vegada les dones 
espanyoles podran exercir el 
dret a vot.

Arriba el president al moll 14
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connectava el port amb l’estació de Múr-
cia (l’actual Casa del Mediterrani); el 
1967, després de guanyar-li la ciutat, a 
l’autoritat portuària, tot el recorregut viari 
el 1966, va ser desmantellat aquest cir-
cuit que, si bé va tenir la seua època de 
proporcionar prosperitat econòmica, va 
acabar simplement per exercir de barrera 
entre l’urbs i la mar. Així, amb tan peculiar 
arribada, els pròcers de la ciutat, amb l’al-
calde, Lorenzo Carbonell, al capdavant, 
podran oferir-li un recorregut pels esfor-
ços en urbanisme i infraestructures, com 
les obres del moll 14 (el de Llevant), que 
en realitat s’inaugura aquest dia.

Alacant comença en aquesta dè-
cada a despertar-se i passar de bregada 
ciutat provinciana per a llançar-se a una 
modernització que amb el temps esdevin-
drà en certa orgia destructiva/constructi-
va, però llavors es desperta urbanita a la 
cerca de pinzellades més cosmopolites. 
Els tramvies, establits el 1893 (al principi 
per tracció animal i a partir de 1924 elec-
trificats, amb finançament del Banco de 
Vizcaya, fundat el 1901 i bastant més tard, 
com a part del BBVA, amo del Banc d’Ala-
cant, 1965-1983) i clausurats al novembre 
de 1969, creuen l’entramat urbà, amb les 
seues anècdotes de córrer darrere del 
vagó, cedir o no cedir el lloc a majors i do-
nes embarassades, i els típics sàtirs que 
de tant en tant aconsegueixen lliscar els 
seus tocaments o directament pessics 
als breus mediàtics, encara que molt més 
a les memòries transmeses familiarment.

El centre començarà a respirar una 
vegada que s’aprove, en el ple del 8 de 
gener, extirpar-li la “montañeta” o “mun-
tanyeta”, el que llavors era el turó de Sant 
Ferran, una cosa que ja havia sigut propo-
sada el 2 de novembre de l’any anterior. 
En realitat s’obria el procés d’expropiaci-
ons abans de procedir a un desmunt que 
va resultar interromput per la Guerra Civil. 
Caldrà esperar al 1947 perquè comencen 
les obres per a transformar el solar resul-
tant en l’actual plaça de la ‘Montañeta’ 
o Muntanyeta, amb la construcció dels 
edificis del Govern Civil (l’actual Subdele-
gació del Govern), la parròquia de Nostra 
Senyora de Gràcia i la delegació d’Hisen-
da. La gràcia popular, amb la boca xico-
teta, clar, que tocava dictadura, la va ano-
menar “la plaça del Calvari”, per això de 
“Crist i els dos lladres”.

Ja existeix la Casa Carbonell, inau-
gurada el 1925, segons els plànols de 
l’arquitecte alacantí Juan Vidal i Ramos 
(1888-1975), qui aquest mateix 1932 en 
què accedeix a la presidència de l’em-
presarial Club Rotari, antecessor de l’ac-
tual Rotary Club Alacant (fundat el 23 de 
juny de 1930, va ser dissolt per impera-
tiu legal el 1940, per a reconstituir-se el 
1981), veurà acabar-se una de les seues 
obres més estimades, el Palau Provinci-
al, seu de la Diputació, estrenat precisa-
ment, segons unes fonts, pel president 
de la nació en la seua concorreguda, no-
drida, visita alacantina, qui de totes ma-
neres, tallara la cinta o no, va fer nit allí.

[Fig.7]

Alacant comença en aquesta dècada 
a despertar-se i passar de bregada 
ciutat provinciana per a llançar-se a una 
modernització que amb el temps esdevindrà 
en certa orgia destructiva/constructiva, 
però llavors es desperta urbanita a la cerca 
de pinzellades més cosmopolites. 

[Fig.7] Arribada del President Niceto Alcalá-Zamora i Torres. Revista Mundo Gráfico 19-1-1932.
[Fig.8] Alfons el Savi, anys 30. Sánchez. AMA.

[Fig.8]
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Comença a augmentar el trànsit 
de vehicles: com arreplega Fernando Gil 
Sánchez en ‘Algunas soluciones urba-
nísticas en una ciudad en marcha’, el seu 
capítol del llibre col·lectiu Alicante 1932 
(1982), a part dels tramvies, als 968 cot-
xes de “tracció a sang” comptabilitzats, 
és a dir carros de dues o quatre rodes, 
carretes i carrosses, com les de pom-
pes fúnebres, l’Automòbil Club d’Alacant 
(ACA), fundat el 21 de març de 1930, 
registra també 532 automòbils, 491 bi-
cicletes, 162 camions, 15 cotxes-òmni-
bus (autobusos) i 63 motocicletes (no 
se sap si sumant les dues Harley David-
son adquirides per a la policia urbana, 
local). Per cert, que aquest mateix 1932 
l’ACA organitzarà per al 26 de juny, com 
a complement a les Fogueres de Sant 
Joan, la Carrera de Regularitat i Turisme 
Volta a l’Aitana. 

En total, 153 quilòmetres dividits en 
dues etapes: des de les nou del matí, Ala-

cant, Aigües, Relleu, Alcoleja, Confrides, 
Castell de Guadalest; i des de les “diez y 
siete”, és a dir, les cinc de la vesprada, Ca-
llosa d’en Sarrià, Benidorm, la Vila Joiosa 
i Alacant. No, no apareixen ni el Campello 
ni Sant Joan d’Alacant: fins als seixanta 
no es construirà el tram de la N-332 que 
els creua i enllaça hui.

Implícitament, en llegir el regla-
ment, inferim que les dones no posse-
eixen turisme, automòbil, en l’època. 
Després del neutre primer punt (“Seran 
admesos a la prova, automòbils de turis-
me de totes les marques i potències ma-
triculats a Espanya i conduïts per socis 
d’Automòbils Clubs espanyols a l’A.C.E.”), 
assenyala en el seu segon requeriment: 
“En efectuar-se la inscripció hauran de ser 
presentades, la llibreta de circulació del 
vehicle i l’autorització de conduir del que 
figure com a conductor del mateix durant 
la carrera, així com l’últim rebut del Club a 
què pertanga”.

[Fig.11][Fig.9]

[Fig.10]

[Fig.9] Alcalá Zamora saluda des de l’Ajuntament. Revista Mundo Gráfico 19-1-1932
[Fig.10] Apertura carrer Tinent Coronel Chápuli. Sánchez. AMA.
[Fig.11] Platja de Sant Joan. Sánchez. AMA.

Població motoritzada
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Però hem deixat el bo del Sr. Niceto 
sol. I no és pla perquè la ciutat, amb la 
col·laboració de les principals instituci-
ons autòctones, incloses les Fogueres de 
Sant Joan, San Chuan en aquells dies, ha 
programat per primera vegada unes fes-
tes d’hivern. El fullet (lletres negres so-
bre paper blanc, no creguen) ho deia ben 
clar: “Programa de les Festes Hivernals a 
les quals assistirà S.E. el President de la 
República del 10 al 17 de gener de 1932”.  

En el Govern de l’època ja hi ha tres 
dones: l’advocada, escriptora i activista 
del feminisme, Clara Campoamor Rodrí-
guez (1888-1972, que morirà en l’exili, a la 
ciutat suïssa de Lausana), pel Partido Ra-
dical; Victoria Kent Siano (1891-1987, mor 
a Nova York), del Partido Socialista Radi-
cal; i Margarita Nelken Mansberger (1894-
1968, se’ns en va a Ciutat de Mèxic), pel 
Partido Socialista. No obstant això, no es 
veuen noms femenins, perquè segurament 
no n’hi havia, entre els acompanyants de 
Niceto Alcalá-Zamora, com per exemple 
descobrim en llegir l’article ‘Gener del 32, 
la visita del President’, de José Ferrándiz 
Lozano per al llibret de 2007 d’aquesta fo-
guera (el del 75 aniversari). 

Ferrándiz Lozano ens anota el ge-
neral Gonzalo Queipo de Llano i Sierra 
(1875-1951), qui primer va conspirar con-
tra Alfons XIII i després ho farà contra la 
República, malgrat que va ser consogre 
d’Alcalá-Zamora, per a qui exercirà de cap 
del quart militar; el sotssecretari de Gover-
nació, el periodista alacantí Carlos Esplá 
Rizo (1895-1971, li va tocar exili mexicà); i 
el ministre de Marina, el químic farmacèu-
tic José Giral Pereira (1879-1962, nascut a 
Cuba i mort a Ciutat de Mèxic).

No tot van ser alegries per al presi-
dent i la seua cort civil: un grup de mares 
catòliques es queixarà, en viu i per escrit, 

per la crema de centres religiosos succe-
ïda ací l’11 de maig de l’any anterior, en 
aquella espècie de temible catarsi que va 
succeir a Madrid i, per extensió, en mit-
ja Espanya arran de l’enfrontament en-
tre l’Església i l’Estat, quasi acabada de 
constituir la República.

Encara no hi ha Bellea, que no 
serà triada, per primera vegada en la 
festa, fins al 5 de juny, a l’edifici con-
sistorial mateix, així que en principi cal 
pensar que la delegació festera femeni-
na queda pràcticament circumscrita a 
la jove que, en representació il·licitana, 
saludarà el mandatari abillada com la 
Dama d’Elx. Amb tot, al polític degué 
agradar-li el programa d’afalacs perquè 
en la segona edició de les seues memò-
ries, com ens contava també José Fer-
rándiz Lozano, ho relata així: “Va ser el 
primer viatge a Alacant al gener de 1932 
amb entusiasme indescriptible a tot ar-
reu, amb èxit insuperable a Elda, mirada 
com la seu de l’anarquisme llevantí i on 
anar envoltat per tot el poble va ser la 
precaució més eficaç contra els temors 
del governador”.

Una anotació més: curiosa aquesta 
nota, des de la maduresa, sobre l’anar-
quisme venint de qui venia. Bé, afegim 
que també asseguren les cròniques que 
ens va visitar aquell 1932 l’anarquista 
sorià Domingo Miguel González (1880-
1936), més conegut com a ‘Germinal’, 
com la novel·la d’Émile Zola (1840-1902) 
publicada el 1885, dedicada a glossar 
una vaga de miners al nord de França i 
tretzena entrega (de vint), d’altra banda, 
de la saga consagrada als Rougon-Mac-
quart. Domingo Germinal es va dedicar, 
el 1932, a viatjar la seua sol·licitada ora-
tòria per la província d’Alacant. De fet, va 
morir per aquestes terres, a Elx.

Per primera vegada en la festa, el 5 de juny, a 
l’edifici consistorial, serà triada la primera Bellea. 

[Fig.12]

[Fig.12] Amparito Quereda, Bellea del Foc 1932. Arxiu David Gerona.
[Fig.13] Dona del carrer Quiroga. Revista Estampa 26-06-1932.

[Fig.13]

La primera Bellea i la Dama d’Elx
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Això sí, tornant a la visita de Niceto 
Alcalá-Zamora, va arribar a parlar, men-
trestant, segurament, “señor don”, per 
exemple amb les integrants, perquè in-
sistien en això les dones de l’Asociación 
Taquigráfica de Alicante? Creada el 1927 
amb la col·laboració de la Cambra de Co-
merç, i que oferia en premsa el telèfon 
1301 i els sabers del professor José Mi-
ralles Cortés, s’ha presentat ja en els pa-
pers com a “entidad cultural” amb “ideario 
de sana orientación didáctico-pedagógi-
ca”. La veritat és que la taquigrafia, ano-
menada també estenografia, s’ha conver-
tit per la data en una important bandera 
d’emancipació femenina… vigilada. 

Els apunts estenogràfics, ideats 
-asseguren- per l’historiador grec Jeno-
fonte (431 a. C.-354 a. C.) i rescatats a 
partir de 1588 pel metge britànic Timot-
hy Bright (1551-1615), busquen poder es-
criure tan ràpid com es parla, mitjançant 
l’ús d’una sèrie de signes i abreviatures, 
la qual cosa resulta ideal per a prendre 
notes al dictat, una cosa que la posterior 
aparició de màquines d’escriure electrò-
niques, gravadores, reconeixedors de veu 

i attrezzo cada vegada més sofisticat 
sembla haver anat arraconant. I és que 
dir taquigrafia és dir secretariat i, ja que 
va ser una professió especialment copa-
da per les dones, dibuixar mentalment 
una de les secretàries que cinema i his-
torietes ens han oferit des del segle XX, 
encara que al final la realitat ens retorna-
ra uns treballs mal pagats, perquè, com 
que no eren “caps de família”, arriben a 
cobrar fins a la meitat que un home.

Però en aquesta, diguem-ne libe-
ralització professional, ja que potser no 
podem parlar d’igualtat, atés que els tre-
balls acabaran segmentats per sexe, hi 
haurà altres oportunitats perquè la dona 
no quede reduïda a la condició de “mes-
tressa de casa”, eufemisme que obliga 
el sector femení espanyol a complir allò 
tan masclista de “la dona i la paella a la 
cuina estan bé”. O si aconseguia acce-
dir al mercat laboral, es topava amb una 
cosa que no es va contemplar a fons du-
rant la República, i molt menys es farà 
durant el franquisme, la figura de l’’amo 
de casa’, si no era com a burla o repre-
sentació de solteria associada a fra-

La taquigrafia, 
anomenada també 
estenografia, s’ha 
convertit per la data 
en una important 
bandera d’emancipació 
femenina… vigilada. 

[Fig.14]

[Fig.15]

[Fig.14] Dones anys 30. AMA.
[Fig.15] Angelita Ramírez, Bellea del Foc 1935 al seu treball en “Toalleras Alicantinas”. Arxiu David Gerona

La dona treballadora
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càs (reproductor?). D’aquesta forma, la 
dona haurà de campar amb dos treballs: 
un mal remunerat, fora de casa, i un altre 
sense sou, a la llar.

Les innovacions tecnològiques ofe-
reixen la possibilitat de laborar, per exem-
ple, de telefonista, les més tard famoses, 
sobretot gràcies al cinema i a la televisió, 
“xiques del cable”, que havien de connec-
tar mitjançant un sistema de clavilles un 
telèfon amb un altre perquè es produïra 
la connexió i la corresponent conversa. 
El tercer abonat al telèfon a la ciutat, 
per cert, va ser José Carlos de Aguilera 
(1848-1900), quart marquès de Benalúa, 
impulsor, el 7 de juliol de 1884, de la barri-
ada anomenada com el seu marquesat i 
un dels promotors de l’arribada de l’aigua 
corrent a la ciutat.

A Alacant, a més de professions 
com venedora de botiga o mercat, o for-
nera, podran apuntar-se de cigarreres a 
la Fàbrica de Tabac, establida el 1801 en 
el que fora eclesial Asil i Casa de Miseri-
còrdia i ara, des de 2011, convertida en 
el complex cultural Les Cigarreres. Tenen 

A la dona de la postguerra, ‘almenys’, 
consideraven els pròcers i prohoms en ge-
neral, li quedava el consol radiofònic, vaja 
consol!, amb els refilets millor o pitjor en-
certats de les folklòriques, ‘El consultorio 
de Elena Francis’ (1947-1984) i els intermi-
nables drames que duraven anys i pot ser 
que fins a eons, en bona part escrits, en-
tre 1958 i 1978, pel santacreuer, després 
madrileny (encara que es considerava be-
nidormer de cor, segons va confessar en 
moltes entrevistes), Guillermo Sautier Ca-
saseca (1910-1980). Però és que llavors, 
el 1932, ni tan sols hi havia ràdio. 

L’ordre d’arribada de les ràdios, com 
ja vam veure en el llibret de 2016, ‘Evolu-
ció’, va ser el següent: “Ràdio Barcelona (o 
EAJ 1 segons el demanat en la Conferèn-
cia Radiotelegràfica Internacional) serà 
des del 14 de novembre de 1924 la prime-
ra emissora de radiodifusió espanyola, i el 
10 de febrer de 1926 s’associarà a Unión 
Radio, creada el 19 de desembre de 1924 
i transformada el 1940 en la Cadena SER 
(el nom ve de Sociedad Española de Radi-
odifusión). A la província d’Alacant l’invent 
arribarà per aquest ordre: Ràdio Alcoy o 
EAJ 12 el 1931 (s’uneix a la SER el 1962), 
Radio Alicante o EAJ 31 el 1933 (entra el 
1955 en la SER), Radio Denia o EAJ 45 en 
el mateix any (però no serà absorbida per 
la SER fins al 1981) i Radio Elche o EAJ 43 
(o EAJ 53 segons algunes fonts) el 1934”, 
que fins a 1990 no s’associarà a la SER.

Això de la Conferència Radiotele-
gràfica Internacional ve, recordem-ho, 
perquè aquesta, el 5 de juliol de 1912, “va 
decidir catalogar els emissors per origen, 
tipus d’emissió i freqüència”. Als Estats 
Units moltes cadenes continuen mos-
trant, excepte en comptats casos empa-
rats generalment per una multinacional, 
la catalogació siglada, mentre que en la 
resta del món acudim generalment a un 
nom comercial.

Llàstima, doncs, que encara no 
haja començat a emetre Radio Alicante. 
Ho farà a partir de l’any següent, quan 

fama de lluitadores les qui hi treballen, i 
el 1930, de fet, han creat un sindicat pro-
pi, La Feminista (que acabarà canviant-se 
de nom, a efectes legals, Unión Tabacale-
ra... fins a l’arribada del franquisme i el 
sindicat vertical), que el 1934 construirà 
la seua pròpia seu. El més curiós, així és 
la vida, és que es contractava sobretot 
dones perquè es creia que serien menys 
reivindicatives que els homes.

Després de la Guerra Civil, encara 
que la funció de secretària no desapa-
reixerà en absolut i continuarà havent-hi 
cigarreres, caldrà esperar, a Alacant ciu-
tat, que aquesta semiliberació laboral 
cresca gràcies a les treballadores de la 
“fàbrica de cintes”, en Eliodoro Madroñal, 
les qui manufacturaven, a part de les cin-
tes, també llaços o etiquetes de tela; o 
la creixent tropa de modistes, ocupació 
que moltes dones van triar malgrat haver 
cursat algunes Cultura General i fins i tot 
algun peritatge, però que es veien aboca-
des, si les contractaven en una oficina, a 
guanyar molt menys que els homes, com 
ja s’ha dit abans.

plante per primera vegada la Foguera 
d’Orà i es publique, per cert, el primer 
article original de la revista familiar Re-
ader’s Digest (obra de l’escriptor i perio-
dista Henry Morton Robinson, autor de 
la novel·la ‘El Cardenal’, ‘The Cardinal’, 
1950; va arribar a dirigir la revista), que 
llançaven el 1922 DeWitt Wallace (1889-
1981), convalescent de les ferides pati-
des en la batalla de Verdún (del 21 de 
febrer al 18 de desembre de 1916, la 
més llarga de la Primera Guerra Mundi-
al), i la seua esposa, Lila Acheson Wa-
llace (1889-1984). Resulta important 
assenyalar que en aquesta revista es-
criurà amb el temps Betty Naomi Golds-
tein, més coneguda com a Betty Friedan 
(1921-2006), una de les principals teòri-
ques i alhora impulsores del feminisme. 

En fi, el cas és que a la ciutat no 
hi havia pràcticament cap aparell per a 
arreplegar unes ones que, ja vam veure, 
estaven quasi molt a tocar, però enca-
ra per saludar. I haurà de passar més 
temps per a disposar de receptors ade-
quats. Anys més tard, les ràdios de ga-
lena (el sulfur de plom, que actua com a 
semiconductor), construïdes la majoria 
de les vegades pels mateixos propieta-
ris de l’aparell en si, es convertiran en 
finestra sonora, potser finestró, ja que 
com que aquests rudimentaris electro-
domèstics usaven les mateixes ones re-
budes com a font d’alimentació, no eren, 
per descomptat, aptes per a sords. Una 
altra solució, recordada hui pel sistema 
d’arxiu històric conegut com de boca 
a orella, era acudir als bars que dispo-
saren d’un receptor propi, d’aquells im-
mensos, quallats, en el seu interior, de 
llums, transformadors i mil andròmines 
més. Com ocorreria dècades més tard 
amb el televisor.

Què s’hauria pogut escoltar ací, 
en cas de disposar ja d’aparells propis, 
en cada llar? En qüestions relacionades 
amb la música, ens assabentem que les 
empreses estatunidenques Stromberg 

[Fig.16]

[Fig.16] Merceditas Pérez, Dama d’Honor 1936 amb les seues companyes de taller.
Revista Estampa 25 d’abril de 1936. Arxiu Gonzalo García.

Música per les ones
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(1906-1955), Rickenbacker (fundada el 
1931 i encara operativa) i Vivi-Tone (que 
en realitat no començarà a operar fins al 
1933 i es va anar diluint abans d’acabar 
la dècada) són les més famoses d’entre 
les que es dediquen a desenvolupar l’in-
vent de la guitarra elèctrica, que, al con-
trari que amb l’espanyola (la “clàssica”) 
o l’acústica (amb cordes de metall en 
comptes de budell o niló), no posseeix 
caixa de ressonància per a produir el so, 
sinó que recorre a la inducció elèctrica. 
En realitat, aquelles paelles musicals 
-aquesta era la seua forma la major part 
de les vegades, o de guitarres espanyo-
les aplanades- de construcció general-
ment casolana hauran d’evolucionar fins 
que l’inventor Leo Fender (1909-1991) 
comence, a partir de 1950, a aportar 
nous dissenys paral·lelament al naixe-
ment i primers desenvolupaments de la 
música rock. 

I caldrà esperar també que el 1964 
nasca la considerada oficialment com 
la primera banda de rock femenina, és 
a dir, formada només amb dones, The 
Pleasure Seekers, que va descarregar 
pels escenaris fins a 1973. Mentrestant, 

Bé, és l’època: la barcelonina Enri-
queta Serrano (1911-1958), tiple còmica, 
‘vedette’ i cantant de sarsuela, que fins i 
tot va arribar a treballar a Hollywood per 
a la Paramount, entonarà el xotis ‘Es mi 
Manuel’ (1932), amb música de Vicente 
Quirós (1893-1969) i lletres de Juan José 
Guarido (de qui només se sap hui que va 
morir el 1968), que arribarà a taral·larejar, 
diuen, el mateix al·ludit, Manuel Azaña. 
Algunes de les estrofes que s’escolten en 
la cançó resulten molt interessants per a 
l’objecte d’aquest article, com:

Y con los hombres que gobiernan 
anda loco porque dicen que sólo 
ellos ven su hazaña: nos trajeron la 
República en España.

O aquesta altra:

Y escuchando a Campoamor la 
diputada se entusiasma y dice a 
todos “ésa es clara”.

La política encara era, a Espanya, 
com ja hem assenyalat abans, cosa 
d’homes. Però bé, també des de les tau-
les o des de les sales de festa, sobretot 
ballant des d’aquests locals, és possible 
delectar-se amb els sons de la banda del 
violinista, director orquestral i compo-
sitor barceloní Enric Madriguera (1902-
1973), que haurà de convertir-se, preci-
sament a partir d’aquesta dècada, en el 
gran representant del “latin jazz” o jazz 
llatí. La seua formació musical, creada el 
1929, això sí, competirà directament en 
escenaris de quasi tot el món amb una 
altra gran orquestra amb semblants me-
lodies, la del també català Francisco de 
Asís Javier Cugat Mingall de Bru i Deulo-
feu (1900-1990), o siga, el músic i dibui-
xant Xavier Cugat, que triomfarà després 
de la Segona Guerra Mundial en tants i 
tants musicals estatunidencs, sobretot 
els produïts per o per a la Metre-Gol-
dwyn-Mayer o la Columbia.

va fer famosa una debutant Susan Kay 
‘Suzi’ Quatro, nascuda el 1950.

Per l’època, no obstant això, ja 
existeixen les ‘girl bands’, els grups de 
xiques. El que es porta és el “vocal jazz” 
(jazz cantat), o el “rhythm and blues”. 
Entonen primer The Hamilton Sisters 
and Fordyce (després conegudes com 
The X Sisters), des de 1922 fins a 1946; 
se’ls sumen The Boswell Sisters (1925-
1936), també en format trio, com les 
següents, que, encara que comencen 
a afinar el mateix any, des de 1937 els 
rendiran tribut: The Andrews Sisters 
(1925-1967). A les ones radiofòniques 
espanyoles, i per tant a les alacantines, 
tardaran bastant a arribar, Guerra Civil i 
censora postguerra pel mig. A partir de 
1945 es farà famosa en quasi tot Occi-
dent una reescriptura descafeïnada, per 
part de The Andrews Sisters, de la seua 
‘Rum and Coca-Cola’ (massa al·lusions 
sexuals i a substàncies psicoactives en-
tre les seues lletres en l’escriptura origi-
nal), llançada tres anys abans. Amb tot, 
moltes ràdios i televisions van decidir 
no emetre’n ni tan sols aquesta versió. 
Què dir, òbviament, d’Espanya?

També provarà el cinema la reina de 
la cobla, la valenciana Concha (Concep-
ción) Piquer (1906-1990), però en terres 
pròpies, després de triomfar (les imatges 
de l’època ens retornen una icona que fo-
nia els conceptes estilístics ‘flapper” i “lo 
español”) a la fi dels anys vint des dels 
escenaris novaiorquesos de Broadway, a 
més de molts altres punts de l’orbe, sem-
pre amb els seus famosos i sembla que 
incomptables baguls d’un port a un altre. 

El 1930, “donya Concha” ha triom-
fat precisament amb la coproducció his-
panofrancesa ‘La bodega’, dirigida pel lla-
vors prestigiós cineasta madrileny Benito 
Perojo (1894-1974), qui s’havia iniciat en 
el cinema interpretant i realitzant, en els 
anys 10, les aventures en curtmetratge de 
Peladilla, trassumpte gens dissimulat del 
Charlot creat pel britànic Charles Chaplin 
(1889-1977). El cas és que aquest dra-
mot social, ‘La bodega’, publicat el 1905 
pel també polític ─del Partido de Unión 
Republicana Autonomista (PURA, 1908-
1936)─ i escriptor, també valencià, Vicen-
te Blasco Ibáñez (1867-1928), va gau-
dir en cinema del tradicional èxit de les 
adaptacions de l’escriptor, avivat llavors 
per la presència de Concha Piquer, i fins 
i tot va gaudir de distribució internacio-
nal, encara que el títol anglosaxó, ‘Wine 
Cellars’ (cellers de vi), potser manca de la 
gràcia del brasiler ‘Vinho e Pecat’.

Des de Hollywood, 1932 és l’any de 
pel·lícules com, des de la United Artists, 
‘Scarface, el terror del hampa’ (‘Scarfa-
ce’), retrat d’un capo gansteril dirigida 
amb imponent pols per un dels directors 
més canviats de nom en el que s’ha vin-
gut a dir “cinema masculí”, l’estatunidenc 
Howard Hawks (1896-1977), qui, fent ús 
dels seus poders com a productor del 
llarg, es va fer acompanyar en la realitza-
ció per l’actor coterrani Richard Rosson 
(1893-1953). El guió del talentós escrip-
tor novaiorquès Ben Hecht (1894-1964), 
amb diàlegs del també autor i no menys 
enginyós Seton I. Miller (1902-1974), que 

[Fig.17] Grup de ball a la Rambla de Méndez Núñez. Revista Mundo Gráfico 19-1-1932.

Entre cobles i pantalles

[Fig.17]
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amb el temps s’especialitzarà, com a 
guionista, en el cinema d’aventures, ens 
oferia l’ascens i caiguda d’un ambiciós 
pistoler la figura del qual estava basada 
clarament en Al (Alphonse Gabriel) Capo-
ne (1899-1947), Tony Camonte en el film, 
encara que la veritat és que a Capone 
també li deien ‘Scarface’, cara tallada. 
Brian de Palma va potenciar encara més 
aquest nexe en donar-li el paper principal, 
en la seua versió de 1983… al mateix Al 
(Alfredo James) Pacino.

Cal afegir que el Codi de censura 
Hays (1930-1967) va obligar, entre altres 
accions, a un pròleg de condemna de 
qualsevol acció gansteril i a subtitular 
la cinta, almenys en les seues primeres 
exhibicions, ‘The Shame of a Nation’ (la 
vergonya d’una nació). El paper feme-
ní principal en aquesta estrena, Cesca 
Camonte, germana de Tony, en principi 
ho era purament de suport (mor a més 
tirotejada), però té el valor el llargme-
tratge de mostrar una dona empunyant 
una arma contra les forces de l’ordre, i la 
novaiorquesa Ann Dvorak (1911-1979) li 
imprimirà notable caràcter a aquesta ‘fla-
pper’ de cabells arrissats i literalment ‘de 
armas tomar’.

Bé, prototips de dones alliberades 
seran una bona part dels papers que en-
carna en la pantalla l’actriu llavors prus-
siana (hui seria alemanya) Marlene Die-
trich (1901-1992), i 1932 també és l’any 
en què la Paramount estrena ‘El expreso 
de Shanghai’ (‘Shanghai Express’), dirigi-
da pel seu amic i mentor l’austríac Josef 
von Sternberg (1894-1969), qui al comen-
çament de la dècada l’ha convertida en la 
dona fatal per excel·lència, amb la cinta 
alemanya -que distribuirà, per cert, la Pa-
ramount- ‘El ángel azul’ (‘Der blaue Engel’ 
/ ‘The Blue Angel’). En aquesta mescla de 
melodrama i aventura, Marlene Dietrich 
dóna vida a Shanghái Lily, definida en la 
pel·lícula com a “mujer que vive de su in-
genio a lo largo de la costa china”.

Mentrestant, què ocorria en el cine-
ma espanyol? Almenys per ací per Ala-
cant, l’advocat i cineasta alacantí José 
Ramón Clemente (1912-2012) s’embar-
ca, al costat del metge i científic crevi-
llentí Francisco Mas Magro (1879-1958), 
en la creació i el desenvolupament, de 
1929 a 1930, d’UFOC (Unión Films Or-
gam -Magro a l’inrevés-), des d’on roda-
ran entre amics una sèrie de pel·liculetes 
del gènere ‘western’, curtmetratges que 
desembocaran aquest 1932, això sí, en la 
realització i l’estrena del que hui continua 
sent el primer film alacantí d’argument 
conservat, el també curtmetratge, amb 
l’escultor Daniel Bañuls (1905-1947) com 
a coguionista, ‘El hombre que pescó su 
sueño’, on un joveníssim Gastón Caste-
lló (1903-1986) persegueix un volander 
somni per l’Albufereta. Pur surrealisme, 
l’únic element del qual, diguem-ne feme-
ní, i això molt agafat amb pinces, podria 
ser el volander somni, que es comple-
mentarà amb el començament de la pa-
cient realització, per part de Clemente, 
del documental ‘Alicante en fiestas’, que 

Això sí, en unes pantalles copades 
pel cinema estatunidenc, emparat en un 
domini quasi oligopolista dels mitjans 
de distribució, cal afegir que l’any en què 
s’estrenen també ‘El signo de la cruz’ (‘The 
Sign of the Cross’), de Cecil B. DeMille 
(1881-1959); ‘Grand Hotel’ (‘Grand Hotel’), 
d’Edmund Goulding (1891-1959); ‘Tarzán 
de los monos’ (‘Tarzan the Ape Man’), de 
W. S. Van Dyke (1889-1943), o ‘Un ladrón 
en la alcoba’ (‘Trouble in Paradise’), d’Ernst 
Lubitsch (1892-1947), totes elles conside-
rades cintes capitals del cinema, i a Walt 
Disney (1901-1966) li donen un Oscar per 
crear Mickey Mouse, a Hollywood li pega 
per acréixer el catàleg de les anomenades 
obres mestres per la deriva terrorífica. Hi 
afegim, només a tall d’exemple, ‘El case-
rón de las sombras’ (‘The Old Dark House’), 
de James Whale (1889-1957); ‘El malva-
do Zaroff’ (‘The Most Dangerous Game’), 
d’Irving Pichel (1891-1954) i Ernest B. Sc-
hoedsack (1893-1979); ‘La legión de los 
hombres sin alma’ (‘White Zombi’), de Vic-
tor Halperin (1895-1983); ‘La momia’ (‘The 
Mummy’), de Karl Freund (1890-1969), o 
‘La parada de los monstruos’ (‘Freaks’), de 
Tod Browning (1880-1962). En totes elles, 
el personatge principal femení o és mer 
acompanyament o, en bona part de les 
cintes, catalitzador.

Això sí, per part de la més aviat tí-
mida resposta europea (malgrat que el 
1932 començarà a escriure la seua his-
tòria el Festival de Venècia), absorbida, 
canalitzada o directament silenciada per 
la indústria cinematogràfica nord-ameri-
cana, l’element femení es convertirà en 
una amenaça creixent, les més de les 
vegades intuïda per les seues nefastes 
conseqüències, en una altra de les obres 
primordials del setè art, el llargmetratge 
francoalemany, amb algunes escenes 
parlades, ‘La bruja vampiro’ (‘Vampyr’), 
del danès Carl Theodor Dreyer (1889-
1968) a partir d’una obra de l’autor irlan-
dès Sheridan Le Fanu (1814-1873).

arreplega sobretot les Fogueres viscudes 
entre 1932 i 1934.

La veritat és que José Ramón Cle-
mente, fill del palamosí Federico Cle-
mente Ayala (no hi ha registre de quan 
naix, però mor el 1929), polític liberal-de-
mòcrata i advocat que va portar el port 
pesquer a l’urbs, va apostar per Izquier-
da Republicana, la qual cosa va portar al 
seu empresonament entre 1939 i 1943 
(a les cel·les coneixerà el poeta i dra-
maturg oriolà Miguel Hernández, 1910-
1942); després viurà una sort d’exili a 
Madrid, on es dedica a l’advocacia, sen-
se abandonar la creació. El 1977, l’any de 
les primeres eleccions lliures a Espanya 
després del franquisme, funda, al costat 
d’Antonio Camarasa Monge, l’Asociación 
Independiente de Cine Amateur (AICA), 
en les files de la qual van militar futurs 
llargmetratgistes com Pedro Almodóvar 
o Alejandro Amenábar. 

Prèviament havia creat i dirigit l’Au-
la de Cine del Instituto de Estudios Alican-
tinos (1953-1984, aprofitant les primeres 
relaxacions del peculiar exili), després 

[Fig.18] Cinema Monumental anys 30. AMA.

[Fig.18]

Pantalles xicotetes i grans
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IAC Juan Gil-Albert. A més, oficialment 
el 26 de maig de 1982, encara que ofici-
osament ja el 1980, participa activament, 
mà a mà, en el llançament de l’Asociación 
de Cine Amateur de Alicante (ACADA), al 
costat del seu fundador oficial, Vicente 
Sala Recio (sense relació familiar amb qui 
fora president de l’extinta Caixa d’Estalvis 
del Mediterrani), futur coordinador d’acti-
vitats culturals de l’entitat, de la qual sor-
geixen cineastes com Javier Cabrera, hui 
realitzador publicitari, el documentalista i 
llargmetratgista Domingo Rodes, el ‘mag’ 
dels efectes especials Enrique Nieto, el 
també cantautor i professor universitari 
Adolfo Celdrán, el documentalista Pedro 
Sánchez, la realitzadora ‘transmèdia’ (ús 
de diferents plataformes per a contar una 
cosa) Verónica Cerdán...

Però quant a llargmetratges, què 
es courà per les pantalles espanyoles? 
A part de les aventures de donya Conc-
ha, no gaire més: la paupèrrima indústria 
cinematogràfica espanyola, de poc o nul 
suport burgès, empresarial, que beu en 
aquells dies altres vents, delimitada da-
munt per una notable vigilància eclesial, 
sumada a la inacció d’un públic en ge-
neral més lliurat a l’espectacle ‘en viu’, 
sobretot sarsueles, es refugia, a la cerca 
de taquilla, en adaptacions de novel·lots 
costumistes, especialment els que ja ha-
gen triomfat entre una tropa lectora prin-
cipalment urbanita, en aquella societat 
eminentment agrària, on la supervivèn-
cia preval sobre el saber (i després de la 
contesa civil serà encara pitjor). També 
obres escèniques de provada solvència 
en taquilla i, especialment, molt pintores-
quisme social: gitanos i gitanetes, ara-
gonesos i aragoneses… No quedarà ací 
molt espai per a crear un model de dona 
lliure, independent.

El 1930, quan ‘La bodega’, el gran 
cineasta saragossà però internacional 
(però mort a Benidorm!) Antonio Martínez 
del Castillo (1894-1962), és a dir Florián 
Rey, ha rodat la que per a bona part de la 
crítica, dins i fora de les nostres fronteres, 
constitueix la seua obra mestra, ‘La aldea 
maldita’. Fixem-nos, de totes maneres, 

Bé, i per a veure tot això, amb 
quines sales es compta a la ciutat? El Te-
atre Principal, inaugurat el 25 de setem-
bre de 1847, comença a incloure progra-
mació cinematogràfica, encara que siga 
un reguitzell de curts com a complement 
a la programació, ni més ni menys que 
des de 1896. La veritat és que entre 
1923 i 1949 s’aniran obrint una sèrie de 
sales de les anomenades “monumen-
tals”. Cap a mitjan decenni, la ciutat ja 
pot disposar, per exemple, de les 3.500 
localitats del Teatro Cine Monumental (o 
Monumental Salón Moderno), que salu-
darà des de l’avinguda d’Alfons el Savi a 
partir de 1924, amb línies de Juan Vidal i 
Ramos, i que porta això de la ‘monumen-
talitat’ al mateix nom. També, com un al-
tre exemple, les 1.880 butaques de l’Ide-
al Cinema, de 1924, obra de l’arquitecte 
modernista d’origen madrileny Juan Vi-
cente Santafé (1893-1924). 

I hi ha cinemes d’estiu i pavellons 
desmuntables, a més. Però és que des-
prés de tot, com a la resta del públic 
espanyol, a la societat alacantina el 
que li va, especialment, és el teatre, la 
sarsuela, les varietats (‘varietés’), el ‘ca-
fè-cantant’ o ‘cafè-concert’, cabaret... El 
Salón Novedades (1902-1917), en plena 
Rambla, on s’ofereix des de sala d’exhi-
bició cinematogràfica fins a cerveseria, 
passant per cafè teatre i molt més, que 
es transformarà, en remodelar-lo Juan 
Vidal i Ramos, en el Central Cinema 
(1923-1943), ens podria donar una pista 
del que busca en el seu oci el públic de 
l’època, encara que bé és cert que per a 
1932 el local ja està dedicat exclusiva-
ment al setè art. Serà també l’últim any 
del Central Gran Café, inaugurat el 1924 i 
propietat, com el Central Cinema, de Luis 
Martínez Sánchez (1891-1961).

Per descomptat, a part d’especta-
cles com ‘La Barraca, Teatro Universita-
rio”, del granadí Federico García Lorca 
(1898-1936), que ens visitava a la fi de 
1932, també és l’època en què la “re-

que, malgrat l’estrena el 1927 del primer 
film ‘amb veu’, la producció de l’estatu-
nidenca Warner Bros ‘El cantor de jazz’ 
(‘The Jazz Singer’), del novaiorquès Alan 
Crosland (1894-1936), la tremendista pel-
lícula de Rey és encara muda.

Però a les platees d’aquesta ciutat 
els arriben, o almenys poden fer-ho, altres 
produccions a part de les comentades, 
per exemple, les nacionals. Aquest és 
l’any en què es munten els primers estu-
dis sonors espanyols, els barcelonins Or-
phea, on es rodarà la “primera pel·lícula 
espanyola parlada”, en realitat francesa 
‘Pax’, del de Huelva i molt actiu Francisco 
Elías (1890-1977), que fabula sobre el se-
grest d’un dictador. Bé, la primera… amb 
permís de ‘Fútbol, amor y toros’ (1929), de 
Florián Rey, encara que el seu autor no va 
considerar aquesta tripleta clarament es-
panyolista estrenable i hui ni tan sols n’hi 
ha còpia, i ‘El misterio de la Puerta del Sol’, 
del mateix Elías i del mateix any, una pel·lí-
cula d’intriga on dos aspirants a estrelles 
cinematogràfiques, Pompeyo Pimpollo i 
Rodolfo Bambolino, en ser rebutjats, de-
cideixen escenificar un fals assassinat 
que es complica, i que per dificultats tèc-
niques per a la seua projecció va decidir 
arxivar el seu propi realitzador i productor.

De totes maneres, una mica d’es-
perança hi haurà en l’aire, ja que el 1932 
s’ha inaugurat, amb l’intent de crear un 
estudi de cinema amb el sistema estatu-
nidenc, la valenciana, que arribarà a obrir 
subseus a Madrid i Barcelona, Compañía 
Industrial Film Española, SA (Cifesa). 
Però el projecte de la industriosa famí-
lia d’origen irlandès Trénor (encara que 
a l’any següent la titularitat passa a la 
també valenciana família Casanova), 
que tancarà la persiana el 1961 després 
d’haver arribat fins i tot a coproduir llarg-
metratges amb la hollywoodense Me-
tre-Goldwyn-Mayer, actuarà només com 
a distribuïdora de films estrangers, pre-
ferentment nord-americans, fins a 1934, 
quan comence la seua política, sense 
abandonar l’ocupació anterior, de pro-
ducció pròpia més finançament i distri-
bució de productes aliens.

vista”, la versió nacional del cabaret in-
ternacional, sempre amb el seu detall 
picant fins i tot en el més dur hivern cul-
tural, per la repressió, accedeix a les tau-
les alacantines. Si al cinema de l’època 
li pega per traslladar-se a un món agrari 
idíl·lic, imaginari, amb excepcions natu-
ralistes com la de Florián Rey amb ‘La al-
dea maldita’, les comèdies arrevistades, 
amb el seu punt saineter, de la República 
opten pel denominat “gènere galant” (so-
bretot, classe alta). El 1932, per exemple, 
el sorià Francisco García Loigorry (1898-
1962) i el compositor aragonès Pablo 
Luna Carné (1879-1942), consagrat més 
tard a la sarsuela, estrenen ‘¡Cómo están 
las mujeres!’, un “pasatiempo cómico líri-
co en 2 actos”.

També l’incombustible autor ma-
drileny Alfonso Paso (1926-1978), que 
va acabar per tocar, gràcies al seu enginy 
innat per als diàlegs, tots els pals, inclo-
sos el drama, la tragèdia i fins i tot els 
guions cinematogràfics, sobretot còmics, 
s’apuntava primerencament al gènere 
amb, aquest mateix any, ‘Las tentaciones’, 
coescrita pels també madrilenys Antonio 
Torres del Álamo (1890-1958) i Antonio 
Asenjo (1879-1940), i musicada pel de 
Linares, Francisco Guerrero (1951-1997). 
Són obres militants en el que s’anomena-
va sicalipsis (segons la Real Academia Es-
pañola, “malicia sexual, picardía erótica”), 
on la citada “picardía erótica” camparà a 
pler però la major part dels casos enllaça-
da amb l’acudit antirepublicà.

I si anem de picardies, anotem que 
aquest 1932 triomfa al Principal (encara 
que per la dècada també va freqüentar el 
Monumental) la companyia de revistes 
de l’empresari Eulogio Velasco (la biogra-
fia del qual es va escórrer després de la 
Guerra Civil per les clivelles de l’oblit), per 
a alguns el vertader inventor de la revista 
espanyola, que va llançar, des d’aquestes 
terres però també a l’altre costat del toll, 
estrelles com la malmesa (afusellada 
per espionatge i robatori de joies) Tina de 

Un grapat de sales



38 39

Jarque (1906-1937), Pilar López (1912-
2008) o Isabelita Ruiz (1902-1996). L’obra 
en concret? ‘Las noches del Cabaret’. I 
pels escenaris de tot Espanya, era també, 
en qüestions arrevistades, temps per als 
èxits de la ballarina i ‘vedette’ espanyola 
d’origen bonaerenc Celia Gámez (1905-
1992), que havia debutat el 1926 i que, 
després de la Guerra Civil, farà bandera de 
la cançó ‘Ya hemos pasao’, com a rèplica 
a la consigna republicana de ‘No pasarán’.

La xicalla almenys també va tenir 
el seu propi espectacle. Així que, “niños 
y niñas”, com deia la premsa, anteposant 
sempre “l’homenet de la casa” enfront de 
la “doneta”, ací arriba amb vosaltres la 
funció “Espectáculo Sanz” i la seua “com-
pañía de actores mecánicos”, perquè es 
tracta de “Sanz, espectáculo maravilloso”, 
on les “principales figuras de esta inimi-
table compañía”, deien els cartells, “¿son 

Alacant viu aquest oci, segons re-
flecteixen els documents periodístics, 
una mica aliena a les cròniques, feliç, 
amb la seua gent abocada potser des 
del Victoria Hotel, amb “restaurante fren-
te al mar”, i “cubierto” a “seis pesetas”. 
L’establiment, per cert, posseeix, segons 
la seua publicitat, garatge, ascensor, “40 
baños”, “90 habitaciones, todas con telé-
fonos”, i a més “calefacción y agua corri-
ente, caliente y fría”. En tot cas, passeig 
va, passeig ve, allà a l’Esplanada, gestada 
després de la sessió municipal del 13 de 
juliol de 1858, però les ones de tessel·la 
de la qual formaran acolorit paviment per 
primera vegada entre el 1958 i 1959, en-
cara somriu, esperançada: si fins l’ha vi-
sitada tot un president del Govern.

Com a ciutat, ha continuat creixent: 
complementa la dècada de 1930 presen-
tant un padró de 73.071 persones, per a 
passar, malgrat la Guerra Civil, en el se-
güent cens, el de 1940, a 96.729. El 1932, 
segons arreplega l’Institut Nacional d’Es-
tadística a partir del “registre civil”, tin-
drem 14.963 naixements, 7.197 homes 
enfront de 7.766 dones, bé és cert que 
augmentarà a partir d’aquest any la po-
blació, gràcies, entre altres coses, al fet 
que la hui pedania-allunyat barri Villafran-
queza o el Palamó, arruïnada, es reinte-
gra el 1932 a l’urbs. A part, el 19 d’agost 
de 1932, s’aprovarà el famós projecte 
de la platja de Sant Joan, on es preveu 
instal·lar un hotel municipal, balnearis, 
habitatges, boscos, jardins, així com la 
millora i potenciació de la comunicació 
entre aquesta franja litoral i l’urbs, al-
menys segons l’avantprojecte aprovat, 
de l’arquitecte i urbanista madrileny, de 
bressol guipuscoà, Pedro Muguruza 
(1893-1952), després d’acordar-se per fi, 
el 7 de juliol de 1933, la construcció de 
l’anomenada “ciutat satèl·lit”.

Això sí, fora passaven coses, i no 
totes bones. De fet, conspirarien, totes 
juntes, per a fer-li un tomb a la Història, 
tomb que, entre altres episodis, frenaria 

hombres o muñecos?”. La realitat és que 
Paco Sanz, és a dir el valencià Francis-
co Sanz Baldoví (1872-1939), va ser molt 
més que un ventríloc, ja que, en comptes 
de la tradicional marioneta, va introduir, 
per procediments merament mecànics, 
pot dir-se que els primers ‘animatrònics’, 
avançant-se amb el seu espectacle, de-
senvolupat entre 1906 i 1935, en dèca-
des a les creacions cinematogràfiques 
del plorat Jim Henson (1936-1990). 

Si les filmacions conservades hui 
del seu espectacle, per exemple per la Fil-
moteca Valenciana, et fan quedar amb la 
boca oberta, per molta edat que tingues, 
com havia de ser per als ulls infantils que 
van assistir a les representacions que 
Paco Sanz va oferir en el desmuntable 
Teatre d’Estiu o en el Principal al llarg de 
la dècada. Oci, espectacle i màgia, qui 
n’ofereix més?

per unes dècades la citada emancipació 
de la dona vista en aquesta dècada. Una 
vegada més, la Humanitat acabava per 
precipitar-se en els taulers d’escacs ge-
oestratègics, expansionistes, econòmics, 
dels estadistes, fent bona la frase de l’ex-
militar, i després fotògraf de l’agència 
Magnum, Erich Hartmann (1922-1999): 
“La guerra és un lloc on joves que no es 
coneixen i no s’odien es maten entre si, 
per la decisió de vells que es coneixen i 
s’odien, però no es maten”. 

El menú cruent resulta ben nodrit, 
però al principi es mourà en un segon pla 
internacional, davant les expectatives de 
l’esdevenidor en una societat, la mundi-
al, que se sacseja de fels passades, com 
veurem. No se sap res, més que rumors 
de fons, de la Gran Porga, o Gran Terror 
(1930-1939), deslligada a la Unió Soviè-
tica, és a dir Rússia i països annexionats 
(1922-1991), per a enquistar en el poder 
el sinistre i conspiranoic Iósif Stalin, “pa-
paíto Stalin” (1879-1953), polític geor-
già (o siga de la República de Geòrgia, 
annexionada a l’Imperi Rus el 1801, ab-
sorbida per la Unió Soviètica el 1936 i 
independitzada el 1991) que va palesar 
la por a l’’horda roja’, si bé diuen hui els 
analistes que, com a bona part dels seus 
predecessors, abans que com un supo-
sat “líder del poble”, el que va fer va ser 
comportar-se com asseguraven que es 
comportaven els tsars.

El cas és que el “tsar roig” va inici-
ar una llarga campanya de repressions 
que començava en aquesta dècada, que 
obri també, a Àsia, amb la Guerra de les 
Planícies Centrals a la Xina, que va afi-
ançar, momentàniament, encara més en 
el poder Chiang Kai-shek o Jiang Jieshi 
(1887-1975). A més, entre 1931 i 1932 es 
produirà la invasió japonesa de Manchu-
ria o Manchukuo (les actuals regions de 
la Xina del nord-est i Mongòlia Interior), 
Estat titella nipó, que va durar fins a 1945, 
creat com a punta de llança per a les àn-
sies expansionistes del govern d’Hirohito 

[Fig.19]

[Fig.19] Passeig de Gadea - Teatre d’estiu. Sánchez. AMA.

Espessos nuvolots a la llunyania
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(1901-1989), cent vint-i-quatrè empera-
dor del Japó, que xocarà contra la Unió 
Soviètica, especialment amb les guerres 
frontereres soviètiques-japoneses, entre 
1932 i 1941, i contra la Xina en la sego-
na guerra xinesa-japonesa, entre 1937 i 
1945; finalment, en unir-se a Alemanya i 
Itàlia, implicant-se des de 1941 en la Se-
gona Guerra Mundial, va introduir a tot-
hom en l’anomenada Guerra del Pacífic o 
Gran Guerra d’Àsia Oriental, des de 1937 
fins a 1945.

Aquest 1932 també pintarien bas-
tos per terres hispanoamericanes. Fins a 
1933, un any, duraria la fronterera guer-
ra colomboperuana desenvolupada a 
la conca del riu Putumayo, per on habi-
ten els municipis colombians de Puerto 

tres pròcers no desitjaven assistir-hi, sinó 
perquè als alemanys no els van interessar 
en absolut les pretensions colonials espa-
nyoles, el ‘jo et done, tu em dónes’), des 
de 1936 fins a 1939; i l’anomenada Guerra 
d’Hivern, de 1939 fins a 1940, per la qual 
la Unió Soviètica li va pegar un bon mos a 
Finlàndia, convertint-la en país satèl·lit, no 
van ser sinó sagnants preàmbuls per a la 
devastadora Segona Guerra Mundial, des 
de l’1 de setembre de 1939 fins al 2 de se-
tembre de 1945, que va sembrar sobretot 
els camps europeus i japonesos amb uns 
83 milions de cadàvers.

Tot això, dèiem, quedava lluny. Espa-
nya, com la resta del món, havia patit una 
Primera Guerra Mundial (del 28 de juliol 
de 1914 a l’11 de novembre de 1918: so-
bre els seixanta milions de morts), perquè 
encara que el país es va mantenir neutral 
(s’estanyava encara les ferides de la pèr-
dua de les últimes colònies d’ultramar, 
Cuba inclosa, el 1898, amb la conseqüent 
i abrupta disminució de flux econòmic), el 
mercat internacional es va tancar en totes 
dues direccions. Per si no fos prou, entre 
febrer de 1918 i abril de 1920, una pandè-
mia va rematar l’economia mundial, em-
portant-se de passada uns cent milions 
d’ànimes: l’anomenada “grip espanyola” o, 
popularment, “trancasso”. 

Això de grip espanyola, que va ser 
enarborat al principi de la Covid-19 per 
alguns estadistes que degueren faltar a 
l’escola a les classes d’Història, ve per-
què, en estar encara el món en guerra, 
amb les censures mediàtiques subse-
güents, Espanya va ser l’únic país a infor-
mar en els seus periòdics de l’epidèmia 
mundial; i no perquè n’era l’origen, ja que 
hui dia els científics encara no han acon-
seguit determinar si va sorgir dels panta-
nals de la Xina o els de l’estatunidenca 
Kansas, ja que va aparèixer en totes dues 
parts pràcticament al mateix temps.

A més, el crac borsari del 29 havia 
buidat més d’una butxaca. La gent, re-
cuperada la pau, o això creien, després 
dels tirs i els esternuts, es van llançar a 
jugar en borsa, comerciant amb diners 
intangibles en format accions, apostant 

Leguizamo i Leticia (de fet, és conegut 
aquest conflicte com el “de Leticia”). Un 
poc més va aguantar, fins al 1935, la con-
tesa entre Bolívia i Paraguai per controlar 
la zona del Chaco Boreal, la zona més 
septentrional del Gran Chaco, o siga el 
centre-sud de Sud-amèrica.

A Europa, la segona guerra italoetío-
pa, entre 1935 i 1936, en envair Itàlia, en la 
seua política expansionista, l’africana Eti-
òpia (que va quedar ocupada fins a 1941); 
la Guerra Civil espanyola (que va liquidar 
literalment tots els avanços de la Repú-
blica, inclosos els femenins, a més de la 
sagnant sega de més de 500.000 vides, 
seguida d’una duríssima repressió, enca-
ra que, això sí, una lògica neutralitat da-
vant el conflicte global, no perquè els nos-

les seues fortunes poc menys que amb 
el Diable. Ho explicava molt precisament 
Groucho Marx en el seu llibre ‘Grouc-
ho y yo’ (‘Groucho and Me’, 1957): “Molt 
prompte, un negoci molt més atractiu que 
el teatral va atraure la meua atenció, i tam-
bé la del país. Era un asuntillo anomenat 
mercat de valors [...] Va constituir una 
sorpresa agradable descobrir que era un 
negociant molt astut. O almenys això sem-
blava, perquè tot el que comprava augmen-
tava de valor. No tenia assessor financer. 
Qui ho necessitava? [...] Mai vaig obtenir 
beneficis. Semblava absurd vendre una ac-
ció a trenta quan se sabia que dins de l’any 
doblegaria o triplicaria el seu valor”.

Semblava fàcil: “Si un comprava 
vuitanta mil dòlars d’accions, només ha-
via de pagar en efectiu vint mil. La resta 
es quedava a deure a l’agent. Era com ro-
bar diners”, encara que la pressió social 
obligava a seguir: “El lampista, el carnis-
ser, el forner, l’home del gel, tots anhe-
losos si es fes rics, llançaven els seus 
mesquins salaris —i en molts casos, els 
estalvis de tota la vida— a Wall Street”. 
I de sobte, va succeir: “Un dia concret, 
el mercat va començar a vacil·lar. Uns 
quants clients més nerviosos van ser pre-
ses del pànic i van començar a descarre-
gar-se [...] Al principi les vendes es feien 
ordenadament, però prompte el pànic va 
tirar a un costat el bon judici i tots van 
començar a llançar al rode els seus va-
lors, que en aquells dies només tenien el 
nom de tals”. Bé, alguna cosa va salvar 
Groucho: “Alguns dels meus coneguts 
van perdre milions. Jo vaig tenir més sort. 
L’única cosa que vaig perdre van ser 240 
mil dòlars. Hauria perdut més, però això 
era tot el que tenia”.

Als Estats Units, el recentment triat 
Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) 
posarà en marxa a partir de l’any següent 
i fins al 1938 el programa de govern 
conegut com New Deal (nou tracte) per 
a redinamitzar l’economia del seu país i, 
de passada, tornar a il·lusionar la ciuta-
dania. Perquè el que la gent volia ara era 
divertir-se, eixir, riure, gaudir… i visquen 
les ‘flappers’!

[Fig.20]

[Fig.20] Castell de Sant Ferran anys 30. AMA.
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La dècada havia obert portes i fines-
tres (o liquidava l’anterior, segons comp-
tem) saludant, aquest mateix 1930, un nou 
planeta, Plutó. Bona matèria per al perio-
disme de l’època, que el 19 d’abril celebra-
va el 25 aniversari de l’Asociación de Pren-
sa de Madrid, la qual cosa en una societat 
tan centralista com la d’aquesta època, i 
també de les següents, era com compartir 
enhorabona per tot el territori nacional. 

Però tornem a la ciència, o el que 
llavors es tenia per tal, perquè després 
de tot el viscut la gent es bolca en la 
ciència, fins al punt de voler, per exem-
ple, curar-ho tot a base de raigs X, des-
coberts el 1895 per l’alemany Wilhelm 
Röntgen (1845-1923), sense conèixer 
encara els efectes de la sobre exposició 
radioactiva. O imaginen un esdevenidor 
a l’estil del que hui es coneix com a re-
trofuturisme o, en la seua deriva més 
dura, ‘steampunk’, basat en la tecnologia 
existent en la dècada dels trenta, i fins 
i tot abans, i molt influït per obres com 
les de l’autor francès Jules, o Juli, Verne 
(1828-1905) i que hui podem apreciar, 
per exemple, en algunes pel·lícules d’ani-
mació del cineasta japonès Hayao Miya-
zaki, nascut el 1941, o en videojocs com 
‘BioShock’ (2007) i continuacions.

No hi ha, no obstant això, ni una sola 
dona en els premis Nobel de 1932, amb el 
de la Pau declarat desert, ni en Ciències 
(Física, Fisiologia o Medicina i Química) ni 
en Literatura, encara que, per a la data, ja 
s’anotaven noms femenins en la història 
dels prestigiosos guardons; el primer, el 
de la científica polonesa, establida a Fran-
ça, Marie o, popularment, ‘Madam’ Curie 
(Maria Salomea Skłodowska-Curie, 1867-
1934), a qui se li va concedir el de Física, 
el 1903 i el de Química, el 1911. El 1931, el 
de la Pau havia recaigut en l’activista esta-
tunidenca Jane Addams (1860-1935), que 
el va obtenir per la seua lluita feminista; 
això sí, compartit amb el polític, pedagog 
i filòsof, de la seua mateixa nacionalitat, 
Nicholas Murray Butler (1862-1947).

Tot això quedava reflectit en els 
periòdics de l’època, donant-li major o 
menor importància a la inclusió de les 
peces informatives en unes pàgines que 
tendeixen, per aprofitament del material 
emprat, a mostrar-se hui com excessiva-
ment bigarrades, on els requadres publi-
citaris alleugereixen almenys un poc la 
sensació d’atapeïment visual.

Però, òbviament, la premsa local 
accentuarà el viure alacantí, per exemple 
el fester, en un any, aquest 1932, en què 
el món de les Fogueres es presentava 
també convuls, encara que vulga hui en-
tapissar-lo de lloes i flors l’historicisme 
d’ulls de mel i boquetes de maduixa. I per 
cert, la primera en el front, que es deia: 
el 15 de març mor el gadità José María 
Py (1881-1932), fundador, el 1928, de les 
Fogueres, unint la tabola de la seua terra 
natal amb la tradició de cremar brosses i 
mobles vells la nit de Sant Joan, més les 
valencianes Falles de Sant Josep, per a 
les quals va treballar com a pintor i ar-
tista faller, substituint, quant a crítica de 
l’actualitat, les xarangues carnestolen-
ques, pels monuments a cremar.

Segons es noticia el 12 de juliol en 
l’enfrontada premsa alacantina de l’èpo-
ca, adscripcions partidistes mitjançant, 
quedava constituïda, per a l’exercici 1932-
1933, la Comissió de Fogueres, amb seu al 
carrer de Sant Vicent (és a dir, la comissió 
del districte Club Magritas, però la breu 
nota de premsa confon directament la part 
pel tot). Al capdavant, Juan Ramón Sarrió, 
amb José Navarro Úbeda, com a vicepresi-
dent, Luis Soler Martínez, al càrrec de tre-
sorer, José Villaplana Gisbert, de compta-
dor i J. Navarro Olcina, nomenat secretari, 
ajudat com a sotssecretari per Luis Soler 
Álvarez. Com a vocals, figuren Manuel Bel-
da Gómez, Guillermo Galiana Planelles, 
Vicente Gómez Pascual, José Sala Giner, 
Vicente Papi Antón, Óscar Maestre Guijar-
ro, Claudio Navarro Devesa, Miguel Lizón 
Pertusa, Eduardo Martínez Gisbert, Ramón 
Serra Morant i Eduardo Álvarez Antón.

[Fig.21] [Fig.22]

[Fig.21] Remedios Oriola. Arxiu David Gerona.
[Fig.22] Angelita Pascual. Arxiu David Gerona.

Final foguerer però un poc aspre
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Es tracta d’una bonica col·lecció 
de “prohoms”, alguns d’ells il·lustres 
pròcers i tota la resta, però també resul-
ta evident que no figura cap dona en el 
repartiment de càrrecs. Caldrà posar-se 
en l’època per a imaginar-se els movi-
ments de celles ja en la Comissió Ges-
tora en prendre nota del sorgiment de la 
comissió femenina de Carrer Quiroga. O 
davant, la d’altra banda lògica, proposta 
que els arribaria, perquè aquell mateix 
any tocava, per iniciativa del periodista, 
escriptor i polític d’origen segovià (va ar-
ribar a dirigir Segovia Gráfico) Mario Gui-
llén Salaya (mort el 1935): triar qui serà 
la primera Bellea del Foc. 

I sí, va arribar a bon port, resul-
tant triada Amparito Quereda Bernabeu 
(1916-2002), en una elecció on les candi-
dates no tenien districte assignat, encara 
que després els papers li van adjudicar el 
de Benalua (però en algunes entrevistes 
molt posteriors ella va assegurar que ve-
nia precisament del citat Club Magritas, 
més o menys el posterior de Carrer Sant 
Vicent). I bé, tots van ser feliços menjant 
anissos… o no? Potser les coses venien 
un poc més aspres.

Potser, per això, al cartell de la fes-
ta de 1932, ‘Rojo y mar’, obra de Juan 
Bonafé, possiblement el madrileny-mur-
cià, encara que nascut a Lima, el Perú, 
Juan Bonafé Bourguignon (1901-1969), 
fill de l’actor còmic, nascut a Palma, Juan 
Bonafé i Sansó (1875-1940), se li esca-
pa una anotació definitòria al seu pesar: 
un home (un ninot?) de color roig dansa 
mentre es crema, amb flames grogues, 
sobre un fons blau nocturn, amb mar i 
palmeres. El pasquí resa: “Fogueres de 
San Chuan” a “Alicante. Junio.1932”. I pro-
met “grandes fiestas populares”, a més de 
“corridas de toros los días 24 y 29”, amb 
“deportes-iluminaciones-verbenas” més 
“fuegos artificiales y otros”. I perquè que-
de més atractiu, “rebajas en los viajes por 
ferrocarril y autobuses”.

David Gerona, en l’article ‘Fa 75 
anys… ja va nàixer amb polèmica’, del lli-
bret de Sèneca de 2007, també en el lli-
bret de 2014 de la barraca I No Volíem, a 

més d’en l’imprescindible llibre Fogueres 
de la República 1931-1936 (2020), editat 
per Sèneca-Autobusos, ja ho ha contat 
molt més extensament, però resumim-ho 
-bastant- ací: Mario Guillén Salaya, des 
de la seua tribuna en el Diario de Alican-
te, decideix llançar-se al pairo perquè es 
concrete la seua idea. Durant aquesta 
cerca de candidates s’assabenta que 
existeix una Comissió Gestora, i que la 
presideix l’escriptor José Ferrándiz Tor-
remocha (1888-1965), autor de la lletra 
de l’himne de les Fogueres (amb música 
de Luis Torregrosa, 1871-1960), i a qui, 
per cert, se li deurà el baptisme com, lla-
vors, Bellea del Foc, en comptes del Miss 
Foguera que pretén Guillén. A aquest li 
agrada la proposta.

Suggereixen també al periodista un 
sistema d’elecció, des de les comissions, 
semblant a l’actual. Però heus ací que la 
Gestora del moment, fins i tot malgrat el 
suport de l’escriptor, s’inhibeix i decideix 
que Mario Guillén afronte sol l’elecció, 
sense desembossar l’organisme fester ni 
una moneda. I després arriba la primera 
polèmica, per l’elecció de la comissió en-
carregada de triar el jurat de l’elecció. I 
venen els bastons a les rodes, el descon-
tentament, la falta de pressupost o, una 
vegada triada Amparito Quereda, el des-
acord amb el jurat (que incloïa Gastón 
Castelló) dels qui havien apostat perso-
nalment per una altra o unes altres. Des-
prés, discussions entre Guillén i Ferrán-
diz Torremocha. El diari madrileny ABC, 
fundat el 1903, tira més llenya al foc en 
qüestionar-ne l’elecció. «Las otras belle-
ses se plantan…»

Al final queda la història de la Festa, 
les fotos on es veu Amparito Quereda (en 
una, a l’estil de la seua admirada cantant i 
actriu d’origen bonaerenc Magdalena Nile 
del Río, és a dir, Imperio Argentina, 1910-
2003; en una altra, amb un maquillatge a 
l’estil Betty Boop...) i la constatació, amb 
la primera Bellea i l’aventura del districte 
Carrer Quiroga, que la dona, a part de con-
tinuar lluitant per la igualtat, continuaria 
escalant, a poc a poc, major protagonis-
me en les Fogueres de Sant Joan. 

[Fig.23]

[Fig.24]

[Fig.23] Taller Quiroga. “Nosaltres de pintura sabem més que ningú”. Revista Estampa 25-6-1932.
[Fig.24] Quiroga. “El mateix cusen un vestit que munten un ninot”. Revista Estampa 25-06-1932.
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La ciutat d’Alacant comptava a l’inici 
de la dècada dels anys trenta amb 73.934 
habitants. Ja llavors l’economia local se 
centrava en les activitats de l’anomenat 
sector terciari (comerç i serveis). L’atur era 
un greu problema que s’intentava pal·liar 
amb una sèrie de projectes d’obres muni-
cipals com el desmunt de la Muntanyeta, 
que era una anomalia urbanística en ple 
centre. L’enginyer municipal, Sebastián 
Canales, va redactar el projecte la realit-
zació del qual es va prolongar fins a la fi 
dels anys quaranta. El 1932 també es va 
aprovar la reforma de la zona oest de la 
Rambla, projectant-se l’obertura dels car-
rers de Girona i de Sant Ildefons. Alhora 
que s’expropiava el convent de les Caput-
xines de la Rambla (en el lloc de l’actual 
Banco de España) i s’iniciava el seu ender-
rocament. La platja de Sant Joan comen-
çava a ser contemplada com una zona 
amb gran potencial de desenvolupament. 
Així, l’Ajuntament republicà va elaborar un 
concurs de projectes per a desenvolupar 
un conjunt residencial modern i la millo-
ra de les comunicacions d’aquesta platja. 
Hem d’esmentar també la decidida apos-
ta per la millora de les instal·lacions es-
colars, amb una forta partida en els pres-
supostos municipals per a la construcció 
de noves escoles. En aquest temps es va 
produir la incorporació del Palamó a la ca-
pital, com  a resposta a una sol·licitud dels 
veïns d’aquesta pedania.

El paisatge urbà anava canviant, du-
rant aquests anys es van plantar nombro-
ses palmeres als carrers de la ciutat, con-
cretament, el 1932 en van ser 515, sobretot 
a la plaça de la Independència (Cavalls) i 
l’avinguda de Fermín y Galán (Estació).

L’Ajuntament estava presidit per l’al-
calde Lorenzo Carbonell, que havia sigut 
triat en els comicis del 14 d’abril de l’any 
anterior. L’acompanyaven una sèrie de 
tinents d’alcalde i regidors fins al nombre 
de trenta-nou membres de la corporació. 
Entre aquests es trobaven persones tan 
conegudes com Marcial Samper, Agustín 
Mora, Eliseo Gómez Serrano, Álvaro Bote-
lla, José Alonso Mallol i José Guardiola 
Ortiz, entre d’altres.

A l’inici de 1932 hem d’esmentar la 
visita de Niceto Alcalá Zamora, president 
de la República, en el seu primer viatge 
oficial. Aquest esdeveniment va coincidir 
amb la celebració de les festes hivernals 
de mitjan gener. Exposicions d’art, revet-
les, concursos ciclistes i de natació, pro-
ves automobilístiques i de tir de colom 
van completar un atapeït programa d’ac-
tes. Un fet significatiu va ser el llançament 
de la primera palmera des del Benacantil, 
el 17 de gener a les set de la vesprada. 
D’aquesta manera s’iniciava una tradició 
que passaria a la festa de Fogueres i es 
mantindria fins a hui.

El 18 de setembre de 1932 s’inau-
gurava l’anomenat Estadi Bardín en uns 
terrenys de Benalua, amb una capacitat 
d’uns deu mil espectadors. El partit inau-
gural el van disputar els equips de l’Hér-
cules i el Real Madrid, i aquest últim es va 
imposar per dos gols a zero. L’alcalde Lo-
renzo Carbonell va tallar la cinta inaugural 
mentre que el servei d’honor va corres-
pondre a Lolita Bardín, neta del propietari 
de l’estadi. Aquest any l’Hércules complia 
deu anys de vida, militant en el grup IV de 
la Tercera Divisió de la qual es va procla-
mar campió.

Hem d’esmentar en aquest apartat 
esportiu el Club Atlético Montemar, que 
complia el seu primer any de vida, tenint 
com a objectius la pràctica de l’atletisme, 
el muntanyisme i la natació. No disposava 
de seu, sinó que utilitzaven unes casetes 
del balneari Alhambra i el camp del Pla 
que li cedia l’Alicante C.F. Aquest club de 
futbol també militava en la Tercera Divisió.

La boxa era també un esport molt 
popular que atreia un públic nombrós. El 
1932 es va produir la tornada al ring de 
Juanito Pastor, destacat púgil alacantí 
que havia participat en l’olimpíada de Pa-
rís de 1924. Es van celebrar vetlades al 
cinema Monumental i a la plaça de bous.

Quant a la premsa diària, podem 
destacar quatre capçaleres: El Correo, 
que tenia llavors trenta-cinc anys de vida, 
sent el seu director i propietari Florentino 
de Elizaicín, degà dels periodistes alacan-
tins i alcalde de la ciutat durant un temps. 

[Fig.1] Hospital Provincial. Foto Sánchez. AMA. Per fer aquesta fotografia, Sánchez va pujar al Benacantil i va 
aconseguir així una panoràmica del barri del Pla del Bon Repòs que acabava d’estrenar l’edifici de l’Hospital 
Provincial. Obra de l’arquitecte Juan Vidal, autor d’altres construccions destacades de la ciutat com la Casa 
Carbonell, la Casa de Socors o el Mercat Central. El centre sanitari va ser impulsat per la Diputació Provincial, 
seguint les tendències higienistes d’un emplaçament amb aire i llum. La primera pedra es va posar el 1924 però 
l’edifici es va culminar el 1931. L’estructura s’assembla a una espina de peix. Hui dia s’ha reconvertit en el modern 
Museu Arqueològic Marq, que mostra una col·lecció permanent i unes atractives exposicions temporals.  

[Fig.1]
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Diario de Alicante, dirigit per Emilio Costa, 
era un modern periòdic amb una ideolo-
gia pròxima al partit radical de Lerroux. 
Més a l’esquerra se situava El Luchador, 
el director del qual era Álvaro Botella. De 
caràcter més conservador era El Día, sota 
la propietat i direcció de Juan Sansano.

La principal fàbrica de la ciutat era 
la de tabac, que donava faena a milers 
de dones. Hi havia altres indústries, com 
la fàbrica de cintes propietat d’Heliodoro 
Madrona, situada a l’avinguda d’Oriola, 
que confeccionava articles per a merceria, 
cotilleria i sabates. Un altre home de nego-
cis era Marcial Samper, dedicat al comerç 
de vins. Una factoria important era la Pa-
nificadora Magro, que tenia la seu a l’avin-
guda de Pérez Galdós i 35 punts de venda 
a la ciutat. Manuel Prytz era degà del cos 
consular d’Alacant i propietari d’un negoci 
d’exportació d’ametles al magatzem del 

a l’Arxiu Municipal, publicant articles i 
monografies com Acra Leuca, relatiu a la 
fundació de la ciutat.

Les Fogueres de Sant Joan esta-
ven ja consolidades en l’ànima dels ala-
cantins, multiplicant-se el nombre de 
comissions. El 15 de març de 1932 va 
morir José María Py, fundador de la fes-
ta. Aquest mateix any es va oficialitzar la 
figura de la Bellea del Foc, nom proposat 
per José Ferrándiz Torremocha, president 
de la Comissió Gestora, sent triada Am-
parito Quereda.

A més de les Fogueres, hem d’es-
mentar altres festejos com el primer ani-
versari de la proclamació de la República, 
que es va celebrar el 14 d’abril amb una 
desfilada militar, repartiment de bons per 
als pobres, concerts a l’Esplanada i focs 
artificials. També tenien continuïtat les 
festes de barris com Vistahermosa, Ciutat 

qual treballaven 500 dones. També hi ha-
via fàbriques de farina i ceràmiques.

La Diputació Provincial estava 
presidida per Franklin Albricias i tenia al 
seu càrrec el recentment construït Hospi-
tal Provincial al barri del Pla i les Cases de 
Beneficència situades al passeig de Cam-
poamor. Aquest 1932 s’havia inaugurat el 
nou edifici del Palau Provincial a l’actual 
avinguda de l’Estació, obra de l’arquitecte 
Juan Vidal Ramos, autor d’altres desta-
cats edificis: Casa Carbonell, Mercat Cen-
tral, Hospital Provincial i Casa de Socors.

Continuaven les excavacions ar-
queològiques a l’Albufereta i el Tossal de 
Manises a càrrec del pare Belda qui va 
depositar els objectes trobats al nou Mu-
seu Provincial de Belles Arts, recentment 
instal·lat a la Diputació. Francisco Figue-
ras Pacheco, cronista de la ciutat, seguia 
amb les seues investigacions històriques 

Jardí, Benalua i el Raval Roig al setembre.
La fira de Nadal, que s’instal·lava a 

les avingudes d’Alfons el Savi, Soto i pla-
ça de la Independència, es va traslladar a 
la plaça de Sèneca, en realitzar-se obres 
en aquestes avingudes.

El teatre i els espectacles lírics con-
tinuaven atraient l’interés dels alacantins 
de l’època, amb les representacions que 
se succeïen al Teatre Principal. Quant a 
això, hem d’assenyalar la visita del grup 
de teatre universitari La Barraca, dirigit per 
Federico García Lorca, a la fi de desembre 
de 1932. Van representar obres clàssi-
ques com La vida es sueño, de Calderón 
de la Barca i entremesos de Cervantes. 
García Lorca va passejar pel Postiguet 
en companyia de Gastón Castelló i amb 
els seus companys van celebrar la nit de 
Cap d’Any a l’Hotel Palas (actual seu d’ofi-
cines municipals).

[Fig.2] Mercat Central. Foto Sánchez. AMA. Una altra obra emblemàtica de Juan Vidal és aquest edifici que es va 
alçar a principi dels anys vint del segle passat en la llavors anomenada plaça de Balmes. Venia a substituir el vell 
mercat de proveïments que es trobava a la plaça de la Mar i que va ser enderrocat en el procés de renovació urbana 
d’aquesta zona, per a ser substituït per les cases Carbonell i Lamaignere. El nou mercat se situava ara en una zona 
de gran vitalitat, en l’anomenat Eixample, amb un estil eclèctic i casticista. Amb diferents renovacions, el mercat 
continua funcionant en l’actualitat, oferint una selecció atractiva de productes de proximitat.  

[Fig.2]

[Fig.3] Plaça de la Independència. Foto Sánchez. AMA. Sánchez ens ofereix aquesta visió panoràmica de la nova 
plaça que va sorgir a l’Eixample, l’anomenada llavors de la Independència, actual dels Cavalls, al centre de la qual 
s’alça la font monumental creada per Daniel Bañuls, qui, amb el seu projecte denominat Llevant, va guanyar el 
concurs d’idees convocat per l’Ajuntament de 1929 presidit per Suárez-Llanos. L’obra, pressupostada en 39.000 
pessetes, es va acabar a l’agost de 1931. Els famosos cavalls de Bañuls, amb una estètica orientalitzant, van influir 
en altres artistes com Gastón Castelló i altres posteriors que els han inclosos en les seues fogueres. En la fotografia 
veiem un dels primers edificis alçats en aquesta plaça i que encara hui dia podem contemplar. I el nou palau de la 
Diputació Provincial, situat en la llavors anomenada avinguda de Fermín y Galán (actual de l’Estació).  

[Fig.3]
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Però a poc a poc el cinema va anar 
guanyant-se el favor popular. En la dèca-
da dels anys vint s’havien  construït grans 
salons cinematogràfics com el Monumen-
tal Salón Moderno (1924) i l’Ideal Cinema 
(1924), uns altres s’havien reformat com 
el Central Cinema (1923), Teatro Nuevo 
(1923) i Salón España (1925). Aquestes 
sales s’agrupaven al centre, entre les avin-
gudes d’Alfons el Savi i la Rambla. En els 
anys trenta es van incorporar altres cine-
mes als barris com el Salón Antinea, Ba-
bel, Cinema Florida, Cinema Altamira i Los 
Ángeles. Era, per tant, un negoci en plena 
expansió que responia a una gran deman-
da d’aquesta mena d’entreteniment. Al 
costat d’èxits comercials com Tarzán de 
los monos i Papá piernas largas es van 
projectar aquest any altres cintes d’interés 
com El acorazado Potemkin.

El 1932 un grup de joves alacan-
tins van rodar un curt de ficció titulat El 
hombre que pescó su sueño. El va dirigir 

Els cafés i cabarets eren uns altres 
centres de reunió de la societat de l’èpo-
ca. Entre l’avinguda de Zorrilla (actual 
Constitució) i Castaños estava el local 
del “Cabaret Negresco”, amb un ampli 
desplegament de ballarines i l’actuació 
de la Barsali Orchestre. Al carrer del Duc 
de Saragossa 2 i 4 estava l’anomenat “La 
Sinnombre”, que oferia 25 senyoretes ba-
llarines de saló.

Quant als cafés, hem d’esmentar el 
Café Colón, situat al costat del Cinema 
Ideal que acollia els espectadors del cine-
ma i del veí Teatre Principal, anunciant-se 
en la premsa que estava obert fins a la 
matinada. Al passeig dels Màrtirs (Es-
planada) es trobava l’Hotel Samper, que 

el jove cineasta José Ramón Clemente, a 
partir d’un guió de Daniel Bañuls i comp-
tant amb Gastón Castelló com a únic 
protagonista. Es tractava d’una història 
de contingut oníric pròxima als postulats 
surrealistes que es va estrenar a l’Ateneu 
alacantí. Aquesta institució situada entre 
l’Esplanada i el carrer de Sant Ferran agru-
pava els inquiets intel·lectuals alacantins 
d’aquests anys, organitzant conferències, 
exposicions i concerts. El 16 d’abril de 
1932 es va produir la intervenció de Mi-
guel de Unamuno, rector de la Universitat 
de Salamanca, qui va dictar la conferència 
titulada El lenguaje como forjador de na-
cionalidad y ciudadania. Emilio Varela va 
exposar les seues pintures durant el mes 
de desembre d’aquest mateix any. En la di-
rectiva d’aquesta institució trobem figures 
tan destacades com Eliseo Gómez Serra-
no (president), Ángel Pascual Devesa (vi-
cepresident) i Miguel López, Gastón Cas-
telló i Rafael Rodríguez Albert (vocals).

tenia una terrassa anomenada Ameri-
can-Bar on actuava el trio D’Anton, com-
post per un violinista acompanyat per pi-
ano i contrabaix. Als baixos de l’Ateneu, 
també al passeig dels Màrtirs, estava el 
Café Central, un gran local que disposava 
també de grup musical propi. A la matei-
xa zona estava el Café Levante, que oferia 
la tradicional orxata líquida.

Els balnearis Alhambra, Alianza i 
La Rosa, situats a la platja del Postiguet, 
oferien dinars als seus restaurants, a més 
dels serveis relacionats amb els banys de 
mar. L’amo del balneari La Rosa s’anun-
ciava en el periòdic El Luchador afirmant 
que la Bellea del Foc, Amparito Quereda, 
era assídua visitant del local.

[Fig.4]

[Fig.4] Platja del Postiguet. Foto Sánchez. AMA. Escena costumista d’un dia d’estiu a la platja del 
Postiguet. La que era en temps anteriors una zona de treball per a pescadors s’havia convertit en un 
lloc d’esplai. Des de principis del segle XX es promocionava Alacant com un lloc turístic hivernal i a poc 
a poc es van anar posant de moda els anomenats “banys de mar”. A la platja, hi havia unes casetes 
per a canviar-se i a l’aigua, els balnearis, temporals o permanents, que disposaven de restaurants, 
vestuaris i escales i maromes que permetien l’accés a la mar. A la dreta de la foto veiem les cases 
del carrer de la Mare de Déu dels Socors, al barri del Raval Roig i les torres de l’església de Santa Maria.  

[Fig.5]

[Fig.5] Vista aèria. Foto Sánchez. AMA. Es tracta d’una visió molt interessant de la trama urbana feta des d’un 
aeroplà. Ens permet apreciar com la ciutat s’anava expansionant d’est a oest. L’anomenat Eixample s’estava 
desenvolupant a poc a poc. A la part inferior esquerra veiem l’avinguda del General Marvá i el vessant del Tossal 
on ara es troba l’institut Jorge Juan. A la plaça de la Independència (Cavalls) s’acabaven de plantar les palmeres. 
L’edifici de la Diputació destaca en una àrea dominada per les naus dels magatzems i les indústries. Podem 
apreciar la vella torrassa de Sant Gaietà a la zona de la Muntanyeta, que encara no s’havia desmuntat. 
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En les festes de Fogueres s’anunci-
aven corregudes de bous per als dies 24 
(bous de Miura per a Lalanda, Amorós i 
Ortega) i el tradicional dia de Sant Pere 
(bous de Pérez Tabernero per a Barrera, 
Ortega i El Estudiante) i un espectacle 
comicotaurí (El bombero torero, Charlot i 
Llapisera) la nit del dia 25.

Per a atendre els visitants, Alacant 
comptava amb una sèrie d’hotels, fondes i 
pensions. Podem esmentar l’Hotel Pastor, 
situat a la Rambla; l’Hotel Victoria, amb fa-
çana al passeig dels Màrtirs (Esplanada) 
i entrada pel carrer de Sant Ferran; l’Hotel 
Palace (Palas) que el 1932 s’anunciava si-
tuat enfront del mar (plaça de la Porta de 
la Mar) i que comptava amb 80 habitaci-

ons (50 d’elles amb bany). També en pri-
mera línia de l’Esplanada es trobava l’Hotel 
Samper, amb façanes als carrers de Bilbao, 
Sant Ferran, Dr. Esquerdo i Esplanada.

Acabem ací aquesta visió de la ciu-
tat d’Alacant el 1932, any en què es va 
constituir la comissió llavors dita de Quiro-
ga i Pintor Lorenzo Casanova (actual Sè-
neca-Autobusos). El seu primer president 
va ser Francisco Olcina, qui va signar la 
corresponent sol·licitud de plantà l’1 de 
juny de 1932, acompanyant la instància 
amb l’esbós i la memòria que explicava el 
monument. S’iniciava així una llarga tra-
jectòria festera que s’ha prolongat fins als 
nostres dies en què compleix el noranta 
aniversari en plenitud de facultats.

[Fig.7] Platja de Sant Joan. Foto Sánchez. AMA. Al principi va ser una zona de difícil accés per a alacantins 
i forasters. A partir de 1932, el municipi alacantí es va plantejar la necessitat de projectar una planificació 
urbanística que estaria acompanyada de la construcció de carreteres.
La imatge recull els dos únics habitatges, tipus xalet, construïts a la zona del cap de l’Horta, que es distingeixen 
en l’actualitat, malgrat l’especulació urbanística que ha envaït la zona de xalets, bungalows i apartaments.
En la secció d’Urbanisme de l’Arxiu Municipal d’Alacant es troben els plans urbanístics que es van projectar 
en els anys trenta corresponents a la platja de Sant Joan, alguns com el conegut Projecte Muguruza, molt 
innovador en aquell moment. 

[Fig.7]

[Fig.6] Monument als Màrtirs i Casa Carbonell. Foto Sánchez. AMA. Aquesta instantània dirigeix l’atenció cap al 
Monument als Màrtirs de la Llibertat i l’edifici de la Casa Carbonell.
El Monument als Màrtirs de la Llibertat, segons explica Lorenzo Hernández Guardiola en el catàleg de monuments 
desapareguts d’Alacant, va tindre dues versions i va ser obra de l’escultor Vicente Bañuls (1865-1934). En la primera, 
es va instal·lar al centre del passeig del Dic i després, el 1907, a la plaça de la Mar, fins a la seua destrucció el 1939. 
Es va alçar en memòria de Pantaleón Boné i els herois liberals que es van rebel·lar contra l’absolutisme conservador i 
van ser afusellats a l’esmentat passeig.
Un dels edificis més representatius de l’arquitecte Juan Vidal és la coneguda Casa Carbonell, que es va construir al 
solar de l’antic mercat. Projecte de l’any 1920 que es va realitzar el 1924, després de modificar alguns canvis en pisos 
alts i rematades. Gaudeix d’unes excel·lents vistes a la mar i està situat al costat de l’Esplanada. 

[Fig.6]
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[Fig.8] Esplanada. Foto Sánchez. AMA. Resulta difícil parlar de la ciutat d’Alacant sense identificar-la 
immediatament amb l’Esplanada. Sempre ha sigut i és una cosa viva. No és un paisatge per a contar, sinó per 
a viure, quotidianament, intensament i apassionadament. Qualsevol alacantí recorda les seues vivències de 
xiquet, adolescent i adult en aquest marc tan emblemàtic de la nostra ciutat, perquè Alacant és l’Esplanada i 
l’Esplanada és Alacant.
La seua història comença en l’antic dic per a després convertir-se en un passeig pla al qual el poble va donar 
el nom d’Esplanada, que després seria el passeig dels Màrtirs i per fi, Esplanada d’Espanya, nom que encara 
conserva, o simplement Esplanada.
Va tindre visitants il·lustres com el rei Alfons XIII, que l’any 1905, amb motiu de la inauguració del Club de Regates, 
passejaria juntament amb l’alcalde, el Sr. Soto i regidors, sent aclamat pel públic que amb víctors el saludava.
Amb el pas del temps, els diferents projectes n’han transformat el paviment, l’enllumenat públic i la jardineria. 
L’any 1957, l’Ajuntament, presidit llavors per l’alcalde Agatángelo Soler, decideix dissenyar el sòl amb 
unes característiques sanefes compostes per trossos de marbre de tres colors que recorden les ones del 
Mediterrani, present en l’escut d’Alacant.
Testimoni de grans esdeveniments polítics, socials i culturals, és la imatge viva i palpable de la ciutat. De 
l’Esplanada ha parlat tothom i ha sigut admirada, cantada i lloada per tots. I és que un passeig a la nit, a la vora de 
la mar, quan la calor se n’ha anat a descansar per unes hores, és veritablement sensacional.  

[Fig.8]
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[Fig.9] Plaça de Canalejas. Foto Sánchez. AMA. La imatge se centra en el monument del polític liberal José 
Canalejas i Méndez, escultura realitzada per Vicente Bañuls.
En la conferència que va oferir aquest insigne diputat a les sales de la Sociedad Económica de los Amigos del País, 
la nit del 20 de febrer de 1891, Canalejas va declarar als assistents que dedicaria temps per a defensar el progrés 
i creixement d’Alacant. La seua defunció, el 13 de desembre de 1912, va ser molt sentida i dos anys després la 
ciutat d’Alacant va inaugurar aquest monument en la seua memòria i el nomenaria Fill Adoptiu d’Alacant.
El 1916, la vídua de Canalejas ja havia donat la biblioteca del seu marit, segons ho declara l’alcalde Pascual del 
Pobil, donant notícia que es trobava la biblioteca a la disposició de l’Ajuntament.
La seua col·lecció bibliogràfica se centra en temes medicosanitaris, d’higiene  i salut pública i de jurisprudència 
mèdica i també en els seus discursos relacionats amb l’activitat pública del seu càrrec. Per tal de facilitar-ne la 
consulta, es va crear, en l’època, una biblioteca que va romandre oberta al públic fins a 1931. A partir de 1932, 
s’incorpora a la biblioteca auxiliar de l’Arxiu Municipal d’Alacant per a la seua consulta pública, juntament amb 
altres fons bibliogràfics pertanyents a la secció d’escriptors alacantins i també de temàtica alacantina, relacionada 
amb aspectes socials, econòmics, geogràfics i culturals. 

[Fig.9]
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[Fig.10] Castell de Santa Bàrbera. Foto Sánchez. AMA. Al Benacantil es troba una de les fortaleses medievals més 
grans d’Espanya. Recinte emmurallat que es conserva des del segle XIII i lloc d’assentament de poblats ibèrics, 
romans i àrabs.
Un lloc molt freqüentat pels alacantins i turistes que en l’actualitat compta amb tres recintes de diferents 
alçàries i èpoques. El recinte més alt és la Torreta, on es troba la Torre de l’Homenatge i les restes primitives de 
la fortalesa datades la majoria en el segle XIV. Les dependències més importants estan en el recinte intermedi 
que es van construir en el segle XVI i corresponen a les denominades Saló de Felip II, Cos de Guàrdia, Pati 
d’Armes, Baluard de la Reina. El recinte inferior data del segle XVIII i se’l coneix com el Revellí del Bon Repòs.
Des del castell, es gaudeix d’unes vistes privilegiades de la ciutat, del seu barri antic i de la platja del 
Postiguet i s’albira tota la badia d’Alacant. Destaca, a la muntanya de la fortalesa, el perfil d’una cara, 
denominada “la Cara del Moro”. 
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La grandesa de la festa de Fogueres resideix en la seua incontestable popularitat. 
Des de l’any oficial del seu naixement, el poble d’Alacant la va prendre com a pròpia en la 
seua precipitada i vertiginosa posada en marxa. Aquest suport popular de la gent de la 
ciutat es repetiria al nostre barri de l’Eixample amb el nom de Foguera del Carrer Quiro-
ga, hui carrer d’Alemanya. El 1931, el senyor Iborra, representant de la comissió de la 
Foguera Plaça del 14 d’Abril, actual de Calvo Sotelo, denunciava en el ple de la Comissió 
Gestora de les Fogueres, celebrat el 2 de juny, l’existència d’una comissió emboscada 
que, simulant-se infantil, pretenia col·locar una foguera a la plaça de Sèneca on la ma-
joria dels veïns no havien contribuït a la comissió del senyor Iborra. Més tard, en plenes 
festes santjoaneres d’aquest any, el diari El Tiempo, el dia 24 de juny, es feia ressò d’una 
imperiosa necessitat: “En tots els Districtes, les Comissions de les Fogueres, es desviuen 
per la major esplendor de les seues festes, podent estar totes orgulloses del resultat obtin-
gut. Llàstima gran que en l’espai comprès entre el passeig del Doctor Gadea fins a la plaça 
Sèneca no existira animació!”

En una de les caixes arxivadores on l’Arxiu Municipal d’Alacant conserva tots els 
expedients de festes de l’any 1931, apareix un escrit mecanografiat, sense data, amb 
una relació de noms de senyoretes amb els seus respectius càrrecs i un únic home en 
qualitat de representant. La senyoreta Erundina Madrona Leal encapçalava la llista com 
la presidenta de la primera foguera del carrer de Quiroga plantada l’any 1932, sent el Sr. 
Francisco Olcina García, representant d’aquesta. Enumerarem totes aquelles dones va-
lentes, avançades al seu temps que van fundar la nostra foguera: Encarnita Llorens Gar-
cía (secretària), Maruja Cremades García (tresorera), Lola Misó Ferrándiz (comptadora) i 
com a vocals, les senyoretes Lola Coloma Fito, Rosa Peña Montilla, Vicenta Montaner Ra-
mos, Mercedes Pérez Baró, Remedios Juan Quereda i Rosita Sánchez Espuch. El domicili 
de la foguera s’instal·lava al mateix carrer de Quiroga, 21, baix. (Expedient 30/31 AMA). 
Evidentment, alguna cosa estava canviant en la societat espanyola i alacantina.

El buit de festa a la nostra barriada, que hem comentat, va acabar sent tractat en la 
reunió de la Comissió Gestora celebrada el 3 de maig de 1932, on el Sr. Francisco Olcina, 
veí del districte Plaça del 14 d’Abril, va intervenir com a convidat del secretari de la Co-
missió Gestora a exposar el prec a l’assemblea perquè s’acceptara al seu si una comissió 
que pretenia instal·lar una foguera a la plaça de Sèneca, comptant amb el suport dels 
membres de la comissió de la Plaça del 14 d’Abril i “…tenint ja començada amb èxit lison-
jero la recaptació”. El secretari de la Comissió Gestora, el Sr. Rafael Ferrándiz Navarro, va 
informar els reunits que havia rebut una trucada del tresorer de la foguera del 14 d’Abril 
en la qual es pregava que la nova comissió no tenia encara la confirmació definitiva, per 
la qual cosa es demanava que no s’admetera fins a una altra ordre l’expressada comissió. 
La reunió d’aquest dia es va alçar sense dirimir l’acceptació de cap foguera nova, perquè 
també es rumorejava que al Pla del Bon Repòs, enfront de l’Hospital Provincial, s’estava 
intentant organitzar una altra comissió (hui Pla Hospital). En la següent reunió, celebrada 
el 10 de maig, es rectificava la ubicació de la nova foguera de la plaça de Sèneca a l’en-
creuament dels carrers de Quiroga i del Pintor Lorenzo Casanova. L’assemblea del 10 de 
maig es va allargar en el temps, continuant-se el següent dijous, 12 de maig, amb la inter-
venció del representant de la foguera Plaça del 14 d’Abril en la qual informava que la seua 
comissió havia pres l’acord de cedir un tros del seu districte a una comissió nova formada 
exclusivament per senyoretes i que la seua foguera quedaria plantada a l’encreuament 
dels carrers de Quiroga i de Lorenzo Casanova. El 20 de maig, Francisco Olcina va acudir 
a la següent reunió de la Comissió Gestora on es va llegir l’ofici presentat per la foguera 
del carrer de Quiroga per a la seua constitució i ingrés en la Comissió Gestora, incloent-hi 

1932
[Fig.1]

[Fig.1] ‘Carreres trofeu carabassa’ o ‘La font del saber’ de Vicente Olcina, 
plantada el 1932, va ser la primera foguera de la nostra història. AMA.



66 67

llista dels seus components, que van resultar ser senyoretes, la qual cosa va congratular 
enormement els reunits, que van felicitar el representant d’aquesta. El senyor Olcina va 
sol·licitar al ple que les senyoretes components de la seua comissió pogueren assistir a 
les reunions de la Comissió Gestora, això sí, sempre acompanyades pels seus familiars. 
Encarnación Llorens, Rosita Sánchez i Lolita Misó van irrompre en la següent reunió de la 
Comissió Gestora, celebrada als salons de l’ajuntament el 24 de maig, acompanyades pel 
senyor Olcina, amb mostres d’afecte i admiració per part dels presents. El president de la 
Comissió Gestora, el Sr. José Ferrándiz Torremocha, va elogiar l’audàcia de les noves co-
missionades: “realçant amb la seua presència les nostres reunions, congratulant-se l’avanç 
del feminisme”. El mateix José Ferrándiz Torremocha, aquesta vegada en la seua labor 
de periodista en el periòdic El Luchador, escrivia el 31 de maig: “Hi ha una comissió, la de 
Pintor Casanova que està integrada per belles xiques, entusiastes, valentes, modernes. En 
pocs dies han aconseguit vèncer dificultats i constituir-se… i posar una nota d’optimisme en 
les sessions de Gestora. Són com l’aire guerrer que enfervoreix als lluitadors que els porta 
al triomf, que assegura l’eternitat de la festa. Alacant disposa a ventar perjudicis i aquelles 
idees absurdes que separaven els dos sexes”. Aquella iniciativa no era flor d’un dia. En 
reunió de la Comissió Gestora abans de fogueres, l’insistent i combatiu representant del 
veí districte de plaça del 14 d’Abril, el senyor Cerdà, preguntava si la comissió del carrer 
de Quiroga es constituiria en comissió per a l’any 1933, ja que necessitava resposta per 
a saber a què  atenir-se per a la delimitació del districte. El senyor Olcina, representant i 
acèrrim defensor de la nova comissió, li va contestar que ja tenien l’esbós per a l’exercici 
següent, fins i tot abans de plantar la primera foguera de la seua història.

L’1 de juny de 1932, el Sr. Francisco Olcina García, sol·licitava, mitjançant instància 
dirigida al senyor alcalde de la ciutat d’Alacant, permís per a la instal·lació d’una foguera 
als encreuaments del carrer de Quiroga, número 21 (hui carrer d’Alemanya) i Pintor Loren-
zo Casanova (Expedient 17/1392 AMA). En la mateixa instància, aprofitava l’ocasió per a 
sol·licitar al consistori la col·locació dels llums necessaris perquè tothom que la visitara 
poguera veure-la bé. La foguera portava com a lema “Carreres Trofeo Carabasa” o la “Font 
del Saber”, obra de Vicente Olcina. L’alçària va arribar fins als 8 metres amb un radi de 4 
a 5 metres. La base representava una carabassa immensa, de 2 metres d’alçària i amb 
un radi de 4. Sobre ella se situaven ninots representant els diferents cursos necessaris 
per a la consecució del batxillerat i la bona vida que gaudien els estudiants. Emergint del 
centre de la carabassa, s’elevava una columna formant la font del saber, amb quatre ca-
nelles de les quals emanaven llibres, ferramentes i melons. En el més alt de la font es va 
situar una figura humana i cap de carabassa que representava el final de la fatiga de tant 
estudiar. En l’explicació es guardava d’intentar que ningú s’ofenguera: “No s’havia cercat 
l’assumpte per a ridiculitzar en cap moment als joves que freqüenten les universitats, ins-
tituts o escoles professionals sinó, per contra, per a fomentar en ells més amor al treball i 
perquè, aprofitant el temps, quan isquen dels centres docents, facen amb la deguda prepa-
ració que la nació necessita i espera d’ells”. L’artista, natural d’Alacant, de professió pintor 
decorador, va signar la primera i la foguera de l’any següent del carrer de Quiroga. La seua 
germana, Marina Olcina, va ser una de les primeres regidores a l’Ajuntament d’Alacant. El 
Sr. Vicente va col·laborar amb Daniel Bañuls en la realització de la font dels Cavalls, sent 
empresonat al final de la guerra, per a poc després de la guerra exiliar-se a Algèria, on va 
morir. La foguera no va rebre cap premi. La comissió femenina va estar acompanyada 
per la banda de música de Quatretondeta. Les components de la foguera del carrer de 
Quiroga van ser les principals protagonistes del reportatge publicat el dissabte 25 de 
juny en la prestigiosa revista setmanal gràfica nacional Estampa, arribant a ocupar-ne la 
portada i quatre pàgines completes a l’interior. L’autor del reportatge dedicat a les festes 
del foc alacantines, Luis García Linares, escriu que va ser envoltat per un grup de xiques 
que demanaven col·laboració econòmica per a la foguera del barri, la primera comissió 

femenina que s’havia format a la ciutat. El periodista se les va trobar al mateix carrer de 
Quiroga recaptant per a la comissió: “Per a la foguera del barri!, per a la foguera!”.  En ser 
preguntades qui eren i què feien, elles presumint d’això, li van contestar: “La nostra foguera 
és la del carrer Quiroga. Nosaltres som la primera comissió femenina de barri que s’ha for-
mat a Alacant”. La comptadora de la comissió afirmava que havien batut un “rècord”, ja que 
en menys d’un mes havien recaptat 506 pessetes d’ingressos. Fins i tot parlaven com una 
gesta de les comissionades Lolita Misó i Rosita Sánchez d’haver-li tret sis reals al president 
de la F.U.E. (Federació Universitària Escolar). Ací les xiques comentaven el contingut crític 
de la foguera construïda per Olcina cap al món estudiantil i que aquests havien intentat cre-
mar la foguera al taller. Ací no sabem si aquest fet havia sigut una llicència del periodista, li 
havien volgut prendre el pèl amb aquesta barbaritat o havia sigut real el fet. 

En el primer exercici foguerer de la nostra comissió, destaca la creació de la figura de 
la Bellea del Foc, ocurrència del periodista segovià establit a Alacant, Mario Guillén Salaya. 
La primera Bellea del Foc, Amparito Quereda, va tenir huit donzelles d’honor, no sent cap 
de les candidates representants de les comissions oficialment constituïdes, presentant-se 
al títol de manera independent mitjançant butlletí d’inscripció aparegut en la premsa local.

[Fig.2]

[Fig.2] Veïns i veïnes del carrer Quiroga davant la foguera de 1932. AMA.
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Vicente Olcina tornava a signar la foguera de l’any trenta-tres del carrer de Quiroga 
amb el títol “Apañats estém”. Del centre de la base s’alçava un cos central de 5 metres 
d’alçària i sobre aquest, coronant la foguera, rematava un ninot representant un cantor de 
tangos argentí. Sobre la base destacava, en un dels seus fronts, una ‘jazz band’ de negres 
tocant els seus instruments. Als grans bastidors de la foguera estava pintat un saxofon 
enorme amb atributs i notes musicals. En l’explicació apareguda en el llibret, Arturo Grau, 
en escrit datat a Madrid al juny de 1933, felicitava els foguerers del carrer de Quiroga en 
triar el tema de la foguera d’aquest any; «L’allau del modernisme tot l’atropella. El clàssic 
queda ressagat en perdre l’estimació de les gents. Estem en l’imperi del tango, mantingut 
per una joventut inconscient a la qual el vulgo ha anomenat encertadament pollastres 
pera». En les escenes de la foguera es criticava la poca assistència als teatres en detri-
ment del cinema i el declivi de la música clàssica. En la instància de permís de plantà, la 
comissió demanava l’habitual fluid elèctric necessari per a la correcta il·luminació de la 
foguera i el templet d’actuació de la banda de música. Recordem que eren habitual els 
concerts a peu de foguera de les bandes que contractaven tots els anys les comissions. 
La banda de Quatretondeta tornava a repetir acompanyament musical a la foguera del 
carrer de Quiroga. Un altre dels actes habituals que organitzaven per aquells anys les 
comissions eren els balls que servien d’eficaç mètode de recaptació. Així, la foguera de 
Quiroga va organitzar a la sala d’exposició d’automòbils del senyor Curt, un ball, el dis-
sabte 10 de juny a les deu de la nit. El senyor Curt va cedir gratuïtament l’espai, quedant 
convidades totes les senyoretes del districte, advertint-se que no s’haurien de vendre 
números per a la rifa. 

1933
[Fig.3]

[Fig.3] ‘Apanyats estem’ de Vicente Olcina plantada el 1933. Col·lecció Ludovico Correa AMA.
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El periodista Fernando Luca de Tena va ser nomenat “foguerer machor” de la fogue-
ra del  carrer de Quiroga l’any trenta-quatre. L’expansió de la festa i la seua publicitat a la 
recerca de l’anhelat turisme, va provocar que totes les fogueres tingueren un “foguerer 
machor” de cert renom nacional o local, sobretot, triats de la capital de l’estat espanyol. 
Aquest any, una delegació alacantina amb la Bellea del Foc, la Comissió Gestora, repre-
sentants de l’Ajuntament d’Alacant i la banda de música Nueva Iris d’Alcoi, van viatjar a 
Madrid una setmana abans de fogueres per a promocionar la festa. L’acció turística va 
consistir a visitar l’ajuntament, desfilar pels carrers de Madrid, acudir a entrevistes en les 
ràdios i, com a fi de festa, organitzar un festival en una plaça de bous. En el mateix festival 
es va plantar una foguera enmig de l’arena, que es va desmuntar després de l’esdeveni-
ment, per a replantar-la a l’antic solar de les caputxines situat a la Rambla de Méndez 
Núñez els dies centrals de fogueres a Alacant. La foguera de Madrid va guanyar aquest 
any el primer premi de fogueres, decisió que va provocar una gran polèmica. Va haver-hi 
relleu d’artista en la foguera del carrer de Quiroga. Vicente Olcina va deixar de realitzar la 
foguera, passant a signar-la el duet format per l’escultor Rafael Blanco i el pintor Manuel 
González Santana. Portava per títol “Solución al paro forzoso”. Una foguera innovadora en 
la qual va desaparèixer el típic cadafal, notant-se la mà dels artistes que van incorporar-hi 
noves formes corbes, l’escultura de Blanco, la pintura de González i un clar predomini 
d’art déco amb el qual Gastón Castelló triomfava en aquella època. Rematant la foguera 
es va situar la màxima deïtat romana, el déu Júpiter, amb contingut d’alt voltatge polític en 
els seus baixos. L’explicació del llibret ho deixa molt clar: “El capital, davant les protestes 
dels obrers parats, demana als déus la solució de l’atur. Júpiter els dóna com a solució la 
guerra, convertint als obrers en soldats. D’aquesta guerra queda com a residu misèria; do-
nes, vells i xiquets, demacrats. Els obrers, per part seua, troben com a solució el derrocar al 
monstre que els ha estats oprimint”. La foguera va aconseguir el segon premi del Patronat 
Nacional de Turisme valorat en 250 pessetes. També va haver-hi canvi en la banda que va 
desfilar al costat de la comissió, sent la triada la del Regiment d’Infanteria número quatre 
d’Alacant. La comissió continuava organitzant al llarg de l’any balls a fi de recaptar fons 
per a la foguera. Així, el dissabte 25 de maig de 1934, va tenir lloc un ball als locals del 
senyor Curt “…sent d’esperar que fóra tot el lluït possible ja que les veïnetes del citat carrer 
són tot un model de bellesa i simpatia” (Nota apareguda en el diari Hoy, el 25 de maig de 
1934). Sota el títol “Els senyors que formen la comissió de la foguera”, el llibret de la fogue-
ra enumerava tota la comissió encapçalada, com a president, pel Sr. Francisco Barduena; 
vicepresident, Antonio Cremades; i com a vocals, Sixto Sánchez, Vicente Castejón, Emilio 
Pérez, Ángel Gomis; figurant com a secretari, Francisco Olcina.

1934
[Fig.4]

[Fig.4] L’escultor Rafael Blanco i el pintor Manuel González Santana van 
plantar el 1934 ‘Solución al paro forzoso’. Col·lecció Ludovico Correa, AMA.
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La foguera del carrer de Quiroga no va plantar l’any 1935. Sí que es va instal·lar una 
foguera infantil a la plaça de Sèneca, portant per títol “El Duende de Zaragoza”. Ángel Lillo, 
com a president de la foguera infantil de la plaça de Sèneca, sol·licitava a l’Ajuntament el 
permís per a plantar una foguera a l’encreuament del carrer de Barrejón (actual carrer de 
Portugal) i del Pintor Lorenzo Casanova. La temàtica feia referència a un cas d’aparició 
d’un ens en una casa de Saragossa.

El caricaturista alacantí José Tomás Blanes va ser l’artista triat per a plantar la tor-
nada a la festa de la foguera del carrer de Quiroga, l’any 1936, després del parèntesi de 
l’exercici anterior. Blanes va col·laborar al costat d’altres artistes en la construcció de fo-
gueres, com Ferrari, amb el qual va plantar la primera foguera d’Altozano, el 1934, Navarro 
o Berenguer. L’artista va tenir una curta carrera com a artista de fogueres, arribant la seua 
trajectòria fins a l’esclat de la Guerra Civil. “La lley del embut” era el títol triat, reprenent 
una altra vegada el típic cadafal en què destacava una enorme balança que arribava als 
9 metres d’alçària, enquadrant-se en el grup B de fogueres. Dues-centes pessetes van 
aconseguir en adjudicar-se el quart premi de Turisme. Agustín Segura García, director pro-
pietari de l’Escola Graduada annexa a l’Escola Normal de Magisteri, sol·licitava la plantà 
d’una foguera infantil realitzada pels alumnes de l’escola i que se situaria davant d’aques-
ta a l’encreuament del carrer de Portugal i l’actual carrer d’Itàlia. La foguera tenia per títol 
“Lo que tenim, lo que volem” i representava dues escoles damunt d’un cadafal, una més 
modesta i una altra més gran i moderna. L’esbós estava signat per Felipe Sempere, repre-
sentant de la foguera del carrer de Quiroga. 

1935

1936

1941
Ja ens hem referit, l’any de la fundació de la nostra foguera, a les reticències de 

la Foguera Plaça del 14 d’Abril que es constituïra una nova comissió. L’any 1941, amb 
la nova denominació de Foguera Calvo Sotelo-Sèneca, després de la contesa civil espa-
nyola, els dos districtes es fusionen. Per a realitzar la foguera es va acudir al prestigiós i 
llorejat duet d’artistes alacantins Baeza i Pantoja. “Festes de carrer” contenia una temà-
tica folklòrica on no faltaven el menjar, la beguda, la dansa, el Porrat de Sant Antoni, les 
festes religioses, les tradicions antigues i les noves festes de fogueres. Una cucanya era 
la seua rematada, tenint al seu voltant un dolçainer, un tabaleter i un coeter vestits de 
saragüells. Al voltant de bastidors pintats, es desenvolupaven les escenes típiques fes-
teres, incloent-hi la tauromàquia. En l’explicació que apareix en el llibret parla de l’obliga-
torietat de la missa en les festes: “Perquè la gent és cristiana, té la fe per divisa, i acudeix 
d’hora a missa en repicar la campana ”. Va aconseguir el premi atorgat pel Real Club de 
Regatas d’Alacant.

[Fig.5]

[Fig.5] Amb la denominació Foguera Calvo Sotelo-Sèneca, Manuel Baeza i Agustín Pantoja 
van plantar el 1941 ‘Festes de carrer’. Sánchez, AMA.
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1943
Després d’un exercici de descans, la Foguera Calvo Sotelo-Sèneca tornava a plantar 

a la plaça de Calvo Sotelo. L’any que la cremà va tenir lloc el dia de Sant Pere per coinci-
dir les festes de Sant Joan amb el Corpus Christi, la foguera va ser realitzada pel famós 
Gastón Castelló Bravo. Tractava principalment de l’escassa il·luminació de l’Esplanada, 
el desmunt de la Muntanyeta o la tan esperada estació central d’autobusos a la plaça de 
Sèneca. Les pintures de Gastón cobrien els grans bastidors que ornamentaven les tres 
escenes principals de “No caerá esa breva”.

[Fig.6]

[Fig.7]

[Fig.6 i 7] També amb la denominació Foguera Calvo Sotelo-Sèneca, 
Gastón Castelló va plantar el 1943 ‘No caerá esa breva’. Sánchez, AMA.
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1944
Amb “Escenas de la vida”, l’artista alacantí José Alavés i el valencià José Pérez, 

component del col·lectiu Unión Arte, es van encarregar de la realització del monument 
que suposava la segregació de la foguera, per primera vegada amb la denominació de 
Plaça de Sèneca i a l›emplaçament de la plaça. El noviller nascut a la barriada, Paquito 
Esplá, patriarca dels germans Esplá, va ser nomenat aquell any foguerer major. En el sa-
luda a la barriada de la comissió en el fullet editat aquell any, s’explica per què només 
s’havia imprès aquella simple i pobra fulla i no el tradicional llibret. Aquesta absència era 
recompensada amb escreix amb la realització d’una senyora foguera, la contractació de 
la banda de música de Múrcia i la celebració de les festes de carrer al barri: «cucanya», 
«cantarella», carrera de sacs i balls regionals. El fullet es titulava “Pa que t’empapes”, igual 
que el títol del pasdoble compost per J. Alpañez (música) i Manuel Riera(lletra), president 
de la foguera. La partitura musical portem anys buscant-la sense èxit.

“PA QUE T’EMPAPES de ví
agarres un bon margalló, 
de la caña tens que chupar
pa dins, sense, sense respirar.
Cuant en la nit de la «plantá»,
coca en toñina mos fa gochar,
mes en la goma
de nostra pipa
mos amorrem
tots, sense descansar.
Totes les chiques
de la nostra barriá
escandalisen
en este cantar.

Pa que t’empapes
y agarres el tauló,
de la caña tindrás
que chupar.
Pa que t’empapes
y agarres eixe tauló,
te convidem
a la nostra «plantá»,
pa que tu veches també
la nostra «cremá»
que es la millor”.

En categoria B va plantar la Foguera de la Plaça de Sèneca amb una comissió molt 
reduïda, huit foguerers. Per primera vegada, Joaquín Puig Lledó, forner del barri, presi-
deix la foguera amb Manuel García Selles, com a secretari; José Alarcón Campos, com a 
tresorer; Joaquín García Selles, comptador; delegat de Gestora, Eleuterio Manteca i com 
a vocals, Vicente Bernabeu Climent, Jaime Llorca i Miguel Iborra Ibáñez. Els artistes en-
carregats de “Barrachina y una necesidad” van ser els alacantins Eduardo Fuentes Cruz i 
José Payá Giner. Una modesta foguera que tornava al primitiu cadafal.

1945

[Fig.8]

[Fig.8] Esbós de la foguera 1944 ‘Escenas de la vida’ de José Alavés i José Pérez. Arxiu Juan Carlos Vizcaíno.
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Amb una comissió de quinze membres, la comissió de la Plaça de Sèneca tornava 
una altra vegada a plantar amb els artistes villeners José Cortés i Pedro Férriz en primera 
categoria. José Cortés, pintor, va aconseguir el primer premi de l’Exposició Provincial de 
1945 pel quadre titulat “Villeneros”. En la foguera titulada “…Y el mundo marcha!”, un glo-
bus terraqüi amb cames i braços estava envoltat pels set pecats capitals representats pels 
nans de la Blancaneu, no faltaven ni la malèfica bruixa ni la protagonista del conte aterrida 
pels excessos dels set nans. La situació econòmica que travessava Espanya no era preci-
sament molt encoratjadora i d’ací que la minsa comissió lamentara en el saluda del llibret 
la dificultat de tirar avant l’exercici  foguerer en un barri amb escassos veïns. El president de 
la foguera era el villener Pascual Muñoz Sevilla i per aquest motiu la presència tan accentu-
ada de paisans seus. El quadre d’honor que va fer costat econòmicament a la comissió el 
presidia l’alcalde de Villena, Jose Rocher Tallada, com a “foguerer machor”, l’excel·lentíssim 
senyor Eduardo de Almunia y Roca de Togores, com a ‘‘fester machor’’, sent president d’ho-
nor el matador de bous i futur pare de Miguel Bosé, Luis Miguel González “Dominguín”. En 
el llibret de la foguera apareix com a lema d’aquesta “Pensat i fet”.

Aquest any i el següent, la comissió de la foguera de la plaça de Sèneca va estar in-
activa. Però sí que es va plantar una foguera infantil al carrer d’Alemanya amb el lema “Tot 
per la festa”. De base triangular i tres escenes: uns xiquets recaptaven per a la festa, la 
rogativa d’aquests de l’aparició d’una fada que els ajudara a aconseguir fons per a plantar 
una foguera i l’arribada d’un benefactor i mecenes amb la realitat de la foguera plantada 
a l’encreuament dels carrers d’Alemanya i del Pintor Lorenzo Casanova.

1947

1948

1950
La tornada de la foguera va arribar per la porta gran. El 8 de juliol de 1949 va quedar 

constituïda la nova comissió de Sèneca Autobusos davant la crida de l’alcalde d’Alacant, 
el Sr. Francisco Alberola Such. Capitanejats per Joaquín Puig Lledó, forner del barri, l’activa 
comissió comptava amb cinquanta membres, una quantitat inaudita per a l’època. L’artista 
triat per a plantar en Sèneca va ser el mestre Ramón Marco Marco, que havia complit els 
trenta anys i la respectable quantitat de quatre primers premis del màxim guardó. “Suce-
dáneos en el arte” s’enclavaria ni més ni menys que en categoria especial. Marco havia 
oferit l’esbós a la foguera de Benito Pérez Galdós i quan tot semblava que contractarien 
l’artista, amb la tornada de Gastón Castelló a la realització de fogueres, l’esbós presentat 
es va rebutjar. De proporcions colossals, quinze metres d’alçària per catorze i mig de base, 
comptava amb dues torres que es trobaven unides per un gran arc semicircular decorat 
amb motius geomètrics. Els grans llenços de la rematada els va realitzar el pintor Andrés 
Forner, amic de Marco. Als baixos se succeïen motius al·legòrics a la història de l’art i la 
seua evolució a través dels temps: l’escultura del Moisès, de Miquel Àngel, el Discòbol, de 
Mirón, l’escena de Les Menines que va servir de portada en l’edició nacional del diari ABC 

[Fig.9]

[Fig.9] El 1950, Ramón Marco amb el títol ‘Sucedáneos en el arte’ o ‘Lo que va de ayer a hoy’, 
va guanyar el Primer premi de categoria especial. Eugenio Bañón, AMA.
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o el grup de Groucho  Marx i Carmen Miranda que va aconseguir ser ninot més votat per al 
seu indult. L’artista recorda la fragilitat amb què es realitzaven les fogueres d’aquells anys: 
dels ninots només es modelaven els caps, les mans i les cames; cobrint-se directament 
amb cartó la part dels vestits. El cost de la foguera va assolir les trenta-dues mil pessetes, 
guanyant el primer premi d’especial de fogueres, la qual cosa va suposar per a la comissió 
dues mil cinc-centes pessetes de premi en metàl·lic. La foguera  de Benito Pérez Galdós, 
obra de Gastón Castelló, mestre del Sr. Ramón, costava deu mil pessetes més que la fo-
guera de Sèneca. Ramón Marco, en el llibret d’aquell any, davant la gastada pregunta de la 
diferència entre les falles valencianes i les fogueres alacantines, contestava que el nostre 
art era diferent de la falla, ací es buscava el conjunt, mentre que a València era la crítica, 
sent les nostres fogueres més artístiques. En la mateixa entrevista, a la pregunta de si 
tenia esperances d’aconseguir el primer premi aquell any va contestar que esperava agra-
dar plenament al districte i a la comissió que tanta confiança havien depositat en ell. Les 
càmeres del noticiari del NODO van arreplegar imatges de la foguera juntament amb les 
bellees, dames, la banda de música i una espectacular cremà que ens mostra la complexa 
estructura de fusta de l’obra. En la mateixa instància en què la foguera sol·licitava el per-
mís de plantà  de la foguera a l’Ajuntament d’Alacant, el secretari de la comissió pregava 
que s’instal·lara la il·luminació en tots els encreuaments del districte, “al ser l’enllumenat 
del mateix molt deficient” i la il·luminació extraordinària de la façana principal de l’estació 
d’autobusos “amb bombetes de colors, perquè combinen les banderes espanyola i alacanti-
na igual que es fa en el Mercat de Proveïment”. La comissió va disparar un castell de focs 
artificials la nit del 23 de juny, vespra de Sant Joan.

Una vegada constituïda la comissió adulta, un grup de xavals d’entre onze i quinze 
anys, en la seua majoria veïns dels carrers de Portugal i del Pintor Lorenzo Casanova i fills 
de comissionats de la foguera adulta, es van decidir a plantar una foguera infantil. L’esbós 
va ser obra de Mario Linares Baeza, qui va dirigir els joves artistes comissionats. Una ve-
gada dissenyada, els joves foguerers van emprendre la tasca de recaptar fons entre els co-
merços i magatzems del districte, tirant mà dels grans benefactors de la comissió adulta: 
José Montesinos Rubio, foguerer major de la foguera, el transportista Blayet i la ferreteria 
Farell. “Alicante y su provincia”, una foguera, de grans dimensions per a ser una infantil, es 
va realitzar al taller de fusteria Blasco, que en va donar la fusta. Fins al mateix mestre Ra-
món Marco va col·laborar-hi donant els adorns de l’obra artística. Com a bellea infantil es 
va nomenar Finita Puig, filla del president de la foguera adulta, el Sr. Joaquín Puig.

Van ser molt famosos els balls organitzats per la foguera a l’interior de la nova 
Estació d’Autobusos, acabada d’inaugurar el 1947. La petició d’instància a l’Ajuntament 
de l’espai deixava clara la finalitat del motiu econòmic per a l’organització dels esdeveni-
ments: “…tractant-se aquest d’un barri de molt poc veïnat i poc comerç per a recaptar per 
aquest mitjà”. Els balls se celebraven regularment els dissabtes, diumenges i dies festius, 
a l’hivern, a la zona de taquilles de l’estació d’autobusos i a l’estiu, davant de la ferreteria 
Farell. En els balls d’hivern, l’Hotel Monopol s’encarregava dels utensilis d’hostaleria, les 
cadires i les taules. Els balls d’estiu, l’empresa de transports Blayet cedia un remolc per a 
l’orquestra i la comissió mateixa s’encarregava del servei de rebosteria, adquirint l’orxata, 
els refrescos i els pastissos al cèlebre comerç La Glacial. El pressupost de l’exercici va 
assolir les setanta-cinc mil pessetes.

Per primera vegada es va plantar la barraca “I no Volíem”. al costat de la foguera 
al carrer del Pintor Lorenzo Casanova, al mateix lloc on vam situar el nostre racó, sent 
els mateixos membres de la foguera socis d’aquesta. Els infantils, emulant els seus 
majors, també van plantar la seua barraca al costat de la foguera infantil al tram dels 
carrers de Portugal i dels Reis Catòlics. La barraca infantil es va elaborar amb taulons 
donats per Maderas Blasco, regalant les banderetes que la van adornar la Caja de Ahor-
ros Infantil del Sureste.

[Fig.10] [Fig.11]

[Fig.12]

[Fig.10] Recreació del quadre ‘Las meninas de Velázquez’ a la foguera Sèneca. Arxiu David Gerona.
[Fig.11] Ninot indultat 1950 ‘Groucho Marx i Carmen Miranda’. Arxiu David Gerona.
[Fig.12] Part posterior de la foguera. Arxiu Ramón Marco.
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D’obra d’enormes dimensions es pot catalogar la segona foguera signada pel Sr. 
Ramón Marco per a la comissió de Sèneca Autobusos. El resultat en premis va ser el 
mateix: primer premi d’especial de fogueres i dos mil cinc-centes pessetes en metàl·lic. 
“El yugo de la moda” destacava pel seu arc apuntat, la seua elegància i la perfecta com-
binació d’escultura i pintura. Un esment especial mereixen les pintures que es trobaven 
a les columnes rectangulars interiors. Quaranta mil pessetes va ser el pressupost de 
l’obra que assolia els dèsset metres d’alçària i una base descomunal de quinze metres 
per quinze metres. Els ingressos obtinguts per balls organitzats al llarg de l’any per la 
comissió suposaven el vint per cent del pressupost total de l’exercici. 

La barraca “I no Volíem” plantava per segon any al costat de la foguera. A part dels 
ja esmentats famosos balls organitzats per la foguera els dissabtes, diumenges i fes-
tius, la comissió va sol·licitar a l’Ajuntament la cessió de la sala central de l’Estació d’Au-
tobusos per a celebrar-hi el ball de cap d’any de 1951 “al quedar insuficient els locals de 
l’Hotel Bar Monopol l’any anterior”. Aquest hotel estava en les mateixes dependències 
de l’Estació, convertint-se anys després en alberg, per a reconvertir-se anys més tard en 
local social.

1951

[Fig.13]

[Fig.14]

[Fig.16][Fig.15]

[Fig.13] ‘El yugo de la moda’ de Ramón Marco va tornar a guanyar 
el Primer premi de categoria especial 1951. Sánchez, AMA.
[Fig.14, 15 i 16] Escenes i pintures de la foguera Sèneca. AMA.
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Per al tercer any d’especial i en no poder comptar amb Marco, la comissió va con-
tractar el prestigiós pintor alacantí José Perezgil, amb el títol “Las tres gracias y las tres 
desgracias”. Era la primera vegada que una comissió excedia les cent mil pessetes en el 
pressupost general. Es tractava d’una obra gegantesca en les seues dimensions, en la 
qual predominaven les dues rèpliques de les torres de l’Ajuntament, rematades cadascu-
na d’elles amb tres figures planes representant les tres gràcies i les tres desgràcies. Per 
a la realització de les torres es va emprar el contraxapat, un material no vist fins llavors 
en una obra d’art efímer. Atès que Perezgil dominava la pintura, va buscar l’escultor José 
Gutiérrez perquè s’encarregara de l’elaboració dels ninots de la foguera. Dues grans esce-
nografies hi destacaven: la del barri de Santa Creu en la qual es criticava l’estat d’abandó 
en què es trobava el barri antic amb la pèrdua de tot el tipisme i amb la consegüent acu-
mulació de fem i enderrocs, i una altra, amb tres llenços d’enormes dimensions que repre-
sentaven el Penyal d’Ifach, Guadalest i el Mascarat en la qual un grup format per parelles 
vestits amb trages típics ballaven al so de la dolçaina i el tabal. En una de les escenes 
laterals es criticava la falta de transports a les platges de la província, a les quals només 
podien accedir les classes riques. De portent nacional qualificava la quarta i última esce-
na en l’altre lateral, la nova estació d’autobusos. La foguera va aconseguir indultar el ninot 
que representava un personatge típic que en aquells dies rondava els principals carrers 
de la ciutat: “El Colilla”. La defunció del president de la comissió, el Sr. Joaquín Puig, va 
marcar l’esdevenir de l’exercici. La comissió va deixar el càrrec sense ocupar en senyal 
de respecte a l’impulsor del renaixement de la foguera. Els tres anys d’esforç incansable i 
esgotador van deixar sense festa de fogueres el districte l’any 1953.

1952

[Fig.19]

[Fig.17]

[Fig.18]

[Fig.17] ‘Las tres gracias y las tres desgracias’ plantada por José Perezgil el 1952. AMA.
[Fig.18] Ninot de la foguera modelat per José Gutiérrez. AMA.
[Fig.19 i 20] Lateral i part de darrere de la foguera. AMA.

[Fig.20]
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L’obra efímera més celebrada del magnífic escultor alacantí José Gutiérrez Car-
bonell la va plantar en Sèneca en el cinquanta-quatre, aquesta vegada en solitari, des-
prés dels habituals temps de guaret de la comissió. Gutiérrez, deixeble de Daniel Bañuls 
Martínez, va col·laborar realitzant fogueres als tallers de Gastón Castelló i Jaime Giner 
Palacios. L’artista va ser recomanat pel famós escultor alacantí Rafael Blasco que feia 
les vegades d’assessor artístic de la comissió. Amb “La vida es un juego” o “El juego” va 
aconseguir el primer premi de la categoria especial de fogueres i les dues mil cinc-cen-
tes pessetes que suposava ser la millor foguera d’Alacant. José Gutiérrez, en entrevista 
publicada en el butlletí Fogueres de març de 1990, rememora la seua obra en solitari: «En 
1954 vaig realitzar la Foguera de Sèneca Autobusos, en la qual vaig obtenir el Primer Premi 
especial d’aquell any, i recorde d’aquella obra el detall divertit que el llavors Alcalde d’Ala-
cant, Francisco Alberola, visitava cada dia la Foguera de camí per a anar a l’Ajuntament. 
Allò va alertar a la comissió, amb el temor que alguna escena s’isquera de to, fins que es 
van atrevir a preguntar-li-ho, i aquest complagut, els va respondre en valencià que aquesta 
era una foguera «de les d’abans del 36». La foguera va tenir un cost de quaranta-nou mil 
pessetes. Una obra on els elements arquitectònics predominaven en gran manera. Des-
tacava l’harmonia del seu conjunt i la qualitat escultòrica pròpia de l’artista. La deessa 
Fortuna presidia la foguera entre una ferradura, símbol de la sort. Als baixos se succeïen 
tota classe de jocs de taula i atzar: parxís, dominó o els cupons dels cecs. Les quatre 
sotes de la baralla espanyola com a contrarematada, servien d’eficaces guardianes de 
la deessa fortuna. L’exhausta experiència de plantar en Especial va portar a una llarga 
temporada d’absència de la comissió al barri.

1954
[Fig.21]

[Fig.21] Membres de la comissió de Sèneca amb la foguera 1954. AMA.
[Fig.22] ‘La vida es un juego’ o ‘El juego’ de José Gutiérrez. 
Primer premi de categoria especial 1954. Eugenio Bañón, AMA.

[Fig.22]
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La comissió presidida per don Joaquín Escrivá va triar l’artista alacantí Mauricio 
Gómez Martínez, patriarca dels germans Gómez Fonseca, per al retorn al món de la festa. 
“El fútbol de hoy” va tenir un cost de trenta-huit mil pessetes.

Una colla dels onze joves veïns del barri que en la seua majoria rondaven els díhuit 
anys, es van atrevir a agafar les regnes de la foguera. La comissió coneguda com ‘Ye-Ye’, 
va confiar en el veterà artista Juan Capella Guillén per a signar “Inquietudes”, que va acon-
seguir el primer premi de segona categoria. Un vaixell viking sobre un casc de la mateixa 
cultura presidia la foguera d’aquell any representant l’al·legoria amb doble sentit de la 
inquietud de l’home per conèixer i descobrir nous llocs i l’audàcia amb què es navegava 
en la mar regirada de la vida. Davant de quatre telons es desenvolupaven els baixos: la 
balança de la guerra, la neteja de l’Albufereta amb la desaparició dels bruts barracons a 
causa de la construcció de la urbanització de la zona, l’amor a través dels temps o la in-
quietud en què s’estava convertint passejar per la ciutat amb la proliferació de conductors 
inconscients. Seixanta mil pessetes va costar la foguera. L’artista afirmava que “Inquietu-
des” reunia molt bones condicions per a la cremà, ja que tenia molt de cos i una rematada 
àmplia, aconsellant a la comissió que si es proveïa de bon foc podia ser una gran presa. 
Els quatre components del conjunt musical “Nosotros” van estar amenitzant les nits de 
revetla els dies 21, 22, 23 i 24 de juny. Les revetles es van ampliar amb el mateix grup a 
les nits del 25 al dia de Sant Pere. La banda San Francisco de Asís va acompanyar la co-
missió ‘Ye-Ye’. El president, Tomás Llorca, signava el saluda del llibret “…Ha sigut una mar 
de desenganys, de renyines pròpies d’això i contratemps que hem pogut sobreviure gràcies 
al nostre entusiasme i joventut, volent aconseguir per a SÈNECA AUTOBUSOS el que ella es 
mereix tu ho podràs jutjar després, però per favor sigues benèvol amb nosaltres i si t’agra-
den els festejos, quin més interès el nostre. És per a tu tot el que organitzem, no t’enfades 
ni seguira quan et deixem dormir”.

Capella va tornar a plantar en Sèneca. Aquesta vegada va comptar amb un pressu-
post de noranta-cinc mil pessetes per a realitzar “Obra de romanos”. Un gran romà s’alçava 
sobre un pont de la civilització fundada per Ròmul i Rem a les ribes del riu Tiber.

1961

1966

1967

[Fig.23]

[Fig.24]

[Fig.25]

[Fig.23] ‘El fútbol de hoy’ plantada el 1961 per Mauricio Gómez. AMA.
[Fig.24] ‘Inquietudes’ de Juan Capella va guanyar el Primer premi de la segona categoria 
el 1966. Arxiu Juan Carlos Vizcaíno. 
[Fig.25] Juan Capella va tornar a plantar el 1967 ‘Obra de romanos’. Arxiu Juan Carlos Vizcaíno.
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Mauricio Gómez Martínez va signar “La mujer”, amb un pressupost de huitanta-cinc 
mil pessetes. El president d’aquell moment, Jaime Iborra Pomares, es queixava amarga-
ment en el diari Primera Página de la dificultat d’aconseguir finançament per a tirar avant 
un programa d’actes digne, dels mil veïns amb els quals comptava en aquests moments 
el districte només sumava tres-centes cartilles. Se les van enginyar per a traure la festa 
avant amb un pressupost general de dues-centes cinquanta mil pessetes, que a part de 
les dedicades a la foguera, les van emprar a contractar la banda de música de Mutxamel 
per trenta-cinc mil pessetes, trenta mil pessetes per a despeses de bellees i la resta, en 
despeses diverses. 

Julio Esplá Martínez plantaria les tres fogueres següents a l’encreuament del carrer 
del Pintor Lorenzo Casanova amb el carrer de Portugal. L’entranyable artista, deixeble de 
Ramón Marco i Regino Mas, ja havia col·laborat en alguna foguereta infantil a la plaça de 
Sèneca a la qual solia acudir de xiquet a jugar. Esplá recordava la comissió d’aquells anys: 
el president, el pescater Jaime Iborra Pomares; Sirvent, el forner; Carmina, la perruquera…, 
les cases baixes del barri o les sis-centes cartilles de socis col·laboradors amb què va 
arribar a comptar una comissió d’onze foguerers. Amb “Circo español” va començar el ci-
cle. Una obra molt de l’estil de l’artista, amb els seus bastidors de materials fràgils pintats. 
En la rematada, un domador amb la bandera d’Espanya damunt d’un os polar que, al seu 
torn, es recolzava en una gàbia en la qual els ocupants eren humans. El Sr. Julio va col·lo-
car en els seus baixos quatre personatges que representaven els espanyols. L’artista no 
concebia que en ple segle vint encara hi haguera incauts que caigueren en estafes com 
la de l’estampeta o el dècim premiat (el pallasso). Dues senyores arribaven a les mans 
per una insignificant ximpleria (les feres). L’afany d’insistir fins a la sacietat com a micos 
de repetició tot el que arribava de fora de les fronteres (els micos). No feia falta acudir 
a un teatre de varietats i es preguntava si s’havia perdut la dignitat en el vestir (artistes). 
L’obra va tenir un cost de huitanta-quatre mil pessetes. Seria l’últim any en què va plantar 
al districte la barraca “I no Volíem” fins que tornara a ressorgir en la dècada passada amb 
més força que mai. El conjunt musical “Los Mejores” amenitzaria les vetlades festives. La 
banda de Mutxamel va tornar a acompanyar amb els seus pasdobles la comissió aquell 
exercici. Dins del programa de festes d’aquell any destacarem el concurs de io-io que es 
va celebrar a la barraca amb premis donats per establiments del districte o el partit amis-
tós de futbol celebrat al camp de Sant Pau, el dia 23, a les deu i mitja del matí, entre els 
equips de Sèneca Autobusos infantils i els casats de la comissió.

1968
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[Fig.26]

[Fig.27]

[Fig.26] ‘La mujer’ de Mauricio Gómez es va plantar el 1968. Arxiu Juan Carlos Vizcaíno.
[Fig.27] Foguera 1969 ‘Circo español’ de Julio Esplá. Arxiu Sèneca-Autobusos. 
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Després dels acostumats vaivens de la formació d’una comissió estable, la foguera 
tornava a plantar-se a l’encreuament. “La moralidad y la playa”, obra de Julio Esplá, era 
una foguera que criticava els excessos que es cometien a les platges, molt especialment 
l’excessiu destape que últimament s’hi observava. Com no podia ser d’una altra forma, la 
foguera va encantar a la censura imperant de l’època. Un gran peix, realitzat d’una sola 
peça, presidia la rematada sostenint un vaixell de vela. Una gran àncora cridava poderosa-
ment l’atenció en una de les contrarematades. L’obra va ser premiada amb el segon premi 
de segona categoria, el seu cost va ascendir a cent trenta mil pessetes.

L’última obra del Sr. Julio, construïda al seu taller de l’avinguda de Benito Pérez Gal-
dós per a la foguera, es va titular “La paloma de la paz”. En una de les seues escenes va 
reproduir un policia municipal anomenat Ximo, que era caçador furtiu, cosa que a l’inte-
ressat no li va agradar gens. El pressupost de la foguera va ascendir a la quantitat de cent 
mil pessetes, i no va aconseguir cap premi. La Bellea va ser Mari Carmen Gil Gerona, filla 
del redactor cap del diari Información, veí del districte. Mari Carmen va ser triada dama 
d’honor de la Bellea del Foc, sent la primera bellea de Sèneca que va ostentar aquest càr-
rec. La foguera va estar a les fosques i abandonada totes les festes perquè un grup de 
barraquers, presidits per Pascual Sanz i Pérez de Sarrió, es va constituir en foguera com a 
pretext per a poder plantar la barraca “Tots per u i u per tots”, al parc de Canalejas. Aquest 
any, una comissió infantil composta per xiquets veïns dels antics pavellons de cases an-
nexes a l’Estació d’Autobusos, constituiria la seua foguera. En ella figuraven, entre altres, 
els germans Sirvent, César i Pedro Luis, els germans Barrio, Paco Sempere i Isaías López, 
plantant la foguera dins del pati de les cases, hui derruïdes. César Sirvent Gil va ser el seu 
president i Amada Villena Carreño la seua bellea infantil.

El Sr. Tomás Valcárcel Deza, president totpoderós de la Comissió Gestora i veí il·lus-
tre de la barriada, vivia en el número 24 del carrer de Portugal, no va consentir que un altre 
any es repetira l’esdevingut el 1973, renovant tota la Comissió. A partir d’aquest any, la fo-
guera no ha tornat a faltar cap exercici, excepte els dos últims per causa de la pandèmia. 
L’encarregat de realitzar-la va ser el gran artista Francisco Granja Velázquez, patriarca de 
la família Granja. Va costar cent vint-i-cinc mil pessetes, militant en segona categoria i as-
solint una alçària de deu metres. Una folklòrica sobre una cistella de flors presidia “Typi-
cal Spanish” i com bé deia el títol, als seus baixos es desenvolupaven tipismes espanyols 
en els quals no podien faltar les referències als bous, el turisme estranger, el Quixot i les 
folklòriques. La comissió, formada per nou membres, va arribar a la respectable quantitat 
de sis-centes de cartilles col·laboradores. Per primera vegada en la història es va il·lu-
minar tot el barri. L’empresa cordovesa Alcer de Lucena es va encarregar d’instal·lar els 
seixanta-tres arcs artístics per la quantitat de cinquanta-tres mil pessetes, sent la banda 
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[Fig.28]

[Fig.29]

[Fig.30]
[Fig.28] Julio Esplá va plantar el 1972 ‘La moralidad y la playa’. Arxiu Sèneca-Autobusos. 
[Fig.29] ‘La paloma de la paz’ de Julio Esplá va ser la foguera de 1973. Alcañiz, AMA.
[Fig.30] Francisco Granja va plantar la foguera en 1974 ‘Typical Spanish’. Arxiu Tomás Bordera.
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de música Los Claveles l’encarregada d’interpretar els pasdobles. Es va organitzar una 
revetla popular al costat de la foguera amenitzat pel grup musical “Incógnita” amb un cost 
de vint-i-una mil pessetes en un barri on la majoria de les cases tenien un màxim de dues 
plantes i els seus habitants eren persones d’edat avançada.

Joan Manuel Gomis Alemany, un jove de dèsset anys, va guanyar amb la seua pri-
mera foguera infantil, el primer premi en l’única categoria establida. La foguera va tenir un 
cost de quinze mil pessetes, realitzant-la en una planta baixa del barri de Benalua. La fo-
guera estava clarament influenciada pels escultors benaluers germans Blanco i Remigio 
Soler, del qual van reutilitzar motles per a la realització dels ninots. “La festa d’antany no 
es la d’enguany” tenia una alçària de tres metres setanta, una base de tres metres i mig i 
set figures, sent la seua temàtica la recuperació de les antigues tradicions que estaven a 
punt de desaparèixer: els nanos i gegants, la dolçaina i el tabalet i la integració definitiva 
dels xiquets en les fogueres. La foguera es va plantar al carrer de Portugal amb el carrer 
d’Itàlia fins a principis dels anys noranta en què es va situar al costat de l’adulta, a l’encre-
uament de Portugal amb Pintor Lorenzo Casanova. 

Paco Granja Velázquez tornava a plantar la foguera per vint-i-cinc mil pessetes més 
que la de l’any anterior. Amb “Hoy no es ayer”, la crítica de la foguera se centrava en els 
canvis produïts a través dels temps, fent un recorregut en l’evolució de l’home i els seus 
costums. Quina millor manera d’evidenciar les referències que triant la temàtica prehis-
tòrica i comparar-la amb el món actual. Com a rematada, Granja va modelar un gran tira-
nosaure rex domesticat per un troglodita, fidel representació del triomf de la intel·ligència 
de l’homo sapiens sobre totes les coses. Als baixos s’apreciava la força i brutalitat de 
l’home de les cavernes com a prototip de superioritat sobre la resta del món, l’arribada de 
les dones torero a la festa nacional o els hippies. La foguera va aconseguir el segon premi 
de segona categoria.

La foguera infantil portava per títol “I no volíem”, sent el seu autor Vicente Ferrán-
dez amb un cost de quaranta mil pessetes. De l’explicació es va encarregar Joan Manuel 
Gomis Alemany, artista de la foguera infantil de 1974, en la qual es reivindicava la cons-
trucció de la plaça de Sèneca on es trobava l›Estació d›Autobusos i lloava l›interès de la 
comissió per la cultura popular i la conservació de les tradicions. L’empresa Ximenez de 
Puente Genil va il·luminar el barri per cent mil pessetes.

1975
[Fig.31]

[Fig.32]

[Fig.31] ‘La festa d’antany no és la d’enguany’ de Joan Manuel Gomis va ser la millor 
foguera infantil en 1974. Arxiu Tomás Bordera.
[Fig.32] Detall de la foguera de 1975. Arxiu Tomás Bordera.
[Fig.33] ‘Hoy no es ayer’ de Paco Granja, foguera de 1975. Arxiu Sèneca-Autobusos.

[Fig.33]
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Dues-centes setanta mil pessetes va cobrar Paco Granja Velázquez per “Los pe-
cados capitales” en la seua última obra per a la comissió. Dos coloms representant la 
virtut coronaven una banya de l’abundància cavalcada per Satanàs i de la qual en comp-
tes d’or brollaven dimonis. Als baixos, d’una olla gegant sorgien pecadors i al voltant 
d’ells es desenvolupaven les escenes amb cadascun dels set pecats capitals. Quatre 
serps envoltaven l’infern representant la constant temptació. El seu preu va ser de du-
es-centes setanta mil pessetes, arribant a les nou-centes mil el pressupost total per a 
tot l’exercici.

Remigio Soler va aconseguir el segon premi infantil de la primera categoria (aquest 
any es va dividir en dues categories les infantils) amb “¡Marcianos!” Una foguera total-
ment modelada i un preu de setanta mil pessetes, va comptar amb guió del pare Joaquín 
Pérez Gómez, sacerdot de l’església dels Caputxins.

La foguera Sèneca Autobusos va realitzar per primera vegada una presentació de 
bellees en un acte cultural. L’acte va tenir lloc al barri el dissabte 21 de febrer, a l’Aula de 
Cultura de la Caja de Ahorros del Sureste, que havia sigut inaugurada dos anys abans. En 
l’acte es va estrenar el pasdoble Sèneca Autobusos, compost pel mestre Juan Miralles i 
lletra de José Pastor. Va ser la banda de Los Claveles la que el va interpretar com a encar-
regada d’amenitzar l’acte. La lletra deia així:

“Nuestro grito de guerra fogueril
ha de ser nuestro nombre más sincero,
y el distrito de SÉNECA-AUTOBUSES
el más festero y el que puede presumir.
La grandeza de nuestra fiesta
como ascua de luz ha de brillar,
y los brazos de fuego de la Hoguera
a las estrellas podrán acariciar.
SÉNECA-AUTOBUSES…¡I no voliem!
pioneros de las Fiestas de San Juan,
adelante y seremos los primeros
que por derecho tenemos que alcanzar.
Nanos i gegants, xicotets I grands,
cuand erau xiquets, tots erau iguals.
De la Hoguera el fuego abrasador
llenará de amor los corazones,
y el distrito de SÉNECA-AUTOBUSES
podrá gritar:
¡SOMOS Y SEREMOS LOS MEJORES!” 

El dia de Sant Joan es va celebrar la primera missa en valencià d’aquest dia, sent-ne 
l’impulsor el capellà de la parròquia dels Caputxins, Joaquín López. Les festes van estar 
amenitzades pel conjunt musical “Libertad” i la banda “Los Claveles”.

1976
[Fig.34]

[Fig.34] El 1976 Paco Granja va plantar ‘Los Pecados capitales’. Alcañiz, AMA.
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José Muñoz Fructuoso va debutar en el districte amb “¿Es éste tu deporte?, amb un 
pressupost de dues-centes cinquanta mil pessetes. La foguera tractava de l’esport i la festa 
de fogueres. El bust d’un atleta sostenia un peveter en el qual cremava la incombustible 
flama olímpica. Als seus baixos eren un altre tipus d’esports als quals es feia referència.

J. Carratalá Carrasco va plantar la foguera infantil amb el lema “I es va fer la llum”.
El 19 de desembre de 1976, els foguerers i foguereres de Sèneca, al costat de les 

comissions veïnes de Parc Plaça Galícia i de la Tercera Edat, recorrien els carrers dels 
districtes acompanyats pels pasdobles interpretats per la banda de música de Carolines 
per a celebrar el Nadal. La desfilada va acabar a la parròquia dels Caputxins per a la inau-
guració del betlem popular en el qual destacava el Benacantil i el betlem situat en un típic 
riu rau obra del gran betlemista José Carrión Martí.

L’any de la celebració del cinquantenari del naixement de la festa, la foguera Sèneca 
va tirar la casa per la finestra. Amb un pressupost de cinc-centes mil pessetes, es va em-
marcar en la primera categoria, tornant a confiar en Muñoz Fructuoso per a la  confecció 
de “La publicidad”. Una foguera que arribaria als deu metres d’alçària i que girava entorn 
del món publicitari i els seus anuncis televisius. En la rematada tres pallassos tocaven 
instruments musicals que portaven el nom de bo, bonic i barat. Un orinal representava 
el món i en la base principal una calavera femenina observava els antropòfags publicita-
ris ballant entorn d’una olla on es coïa un home. Lamentablement només se’n va poder 
completar a temps la rematada amb l’ajuda de la comissió. Va ser modelada en fang 
enterament, no arribant a acabar els ninots de les escenes. Només va arribar a plantar-se 
un ninot als seus baixos, el presentat en l’exposició. Per a més INRI, representava el del 
veí més il·lustre del barri, el Sr. Tomás Valcárcel Deza, vestit de torero goyesc rematant 
un bou. De la foguera infantil es van arribar a plantar uns pocs ninots mal acabats la ves-
prada del 22 de juny, obra del mateix artista i amb el títol “Somnis”, en una obra que havia 
de militar en primera categoria i un preu de cent mil pessetes. Amb el temps, la relació 
amb Fructuoso es va apaivagar, contractant altres  fogueres en anys posteriors. El 21 de 
juny es va inaugurar el mosaic realitzat a Manises commemoratiu de les noces d’or de 
les fogueres. En el quadre d’honor de la foguera es relacionaven trenta-quatre artistes de 
fogueres, tant en actiu com ja jubilats.

Després del desencís de l’exercici anterior, la comissió de la foguera va apostar per 
un jove artista alacantí que per aquells anys començava a despuntar. Javier Mayor León 
va cobrar per “Opiniones” quatre-centes mil pessetes i va concórrer en primera categoria. 
Un faquir al qual només el preocupava el món espiritual s’asseia sobre tres màscares re-
presentant les diverses opinions del món i davall d’elles, un globus terraqüi. Als baixos es 
recorrien les diverses opinions sobre la guerra freda entre les superpotències mundials dels 
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[Fig.35] [Fig.36]

[Fig.37]
[Fig.35] Foguera de 1977 ‘¿Es éste tu deporte?’ de José Muñoz Fructuoso. Arxiu Tomás Bordera.
[Fig.36] Foguera de 1978 ‘La publicidad’ de José Muñoz Fructuoso. Arxiu Tomás Bordera.
[Fig.37] Javier Mayor León va ser l’artista de ‘Opiniones’ plantada el 1979 a la Primera categoria.
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Estats Units i la Unió Soviètica, les opinions abocades en televisió o les opinions dels polí-
tics. El districte va tornar a lluir la il·luminació artística després de dos anys de parèntesis 
en què no s’hi van instal·lar els arcs. Armando López Sarabia va signar la infantil en segona 
categoria titulada “Animaladas”. La Lira Relleuense va ser la banda contractada.

Raquel Vázquez Domenech, Bellea infantil de la foguera de Sèneca, va ser triada 
Bellea del Foc infantil 1979 el primer any en què aquesta i les seues dames d’honor es van 
elegir per sorteig entre les bellees infantils de districte.  

Javier Mayor León repetia al carrer de Portugal. La foguera tenia com a lema “Tiem-
pos violentos”, on un sol presidia la foguera representant la llum que il·luminava l’univers. 
La foguera va aconseguir el tercer premi en la segona categoria C i va tenir un cost de 
tres-centes mil pessetes. La Lira Relleuense també va acompanyar la comissió aquest 
juny. Javier Mayor León també va ser l’autor de la foguera infantil amb el títol “Sobre ru-
edas”. Van ser quinze comissionades i dotze comissionades infantils les que formaven 
una cort d’honor acompanyant les bellees de les fogueres.

1980

Al llarg de la meua trajectòria en el món de les fogueres, una 
de les experiències més gratificants ha sigut poder plantar en un 
districte de tanta solera com Seneca - Autobusos, que ha sabut parar 
atenció a tots els aspectes de la festa, a la foguera, a la llengua, la 
indumentària, als seus veïns… cuidant l’aspecte festiu amb respecte 
a la tradició deixant marge a la innovació i a la cultura.

Sempre ha sigut un plaer col·laborar amb una foguera de tan llarga 
tradició com bon fer.

Javier Mayor León

[Fig.41]

[Fig.38]

[Fig.39]

[Fig.40]

[Fig.38] Javier Mayor i Amand Tomás signant el contracte de la foguera en 1980. Arxiu Javier Mayor.
[Fig.39] Detall de la foguera de 1979. Arxiu Sèneca-Autobusos.
[Fig.40] Un gran faquir rematava la foguera del 1979 obra de Javier Mayor León. Arxiu Sèneca-Autobusos.
[Fig.41] Javier Mayor León va plantar la foguera de 1980 ‘Tiempos violentos’. Arxiu Sèneca-Autobusos.
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El borrianenc Santiago Ferrer Vicent va signar “Música y tiempos modernos”, on 
un bust de Beethoven sobre un violoncel presidia la rematada, el compositor que amb la 
seua sordesa somreia en no escoltar els sorolls que sonaven als baixos de la foguera, 
va aconseguir el tercer premi de segona categoria C. El pressupost d’aquesta va ser de 
quatre-centes mil pessetes.

Juan Manuel Gomís tornava a plantar la foguera infantil de Sèneca després d’acon-
seguir el primer premi el 1974 sota el lema “Sonriure infantil”.

L’any huitanta-tres la foguera adulta va aconseguir el segon premi de segona cate-
goria B. Tomás Gosálbez tornava a repetir com a artista amb “Alacant Modern”. Quatre 
cares representaven les estacions de l’any a Alacant, aquestes estaven coronades emu-
lant l’escut de la ciutat. Als baixos es criticava el menjar brossa, l’assetjament als pes-
cadors espanyols pels països veïns, l’energia nuclear o la falta de jardins per al joc dels 
xiquets. La foguera va costar cinc-centes setanta-cinc mil pessetes. Tomás Gosálbez 
també signava la foguera infantil amb el títol de “Modernisme”.

L’any en què es va celebrar el mundial de futbol al nostre país, la comissió celebra-
va el cinquantenari de la seua fundació amb multitud d’actes. L’artista alacantí Tomás 
Gosálvez es va encarregar de realitzar la foguera en segona categoria i un pressupost de 
sis-centes mil pessetes. Va obtenir com a únic premi el lliurat pel diari Información, primer 
de la seua categoria, en els seus prestigiosos trofeus juntament amb deu mil pessetes. 
En “La llum del cincuentenari”, un gat representava la comissió en la seua lluita i treball 
per a aconseguir el pressupost necessari per a l’organització de la festa. L’animal es recol-
zava en un llum de tauleta de nit que il·luminava l’any del cinquantenari de la fundació de 
la foguera. Ja aquest any, la Foguera destacava pel seu dinamisme: organització del cicle 
cultural compost per deu actes que es van celebrar del 14 al 20 de desembre de 1981, pre-
sentació de Bellea amb l’assistència per primera vegada en una presentació de foguera  
de la Fallera Major de València i la Reina de les Festes de Castelló, un homenatge a José 
María Py en el cinquanta aniversari de la seua mort amb una desfilada fins al carrer que 
porta el seu nom per a depositar-hi una corona, la continuació del curset sobre la festa 
als col·legis de la ciutat als mesos de gener i febrer i el nomenament com a Foguerer Ex-
traordinari a Sa Altesa Reial, el Príncep d’Astúries. Pedro Luis Sirvent va signar la foguera 
infantil amb el lema “Cincuentenario”.

1981

1983

1982

[Fig.42] [Fig.43]

[Fig.44]

[Fig.42] ‘Música y tiempos modernos’ de Santiago Ferrer Vicent, foguera de 1981.
[Fig.43] ‘La llum del cinquantenari’ de Tomás Gosálvez es va plantar el 1982 per a 
commemorar els 50 anys de Sèneca-Autobusos. 
[Fig.44] ‘Alacant modern’ de Tomás Gosálvez, foguera de 1983.
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Quatre milions de les antigues pessetes va ser el pressupost total de l’exercici que 
ens ocupa. Aquest any la foguera assaltava la categoria de plata amb el llorejat Pedro So-
riano Moll i un cost d’un milió set-centes mil pessetes. Soriano va crear una de les seues 
millors fogueres plantades per l’artista amb “Renovarse o morir”, una al·legoria a la neces-
sitat de renovació que es convertia en la gran defensa per a combatre el final inevitable 
de la mort. L’enorme explosió d’un petard destacava entre tres majestuoses columnes 
blanques que representaven els pilars que sostenien l’esperit artístic de la festa: l’art, el 
foc i el fum, obrint-se un ampli camí cap a la renovació. La foguera va aconseguir el primer 
premi de la seua categoria. Vint-i-cinc eren els components de la comissió, entre els quals 
predominaven les dones. El president de la foguera, Josep Amand Tomás, declarava en 
una entrevista que li feua el periòdic La Verdad que de tres mil veïns, només en pagaven 
dos-cents cinquanta, acabant l’exercici amb un dèficit una mica elevat a causa d’haver 
plantat una foguera molt cara, haver il·luminat tot el barri i haver superat el capítol de piro-
tècnia amb l’objectiu reeixit de revitalitzar la festa en el districte en tots els seus aspectes.

Pedro Luis Sirvent torna a signar la foguera infantil amb el títol de “Juegos de mesa”.

Soriano tornava a revolucionar amb el seu estil l’art efímer de la realització de fogue-
res.  “Ángelus” va aconseguir el tercer premi de primera categoria. Una foguera totalment 
pintada de blanc amb algunes tonalitats de gris i taronja en la qual s’anhelava la pau en 
el món. El pressupost va baixar en tres-centes mil pessetes respecte a l’exercici anterior.

El llorejat Paco Juan i col·laborador al taller de Pedro Soriano va ser l’autor d’’Ecolo-
gia’, la foguera infantil d’aquell any.

L’any huitanta-cinc, la Diputació Provincial va convocar el primer concurs de Fogue-
res Experimentals. S’hi van presentar vint propostes, sent la guanyadora la maqueta del 
santvicenter Lino Bellot, amb un premi de set-centes cinquanta mil pessetes i el títol “Así 
se expresa un pueblo, Alicante en vivo”. La proposta es va plantar l’any següent a l’avin-
guda de l’Estació. 

El llast heretat l’exercici anterior del dèficit d’un milió i mig de pessetes va marcar 
l’esdevenir del que ens ocupa. Per a la seua amortització es va haver de rebaixar con-
siderablement el pressupost dedicat a la realització de les fogueres, no il·luminant-se 
el barri en una comissió composta per dotze comissionats i vint-i-quatre infantils. L’ala-
cantí Santiago Leal León amb “Cine somos todos” és l’encarregat de la foguera adulta. 
La figura de Charlot s’alçava sobre una bobina de pel·lícula i un projector. En l’explicació 
del llibret es comparava el cinema amb la vida mateixa: “La vida sembla de cinema i 
com sempre per a uns quants però a la majoria del món sol li toca treballar”. Cinc-centes 
mil pessetes va ser el seu cost. La comissió va signar la foguera infantil amb el títol de 
“Fantasía Infantil”.

1984

1985

1986

[Fig.45]

[Fig.46]

[Fig.45] Pedro Soriano va plantar ‘Renovar-se o morir’ el 1984 i va obtenir el Primer premi de la primera categoria.
[Fig.46] ‘Ángelus’, foguera de 1985 de Pedro Soriano, va ser molt discutida per ser tota blanca.
[Fig.47] ‘Cine somos todos’ de Santiago Leal León, foguera de 1986.[Fig.47]
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Aquest any, en els dies precedents a les festes, es va celebrar el primer concurs de 
paelles organitzat per la Comissió Gestora de les Fogueres de Sant Joan a l’antic hipòdrom. 
Van ser trenta-huit les paelles participants de les setanta paelles i dos gaspatxos dels quals 
van donar bon compte les comissions. En coincidir el 22 de juny la jornada d’eleccions 
generals amb un dels dies de festa, l’alcalde Lassaletta va ampliar un dia les festes, avan-
çant-se la plantà al dia 20, deixant el 22 de juny sense actes oficials. Aquest important canvi 
en el programa de les nostres festes majors ha arribat fins als nostres dies.

Santiago Leal León tornava a ser l’artífex de la  foguera del districte. En “El duende 
de San Juan”, sobre un escut d’Alacant, un àngel bo/un àngel dolent, contemplava la terra 
alacantina sobre els quals sustentava l’esperit d’aquesta: la mar, el sol i la seua gent. La 
foguera va costar huit-centes mil pessetes. Les mascletaes municipals es disparaven ocu-
pant tota la Rambla de Méndez Núñez o a la plaça de la Mar sense cap mena d’abalisat.  

Javier Capella Pérez és l’autor d’’Amistad”, la foguera infantil d’aquell any.

L’alcalde d’Alacant, José Luis Lasaletta Cano, coronava la foguera de 1988 als encre-
uaments del carrer de Portugal i del Pintor Lorenzo Casanova. Ací començava la fructífera 
col·laboració entre la foguera i l’artista valencià Vicente Almela. Els versos d’explicació en 
el llibret de la foguera, signats per Juan Carlos Vizcaíno, començaven amb les peripècies 
de la comissió en buscar artista alacantí per a la seua confecció:

Ens calfaven el cap,
i descubrim en València
un artiste amb qualitat,
de tendències modernistes;
lo mateix que en Alacant!

Noste amic Vicent Almela,
progresiste i avantzat,
va plantar una foguera
no molt gran, però festera
amb sàtira a raudals.
Ja vorem que ens espera!
i cremem la Nit de Sant Joan!

 
L’alcalde Jose Luis Lassaletta era el protagonista absolut d’‘El Neptuno d’Alacant’. 

Sobre una ona marina figurava convertit en el governador de totes les mars i defensor de 
la ciutat. Als baixos es desenvolupaven íntegrament temes alacantins de rabiosa actuali-
tat llavors: l’ORA, el Pla d’Ordenació Urbana, la burocràcia municipal, la defensa a ultrança 
de l’Albufera, negant-se a la construcció d’un port esportiu o les olors de l’Esplanada. 
Set-centes mil pessetes va cobrar Almela per la foguera, aconseguint el primer premi de 
tercera categoria. La foguera infantil, obra de Javier Capella, aconseguia el segon premi 
de quarta categoria infantil amb “Nostres festes”. La foguera va costar cent mil pessetes. 

Aquest va ser el primer any de la barraca popular de Campoamor, organitzada conjun-
tament per l’Ajuntament, la Diputació d’Alacant i la Cadena Ser, amb actuacions de la talla d’El 
Último de la Fila, Los Ronaldos, El Duo Dinámico, Gabinete Caligari o Joan Manuel Serrat.

1987

1988

[Fig.48]

[Fig.49]

[Fig.48] Santiago Leal León plantó ‘El duende de San Juan’ en 1987.
[Fig.49] ‘El Neptuno d’Alacant’ foguera de 1988 de Vicente Almela. Primer premi de tercera categoria.
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“Coses per a cremar” va suposar la segona foguera de Vicente Almela en Sèneca. 
Almela va cobrar cent mil pessetes menys que l’any anterior. Una delícia de foguera que 
criticava les obres de la ciutat i el caos circulatori que provocaven. La foguera va obtenir 
el primer premi de quarta categoria.

Javier Capella aconsegueix el primer premi de tercera categoria infantil amb “Aspi-
raciones de nuestra fiesta”. 

L’any huitanta-nou, la foguera Sèneca Autobusos va organitzar, al poliesportiu de 
Florida Baver, el Campionat d’Espanya absolut de Power-Lifting (alçament de pes). Apro-
fitant l’esdeveniment, les nostres bellees, amb els seus vestits de núvia alacantina, van 
aparèixer en la televisió alemanya, en acudir un equip d’aquesta a cobrir la competició. El 
president de la foguera, Pedro Luis Sirvent, es congratulava de l’èxit de l’organització que 
va ser elogiada pels participants. Tres rècords absoluts d’Espanya es van batre.

Vicente Almela va aconseguir el segon premi de quarta categoria amb “Enxufats i 
mamonets”. Una foguera amb una temàtica que es va avançar al seu temps: el tràfic d’in-
fluències. Al voltant d’un gran biberó rondaven múltiples paràsits intentant créixer el mà-
xim possible. El ninot del vicepresident del govern, Alfonso Guerra, usava unes enormes 
tisores intentant tallar un dels múltiples endolls de la foguera. Set-centes mil pessetes 
va ser el cost de la foguera. Javier Capella Pérez va plantar per última vegada la foguera 
infantil en quarta categoria i cent mil pessetes de cost. La banda El Delirio de Gorga va 
ser la triada per a desfilar pels carrers del barri. L’any noranta del segle anterior, la ciutat 
va celebrar el cinquè centenari del seu nomenament com a ciutat per part del rei Ferran 
II d’Aragó i V de Castella. La festa es va unir a la celebració amb una magnífica exposició 
monogràfica en un dels antics magatzems del port, la restauració de la pel·lícula sobre 
les fogueres de 1929 de Pascual Orts en una col·laboració entre la Filmoteca Valenciana i 
el Patronat del V Centenari i la publicació Hogueras del diari  Información i el Patronat, hui 
dia una obra de referència sobre la festa. El primer premi de categoria especial va quedar 
declarat desert en considerar el jurat que cap de les tres fogueres presentades tenia su-
ficient qualitat per a fer-se’n creditora, destacant el jurat la pèrdua dels valors alacantins, 
fet només repetit l’any 1947.  

1989

1990

Feia ja alguns anys que jo, cada mes de juny, baixava a Alacant a 
veure “Les Fogueres de Sant Joan”; em semblaven una cosa bastant 
diferent, llavors, a les Falles de València. Vaig descobrir tot un món 
de possibilitats, amb unes línies més netes i uns conceptes més 
innovadors que despertaven el meu interès, en aquells dies seguia 
amb vertadera devoció les fogueres que plantava Pedro Soriano Moll, 
m’agradaven moltíssim.

L’any 1988, la foguera Sèneca-Autobusos es va posar en contacte 
amb mi a través de Juan Carlos Vizcaíno i Andrés Llorens, per a fer-
los la foguera gran, allò, per a mi,  va ser com obrir-me la porta a 
fer unes altres coses molt diferents del que feia a València; llibertat 
absoluta per a poder crear unes altres formes alternatives i si bé, el 
contingut era crítica local i municipal d’Alacant, en l’estètica era tot 
un repte forçar-me a buscar altres línies, altres volums, altres colors… 
Allò va ser com una vàlvula de fugida, sobretot un gran repte, i com 
un repte me’l vaig prendre… un repte i una oportunitat.

Vaig estar fent les Fogueres de Sèneca-Autobusos els anys 1988, 
1989, 1990 i 1991 amb els títols: “El Neptuno d’Alacant”, “Coses per a 
cremar”, “Enxufats i mamonets” y ”La caseta de nostra  terreta”.

Vicente Almela Caballé

[Fig.50]

[Fig.50] ‘Coses per a cremar’ de Vicente Almela. Primer premi de quarta 
categoria de 1989. Alcañiz, AMA.
[Fig.51] Vicente Almela va plantar el 1990 ‘Enxufats i mamonets’.

[Fig.51]
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Vicente Almela Caballé tornava a signar la foguera de 1991. “La caseta… de nostra  
terreta” va costar un milió de pessetes. Una obra on predominava la fusta i en què es 
criticava l’entorn de la plaça de Gabriel Miró, les obres del subsòl alacantí o el museu de 
fogueres. Vestits de toreros, el ninot de l’alcalde Lassaletta donava l’alternativa a Ángel 
Luna en el ninot presentat a l’exposició celebrada al Palau Gravina, sent el tercer ninot 
més votat d’aquesta, obtenint també el premi al millor ninot de tercera  categoria. La 
foguera va guanyar el primer premi de tercera categoria, millor crítica municipal i millor 
explicació de foguera  en el llibret.

‘‘La va fer Vicente Almela
artista de sensación,
valenciá i de solera
que té una gran devoció
del nostre mon de Foguera.
¡Algo aixi com un embaixador
de la Festa de solera!
Un remat de causa justa,
presidit per molta fusta’’.

Penélope Marques Pérez, bellea infantil de Sèneca Autobusos va resultar afortuna-
da en ser dama d’honor infantil de la Bellea del Foc infantil. La palmera anunciant l’inici de 
la cremà no es va disparar per l’amenaça de despreniments al Benacantil.

Andrés Europa planta la foguera infantil amb el lema “Un futuro incierto”.

1991

1992
Per segon any consecutiu la palmera no es dispara des del Benacantil per amena-

ces de despreniments, però aquesta vegada sí que la van poder gaudir els alacantins en 
llançar-se des del port. Amb una sòlida formació artística, va estudiar a l’Escola d’Arts i 
Oficis de València (1982-1987), Jose Antonio Iborra Barbancho “Waldo” va debutar com 
a artista de fogueres  en el seixanta aniversari de Sèneca . “Terreta de llum i de sombra” 
va tenir un cost de milió i mig de les antigues pessetes. El 1986, es va presentar a la se-
gona edició del concurs de fogueres  experimentals organitzat per la Diputació d’Alacant, 
aconseguint el vot popular amb la seua meravellosa creació “Poesía subjetiva de fuego, 
amor y magia en las cuatro estaciones”. Format en diferents tallers de fogueres  com el 
de Pedro Soriano i el de Francisco García Parra, va ingressar en el Gremi d’Artistes d’Ala-
cant a la tardor de 1990. Waldo ens va deixar un estil inconfusible i grans obres d’art que 
encara recordem amb una producció de només set fogueres adultes i una infantil en un 
període comprès entre 1992 i 1997, la majoria en Sèneca Autobusos. L’any del seu debut 
aconsegueix el millor ninot de segona categoria amb un dels pocs ninots amb els quals 
comptava la foguera, la figura de l’alcalde Ángel Luna dins d’un barril, i el quart premi de 
la categoria. Waldo va portar una nova manera de crear, una experiència nova en la nos-
tra festa. Els quinze metres de l’obra destacaven el predomini de fustes nobles, textures 
noves i nous materials fins ara mai vistos en una foguera. L’autor pretenia reflectir el mo-

[Fig.52]

[Fig.53]

[Fig.52] La foguera ‘La caseta... de la nostra terreta’ de Vicente Almela va guanyar el Primer premi 
de tercera categoria el 1991.
[Fig.53] El 1992 José Antonio Iborra ‘Waldo’ va debutar amb ‘Terreta de llum i de ombra’.
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ment de la ciutat, representant-la en la seua rematada central que simbolitzava la llum i 
l’esplendor de la nostra terra, culminat en unes estrelles pures, clares i plenes de lluentor. 
Tres estilitzades figures femenines encarnaven la sensualitat de les urbs. Al costat de la 
rematada central, una altra rematada lateral volia representar l’arbre de la ciutat d’Alacant, 
format per les cruïlles dels seus carrers i els fets més significatius del nostre poble. Els 
baixos de la foguera intentaven rescatar l’antiga tendència de dividir el monument en dos 
frontals, un representant el positiu i un altre el negatiu del tema. Waldo va projectar una 
foguera viva, una nova experiència en la nostra festa, amb un escenari al costat perquè 
altres arts convisqueren: la dansa, el teatre, l’escultura, maquillatge corporal, passes de 
moda, efectes lluminosos i sonors. Aquestes activitats estan ressenyades en el programa 
d’actes la nit del 22 de juny a la una i mitja de la matinada. En la part positiva es represen-
taven els quatre elements: foc de fogueres, aigua del Mediterrani, aire del nostre clima 
envejable i terra de la millor terra del món. I en l’espai negatiu, altres quatre escenografies. 
En l’explicació del llibret:

Amb el lema “Alacant”, Andrés Europa torna a plantar la foguera infantil de Sèneca i 
un cost de tres-centes mil pessetes.

José Iborra Barbancho “Waldo” torna a plantar amb el mateix pressupost i categoria 
de l’any anterior. “Génesis” és una evolució en l’estil de l’artista, incloent-hi grans llenços 
realitzats amb diversos materials, recordant les llàstimes de Gastón Castelló. L’artista 
substitueix les típiques lletges tanques que envoltaven el monument per blocs artístics 
d’escaiola. La rematada simbolitzava un enorme obelisc que personificava el calze que va 
iniciar la hipotètica gènesi. Aquesta vegada aconsegueix el primer premi de la categoria, 
el premi de la Conselleria de Turisme, repetint el de millor ninot de la segona categoria. 

José Muñoz Fructuoso tornava a plantar en Sèneca. “I jo amb aquests pels”, obra 
que va suposar el retrobament de Pepe i la comissió, obtenint el segon premi de segona 
categoria. Tres-centes cinquanta mil pessetes va costar la foguera infantil.

A principis de juny de l’any noranta-tres es completaven les obres de remodelació 
de l’Esplanada.

1993

[Fig.54] Waldo va plantar el 1993 ‘Génesis’ amb un estil innovador, especialment a les escenes i els baixos.
[Fig.55 i 56] La foguera de 1993 va guanyar el Primer premi de la segona categoria. Arxiu Waldo.

[Fig.56][Fig.55]

“I com tenim molta il-lusió
anem a firmar el debut
¡Estem plens de temtacions!
d’un artista de joventut.
Josep Iborra i Barbancho
Waldo, per a tots els amics
farà una Foguera d’espant
per a orgulll de tots els d’ací.

Es un estil vanguardista
Waldo avança més lluny,
té una “pasta” d’artista
per als monuments de Juny.
Una cosa nova a Alacant
es plantará en Fogueres
i al costat de l’Estació
es vorá aixo de veres”.

[Fig.54]
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Una reestructuració per part de la Comissió Gestora en els pressupostos de les 
categories va portar a la foguera signada per Waldo a pujar a primera categoria, sent la 
que menys pressupost tenia en aquesta, dos milions de pessetes. L’artista es va afanyar 
en la realització d’aquesta, aconseguint una de les seues millors creacions i de les fogue-
res més icòniques de tots els temps. “En busca de Sant Joan” podia visitar-se en el seu 
interior, afegint nous materials a la realització de l’art efímer. Al·legories al foc, la banyà i 
la comissió en una foguera que va captivar el jurat i va aconseguir el primer premi de la 
categoria. En aquest figuraven Arcadio Blasco, Enrique Cerdán Tato o Pepe Espadero que 
van declarar: “les textures i les formes de Waldo Iborra ens van convèncer. Fins i tot va ser 
curiós veure que en el lloc de tanques de protecció s’han utilitzat elements artístics i na-
turals, com troncs, que afavoreixen que el públic respecte més l’entorn”. Recordem aquest 
any les botelles plenes de líquids de colors. Como ja era habitual en l’artista va aconseguir 
el premi del millor ninot de la categoria. José Muñoz Fructuoso va tornar a plantar en Sè-
neca amb “¡Yo me voy de aquí!” i un cost de quatre-centes mil pessetes. Vint-i-set dones i 
homes componien la comissió adulta, i dènou eren els xiquets de la infantil.

L’any noranta-cinc, José Iborra Barbancho “Waldo” va plantar la seua última foguera 
en Sèneca.  Amb “El universo del artista”, l’autor homenatjava a tots els artistes de fogue-
res  des de la fundació de la festa l’any 1928. Amb un cost d’un milió huit-centes noranta 
mil pessetes va militar en segona categoria, aconseguint el segon premi i l’habitual al 
qual l’artista tenia acostumada la comissió de millor ninot de la categoria. L’artista també 
va ser l’autor de la foguera infantil amb “Cuéntame un cuento”, una nova aposta per la 
renovadora i avantguardista manera de fer de Waldo que el jurat de segona categoria no 
va premiar. L’exposició del ninot es va traslladar a les magnífiques instal·lacions de la sala 
d’exposicions de l’antiga Llotja del Peix. Aquest any la foguera oficial no va cremar i va 
haver de ser desmuntada.

L’any  noranta-sis, Santiago Alzamora va debutar en Sèneca, amb el lema “En blanc 
i negre” en segona categoria, aconseguint el segon premi de segona categoria. La infantil 
va aconseguir el cinquè premi de quarta categoria, obra de José Muñoz Fructuoso amb 
el títol “Un grapaet de nits ”.

1994

1995

1996

[Fig.57] [Fig.58]

[Fig.57] En busca de San Juan’ foguera de 1994 de Waldo va guanyar el Primer premi 
de la primera categoria. Arxiu Waldo.
[Fig.58] ‘El universo del artista’ de 1995 va ser l’última foguera de Waldo a Sèneca.
[Fig.59] ‘En blanc i negre’ foguera de 1996 de Santiago Alzamora. [Fig.59]
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Emilio Miralles iniciava la seua llarga i fructífera col·laboració amb la comissió, de-
butant amb la foguera de 1997 amb el títol “Sempre existeix una finestra” en segona ca-
tegoria. El mateix autor signa la infantil, “Natura”, aconseguint el segon premi de segona 
categoria. Una flama encesa després de l’entrada en el matxo del Benacantil va presidir 
les nits foguereres. La comissió commemorava el dia 21 de juny el cinquanta aniversari 
de la inauguració de l’estació d’autobusos amb una gran dansa en col·laboració amb l’As-
sociació d’Amics dels Danses. Aquest mateix any es va recuperar la tradició dels ninots 
de carrer  amb quinze participants en el certamen.

Emilio Miralles va plantar el 1998 “Els cinc sentits”, aconseguint el primer premi de 
segona categoria en una foguera d’evidents línies avantguardistes inspirades en artistes 
de la talla de Miró, Dalí o Gaudí. Va haver-hi doblet aquest any, ja que Emilio va aconseguir 
el primer premi de primera categoria en infantil amb “Cifres i lletres”. Diandra Marqués 
Pérez, Bellea Infantil, va ser aquest any Dama d’Honor de la Bellea del Foc Infantil.

L’any noranta-nou la foguera va aconseguir el tercer premi de tercera categoria de la 
mà d’Emilio Miralles, sota el títol de “Comunicando”. Una obra que tractava de la comuni-
cació o, més ben dit, de la falta de comunicació. Una rematada plena d’antenes amb dos 
rostres que es miraven sense veure’s i s’escoltaven sense sentir-se. En els seus baixos 
es feia crítica a les televisions locals que repetien la seua programació fins a la sacietat 
o els programes brossa del cor emesos en la televisió autonòmica. Miralles també signa 
“Viaje con nosotros”, tornant a aconseguir el primer premi de primera categoria infantil. 
El 20 de febrer, en una iniciativa de la foguera, es va homenatjar el mestre Ramón Marco 
Marco en un sopar.

L’any 2000 Sèneca tornava després de quasi cinquanta anys a la màxima categoria 
de les fogueres. Emilio Miralles Ferrero va ser l’artista valencià triat per a realitzar “A 
vista de pájaro”. La foguera va obtenir el tercer premi de la categoria, assolint els díhuit 
metres d’alçària en què destacaven les dues enormes ales de la rematada. El mateix 
artista va aconseguir el primer premi d’especial en categoria infantil, amb “Aprende ju-
gant”, una foguera d’estil trencador i molt elegant. La foguera oficial de la ciutat estrena-
va l’espectacle “Con Luz Propia”, sobre una creació de l’artista alacantí Paco Vázquez. 
Les exhibicions d’aquest espectacle es realitzarien des del dia 20 fins al 23 de juny cada 

1997

1998

1999

2000

[Fig.60] [Fig.61]

[Fig.62]
[Fig.60] Emilio Miralles va debutar el 1997 amb ‘Sempre existeix una finestra’.
[Fig.61] Foguera de 1998 ‘Els cinc sentits’ d’Emilio Miralles, Primer premi de segona categoria.
[Fig.62] ‘Comunicant’ d’Emilio Miralles, foguera de 1999.
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hora en punt des de les 24.00 hores fins a les 4.00 de la matinada. Aquest any es va 
fundar la Federació de Fogueres d’Especial d’Alacant. Entre les fundadores es trobaven 
Carolines Altes, Mercat Central, Pla Metall, Port d’Alacant i la nostra foguera, apostant 
clarament per la gran aspiració de tot foguerer que es pree de ser-ho: veure plantada la 
seua foguera en categoria especial. Van ser molts els èxits que en menys de sis mesos 
es van aconseguir. El principal, la unió i la sintonia entre els seus components, l’obtenció 
de nous patrocinadors i subvencions per part de l’administració i la posada en marxa 
d’un autobús gratuït que va recórrer les fogueres associades des de la vesprada del 
18 de juny fins a la matinada del 24. El sector centre de fogueres, compost per Sèneca, 
Calvo Sotelo, Diputació Renfe, Esplanada Port Postiguet, Gabriel Miró, Hernán Cortés, 
Maisonnave, Parc Plaça Galícia, Passeig de Gómis  i Port d’Alacant van realitzar un acte 
de presentació conjunta de totes les seues bellees i dames als mitjans de comunicació 
al saló ‘Imperio’ del Real Casino d’Alacant, el dissabte 5 de febrer d’aquell any. El ple de 
fogueres  va decidir dividir l’ofrena en dos dies i avançar l’entrada de bandes al dissabte 
anterior del començament de les festes.

Poder plantar en la Foguera Seneca va ser a nivell personal i artístic 
un punt d’inflexió en la meua carrera. Bàsicament el meu pas per 
Alacant era com a mer espectador perquè em dedicava a realitzar 
les meues falles a València i tenia poca connexió amb el mitjà, però 
m’agradava molt el concepte plàstic que allí es realitzava. Esperava 
que alguna foguera em donara la confiança per a poder plantar… 
i aquell dia va arribar, es van interessar pel meu treball i ens vam 
posar d’acord per a començar un periple que va durar sis anys. L’any 
1997 vaig plantar les meues dues primeres fogueres, gran i infantil 
amb un resultat ple de sensacions positives i amb moltes ganes de 
continuar. 1998 va ser un any molt difícil d’oblidar en aconseguir el 
doblet amb les dues fogueres. Cada vegada s’acostava més a la línia 
de treball que jo volia i em feia canviar el xip per a treballar altres 
formes de disseny, color i textures. L’any 1999 va ser una transició per 
a arribar al 2000, on vaig debutar en la secció especial amb les dues 
fogueres, aconseguint un resultat artístic que es pareixia bastant al 
que cercava. Vaig estar un any sense plantar per motius de desgast 
professional, donat la saturació en portar diversos projectes al mateix 
temps. Vaig tornar en 2002 també en secció especial, amb un disseny 
totalment diferent al que estava fent anteriorment.  Vaig tancar el cicle 
en el 2003 i des de llavors, no vaig tornar a plantar en Alacant.

A nivell professional va ser una experiència molt intensa i hauria 
volgut continuar per a consolidar una línia plàstica i personal però 
no va poder ser. Estaré sempre agraït a aquesta comissió, que em va 
deixar debutar a Alacant i deixar que m’expressara lliurement amb 
encerts i errors. Gràcies.

Emilio Miralles

[Fig.64]

[Fig.63] El 2000, Emilio Miralles va plantar ‘A vista d’ocell’ en categoria especial. Israel Galvañ.
[Fig.64] La foguera infantil 2000, ‘Aprendre jugant’ d’Emilio Miralles, va guanyar el Primer premi 
de categoria especial infantil. Israel Galvañ.

[Fig.63]
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El mestre major del Gremi d’Artistes constructors d’Alacant aquell any, Pascual Do-
mínguez Gonzálvez, va signar en categoria especial “Alicante tot l’any”, amb un cost de 
set milions de pessetes. La foguera assolia una alçària de dèsset metres en la qual una 
voluminosa rematada multiplicava el volum de la base. L’obra representava una al·legoria 
a les quatre estacions de l’any on es lloaven el clima, les festes, les tradicions, la cultura, 
les riqueses industrials i naturals d’Alacant, sense perdre la crítica al llavors president 
amo de la Generalitat i faraó de Terra Mítica: un Eduardo Zaplana amb intencions de fu-
sionar les caixes d’estalvi valencianes per aconseguir els seus somnis de grandesa. Va 
aconseguir el sisè premi de la categoria. La infantil va aconseguir el quart premi d’especi-
al. L’artista Paco Roca iniciaria una reeixida col·laboració amb la foguera. La seua primera 
obra titulada “Cómic” en la qual apareixien personatges de còmic que ens han acompa-
nyat en la nostra vida: Mortadel·lo i Filemó, Zipi i Zape, Tintín, Astèrix i Obèlix…

Aquest any va suposar la tornada del cos multicolor al programa oficial de fogue-
res, a més de la d’Emilio Miralles que retornava a confeccionar la foguera en Especial a 
l’encreuament del carrer de Portugal i del Pintor Lorenzo Casanova. Va comptar amb un 
pressupost de seixanta mil cent tres euros. La figura d’una dona simbolitzant la paraula 
componia el centre d’una gran espiral composta per lletres representant esvair-se en l’ai-
re, cridant poderosament l’atenció de “Las palabras se las lleva el viento”. El cinquè premi 
de la categoria es va emportar. Paco Roca signava la foguera infantil guanyadora del 
primer premi especial amb un cost de dotze mil vint-i-un euros. “Carretera y manta” o “Tu-
rismo alacantí” era un recorregut turístic de manual de la província d’Alacant. La comissió 
comptava amb vint-i-dos comissionats adults, quaranta infantils, cent cinquanta cartilles 
i un pressupost total de cent dos mil cent setanta-sis euros. El 23 de juny, l’Ajuntament re-
tolava un carrer amb el nom de Bellea del Foc en commemoració de la creació d’aquesta 
figura feia setanta anys.

2001

2002

Parlar de la foguera Sèneca-Autobusos és parlar de part de la meua  
vida artística en Alacant. 

Nou anys plens d’històries i anècdotes, nou anys que ja són part 
d’eixos 90 anys de plantar fogueres a Sèneca-Autobusos. Alegries 
en els dies bons, i altres menys bons per a mi. Però el millor de tot, 
els amics que perduren i ja formen part de la meua vida. Que gaudiu 
d’aquest aniversari i que sumeu molts anys  més i pugau fer festa 
cada any per Sant Joan. 

Paco Roca Chorques
[Fig.65]

[Fig.67]

[Fig.65] La foguera infantil 2002, ‘Carretera i manta’ de Paco Roca, també va guanyar el Primer premi 
de categoria especial infantil. Israel Galvañ.
[Fig.66] ‘Alacant tot l’any’ de Pascual Domínguez, foguera 2001. Israel Galvañ.
[Fig.67] Emilio Miralles va tornar a plantar el 2002 ‘Les paraules se las du el vent’. Israel Galvañ.

[Fig.66]
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L’any en què les fogueres van celebrar el setanta-cinc aniversari de la festa, Emilio 
Miralles tornava a plantar una foguera d’Especial en Sèneca. “Luz del Mediterráneo” va 
ser el títol triat amb un cost de quaranta-dos mil cent euros. “Una gran estrella asimètrica, 
transparent i nacrada en el seu interior, per a donar una sensació translúcida”, així descri-
via Emilio la seua última obra en el districte. L’estrella, que assolia els dènou metres d’al-
çària, estava pintada d’una successió de tons que anaven des dels freds fins als calents 
en la seua part superior, culminant una rematada lluminosa. Les disputes per les marques 
de turisme, l’estat en què es trobava l’illa de Tabarca, homenatges al desaparegut cap de 
bombers Ildefonso Prats i al músic Óscar Esplá, la commemoració del setanta-cinc ani-
versari de la festa eren algunes de les escenes amb què comptava la foguera. Un Zapla-
na-Kong s’aferrava a l’Hotel Bali de Benidorm. La foguera va aconseguir el sisè premi de la 
categoria, en un any que va estar marcat per les incidències en les caigudes de rematades 
de fogueres. “Amor a la fiesta”, de Paco Roca va aconseguir el segon premi de categoria 
especial infantil. Aquest exercici es va dur a terme el canvi en l’elecció de la Bellea del Foc, 
creant la figura de la candidata, inaugurant-se al febrer la Casa de la Festa i el Museu de 
Fogueres a la Rambla de Méndez Núñez.

Manolo Algarra va plantar la seua primera especial a Alacant en el districte d’Hernán 
Cortés l’any 1990 al costat del seu sogre, Enrique Viguer. En la seua primera foguera de 
la primera etapa en Sèneca destacava una rematada que representava una estilitzada 
papallona convertida en dona amb quatre cares amb unes ales desplegades dominant la 
rematada d’aquesta.  En “Telemorfosis” tota la crítica girava sobre la televisió: cadascu-
na de les escenes representaven una franja horària: matí, migdia, vesprada i nit, amb els 
programes del cor i els reality, centrant-se sobretot en la programació de la televisió auto-
nòmica de Canal 9: “Tómbola”, el “Club Babalá” o “Una de l’oest ”. Un elaborat trencaclos-
ques compost per centenars de trossos de paper xarol cridava poderosament l’atenció 
als baixos de l’obra, ressaltant sobre el blanc predominant d’aquesta. Molt comentada i 
arriscada en el seu moment va ser l’escena del programa “La cuina de Barbara i Rei”. La 
foguera va obtenir el cinquè premi de la categoria especial i el tercer premi atorgat per 
Canal 9. Paco Roca tornava a aconseguir el primer premi d’especial d’infantils amb l’en-
tranyable “Viaje a Tabarca”.

2003

2004

[Fig.68]

[Fig.69]

[Fig.68] ‘Llum del Mediterrani’ l’última foguera d’Emilio Miralles el 2003. Israel Galvañ.
[Fig.69] Manuel Algarra va debutar el 2004 amb ‘Metamorfosi’. Israel Galvañ.
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Aquell any en “No digues mai d’esta aigua no beure”, Algarra va representar com a 
rematada una dona amb un cànter abocant aigua al buit. La foguera era una metàfora 
del cicle de l’aigua amb un núvol amb gotes suspeses completant les fases naturals del 
preuat i escàs element. En una de les seues escenes, dos vaixellets de paper, capitanejats 
per l’alcalde Alperi i el president de la Diputació, Joaquín Ripoll, dirimien la seua particular 
batalla entre zaplanistes i campistes.  Però si per una escena serà recordada en la història 
de la festa aquesta foguera, malgrat els anys passats, serà per l’enginyós grup que se si-
tuava als banys de l’antiga Estació d’Autobusos. I així, el tio Pep (José Sánchez Martínez), 
en l’explicació del llibret d’aquell any, descrivia l’escena:

“Una altra escena ens sembra confusió.
doncs tracta d’Autobusos, nostres espai.
Un tema que provoca prou esglai:
Qué pasa als urinaris en l’Estació?”

La foguera Sèneca Autobusos va tornar a conquistar el cinquè premi de la categoria 
especial i el premi a millor ninot de categoria especial. 

Paco Roca va signar la foguera infantil, que competia en categoria especial, acon-
seguint el cinquè premi amb “El color d’Alacant”.

Manuel Algarra va plantar l’extraordinària “Pecado original”, un arbre de vida on les 
seues branques naixien separades de la terra i que s’ajuntaven en el més alt de la re-
matada florint les seues fulles en forma de vidriera. Una foguera excepcional. Amb una 
composició harmoniosa en la qual predominava el color blanc dels baixos, amb les dues 
figures humanes estilitzades d’Eva i Adam en aquest color, les pomes en roig, contras-
tant amb el negre de les flors de la rematada i les seues vidrieres de colors. La temàtica 
estava definida: el bé i el mal, en la qual reflexionava sobre les temptacions pecaminoses 
del segle XXI com el consumisme i els excessos. No podia faltar la feroç crítica a la seua 
habitual cita de les quatre cantonades, Zaplana enterrant els fruits de tanta ‘pilotada’, 
Julio Iglesias i l’alcalde Alperi com el déu Saturn engolint el seu propi fill: el pla Rabassa. 
El jurat va valorar que ocupara la huitena posició del rànquing de fogueres  especials. La 
foguera va patir un xicotet contratemps el dia de Sant Joan en desprendre’s una de les 
flors de la rematada. Paco Roca va signar “El somni de la nit de Sant Joan”, aconseguint el 
tercer premi de la categoria. Aquest exercici les fogueres i les barraques es van constituir 
en Federació de Fogueres.

2005

2006

[Fig.72]

[Fig.70] [Fig.71]

[Fig.70] ‘No digues mai d’esta aigua no beuré’ de Manuel Algarra, 
foguera 2005. Israel Galvañ.
[Fig.71] ‘Pecat original’ foguera de 2006 de Manuel Algarra. Israel Galvañ.
[Fig.72] Rematada de la foguera 2005. Israel Galvañ.
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El 2007 va suposar la fi de la primera etapa en què Manolo va plantar en Sèneca 
Autobusos. Per a celebrar el setanta-cinc aniversari de la foguera, els seus comissionats 
van realitzar un important esforç econòmic que va suposar que l’obra fora la més cara 
fins ara plantada en el districte, doblant l’invertit l’any anterior. “L’ànima del foc” era una 
monumental obra, de gran volum, amb molt de modelat que el jurat d’especial no va jut-
jar valorar. De la rematada destacava un àngel que simbolitzava l’esperit de les nostres 
festes amb al·legories a la música, la bellesa i l’art en les seues diverses rematades. En 
la part central, destacant del conjunt, emergia l’escena emotiva d’un avi amb els seus 
dos nets vestits amb el trage de la festa asseguts en un banc amb trencadís completant 
el conjunt. Per una vegada, la foguera Sèneca prescindia de la seua habitual i tradicional 
crítica per a homenatjar els artistes de fogueres. En les bases es feia un recorregut pels 
diversos artistes efímers que havien deixat petjada en la festa, molts d’ells artistes de 
Sèneca: Ramón Marco, Gastón Castelló, Mauricio Gómez, Julio Esplá, Pedro Soriano, Al-
mela, Waldo, Miralles, Algarra… sense oblidar el primer autor de la foguera del carrer de 
Quiroga, Vicente Olcina. Per a la realització dels baixos es va comptar amb set artistes de 
reconegut prestigi: Emilio Miralles i Vicente Almela van realitzar les seues aportacions re-
sumint les seues fogueres plantades al carrer de Portugal, cantonada amb Pintor Lorenzo 
Casanova; José Latorre i Gabriel Sanz es van encarregar de l’obra de Ramón Marco amb 
la figura que es va emportar a l’exposició del ninot que s’inspirava en la cèlebre escena de 
Les Menines, de la foguera de l’any 1950; Miguel Delegido, la de Gastón Castelló; Ramón 
Espinosa homenatjaria Julio Esplá; Manolo García faria el mateix amb Pedro Soriano, 
reproduint en una figura de sis metres realitzada en vareta, la sirena que va ser ninot indul-
tat en la foguera Santa Isabel i Algarra, amb Mauricio Gómez. La foguera va aconseguir 
un quart premi, fet que va causar una enorme decepció en la comissió i en l’artista, que 
declarava després de festes estar desencantat pel lloc obtingut, considerant que després 

2007
[Fig.73]

[Fig.74]

[Fig.73] El 2007 es va celebrar el 75 aniversari i Manuel Algarra va plantar ‘L’ànima del foc’, la foguera 
amb major pressupost de la nostra història. Israel Galvañ.
[Fig.74] Detall de la rematada de la foguera del 75 aniversari. Israel Galvañ.
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[Fig.77]

[Fig.76]

[Fig.75]

[Fig.78]

de quatre anys en el districte s’havia acabat una etapa, i estava obert a altres propostes 
més xicotetes. Luna Vázquez Torrijo, Bellea de Sèneca Autobusos 2006 i candidata 2007 
va ser triada Dama d’Honor de la Bellea del Foc. José Muñoz Fructuoso va tornar a plantar 
en Sèneca. Aquesta vegada va reproduir, amb una magistral factura, la primera foguera 
del carrer de Quiroga l’any 1932. Tots els foguerers que van ajudar a plantar-la recorden el 
magnífic ambient i companyonia que es va respirar aquella nit. Sèneca Autobusos va ser 
triada per l’assemblea de fogueres Foguera Exemplar 2007. Paco Roca va aconseguir el 
quart premi d’especial infantil amb “De totes les galaxies”.

[Fig.76, 76 i 77] Detalls de la foguera de 2007. Israel Galvañ.
[Fig.78] Reproducció de la primera foguera, plantada el 1932. Israel Galvañ.
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En la cerca de nou artista per a la foguera, la comissió va triar el llorejat Pedro 
Santaeulalia Serrán perquè s’ocupara de la foguera de l’any de celebració del huitanta 
aniversari de la festa, comptant amb un pressupost de cent mil euros. “Qüestió d’estètica” 
va aconseguir un acabat impecable. La crítica se centrava, sobretot, en els lligams en la 
manera de vestir, les talles, els pentinats, maquillatges, i que no deixava passar per alt el 
món dels personatges socials i de la política. El cos central era un maniquí al qual unes 
fades no paraven d’engalanar. En les diverses escenes es reivindicava la validesa de tots 
els estils en la realització de fogueres i la xocant màquina de fer ninots. Va aconseguir 
el novè premi de la categoria especial. La foguera comptava amb quaranta-dos comis-
sionats adults, vint infantils i un pressupost total per a l’exercici de cent huitanta-sis mil 
euros. La magnífica trajectòria de l’artista Paco Roca en el districte es tancava aquest 
any signant la seua última foguera en Sèneca titulada “Els primers foguerers”, obtenint un 
huitè premi de categoria especial.

La segona foguera en Sèneca de Santaeulalia es va titular “El futur es dona”. Una 
foguera molt estilitzada que homenatjava la dona, avançant-se al seu temps en criticar 
la xacra que suposava la violència masclista. En una de les escenes més recordades 
apareixien les powerflowers girls o supernenes de l’Ajuntament d’Alacant amb la llavors 
alcaldessa de la ciutat, Sonia Castedo, al capdavant, inundant de flors i tests la ciutat. 
La foguera es va emportar el setè de categoria especial i el premi a la millor crítica de la 
categoria. La magnífica foguera infantil, plantada per Salva Dols, amb guió de Quino Puig, 
va aconseguir el segon premi de la categoria especial.

2008

2009

2010
Dues enormes figures, la d’un avi amb un pes de dues tones sustentat per quatre 

punts de suport i el seu net s’alçaven damunt d’un tauler d’escacs, llibres i una motxilla. 
“Enjogassats” destacava pel seu volum, risc i per descomptat, per la seua brutal crítica 
municipal en la qual l’alcaldessa jugava al Monopoly amb la ciutat. L’avi intentava ense-
nyar al seu net els jocs tradicionals, i aquest no li feia cas perquè estava jugant amb una 
consola. La foguera es va alçar amb el quart lloc de la categoria d’espacial. El seu cost va 
ser de seixanta-cinc mil euros.

En plenes fogueres, l’Hércules Club de Futbol va confirmar el seu ascens a la pri-
mera divisió del futbol espanyol i va produir una catarsi i estat d’eufòria col·lectiva durant 
aquelles festes que va inundar la ciutat. Javier Igualada debutava com a artista infantil en 
Sèneca, volent plasmar les idees d’un xiquet com a figura principal i aconseguint el quart 
lloc de la categoria d’especial amb “Quines idees!”

[Fig.79]

[Fig.81]

[Fig.80]

[Fig.79] ‘El futur és dona’ de Pedro Santaeulalia, foguera de 2009. Israel Galvañ.
[Fig.80] El 2010 Pedro Santaeulalia va plantar ‘Enjogassats’. Israel Galvañ.
[Fig.81] Pedro Santaeulalia va debutar en Sèneca el 2008 amb ‘Qüestió d’estètica’. Israel Galvañ.
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“Sumergits” és l’última obra de Pedro Santaeulalia en Sèneca. Basada en un disseny 
d’Hernán Mir, destacava per l’estilitzada sirena en la seua rematada, el pirata, la mar i el sol. 
L’economia submergida i els casos Gürtel i Brugal, omplien de crítica els baixos de la fogue-
ra. Va aconseguir el sisè premi d’especial, i un cost de setanta mil huit-cents euros. La in-
fantil va obtenir el huitè d’especial amb “Tierra, mar y aire”, també signada per Javi Igualada.

Els germans menors de la família Gómez Fonseca debutaven a l’encreuament on ja 
havia plantat el seu pare Mauricio. Juan Miguel i Rafael s’estrenaven per primera vegada 
en categoria especial amb “Origen”. Una foguera trencadora dedicada al naixement de 
la vida, amb una explosió del Big Bang com a element central, abraçant des de l’inici de 
l’univers fins al moment actual, apel·lant als quatre elements (terra, aigua, foc i aire). La 
fusta predominava al costat de les formes circulars. Una de les escenes feia al·lusió a la 
violència de gènere. La foguera no va deixar indiferent ningú i va aconseguir un inesperat 
segon premi en la categoria especial l’any del huitanta aniversari de la comissió que va 
aconseguir primers premis en el llibret, l’entrada de bandes, l’activitat cultural i el premi 
Festers d’Alacant. Javier Igualada va plantar la seua última foguera infantil en Sèneca i va 
aconseguir un novè premi d’especial amb “En aquest país trobaràs una gran festa regio-
nal”. El patriarca de la família Gómez Fonseca va morir el dia de Sant Joan, després d’una 
llarga malaltia.

Amb el títol “Soñamos, pensamos, cambiamos” van signar la segona foguera els ger-
mans Fonseca, Juan Miguel i Rafael. Un arbre texturitzat brollava del sòl que acabava en un 
arc de Sant Martí en la seua rematada. La comissió adulta assolia els setanta membres i la 
infantil arribava als vint-i-cinc. En categoria especial, els germans majors, Mauricio i José 
Francisco, van plantar la foguera infantil amb el títol “Te imaginas… un mundo mejor”.

El dia 17 de juny arribava a l’estació de tren d’Alacant l’anhelat tren d’Alta Velocitat.

2011

2012

2013

[Fig.83]

[Fig.82] ‘Submergits’ va ser l’última foguera de Pedro Santaeulalia el 2011. Israel Galvañ.
[Fig.83] ‘Origen’ de José Miguel i Rafael Gómez Fonseca, foguera 2012. Israel Galvañ.
[Fig.84] ‘Soñamos, pensamos, cambiamos’ dels germans Gómez Fonseca, foguera 2013. Israel Galvañ.

[Fig.82]

[Fig.84]
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Manolo Algarra i el seu equip tornaven a la foguera Sèneca Autobusos. Però aques-
ta vegada no ho feien sols. Ho van fer al costat de José Gallego, amb qui ja havien realit-
zat la foguera de Sant Blai de Dalt l’any anterior i que tan bon resultat artístic va obtenir. 
Tampoc plantaria en les quatre cantonades del carrer de Portugal amb el del Pintor Lo-
renzo Casanova. La nova i esperada remodelació de la plaça de Sèneca, que tornava a 
ser un espai lúdic d’esbarjo i esplai, es va inaugurar pocs dies abans de fogueres en un 
emplaçament ideat expressament per a plantar la foguera del barri. “Eròtica” va ser un 
salt al buit que va agradar enormement i va ratificar el bon enteniment dels dos artistes i 
els seus respectius equips. Una foguera que en principi estava dissenyada per a l’encre-
uament de carrers va acabar enmig de la nova plaça, desproveïda de la vegetació que hui 
dia llueix a l’espai urbà. Malgrat el delicat assumpte tractat, la parella va eixir airosa amb 
un expressiu llenguatge visual. L’erotisme vist des del punt de vista de la naturalesa. “El 
nom crida l’atenció però no pretenem escandalitzar”, declarava Manolo al periòdic Infor-
mación dies abans de fogueres, assegurant que no hi hauria res que escandalitzara el 
públic, ja que es parlaria de l’eròtica des del suggeriment i la poesia. I ho van aconseguir 
amb escreix. Una parella d’amants destacava en el conjunt de la foguera amb la figura de 
les tres gràcies que remataven el monument, recordant la rematada plantada per Perezgil 
el 1952. No podem oblidar l’impressionant cap de Freud o l’escena crítica de la taula de 
polítics mundials. La foguera va aconseguir, a més de l’aprovació generalitzada de la co-
missió i el públic, el suport d’un tercer premi per part del jurat que tornava a portar al podi 
la comissió. El borrianenc Sergio Fandos Nájera va ser l’encarregat de realitzar “El conte 
de les essències”, aconseguint el quart premi de la primera categoria infantil.

2014

[Fig.88]

[Fig.85]
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[Fig.85, 86 i 87] Detalls de la foguera 2014. Israel Galvañ.
[Fig.88] El 2014 José Gallego i Manuel Algarra van debutar conjuntament 
amb la foguera ‘Eròtica’. Israel Galvañ.
[Fig.89] Detall del contraremat de la foguera de 2014. Israel Galvañ.

[Fig.89]
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Amb “Elogio de la locura”, Algarra i Gallego van fer molt feliços noranta quatre fo-
guerers de Sèneca Autobusos, la majoria d’ells amb una llarga trajectòria en la festa, 
que sempre somiaven a guanyar el primer premi d’especial de fogueres i que creien que 
aquesta meta difícilment es poguera complir. Des del moment que van presentar el pro-
jecte en el sopar de Nadal de la foguera, ens va enlluernar a tots. La Joana ens va ena-
morar des del primer moment en què la vam veure. Quan va arribar el dia de la tradicional 
visita als tallers aquella esperança de desembre es va fer realitat. Les seues recordades 
contrarematades: l’elefant de la guerra, el Quixot i Sanxo o el bufó posterior. Allò era una 
vertadera bogeria, amb influències pictòriques com les del Bosco, un dels referents de 
Gallego. No solament va enamorar els foguerers i foguereres de Sèneca, va enamorar 
tots els alacantins i forans que ens van visitar, inclòs el jurat d’especial que no va dubtar 
a donar-li el primer premi per unanimitat. La foguera ja estava concebuda per a la seua 
ubicació a la plaça. Equilibrada en la seua extraordinària composició, amb un estudi de 
color perfecte, i per descomptat, no exempta d’una crítica audaç que no deixava canya 
dreta: monarquia, política nacional en un pesebre molt particular o l’església. La figura 
presentada en l’exposició del ninot, una al·legoria a l’obra de l’humanista Erasme de Rot-
terdam, que donava el títol a la foguera, va aconseguir el premi al millor ninot de categoria 
especial. “Elogio a la locura” passarà a la història de les fogueres com una de les seues 
icones més representatives. La foguera també va aconseguir el premi d’El Corte Inglés.

Óscar Villada debutava en la plaça amb “Terra”, una magnífica foguera infantil, amb 
un educatiu i simpàtic guió que l’artista imparteix en les seues obres. Va aconseguir el 
tercer premi de primera categoria.

2015
[Fig.90]

[Fig.91]

[Fig.90] La regina Juana la Loca, protagonista de la foguera 2015 de José Gallego i Manuel Algarra. Israel Galvañ.
[Fig.91] ‘Elogio de la locura’ Primer premi de categoria especial 2015. Israel Galvañ.
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[Fig.93]

[Fig.94]

[Fig.95][Fig.92]

[Fig.96]

[Fig.92 - 96] Detalls de la foguera de 2015. Israel Galvañ.
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Joana havia posat el llistó molt alt en la plaça de Sèneca, però el tàndem va tornar 
a aconseguir una altra vegada el triomf amb “Neomística”. Allò començava a tenir a veure 
amb una experiència religiosa i mística. El pressupost amb què van comptar els dos artis-
tes va augmentar de manera considerable per a aconseguir que l’espai que en la reforma 
de la plaça es va projectar per a la foguera, començara a tenir seriosos problemes d’espai. 
El majestuós hindú, un sadhu, l’asceta que seguia el camí de la penitència i l’austeritat per 
a obtenir la il·luminació i la felicitat amb el seu instrument de corda, presidia amb impassi-
ble i harmoniosa tranquil·litat l’obra. Tots els foguerers que vam acudir a rebre el ninot de 
l’exposició del ninot a la llotja del peix recordarem aquell dia. Totes les cares d’admiració 
dels allí presents auguraven l’indult del foc per votació popular quan el van descarregar 
del camió que el transportava des de Beniarjó. Les dues contrarematades eren esplèndi-
des: un buda enganxat a les xarxes socials i, sobretot, el Noe imponent que tanta admira-
ció va despertar tant a la plaça com al taller. Destacava també el tors de l’home de la part 
posterior que sobreeixia de darrere de l’aurèola de la rematada o l’escena del tripartit a 
l’Ajuntament amb Echávarri, Pavón i Bellido.

Una al·legoria al foc en forma de gran flama presidia la foguera infantil signada 
per Óscar Villada en primera categoria. “Encesa” va aconseguir l’anhelat primer premi de 
primera categoria.

2016

[Fig.99]

[Fig.97] [Fig.100] [Fig.101]

[Fig.97] ‘Neomística’ foguera de 2016, Primer premi de categoria especial. Israel Galvañ.
[Fig.98 - 101] Detalls de la foguera de 2016 de José Gallego i Manuel Algarra. Israel Galvañ.

[Fig.98]
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No n’hi ha dos sense tres. En la vesprada del 21 de juny el telèfon del president de la 
foguera va tornar a sonar. L’alcalde comunicava que Sèneca tornava a guanyar el primer 
premi de categoria especial. El binomi es va tornar a reinventar amb “Festa Tropical”. 
Una altra volta de rosca, un canvi de temàtica, calia baixar a la terra i tractar una temàtica 
menys transcendental.  Amb una composició nova i arriscada, quatre rematades. Una 
explosió de color i vida en la plaça de Sèneca. Si ja no n’hi havia prou amb l’enginy del 
duo, al projecte es van sumar altres dos mestres de l’art efímer: Manolo García, en la fus-
teria i Paco López Albert, en la pintura. D’aquella unió només podien eixir coses bones. 
La foguera dels ocells, com ha passat a la història. Encara passats els anys, els artistes 
que van participar en ella en guarden un grat record per com van gaudir realitzant-la. Els 
dos enormes papagais niaven en dues figures geomètriques cobertes per trencadís, allò 
mai s’havia vist a Alacant. Des de darrere sorgien dues columnes realitzades en vareta 
que contrastaven amb el colorit dels dos ocells, que sostenien cadascuna una parella 
humana. Dos festejos amorosos (animal i humà), resolta d’una manera genial, jugant ma-
gistralment amb els espais. El conjunt el completava als peus de la rematada, una dona 
tocant les maraques amb una semblança més que evident a la dona d’un dels artistes. 
Per a la memòria ens quedarem amb la figura presentada per a l’exposició, la Frida Kahlo 
que va aconseguir el premi de millor ninot en la seua categoria i sobretot, una de les fi-
gures més fotografiades de tots els temps en la festa: el camaleó, un treball d’artesania 
minuciós i extremadament cridaner. Divertidíssima va ser la conga municipal del tripartit 
que en aquests moments dirigia el consistori o el rearmament mundial amb Trump, Putin 
o Kim Jong-un, per la qual cosa la foguera guanyava també el premi a la millor crítica en 
categoria especial i l’atorgat per “El Corte Inglés”.

Villada va tornar a aconseguir el primer premi de primera categoria en infantil. 
“Mami feroz” era un homenatge a totes les mares, foren de l’espècie que foren.

2017
[Fig.102]

[Fig.103]

[Fig.102] ‘Festa tropical’ Primer premi de categoria especial 2017. Israel Galvañ.
[Fig.103 - 105] Detalls de la foguera 2017 de José Gallego i Manuel Algarra. Israel Galvañ.

[Fig.104] [Fig.105]
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Algarra – Gallego, Gallego – Algarra tornaven a la plaça dels seus triomfs per acon-
seguir el pòquer de victòries. “Amor-Dolor”, la dicotomia eterna de l’ésser humà. Comen-
çava amb bon auguri juny amb un altre nou indult: un mariner plorant va aconseguir els 
mil sis-cents quaranta-set vots que li van permetre que salvar-se del foc. Una obra d’art, 
amb vida pròpia que va meravellar tot el que va voler visitar la sala d’exposicions de la 
Llotja del Peix. El ninot va fer doblet en aconseguir també el millor ninot de la categoria. 
Romeu i Julieta remataven la foguera i al voltant d’ells un espectacular volum en forma 
d’aurèola feta en fusta amb cors i raigs que esclatava en el més alt de l’obra. Destacava 
en una de les contrarematades, un apesarat rei Alfons XII, la peça més gran que havia eixit 
del taller de Gallego fins llavors o al costat contrari, la peça de la parella, en un al·legat 
contra la violència de gènere. Les escenes contenien crítiques al procés català, la relació 
de les reines d’Espanya, les pensions o el nou alcalde faraó d’Alacant completaven una 
altra foguera la cartelleria de la qual, la gent que la va visitar, va llegir amb gran atenció, 
eixint de la plaça amb la sensació d’haver vist una obra diferent.

La fabulosa foguera plena de vida i moviment anomenada “Aviari”, obra d’Óscar 
Villada, va aconseguir el primer premi de primera categoria.

2018

Fa uns anys vaig viatjar a Màlaga amb autobús des de València 
i la primera parada va ser l’antiga i ara desapareguda estació 
d’autobusos d’Alacant. En aquell moment mai vaig imaginar que 
la següent vegada que em detinguera en aquell lloc, fora per a 
començar un cicle on tantes coses bones han succeït. Només tinc 
paraules d’agraïment per fer-me sentir un més de la família Séneca.

Óscar Villada
[Fig.108]

[Fig.106]

[Fig.106] Foguera infantil 2018 ‘Aviari’ d’Óscar Villada, Primer premi de categoria primera infantil. Antonio Botella.
[Fig.107] Rematada de la foguera 2018 ‘ Amor, dolor’. Israel Galvañ.
[Fig.108] Foguera 2018 de José Gallego i Manuel Algarra, Primer premi de categoria especial. Israel Galvañ.[Fig.107]
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El tàndem Algarra - Gallego tornava a plantar en Especial a la plaça de Sèneca, 
aquesta vegada amb “In-Fluidos”, una obra amb una concepció molt arquitectònica, re-
cordant les fogueres dels anys trenta. Estilitzada en la seua estructura, composta per 
columnes i un frontó central que acollia una família composta per una mare alletant el 
seu fill i un ferrer treballant en una enclusa. Amb una rematada altíssima i una deessa que 
obria els braços i que coronaven sirenes i àmfores. La seua temàtica no va deixar indife-
rent ningú, ni tiris ni troians, comptant amb la nova audàcia de tractar els fluids corporals 
del cos humà. Paco López Albert tornava a col·laborar amb la parella, aquesta vegada 
amb la pintura de les sirenes de la rematada. José Gallego declarava en les pàgines del 
diari Información dies abans de les festes que “més enllà d’una foguera bonica volem que 
la gent se senta al·ludida, per a bé o per a mal”. I a fe que ho van aconseguir. La foguera va 
obtenir un tercer premi, empatada en puntuació amb la segona classificada, aconseguint 
una altra vegada el favor del públic en indultar-se el ninot presentant a l’exposició, un 
home i una dona embarassada en la qual el fetus quedava a la vista. La parella apareixia 
nua, representant la creació de la vida. La figura va rebre mil quatre-cents quaranta-set 
vots, a molta distància del segon ninot més votat amb sis-cents huitanta-huit, obtenint 
també el premi a millor ninot de la categoria en la nova localització de l’exposició al barri, 
l’edifici de l’antiga Estació d’Autobusos, molt a prop del lloc on es plantaria. Cal destacar 
la genial ubicació de la peça indultada en la foguera, que va ser col·locada entre dos aqüe-
ductes pintats amb cridaners colors i que es perdien en una línia de fugida convergent. 
La foguera infantil tornava a aconseguir el primer premi de primera categoria, una altra 
vegada de la mà d’Óscar Villada, amb “Sonora”, un entranyable homenatge a la música.

I al març de 2020 va arribar la pandèmia. Dos anys sense fogueres. Manolo Algarra i 
José Gallego van tornar a aconseguir l’indult al juny de 2021. Lourdes Martínez Rubio, Bellea 
2019, és Dama d’Honor de la Bellea del Foc 2022. José Gallego tornarà a plantar a la plaça de 
Sèneca, baix el títol “Érase una vez un virus…”, però aquesta vegada de la mà de Toni Pérez i 
es que Manolo tristement ens va deixar el passat abril. Óscar Villada plantarà “Glop”. Sèneca 
tornarà a portar la festa al carrer. De Quiroga a Sèneca tornarà a sonar a la zona de l’eixample 
de la ciutat. L’art i la festa tornaran una altra vegada als seus carrers. Noranta anys no són 
res. Gaudim-ho sense límits. Som de Sèneca. Som Sèneca i ens agraden les fogueres.

2019

[Fig.109] [Fig.110]

[Fig.109] ‘Influïts’, foguera 2019 de José Gallego i Manuel Algarra. Ningú pensava que la pandèmia aturaria 
les Fogueres i que seria l’última vegada que José i Manolo plantarien junts. Israel Galvañ.
[Fig.110] Contraremat de la foguera 2019. Israel Galvañ.
[Fig.111] Detall de la rematada de la foguera 2019. Israel Galvañ.

[Fig.111]

El que més valore de les meues vivències en Sèneca és el 
compartir. Jo que em considere una persona introvertida, poder fer 
visible el meu món interior a través del meu treball és tot un luxe, 
i haver-lo compartit al costat del meu soci , del meu mestre i del 
meu amic Manolo Algarra és alguna cosa que em marcarà per a 
tota la vida. Em considere un privilegiat per tot el que conte i estic 
enormement agraït al col·lectiu de Sèneca per la vostra amistat , pel 
vostre respecte per haver cregut en nosaltres , per la llibertat que 
hem rebut i per les emocions compartides.

José Gallego
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Si haguera d’expressar els meus sentiments del meu 
pas per la Foguera Sèneca-Autobusos només puc 
expressar felicitat.

Com diria el meu amic (si m’ho permet) Josep Amand, 
mai és bo fer-se amic dels artistes pel dur que pot arribar 
a ser el comiat, però jo li dic que és inevitable tant una 
cosa com l’altra. Perquè al final treballar cal treballar i els 
diners són necessaris, però no ho és tot.

Treballar en un ambient on et sents benvolgut pel teu 
treball, la teua obra i la teua persona és el que t’ompli 
professional i personalment.

El pas per Sèneca - Autobusos ha tingut les seues llums i 
les seues ombres, però les llums han sigut tan intenses que 
les ombres es van esvair quedant en simples anècdotes.

Dues etapes van ser marcades, la primera en solitari, 
bo no, acompanyat del meu equip, sempre peça clau i 
fonamental per a dur a terme una bona faena.

Recorde perfectament aqueixa sobretaula el dia de Sant 
Joan quan us anunciava que no volia renovar, ja que sentia 
que l’esforç que realitzàvem no es veia recompensat.

De la mateixa manera vaig deixar sempre la porta oberta 
a tornar, i així va ser, vaig tornar de la mà del meu amic 
José Gallego, que un any arrere vam fer tàndem per a la 
foguera de Sant Blai de Dalt.

Amb Gallego va arribar la revolució, aqueixa glopada 
d’aire fresc que tanta falta feia. Ací vam començar a brillar, 
arribant a tocar el cel en quatre ocasions. Junts de la mà 
fent història, la foguera Sèneca - Autobusos, José Gallego 
i Manuel Algarra.

Sempre estaré eternament agraït amb el tracte rebut, 
tant a mi, com al meu equip i a la meua família. Afecte i 
estima més que demostrat en el llibret dedicat als meus 
trenta anys de carrera a Alacant. Dir-vos que el sentiment 
és mutu i que per això conte entre vosaltres amb alguns 
dels meus millors amics.

Sempre gràcies Sèneca - Autobusos.

Manuel Algarra Salinas

149
Aquest text de Manolo el vam rebre el 2 d’abril 

de 2022 i 3 dies després ens va deixar. Fins l’últim 
dia, un mestre en tots els sentits. Gràcies per fer-
nos feliços durant tants anys. Mai t’oblidarem.
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Un llarg camí
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L’any 2022 serà molt especial per a Sèneca-
Autobusos perquè els aniversaris ens animen a 
reinventar-nos i, encara més, perquè serà l’any de la 
recuperació de les Fogueres. 

La il·lusió ens murmura a cau d’orella per a 
dir-nos que al juny tornarem a la nostra plaça per 
a gaudir de l’art efímer que els nostres artistes 
van tancar en un calaix per a protegir-lo de la 
desesperança. Volem plantar i cremar les fogueres. 
Volem que els nostres sentits es col·lapsen amb 
l’olor de la mascletà i el so dels pasdobles. Un virus 
ens va declarar la guerra, ens va impedir celebrar les 
nostres tradicions i ens va ensenyar a valorar el que 
abans era quotidià. L’arribada de juny era sinònim de 
nervis, d’il·lusions, de companyia i abraçades. Juny 
és un talismà per a la felicitat i exigim tornar a ser 
feliços des de la nostra plaça de Sèneca.

Ahir David em va preguntar com anava 
l’article que em va encarregar fa mesos i aquesta va 
ser la confirmació que tot ha canviat en nosaltres. 
Em considere disciplinat i m’agrada complir les 
coses a les quals em compromet, però, en aquesta 
ocasió, vaig haver de confessar-li que no l’havia 
començat, no per falta de temps, que me’n sobra 
des de fa molts mesos, sinó per falta d’il·lusió. 
Els foguerers som mags i experts a traure’ns del 
barret noves il·lusions, m’he assegut en l’ordinador 
esperant que al meu cap fluïsca un riu de records i 
m’he preparat per a ordenar-los i plasmar-los en un 
paper com a fil conductor de 90 anys d’història. 

Regiraré la meua memòria, una miqueta 
anquilosada per l’avorriment que ens ha regalat la 

situació que vivim, i rebuscaré en la meua agenda 
imaginària en la qual vaig escriure tot el que tenen 
de bo quaranta-set anys damunt el carrusel de la 
Festa. Serà una visió personal, com a testimoni 
directe, complementada amb les vivències d’altres 
protagonistes que em contaran la història no 
viscuda. Desitge que us agrade. 

[Fig.1] Amand Tomás amb els premis aconseguits el 1980, primer any de President. Arxiu Amand Tomàs.

[Fig.1]
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Va començar quan jo era molt xicotet perquè les meues ties i els meus cosins vivien 
al carrer de Portugal, enfront de l’estació d’autobusos. Algunes vegades, la meua tia Ernes-
tina venia a casa i se m’emportava a passar el dia a la seua. Recorde que tenia un xicotet 
jardí i que algunes vesprades els xiquets del carrer preparaven un teatret de marionetes. 

Els autobusos eren els protagonistes del districte, guardats en grans cotxeres 
disseminades pels carrers, i l’estació, el seu punt de referència.

Un dels dies, com que no volia dormir la migdiada, li vaig demanar al meu cosí Paco 
que m’acompanyara per a conéixer aquell edifici tan transitat que teníem enfront. Vam tra-
vessar el carrer, hi vam entrar i em vaig quedar embadalit davall la seua cúpula i les pintures 
que s’enfilaven al sostre. La gent hi arribava amb maletes i caixes de cartó lligades amb 
cordes. A l’exterior, davall una marquesina, algú plorava pel comiat i un grup de persones 
reia i s’abraçava potser per un retrobament. 

El meu cosí Paco pertanyia a la comissió de la Foguera, una comissió que es 
coneixia com la ‘comissió ye-ye’ perquè tots eren molt joves. El 1967 va assumir-ne la 
presidència i jo, amb tan sols 10 anys, li sentia contar que Juan Capella Guillén estava 
preparant un gran projecte amb un romà de grans dimensions que plantarien al juny. 
Aquella nit no em podia adormir pensant en l’aventura de l’estació i en aquell gran romà 
que desitjava veure plantat. Vaig somiar, no sé si adormit o despert, que jo també seria 
president d’aquesta Foguera. Potser aquest va ser el germen que em va inculcar l’amor 
per les Fogueres. 

Qui ens haguera dit que, molts anys després, Paco i jo celebraríem junts el primer 
premi de categoria especial. Paco ens va deixar l’agost passat i viurà el 90 aniversari 
des d’aquell lloc que guarda el millor de les persones. En aquest article, en el qual pose 
en ordre els meus records, el més important és per a ell.

La meua relació amb el districte Sèneca…

[Fig.5]

[Fig.2 i 3] Francisco Martínez Vallejos va ser el president de la nomenada 
com ‘la comissió ye-ye’ l’any 1967. Arxiu Paco Martínez.
[Fig.4] Foguera 1967. Arxiu Juan Carlos Vizcaíno.
[Fig.5] Estació d’autobusos els anys 60. Sánchez, AMA.

[Fig.2]

[Fig.3]

[Fig.4]
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Es va produir una calorosa vesprada del mes de juliol de 1975. Feia molt de temps 
que desitjava ser component d’una comissió i per aquest motiu vaig estar tot el dia amb 
aquella sensació que produeix el debut en una cosa nova. Les hores no passaven i les me-
ues ganes de començar es diluïen amb la calor. Caminava decidit, enfundat en la cuirassa 
de la valentia, cap a la parròquia dels Caputxins, al carrer dels Reis Catòlics, on se celebra-
va l’obertura de l’exercici. Només coneixia una persona que encara no hi havia arribat i, per 
a algú tan introvertit com jo, amb els meus 18 anys, aquell xicotet grup de desconeguts 
em va semblar una multitud. No sabia què fer ni a qui dirigir-me, vaig triar algú a l’atzar i li 
vaig dir: ‘hola, em dic Amando’. L’altra persona em va contestar: ‘jo, Fidel. Benvingut’. Fidel 
Gómez es va absentar diversos anys però actualment és, de nou, membre de la comissió. 

Així va començar la meua història en Sèneca-Autobusos, una experiència que ha 
marcat la meua vida en tots els sentits i que ara he de recordar per a escriure aquest article 
i complir el meu compromís. 

[Fig.6] [Fig.7]

[Fig.6] Remedios Sánchez, Bellea de l’any 1975. Arxiu Sèneca-Autobusos.
[Fig.7] Foguera 1975 de Francisco Granja. Arxiu Sèneca-Autobusos.
[Fig.8] Estació d’autobusos. Sánchez, AMA.

La meua incorporació a la Foguera…

[Fig.8]

Feia molt de temps que desitjava ser component 
d’una comissió i per aquest motiu vaig estar tot el dia 
amb aquella sensació que produeix el debut en una 
cosa nova. Les hores no passaven i les meues ganes 
de començar es diluïen amb la calor.
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Van ser les del 1976 i les vaig gau-
dir com es gaudeix la primera vegada. Era 
tanta la il·lusió i les ganes que se’n van 
passar volant a pesar que a penes dormia 
per a aprofitar-ne cada minut. 

Només havia passat un mes de 
la meua incorporació i em van demanar 
que exercira el càrrec de secretari. Recor-
de les cartes que vaig escriure, amb una 
màquina elèctrica que encara conserve, a 
desenes de persones de la ciutat perquè 
s’hi incorporaren com a ‘Foguerers d’Ho-
nor’. Molts no van contestar, però alguns 
van dir que sí i van passar a engrossir la 
llista de col·laboradors.  

El 1975 vam rebre contestació 
d’uns veïns del districte acceptant el càr-
rec. Fidel i jo vam ser, com a avançada, els 
encarregats de visitar-los a la seua casa 
del carrer de Portugal i posteriorment, el 
president i la Bellea. Eren Manolo i Maica. 
No coneixien res de la Festa perquè feia 
molt poc temps que s’havien mudat i, a 
poc a poc, es van integrar, van integrar els 
seus fills i es van convertir en un pilar de 
la nostra Foguera. Alicia, Beatriz i Juan-
ma han passat per tots els càrrecs infan-
tils. Bea segueix totalment vinculada i ha 
vinculat els seus fills (per cert, Lucas és 
el nostre president infantil 2022). Manolo 
no podrà viure el 90 aniversari amb no-
saltres, però sempre el recordaré perquè 
hem compartit molt bons moments junts. 
Gràcies, Maica, per inculcar als teus fills 
l’essència de Sèneca-Autobusos.

Passaven les setmanes i sempre 
hi havia una primera vegada per a alguna 
cosa: la primera vegada per a cobrar les 
cartilles de veïns, un sistema de finança-
ment que consistia a captar col·labora-
dors que pagaven un cupó mensual. Tots 
els mesos pujava les mateixes escales. 
Era una oportunitat per a escoltar les opi-
nions i explicar-los els nostres projectes. 
Tots preguntaven com seria la foguera i 
sempre els contestava el mateix, la millor. 

En algun moment vaig assumir el 
cobrament del carrer d’Alemanya i vaig 

tindre la sort de conéixer una de les do-
nes que van fundar la Foguera el 1932. 
Una vesprada em va convidar a passar i 
vam parlar durant molt de temps. Em va 
contar com els va resultar de complicat 
ser protagonistes en un món dominat 
pels homes, però amb una mescla d’il·lu-
sió, treball, amor per la seua ciutat i les 
noves perspectives que els concedia la 
República van superar el model establit. 
La seua joventut les va espentar a fer un 
pas endavant per a reivindicar el protago-
nisme que volien assumir, liderades per 
Erundina Madrona Leal, la valenta que va 
assumir la primera presidència. 

Em va contar que, sense comple-
xos, van assistir a l’assemblea de comis-
sions i van aconseguir que els seus com-
panys les respectaren i les animaren en la 
seua obstinació. El seu amor per la Festa 
i pel seu districte va alçar les barreres 
establides i va marcar per sempre els orí-
gens de Sèneca. Elles són un clar referent 
del paper de la dona en les Fogueres que, 
actualment, ja no és notícia perquè s’ha 
convertit en normalitat. 

Em va ensenyar un exemplar que en-
cara conservava de la revista Estampa de 
Madrid, de data 25 de juny de 1932, que 
els va dedicar la portada amb el títol ‘Las 
muchachas alicantinas y Les Fogueres 
de San Chuan’ i un article interior, escrit 
per Luis G. de Linares. Elles contaven les 
anècdotes per a recaptar fons i explica-
ven que també ajudaven al taller de l’artis-
ta Vicente Olcina. Va ser una trobada molt 
grata de la qual guarde un gran record.

Va ser la primera vegada per a co-
néixer de prop el treball dels artistes als 
seus tallers. No n’havia estat en cap i tenia 
un total desconeixement del procés. Les 
visites a Paco Granja i Remigio Soler em 
van permetre aprendre i valorar. Recorde 
la nit de la meua primera plantà esperant 
la grua. Jo havia vist alçar la del Mercat 
amb una de ploma i el que no m’imagi-
nava és que, per a la nostra, arribaria una 
grua de cotxes que, estirant d’una corda, 

[Fig.9]

[Fig.10]

[Fig.9] Xiquetes de la comissió de l’any 1976 disposades per a l’Ofrena de flors. Arxiu Tomás Bordera.
[Fig.10] Pepa Llorca, Bellea 1976. Arxiu Sèneca-Autobusos.

Les meues primeres Fogueres…
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va elevar l’estructura i la rematada. Tan 
gran va ser l’estiró i amb tan poca pre-
cisió que es va quedar doblegada i vam 
haver de telefonar els bombers perquè 
vingueren amb l’escala i la posaren recta. 

La meua primera foguera estava 
rematada per un dimoni obra de Paco 
Granja dins d’un projecte amb el lema 
‘Los pecados capitales’. Des d’una olla ei-
xien serps i pecadors i els foguerers ens 
vam fer unes samarretes amb l’esbós es-
tampat. Precisament aquest any també 

Els dos anys següents vam canvi-
ar d’artista i va ser José Muñoz Fructuo-
so l’encarregat de realitzar les fogueres 
‘¿Es este tu deporte?’, el 1977, i ‘La pu-
blicitat’, el 1978, una foguera que no va 
acabar i que va trencar moltes il·lusions. 
El dia de la plantà tots els components 
de la comissió esperàvem al costat de 
les tanques l’arribada d’algun camió que 
portara les peces que faltaven, moltes 
encara, però el camió no va arribar-hi. 
Va ser aquella sensació com esperar els 
Reis d’Orient fins i tot sabent que s’havi-
en oblidat de nosaltres i el nostre joguet 
preferit estava trencat.

L’únic ninot era el que representava 
Tomás Valcárcel, vestit de goyesc, da-
munt un bou. Les relacions amb el presi-
dent de la Comissió Gestora eren tibants 
i l’artista, amb el consens de la comissió, 
va decidir presentar-lo d’una manera una 
miqueta ridícula. La vesprada de l’expo-
sició del ninot ens va citar a sa casa del 
carrer de Portugal, ja que per a més inri 
era veí del districte, i ens va pretendre 
convéncer que retiràrem el ninot de l’ex-
posició a la qual cosa no vam accedir, a 
més, era l’únic que l’artista havia acabat. 
La Bellea del Foc i les seues Dames d’Ho-
nor esperaven al corredor per a començar 
la desfilada fins a l’ajuntament i la banda 
municipal al carrer. No vam arribar a cap 
acord i el ninot va seguir exposat. Alguns 
mesos després vaig tindre l’oportunitat de 
coincidir amb Valcárcel per temes de la 
Gestora i mai vam recordar aquell tema.

La meua admiració pels artistes va 
ser tal que, el 1978, conjuntament amb 
Felete, vam impulsar una iniciativa per a 
retre homenatge als qui, any rere any al 
llarg de la història, ens havien oferit les 
seues creacions d’art efímer. Vam re-

s’hi va incorporar Joaquín Pérez Gómez, 
el pare Joaquín, membre dels Caputxins 
que tenen el convent en Reis Catòlics, i 
ens comentava que algunes senyores 
majors li deien: ‘pare, com porta una sa-
marreta amb el dimoni?’ I ell contestava 
‘tranquil·les, que el foc de la cremà aca-
barà amb ell’. Precisament Joaquín va 
ser el promotor de la primera missa en 
valencià, que vam celebrar el dia de Sant 
Joan, amb bateig inclòs d’un bebé vestit 
de saragüells.

captar tota la informació, vam elaborar 
les cartes i els vam visitar. En l’acte de la 
Presentació de Maria Teresa Casanova 
com a Bellea de la Foguera, vam aconse-
guir reunir-ne una bona representació, els 
vam lliurar un diploma com a record de 
l’acte i els vam expressar el nostre agraï-
ment pel seu treball i la seua constància. 
Sense ells la Festa no té sentit.

Va ser la primera vegada per a la 
despertà. Jo volia fer-me el valent, encara 
que la pólvora em feia molt de respecte, i 
vaig decidir tirar el meu primer coet, però 
amb els nervis el vaig llançar malament, va 
caure sobre el capó d’un cotxe i va provo-
car un forat que va haver de pagar l’asse-
gurança. Aquell incident, en lloc de provo-
car el meu rebuig, em va convertir en un 
addicte de la despertà i amb l’experiència 
es va convertir en un dels meus actes pre-
ferits. El pas dels anys m’ha portat a triar 
entre ficar-me al llit tard o matinar i he triat 
la primera opció la qual cosa m’impedeix 
participar-hi per pur cansament.

Va ser la primera vegada per a 
conéixer la relació amb les Bellees i les 
seues famílies. La primera va ser Pepa 
Llorca. Recorde que vam anar a sa casa, 
amb ram de flors inclòs, per a confir-
mar-los que seria la nostra representant. 
A més, aquest any vam decidir celebrar 
un acte basat en les tradicions alacan-
tines per a la seua presentació a l’Aula de 
Cultura de la Caixa d’Estalvis. La resta de 
comissions, que solien presentar en un 
sopar, ens van criticar i ens van acusar 
de trencar les regles. Va ser un gran èxit 
i, una vegada més, Sèneca va ser pionera 
a obrir la Festa. Prompte s’hi van animar 
altres comissions, van canviar els seus 
costums i actualment totes celebren un 
espectacle per a presentar la Bellea. 

[Fig.11]

[Fig.11] ‘Els pecats capitals’ de Francisco Granja, foguera 1976. Arxiu Tomás Bordera.

La meua admiració pels artistes va ser tal que, el 
1978, conjuntament amb Felete, vam impulsar 
una iniciativa per a retre homenatge als qui, any 
rere any al llarg de la història, ens havien oferit les 
seues creacions d’art efímer.
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El 1977 la Bellea va ser Estrella Té-
llez Melero, que va acabar integrant la 
seua família en la comissió i participant 
en l’organització de la Festa. En aquells 
anys hi havia costum de fer un emblema 
amb l’escut de la Foguera i va ser Estrella 
l’encarregada d’imposar-me’l. El vaig lluir 
amb orgull en la meua solapa perquè el 
sentit de pertinença ja havia pres força.  

El 1978 va ser M. Teresa Casanova 
Muñoz, nóvia de Juan Antonio Luna, que 
havia entrat en la comissió alhora que 
jo i n’ocupava la vicepresidència. Va ser 
un any intens perquè se celebrava el 50 
aniversari de la fundació de les Fogue-
res. Abans de final d’any es van casar i 
M. Teresa no va poder acomiadar-se de 
nóvia alacantina perquè esperava un 
bebé, però va imposar la banda a la seua 
successora amb el vestit de nit que ha-

via lluït en l’Elecció de la Bellea del Foc. 
Aquest any ens vam agermanar amb la 
Falla ‘Major-Moraira’ de València i vam 
desfilar amb ells pel seu districte el dia 
de Sant Josep. Després, la seua Fallera 
ens va acompanyar durant les Fogueres.

Va ser la primera vegada per a 
començar a apreciar la música de Fo-
gueres amb l’estrena del pasdoble ‘Sè-
neca-Autobusos’, de Juan Miralles Leal, 
un veí del districte que vivia al carrer 
de l’Arquebisbe Loaces. Vaig tindre 
l’oportunitat d’anar a sa casa i escoltar 
algunes notes que va interpretar en el 
seu vell piano. Tot estava preparat per 
a la seua estrena en l’acte de Presen-
tació de 1976, però va arribar el dia i 
no va poder assistir-hi per malaltia. La 
Banda Los Claveles i l’Orfeón Alicante, 
perquè també té lletra per a cantar, obra 

[Fig.12] Estrella Téllez, Bellea 1977, imposant l’emblema de Sèneca a Amand Tomás. Arxiu Amand Tomàs.
[Fig.13] La Bellea 1977 imposa la banda a Mª Teresa Casanova, Bellea 1978. Arxiu Juan Luna.
[Fig.14] Acte de proclamació de la Bellea a l’Aula de Cultura. Arxiu Amand Tomàs.
[Fig.15 i 16] Mª Teresa Casanova i Juan Antonio Luna l’any 1978. Arxiu Juan Luna.

[Fig.16][Fig.15][Fig.12]

[Fig.13]

[Fig.14]
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Ens reunim al racó de la Foguera, 
una cosa habitual, ja que quedem molts 
matins per comentar algun tema o per fer 
un passeig per l’Esplanada, és el que té 
estar jubilat i tindre temps per a recordar 
junts. Han passat 43 anys i ens hem fet 
majors. La meua relació amb Felete ve des 
de xicotets. La seua família i la meua eren 
com una sola i en moltes ocasions coinci-
díem a casa de Catalina, la meua padrina 
i tia seua. Ell es va incorporar en la comis-
sió un any després que jo i junts vam viure 
tots els actes amb la il·lusió de la primera 
vegada. Vam coincidir elaborant nous pro-
jectes i fent propostes per la qual cosa la 
relació va ser molt bona. Es pot dir que la 
nostra amistat es pot escriure amb majús-
cules per tot el que hem compartit en la 
Foguera i fora d’ella.

“Debutar com a president no va ser 
fàcil i recorde que vaig viure un any compli-

cat. Hui només vull recordar les coses po-
sitives com l’Elecció de la Bellea del Foc a 
la plaça de l’Ajuntament. Com tots els anys, 
l’acte el muntava Tomás Valcárcel, presi-
dent de la Comissió Gestora. La novetat és 
que aquell any, per primera vegada, la Be-
llea del Foc Infantil seria triada per sorteig. 
Fins a aquell moment eren xiquetes, filles 
de famílies bé de la ciutat, nomenades a 
dit. El canvi obria les possibilitats a totes 
les candidates, que, a més, aquell mateix 
any representaven els seus districtes, i l’ex-
pectació era màxima en totes les comissi-
ons. Quan el bombo va rodar per última ve-
gada, Tomás Valcárcel, encarregat també 
de dir els noms de les xiquetes, va anunciar 
que Raquel Vázquez Doménech, de Sène-
ca-Autobusos s’acabava de convertir en la 
primera Bellea del Foc democràtica de la 
història. No hem tornat a coincidir, encara 
que em conta Amand que és funcionària 

Sèneca-Autobusos era una Foguera 
modesta, tant pel nombre de persones 
que componien la comissió com 
pressupostàriament, però per a mi, la millor. 

de José Pastor, van estrenar la primera 
de les composicions musicals dedica-
des a la Foguera. Actualment, ja són 15 
les peces musicals vinculades a Sène-
ca-Autobusos.

Va ser la primera vegada per a ves-
tir el trage de foguerer, el famós trage 
negre gens tradicional que vestien els 
homes de les comissions. Jo anava en-
fundat en una camisa plena de puntes i 
una jaqueta amb botons daurats. El vaig 
estrenar el dia de l’Elecció de la Bellea 
del Foc. En aquella època es feia una 
desfilada prèvia de les comissions des 
de l’Ajuntament fins al Teatre Principal 
i així vaig trencar un dels meus comple-
xos, encara que pensava que anava fent 
el ridícul amb aquella vestimenta artifi-

cial al llarg de la Rambla… Quins temps! 
Les poques dones de les comissions 
vestien de nóvia alacantina, com la Be-
llea, amb una banda blava, el mateix co-
lor que els faixins dels homes, tret del 
faixí del president, que era blanc. 

Va ser la primera vegada per a co-
mençar a trencar la closca de les meues 
vergonyes i aprendre a relacionar-me mi-
llor amb la gent. Sèneca-Autobusos era 
una Foguera modesta, tant pel nombre 
de persones que componien la comissió 
com pressupostàriament, però per a mi, 
la millor. La Foguera em va servir per a 
evolucionar, per a donar-me seguretat 
i per a canviar la percepció de moltes 
coses. També em va servir per a engan-
xar-me d’ella per sempre.

[Fig.17]

[Fig.18]

[Fig.17] Gastón Castelló va tancar l’homenatge als artistes que la Foguera va realitzar el 1978. Arxiu Amand Tomàs.
[Fig.18] Entrada de Bandes 1979, presidida per Rafael Amat, vestits de foguerer. Arxiu Amand Tomàs.

Felete n’assumeix la presidència el 1979
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en la Regidoria de Cultura i que ha parlat 
amb ella fa poc temps. Intentarem quedar i 
recordar aquell any tan magnífic.

També recorde que dues setmanes 
abans de la Presentació, la Bellea es va re-
tirar i vam haver de decidir a la carrera. Vam 
anar a casa d’una de les Dames d’Honor, 
perquè aquell any en teníem sis, li vam pro-
posar que fora ella i ens va dir que sí. Era 
Margarita Castro López i tant ella com els 
seus pares van acceptar la proposta perquè 
tot es poguera desenvolupar com estava 
previst. L’únic problema és que se n’anava 
de viatge de fi de curs i arribaria el mateix 
dia de la Presentació. Al final, l’acte va eixir 
perfecte encara que sense assajar-lo.

El dia de la plantà tota la comissió 
ens vam traslladar al taller del nostre ar-

tista, Javier Mayor León, que estava en 
una nau al final d’Óscar Esplá, per aju-
dar-lo a carregar el camió amb la remata-
da de la foguera. Era un faquir de gran be-
llesa que vam traslladar emocionats per 
a plantar-lo al carrer de Portugal. També 
la cremà, a la qual van assistir el primer 
president del Consell, José Luis Albiñana, 
a qui havíem nomenat ‘Foguerer Major’, 
l’alcalde José Luis Lassaletta, ‘Cremaor 
d’Honor’ i tot el seu seguici. Jo, que no 
soc gens donat al protocol, vaig presen-
tar els components de la Foguera i tots 
junts vam anar a encendre la metxa que 
va acabar amb aquell faquir que sempre 
recordaré. Dies després vaig decidir no 
continuar com a president i convocar la 
reunió per a triar-ne un de nou”.

[Fig.19]

[Fig.20]

[Fig.21]

[Fig.23][Fig.22]

[Fig.19, 20 i 23] Plantà de la foguera 1979 de Javier Mayor León. Arxiu Sèneca-Autobusos.
[Fig.21] Margarita Castro, Bellea 1979, i les seues Dames d’Honor a l’acte de la Proclamació. Arxiu Amand Tomàs.
[Fig.22] Raquel Vázquez, Bellea infantil 1979, va ser elegida per sorteig Bellea del Foc. Arxiu Amand Tomàs.
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En l’assemblea constituent de 
l’exercici 1979-1980, celebrada al mes 
d’agost, els 32 components de la co-
missió em van nomenar president per 
primera vegada. Tenia 22 anys, era mas-
sa jove, però al meu cap s’amuntegaven 
les il·lusions, els projectes, les ganes de 
treballar i la por a la inexperiència. Vaig 
ser valent, encara que en aquella època 
no ho era, i em vaig embarcar en una 
aventura que realment desitjava. Totes i 
tots els components de la comissió units 
vam aconseguir que Sèneca-Autobusos 
es distingira per la seua defensa de la 
cultura i les tradicions. Els resultats ens 
van acompanyar i, des d’aquest  any, es 
va convertir en l’autèntic senyal d’identi-
tat de la nostra Foguera.

El primer any va ser intens i diver-
tit perquè les novetats t’il·lusionen i vols 
gaudir de cadascuna de les oportunitats 
que et brinda la presidència. La meua 
primera Bellea va ser la meua cosina, M. 
Paz Sala Navarro, amb qui vaig compartir 
les primeres experiències. 

Vam aconseguir acostar la Festa al 
món de la cultura. El llibret va ser un dels 
elements en què vam complir l’objectiu 
de manera notable amb les portades re-

alitzades per artistes com José Perezgil, 
Pepe Gutiérrez o Pedro Soriano. Vam re-
captar col·laboracions d’Enrique Cerdán 
Tato, Pérez Oca i Basilio Martínez. En 
vam millorar la imatge i el disseny de la 
mà de Manuel Alcaraz, que havia sigut 
regidor de Cultura, que va coordinar les 
publicacions i les va dotar d’un nivell al 
qual no estàvem acostumats. Vam pas-
sar de llibrets molt modestos, escrits 
amb la meua màquina d’escriure i repro-
duïts tal qual, a treballs maquetats i im-
presos amb gran neteja.

Vam organitzar la ‘Manifestació 
Cultural Pintors Alacantins’, exposició re-
alitzada a la Sala de la Caixa d’Estalvis 
d’Alacant i Múrcia el 1980. Gastón Caste-
lló, José Perezgil, Remigio Soler, González 
Santana, Ruiz Morante i així fins a 17 artis-
tes alacantins van cedir les seues obres, 
contribuint a l’èxit de l’esdeveniment.  

Amb motiu del 50 aniversari es va re-
alitzar el ‘Primer Cicle de Cultura Alacanti-
na’, que incloïa exposicions, xarrades, reci-
tals de poesia, representacions de teatre, 
concerts de percussió i de música tradici-
onal. Ens vam acostar a les persones que 
representaven diverses facetes culturals i 
les vam vincular amb la Festa.

[Fig.24]

[Fig.25]

[Fig.24] José Luis Lassaletta, primer Alcalde democràtic, va cremar la foguera del 1979. Arxiu Amand Tomàs.
[Fig.25] Mª Paz Sala, Bellea 1980, i Amand Tomás a la recepció de l’Ajuntament. Arxiu Amand Tomàs.
[Fig.26] El primer President de la Generalitat, Josep Lluis Albiñana, ‘Foguerer Major’ 1979. Arxiu Amand Tomàs.

[Fig.26]

1980-1985 President als 22 anys…
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Si la defensa de la cultura va ser un 
pas important, no menys ho va ser la de-
fensa de les tradicions. L’ús i la promoció 
de la nostra llengua va ser un dels primers 
objectius. Les Fogueres van nàixer en va-
lencià i el nostre deure és mantindre’l viu. 
El primer acte important en el qual ens vam 
embarcar va ser el 6 d’octubre de 1980 
amb l’organització de la ‘Gran Festa al País 
Valencià’, un espectacle celebrat al pavelló 
d’esports, en el qual van participar Joan 
Blasco, Alimara i Al Tall, entre d’altres. 

Un altre dels principals objectius 
va ser la recuperació dels trages tradicio-
nals perquè  les dones i els homes de la 
Festa vestiren amb la indumentària prò-
pia de la nostra terra. 

En l’Entrada de Bandes de 1980 
tots els homes de la Foguera vam des-
filar amb el trage de saragüells la qual 
cosa va despertar gran admiració en-
tre el públic que ens va animar amb els 
seus aplaudiments. Va ser fàcil convén-
cer els meus companys de la comissió 
perquè tots ens el férem, però com que 
en aquella època no hi havia moltes bo-
tigues especialitzades, vam anar tots a 
Modas Garrigós, al carrer de Calderón. 
Vam triar una tela amb el mateix fons i 
uns xicotets dibuixos que canviaven de 
color i semblava que anàvem unifor-
mats. Tampoc el mocador del cap acom-
panyava molt, roig per a tots i col·locat 
d’aquella manera. 

[Fig.27] Desfilada amb la comissió del ‘Sagrado Corazón’ d’Elx el 1980. Arxiu Amand Tomàs.
[Fig.28] Cicle cultural organitzat per la Foguera el 1980 amb la participació d’Enrique Cerdán Tato. Arxiu Amand Tomàs.
[Fig.29] Exposició de fotografies de la província d’Alacant al Cicle cultural de l’any 1980. Arxiu Amand Tomàs.
[Fig.30] La Bellea, Gloria Pastor, i el President al ‘Pregó del Cinquantenari’ l’any 1982. Arxiu Amand Tomàs.

[Fig.28]

[Fig.30][Fig.27]

[Fig.29]



Malgrat els inconvenients, vam des-
filar feliços amb els nostres trages. Tam-
bé algunes xiques van canviar el vestit de 
nóvia alacantina pel de llauradora la qual 
cosa va suposar un primer pas per a la re-
cuperació de la indumentària tradicional.

Els actes de Presentació de la Be-
llea es van convertir en una mostra anual 
de la música, les danses i les tradicions 
populars. El 1980, la Banda de la SCD Ca-
rolines i el Grup de Danses de Xixona es 
van encarregar de completar l’espectacle 
en el qual es van presentar M. Paz Sala 
i M. Isabel Agulló com a Bellea i Bellea 
Infantil de la Foguera. Un altre dels nos-
tres objectius va ser substituir les Dames 
d’Honor per una Cort, que aquell any va 
comptar amb 16 xiques i 12 xiquetes. Per 
primera vegada, després de molts anys, 
xiques amb el trage de llauradora van po-
der formar part d’aquesta Cort d’Honor i 
lluir la banda blanca i blava.

El 1981 va repetir la Banda de Caro-
lines i es va incorporar l’Orfeón Alicante, 

que va interpretar cançons populars com 
‘Serra de Mariola’ o ‘De quin coloret la vols’. 
Les protagonistes de la nit van ser Teresa 
Martínez Mollá, Almudena Agulló Mora i 
les seues Corts d’Honor, que en aquesta 
ocasió van estar formades per 26 xiques i 
26 xiquetes, tot un rècord de participació.

El 1982, amb motiu del 50 aniver-
sari, la Foguera va aconseguir un nou 
èxit en reunir en l’acte ‘Festes del Foc i 
la Llum’, amb motiu de la Presentació de 
Gloria Pastor Muñoz, la Bellea del Foc 
d’Alacant, la Fallera Major de València, la 
Reina de les Festes de Castelló i les Fa-
lleres Majors de Borriana, Xàtiva, Gandia, 
Dénia i Benidorm. Reunir les represen-
tants de les festes més importants de 
la Comunitat va ser laboriós, però, amb 
treball i decisió, es va complir l’objectiu. 
La Societat Musical Virgen de la Paz 
d’Agost , el Grup de Danses Postiguet i la 
Colla de Dolçainers El Postiguet van ser 
els encarregats de realitzar la mostra de 
les nostres tradicions.

[Fig.31]

[Fig.32]

[Fig.31] Cort d’Honor 1981 amb la incorporació dels vestits de llauradora. Arxiu Amand Tomàs.
[Fig.32 i 33] La comissió de 1980, vestida amb saragüells, per primera vegada en els actes oficials. Arxiu Amand Tomàs.
[Fig.34] Entrada de la bandera d’Alacant a l’acte ‘Festes del foc i la llum’ de l’any 1982. Arxiu Amand Tomàs.

[Fig.33]

[Fig.34]
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[Fig.39]

[Fig.35]

[Fig.36]

[Fig.37] [Fig.38]

[Fig.35] Proclamació de la Bellea, Teresa Martínez, i la Bellea infantil 1981. Arxiu Amand Tomàs.
[Fig.36] Actes culturals en la Conxa de l’Esplanada el 1981. Arxiu Amand Tomàs.
[Fig.37] Inauguració de la placa del Cinquantenari pel seu autor, Pepe Gutiérrez, a l’edifici de l’estació. Arxiu Amand Tomàs.
[Fig.38] La Bellea i el President 1981 en el lliurament dels premis en la Conxa de l’Esplanada. Arxiu Amand Tomàs.
[Fig.39] Concert en l’acte de Proclamació de la Bellea 1981. Arxiu Amand Tomàs.
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‘Crit del foc’ va ser el títol de la Mos-
tra musical i folklòrica amb motiu de la 
Presentació de Pilar Amérigo Moreno 
com a Bellea 1983. Hi van participar la 
Unión Musical de Dolores, l’Orfeón Alican-
te i el Grup de Danses Cresol. En aquesta 
ocasió es va nomenar mantenidor de l’ac-
te Jesús Prado Sánchez, director del diari 
Levante i abans del diari Información. De 
nou, una representació de les Festes de 
la Comunitat, encapçalada per la Bellea 
del Foc i per la Fallera Major de València, 
per a mantenir els llaços d’amistat amb 
Sèneca-Autobusos. Tant és així que Sè-
neca va nomenar ‘Bellea d’Honor de l’any 
1984’ la Fallera de València, Begoña de 
la Concepción, que va vestir el trage de 
nóvia alacantina i va participar en tots els 
actes de l’any següent, acompanyada per 
la seua companya, la Fallera Major Infan-

til de València. Ambdues es van integrar 
en la nostra Festa i hi van participar com 
una foguerera més.

El 1984 es va canviar el format de 
l’espectacle de la  Presentació de M. José 
Piñana Fuster amb la incorporació d’un 
sainet, escrit i realitzat pels components 
de la comissió. Va ser tot un èxit gràcies 
a l’escenografia i al text que, de manera 
entranyable, convertia les persones en 
ninots que eren devorats pel foc al final 
de l’acte. José María Perea Soro, direc-
tor general de Turisme de la Generalitat 
Valenciana, en va ser el mantenidor. Re-
corde els dies que vam passar preparant 
els decorats i assajant la representació. 
En acabar, totes i tots ens vam abraçar 
darrere de l’escenari perquè havíem sigut 
capaços d’incorporar, de manera senzilla, 
el teatre a la Presentació de la Bellea.

[Fig.40] Pilar Amérigo, Bellea 1983, amb la Bellea del Foc d’Alacant, Cristina Zapata i Begoña 
de la Concepción, Fallera Major de València. Arxiu Amand Tomàs.
[Fig.41] ‘Crit del foc’, acte de Proclamació de Pilar Amérigo, Bellea 1983, amb representació de les Festes 
de la Comunitat Valenciana. Arxiu Amand Tomàs.
[Fig.42] Jesús Prado va ser el Mantenidor de l’acte de la Proclamació 1983. Arxiu Amand Tomàs.
[Fig.43] Recepció a les Festes de la Comunitat Valenciana. Fogueres 1983. Arxiu Amand Tomàs.

[Fig.40]

[Fig.41]

[Fig.43]

[Fig.42]
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[Fig.46]

[Fig.45]

[Fig.44] [Fig.47]

[Fig.44] Comissió de la Foguera 1983 amb els premis obtinguts. Arxiu Amand Tomàs.
[Fig.45] Acte de Proclamació de la Bellea 1984, Mª José Piñana,  amb representants de les Festes 
de la Comunitat Valenciana. Arxiu Amand Tomàs.
[Fig.46] Representació d’un sainet a l’acte de la Proclamació de la Bellea 1984. Arxiu Amand Tomàs.
[Fig.47] Mª José Piñana i Alicia Martínez, Bellees 1984, amb Amand i Nino. Arxiu Amand Tomàs.
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El 1985, després de l’èxit obtingut 
l’any anterior, es va repetir la representa-
ció, realitzada per membres de la comis-
sió, que va precedir un muntatge grandi-
ós en el qual Elena Martínez Pascual va 
ser presentada com a Bellea. Envoltada 
per les i els components de la Coral Cre-
villentina i representants de les Festes de 
la nostra província. El president de la Di-
putació d’Alacant, Antonio Fernández Va-
lenzuela, i diversos alcaldes i regidors de 
festes van abrigar el mantenidor de l’ac-
te, Jordi García Candau, director general 
de Radiocadena. Com a gran novetat, va 
ser la primera vegada que un acte de Pre-
sentació de Bellea va ser retransmés en 
directe per a tota la Comunitat.

També el 1985, amb la il·lusió de 
promocionar les nostres tradicions, Sè-
neca-Autobusos es va convertir en re-
presentant de la nostra ciutat i la nostra 
Festa en la Fira de Turisme de París. Una 

iniciativa avalada per la Diputació Provin-
cial amb la col·laboració de l’Ajuntament. 

Vaig tindre el privilegi, al costat 
d’altres quatre foguerers, de vestir de sa-
ragüells a París, d’entregar la publicitat 
de les Fogueres al pavelló d’Espanya i de 
contribuir a promocionar la nostra cultura 
popular. Quan vam acabar, anàrem fins a 
Trocadero per a fer-nos, des d’allí, una foto-
grafia amb la Torre Eiffel i els nostres ves-
tits de la Festa. Per cert, estàvem a quatre 
graus sota zero i eixir del cotxe amb tan 
poca roba va ser un repte difícil de superar.

Durant els sis anys de la meua pre-
sidència vaig conviure amb quatre artis-
tes, Javier Mayor León, Santiago Ferrer, 
Tomás Gosálvez, que ens va plantar la 
foguera commemorativa del 50 aniver-
sari i Pedro Soriano. La contractació de 
Pedro va ser il·lusionant. Era l’artista que 
recollia més premis perquè la tendència 
que després es va conéixer com ‘el so-

[Fig.48]

[Fig.49] [Fig.51]

[Fig.48] Teresa i Nino en la representació del sainet de la Proclamació 1985. Arxiu Amand Tomàs.
[Fig.49] Representants de la Foguera van acudir, en nom d’Alacant, a la Fira de Turisme de París. Arxiu Amand Tomàs.
[Fig.50] Proclamació de la Bellea 1985 amb l’assistència d’Alcaldes de la província. Arxiu Amand Tomàs.
[Fig.51] Acte de Proclamació de la Bellea 1985, Elena Martínez. Arxiu Amand Tomàs.

[Fig.50]
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rianisme’ s’havia imposat en les Fogue-
res. La de 1984, ‘Renovarse o morir’, va 
ser espectacular, amb una torre central 
de grans dimensions que vam plantar 
‘al tombe’. Pedro va arribar a les tres del 
matí i pretenia que des dels balcons dels 
veïns poguérem tirar cordes per a la plan-
tà, però no eren hores i amb la valentia 
que el caracteritza va decidir que des 
del mateix carrer s’aconseguiria. Van ser 
moments de molts nervis per a acabar en 
un final feliç, vam guanyar el primer pre-
mi de la primera categoria. El 1985, ‘Án-
gelus’ ens va sorprendre amb una altra 
de les seues creacions magistrals, una 
foguera tota blanca que va despertar tot 
tipus de crítiques perquè hi havia qui la 
considerava inacabada i altres, una obra 
d’art genial. Cadascun en la seua catego-
ria i cadascun amb el seu estil particular 
em van ensenyar a apreciar el seu treball 
i a valorar la seua imaginació.

El 1986 vaig decidir deixar la pre-
sidència de la Foguera. Ningú volia as-
sumir-la i vam arribar a un acord: quatre 
persones assumiríem una vicepresidèn-
cia, Juan Antonio Luna, Pedro Luis Sir-

Per a gaudir especialment de l’any 
2000 en el qual la meua filla Paula seria 
la Bellea Infantil i Beatriz Martínez la ma-
jor. Va ser un any il·lusionant preparant 
l’acte de la Presentació que amb el títol 
‘Colors de Festa’ es va realitzar a l’Aula 
de Cultura. Tota la comissió es va bolcar 
en un acte que, per a nosaltres va ser es-
pecialment emocionant. Manolo, Maica, 
Rosa i jo vam formar una família perquè 
les nostres filles visqueren un any inobli-
dable. Però l’objectiu principal era plantar 
la foguera en categoria especial i la ma-
quinària va començar a rodar.

El 1999 ja vam començar els prepa-
ratius perquè el 2000 es complien 50 anys 
des que per primera vegada Sèneca-Auto-
busos aconseguira la màxima categoria 
de la mà de Ramón Marco, que, a més, va 
aconseguir el primer premi i va posar la 
Foguera en el mapa de l’elit festera.

1999 va ser l’any de Ramón Marco, 
el ‘mestre de mestres’, en el qual aconse-

vent, César Sirvent i jo. D’entre els quatre, 
algun en seria el president i, com tampoc 
va haver-hi acord, ho vam fer per sorteig 
i el nom va ser Pedro Luis Sirvent. Va ser 
un any diferent i complicat que va aca-
bar en ruptura i divisió de la comissió en 
dues meitats. 

Vaig col·laborar en l’acte de Pre-
sentació de la Bellea Reme Fernández 
en el qual es va realitzar un recorregut 
gràfic de les mancances i les virtuts de la 
nostra ciutat, davant l’alcalde José Luis 
Lassaletta, amb motiu de la integració 
d’Espanya a la Unió Europea ‘Alicante 
municipio de Europa’.

Però va arribar l’assemblea de 
constitució de l’exercici 1987, realitzada 
en la desapareguda Casa del Foguerer, i 
la ruptura va ser definitiva. Un dels grups 
va decidir abandonar Sèneca-Autobusos 
i en aquest grup estava jo. Va ser un epi-
sodi molt dolorós que amb el pas dels 
anys vaig aconseguir superar. Nou anys 
després vaig tornar a la que sempre ha 
sigut ‘la meua Foguera’ per a gaudir de 
moments màgics i meravellosos, però… 
això ho deixe per a més endavant.

guírem oferir-li l’homenatge que es merei-
xia. L’acte es va celebrar al restaurant Juan 
XXIII i hi van assistir l’alcalde de la ciutat, 
Luis Díaz Alperi, representants de la Fes-
ta i de les comissions en les quals havia 
plantat. La Foguera va aprofitar l’ocasió 
per a demanar un carrer amb el seu nom, 
una cosa que es va materialitzar mesos 
després. Com a regal, vam gestionar un 
pasdoble que estrenàrem allí mateix ‘Ra-
món Marco y les Fogueres’ i li vam dedicar 
el nostre llibret. Vaig tindre l’oportunitat 
de visitar-lo a sa casa en alguna ocasió 
per a ultimar-ne els preparatius i vaig 
poder comprovar, una vegada més, que 
sempre va ser més gran com a persona 
que com a artista. Ens va regalar l’esbós 
de la foguera de 1950 que vam emmarcar 
i actualment llueix al nostre racó. L’única 
cosa que no vam poder aconseguir va ser 
muntar una exposició de la seua obra per-
què cap institució ens va facilitar la sala 
d’exposicions necessària.

[Fig.52]

[Fig.53]

[Fig.52] Acte de Proclamació de la Bellea 1986, Remedios Fernández. Arxiu Amand Tomàs.
[Fig.53] Beatriz Martínez, Paula Tomás i comissió de la Foguera de l’any 2000. Israel Galvañ.

1999-2001 torne a la presidència de Sèneca…
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Saltar de tercera categoria a l’espe-
cial va ser un repte que només vam poder 
aconseguir amb una gran dosi d’il·lusió. El 
salt era important però units el vam acon-
seguir. Vam obrir una línia de col·laboració 
‘Foguerers del projecte 2000’, que va acon-
seguir involucrar 150 amics i amigues de 
la Foguera que van decidir donar-nos su-
port en el nostre objectiu. El plantejament 
inicial va ser que plantaríem un sol any i 
tornaríem a baixar de categoria, però el 
destí va voler que tot isquera millor del que 
estava previst i ací seguim, liderant la cate-
goria especial de les Fogueres. 

També vam decidir plantar la infan-
til en categoria especial, una aposta per-
sonal perquè Paula i Beatriz gaudiren de 
la millor foguera. Era la primera vegada 
que Sèneca competia en la màxima cate-
goria i va ser un gran encert, ja que gua-
nyàrem el primer premi. Els dos projectes 
van ser obra d’Emilio Miralles, que també 
va guanyar el tercer premi de la foguera.

Un dels records d’aquest any es va 
produir una vesprada de Fogueres en la 
qual la comissió em va donar una sor-
presa, havien recaptat la col·laboració del 
dolçainer Juli Micó, que va compondre un 
pasdoble per a dolçaina que portava el 
meu nom. Va ser un gran regal de la meua 
comissió, ja que sóc un enamorat de la 
música tradicional. Des d’aquell dia han 

sigut moltes les oportunitats que he tin-
gut d’escoltar-lo, interpretat per diverses 
colles de dolçainers, i sempre m’emocio-
na recordar aquella vesprada de juny.

Vam tancar els actes amb una gran 
notícia, Canal 9 va retransmetre la cremà 
de la foguera i tota la Comunitat Valenci-
ana va conéixer els projectes i els èxits 
de Sèneca-Autobusos. La presentado-
ra Manu Ríos va ser l’encarregada de la 
retransmissió i Beatriz i jo els qui li vam 
contar, al peu de la foguera, el que havia 
significat plantar tant la infantil com la 
major en categoria especial i guanyar el 
primer i el tercer premi.

La intensitat dels quatre dies vis-
cuts es va apagar amb la cremà d’‘A vista 
d’ocell’ i ‘Aprendre jugant’, dos projectes 
d’Emilio Miralles, que mai oblidarem, que 
aconseguírem plantar amb una bona 
dosi de valentia i una cadena de projec-
tes treballats pels foguerers i les fogue-
reres de Sèneca.

El 2001 vam canviar les expectati-
ves, en ser Pascual Domínguez l’autor de 
la foguera especial i incorporar Paco Roca 
per a la infantil. Estar en la màxima cate-
goria et porta a viure la Festa de manera 
diferent perquè es multipliquen les visites 
de les comissions i s’obrin noves oportu-
nitats per a compartir amb les companyes 
i els companys de les Fogueres.

[Fig.54] [Fig.55]

[Fig.56]

[Fig.54] Despertà a l’any 2000. Israel Galvañ.
[Fig.55] Foguera de l’any 2000 d’Emilio Miralles ‘A vista d’ocell’, primer any en categoria especial. Israel Galvañ.
[Fig.56] Foguera infantil 2000 ‘Aprendre jugant’, primer any i Primer premi de categoria especial. Israel Galvañ.

Vam decidir plantar la infantil en 
categoria especial, una aposta 
personal perquè Paula i Beatriz 
gaudiren de la millor foguera. Era 
la primera vegada que Sèneca 
competia en la màxima categoria 
i va ser un gran encert, ja que 
guanyàrem el primer premi.
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Que van mantindre l’esperit de la Fo-
guera i cadascun, amb la seua particular 
manera d’organitzar, van aconseguir que 
la comissió es consolidara en la categoria 
especial i s’il·lusionara amb cada projecte.

El primer va ser Miguel Ángel Com-
pañy, el meu gran amic Miguelo que, 
entre 2002 i 2004, va liderar el projecte 
Sèneca. Miguelo sempre ha estat al meu 
costat des que ens vam conéixer, el 1983, 
en un dels viatges que en aquells dies or-
ganitzava la Foguera i que el va animar 
a incorporar-se al nostre projecte. Sem-
pre he confiat en ell i cada vegada que he 
sigut president ell ha sigut la meua mà 
dreta. Al marge de l’àmbit de les Fogue-
res valore la seua amistat en el terreny 
personal i l’aprecie com si fora el germà 
que no he tingut. Per a ampliar aquest 
article ens hem assegut a recordar els 
bons moments, perquè els menys bons 
els deixem passar.

“Quan tu la vas deixar, comenta Mi-
guelo, hi havia companys que m’animaven 
a recollir-ne el testimoni, però tenia molts 
dubtes i al final vaig acceptar. Després de 
resoldre els meus dubtes em vaig assa-
bentar que Cristina Payá també pretenia 
presentar-se a l’elecció. Per a no dividir 
la comissió vam negociar que jo seria el 
president i ella la vicepresidenta… i co-
mençàrem a treballar.

Va ser un any molt especial a casa: 
el meu debut de president, la meua filla 
Teresa, la presidenta infantil i la meua 
filla Ana, la Bellea Infantil. Al costat de 
Carmen Ballester, la nostra Bellea, ens 
vam disposar a celebrar el 70 aniversari 
de la Foguera.

El meu primer acte protocol·lari va 
ser el sopar de Nadal i, ‘començàrem bé’, 
no hi vaig poder assistir perquè em vaig 
quedar bloquejat per la neu a la tornada 
d’un congrés de la Universitat que se cele-

[Fig.57]

[Fig.58]

[Fig.57] Cercavila pel districte a l’any 2001. Israel Galvañ.
[Fig.58] Lola Alcaraz, Bellea 2001, arreplegant el premi de la foguera. Israel Galvañ.
[Fig.59] Teresa Compañy tocant la dolçaina davant la foguera infantil 2002. Israel Galvañ.

[Fig.59]

Miguelo i Felete presidents…
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brava a Jaca. Vaig passar tota la vesprada 
i la nit molt trist, tirat en una carretera per 
a acabar a l’aparcament d’una gasolinera. 
Em van cridar des del sopar per a dir-me 
que els projectes dels nostres artistes 
‘Les paraules se les du el vent’, d’Emilio 
Miralles i ‘Turisme alacantí: carretera i 
manta’, de Paco Roca, que es presentaven 
aquella nit, eren espectaculars i que anà-
vem a guanyar. 

Van arribar les Fogueres i els ar-
tistes. La rematada de la foguera era un 
puzle de lletres que mai s’acabava. L’ar-
tista les col·locava i les desmuntava. Va 
estar tan entretingut que al final va haver 
de córrer i algunes lletres es van quedar 
sense muntar. Malgrat tot va obtindre el 
cinqué premi. L’èxit, l’aconseguírem amb 
la infantil, que va guanyar el primer de ca-
tegoria especial. Tots saltàvem d’alegria 
en conéixer el resultat, especialment les 
meues filles. Va ser la millor notícia per al 
meu primer any.

 L’exercici 2003 va començar amb 
la disputa entre membres de la comissió 
per a canviar d’artista de la foguera. Vam 
estar valorant altres alternatives, entre 
elles la de Paco Vázquez, que tenia dub-
tes si plantar amb nosaltres o amb Po-
lígon de Sant Blai. Al final es va decidir 
per Polígon i va guanyar el primer premi. 
Aquest juny va ser molt complicat per a 
la categoria especial. La foguera de Port 
d’Alacant es va desplomar en plena plan-
tà i el projecte dels germans Gómez-Fon-
seca sense possibilitats de premi. Enca-
ra que el pitjor estava per arribar. Aquest 
any la ‘Federació de Fogueres Especials’ 
et va nomenar a tu com a membre del ju-
rat. Recorde que tenies molta il·lusió. El 

Aquest any estàvem agermanats 
amb la ‘Falla Blanqueries’ de València i 
amb la Gaiata número 10 ‘El Toll’, de Caste-
lló. Recorde que al gener ens vam traslladar 
a Castelló per a assistir a l’acte de presen-
tació de les seues padrines i, prèviament, 
feien una cercavila per aquell gran districte. 
El fred era insuportable i jo de saragüells, 
però el vam oblidar amb les atencions que 
van tindre envers la nostra Foguera.

matí del 21 de juny em va cridar Rosa per 
a dir-me que la foguera d’Hernán Cortés 
havia caigut sobre els membres del jurat 
i que eres a l’hospital. Ens en vam anar, 
nerviosos, amb el meu cotxe i et vam bai-
xar al districte… només era un braç tren-
cat i un gran esglai.

Sense una alternativa clara vam 
tornar a contractar Emilio Miralles, que 
va plantar ‘Llum del Mediterrani’, un pro-
jecte que no ens va agradar i va obtindre 
l’últim premi amb la consegüent decep-
ció per a la nostra Bellea, Diana Amat, i 
tota la comissió. No obstant això, la in-
fantil de Paco Roca, ‘Amor a la Festa’, era 
espectacular, com en els últims anys, i 
vam guanyar el segon premi de catego-
ria especial amb la presència d’alguna de 
les seues ‘ratetes’ habituals. 

Aquest any va començar el germen 
del nostre Racó Jove. Sempre es munta-
va al carrer de Portugal i tenia caràcter 
familiar, però, no sabem molt bé per què, 
van començar a arribar joves a contractar 
noves taules. Vam haver d’ampliar-lo cap 
al carrer d’Itàlia i l’ambient va canviar. Re-
corde que un grup de xavals van col·locar 
al costat de la seua taula una banyera que 
omplien de gel per a mantindre ben fresca 
la beguda.

[Fig.60]

[Fig.62]

[Fig.61]

[Fig.60] .Carmen Ballester, Bellea 2002, junt a Carmina al voltant de la Foguera. Israel Galvañ.
[Fig.61] Miguelo, President de 2002 a 2004, junt a Amand en la cremà de 2002. Israel Galvañ.
[Fig.62] La Bellea 2003, Diana Amat, amb Miguelo i Andrés al lliurament dels premis. Israel Galvañ.
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Vam nomenar ‘Foguerers d’Honor’ 
els bombers i el dia de la plantà li vam fer 
un homenatge al seu cap, Ildefonso Prats, 
mort mesos abans, al qual també li vam 
dedicar un ninot. En l’Entrada de Bandes 
vam desfilar amb la Unión Musical de Ca-
rolinas i guanyàrem el primer premi.

El dinar de Sant Joan és l’acte en 
el qual la comissió i les Bellees tanquen 
un cicle i es preparen per a començar-ne 
un de nou. Aquest any ens acompanyava 
la regidora de Turisme i un diputat de les 
Corts Valencianes, cadascun d’un partit 
polític. Al principi tot anava bé fins que 
van sorgir diferents punts de vista. Vaig 
haver de resoldre el tema i recordar-los 
que la Festa ens uneix a tots i precisa-
ment és una oportunitat perquè gaudim 
amb ella.

El 2004 va començar buscant artis-
ta i la primera aposta va ser Manolo Al-
garra, conegut per alguns membres de la 
comissió que venien de la veïna Plaça de 
Galícia en la qual havia obtingut bons re-
sultats. Vam quedar al Bar Río i vam con-
cretar el pressupost del projecte, que ens 
va presentar en el sopar de Nadal amb 
el lema ‘Telemorfosis’. Estava dedicat a 
la televisió, especialment a Canal 9, i els 
seus personatges prenien vida en forma 
de ninots i amb una semblança sorpre-
nent. La cadena concedia uns premis a la 
millor crítica televisiva i pensàvem que el 
primer seria el nostre, però no, només ens 
van concedir el tercer perquè la política, 
una vegada més, va ficar la mà. 

De nou l’èxit va vindre de la mà de 
Paco Roca amb la foguera infantil ‘Viatge 
a Tabarca’, que va guanyar el primer premi 
de categoria especial. Era la segona ve-
gada en els meus anys de president i em 
sentia totalment feliç, especialment per 
Carolina, Paula i tots els xiquets i xiquetes 
de la comissió. Va haver-hi un president 
enfadat que va dir que ens havien donat el 
premi perquè jo era amic del president de 
la Generalitat, persona a la qual mai vaig 
tindre l’oportunitat de conéixer… cabrejos 
dels foguerers.

L’any el vaig compartir amb Veróni-
ca Rodríguez, que repetia l’experiència de 

Bellea de la Foguera, ja que havia ocupat 
el mateix càrrec el 1998. La seua presen-
tació va ser conjunta amb les comissions 
de la Federació de Fogueres Especials a 
la plaça de l’Ajuntament i la vas muntar tu. 
Recorde que quan anava a començar l’ac-
te es va posar a diluviar i vam haver d’eixir 
corrent a refugiar-nos fins que va parar i el 
vam poder celebrar.

Vam participar en el concurs de 
playbacks amb el musical ‘Los Misera-
bles’ i arribàrem a la final. Vam tornar a 
muntar el racó ampliat per als joves i vam 
haver de discutir amb els bombers i la 
policia perquè les dimensions anaven en 
augment, però al final tot es va arreglar. 
I va arribar el dinar de Sant Joan, el meu 
últim acte oficial com a president, en el 
qual em vaig acomiadar envoltat de molts 
amics i amb el cap ple de records”.

Havien passat tres anys, però la his-
tòria es repetia. No hi havia un aspirant clar 
a la presidència i vam mantindre diverses 
reunions per a resoldre-ho. El consens va 
ser sobre Rafael Amat, un altre bon amic 
al qual conec des que érem xicotets i que 
ja havia sigut president el 1979.

Em conta Felete que “tornar a coin-
cidir amb Manolo Algarra va ser una de 
les meues majors alegries, perquè en els 
anys que vaig estar en Plaça de Galícia 
vaig tindre una gran sintonia amb ell. Les 
fogueres que ens va plantar van desper-
tar molt d’interés i vam obtindre diversos 
primers premis. És un artista seriós, bon 
professional i bona persona… et dona se-
guretat i des d’aquells anys guarde una 
bona amistat amb ell.

El seu primer projecte ‘No digas 
nunca de esa agua no beberé’ va guanyar 
el cinqué premi perquè el jurat va valorar 
la seua crítica, especialment l’escena que 
representava els lavabos de l’estació d’au-
tobusos i els personatges que deambula-
ven per ells. Tampoc es va deslliurar de la 
polèmica perquè aquest any Miguelo va 
ser nomenat membre del jurat per la Fede-
ració de Fogueres Especials i algun artista 
cabrejat va comentar que havia influït en 
la decisió a l’hora de donar els premis… 
polèmiques habituals que no van impedir 

[Fig.65]

[Fig.63] Foguereres a l’any 2004. Israel Galvañ.
[Fig.64] Esperant el començament de l’Entrada de Bandes 2004. Israel Galvañ.
[Fig.65] Verónica Rodríguez, Bellea 2004, i Miguelo desfilant per la Rambla 
amb la resta de Fogueres Especials. Israel Galvañ.

[Fig.63]

[Fig.64]
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que la nostra foguera estiguera entre les 
premiades ja que, aquest any, només es 
van concedir cinc premis.

Margarita Antón Bonete, la nostra 
Bellea, va ser presentada en un acte con-
junt a la plaça de l’Ajuntament organitzat 
per Fogueres Especials. Margarita havia 
contactat l’any anterior amb la Foguera a 
través d’internet. Havia sigut Reina de les 
Festes d’Elx i admirava les Fogueres. Va 
ser Dama d’Honor i el 2005, Bellea. Encara 
recorda amb molt d’afecte la relació amb 
Sèneca i sempre s’hi ha mantingut vincu-
lada. Actualment, és la regidora de Cultu-
ra de l’Ajuntament d’Elx. 

que, any rere any, repetíem més per cos-
tum sense sentit que per convicció. Amb 
el lliurament de la flama, que per cert en-
cenien al carrer dels Reis Catòlics i no a la 
muntanya francesa, es llegia un manifest 
que, aquest any s’havia convertit en un 
pamflet en defensa dels Països Catalans. 
L’encarregada de la lectura era Margarita 
que, en llegir-lo va expressar el seu total 
desacord amb un text alié a la Foguera i 
a les Fogueres. En l’assemblea de tanca-
ment de l’exercici vaig proposar suspendre 
aquest acte per al futur, proposta aprovada 
per una gran majoria de la comissió.

Després de la cremà, Luna Vázquez 
i Lourdes Martínez van encendre la seua 
primera traca como a Bellea i Bellea Infan-
til 2006, un exercici que va començar amb 
una bona notícia en l’àmbit cultural. Amb la 
calor d’agost un nombrós grup de músics, 
procedents de la Banda de Carolines, va 

Un dels meus records és la visita 
de la Fallera Major de València, la Falle-
ra Major Infantil i la seua Cort d’Honor la 
vesprada del 21 de juny. Estàvem a punt 
d’iniciar una cercavila pel districte i tota la 
comitiva s’hi va incorporar i va recórrer els 
carrers de Sèneca. Em vaig sentir molt or-
gullós que les màximes representants de 
les Falles desfilaren amb nosaltres.

Com cada any, la nit del 23 de juny 
vam rebre la visita de la Colla de Dimonis 
la Seba, que ens oferia un correfocs al car-
rer de Portugal. Era costum entregar a la 
foguera ‘la flama del Canigó’, una tradició 
que res té a veure amb la nostra Festa i 

constituir la Societat Musical L’Harmonia 
d’Alacant. L’assemblea de constitució es va 
realitzar al nostre local social i des d’aquest 
any es va mantindre el vincle que va durar 
fins al 2011. Amb L’Harmonia vam guanyar 
el primer premi de l’Entrada de Bandes. 

La segona foguera de Manolo Algar-
ra ‘Pecat original’ va ser molt diferent. Dues 
figures nues completament blanques con-
trastaven amb una rematada en negre amb 
làmines d’acetat multicolor que es reflecti-
en sobre el carrer. De nou, la Fallera Major 
de València va visitar Sèneca i va participar 
en una cercavila pel districte. 

El meu tercer exercici va estar mar-
cat per la celebració del 75 aniversari, una 
commemoració que no vaig poder viure 
des de la presidència ja que, per motius 
personals, la vaig deixar al mes de desem-
bre i vas ser tu, com a vicepresident, qui 
em va substituir”.

[Fig.66] Marga Antón i Rafael Amat en l’acte de la Proclamació 2005 a la plaça de l’Ajuntament, 
acte conjunt de Fogueres Especials. Israel Galvañ.
[Fig.67] Proclamació de les Bellees de les Fogueres Especials 2004 a la plaça de l’Ajuntament. Israel Galvañ.
[Fig.68] La comissió de la Foguera al lliurament dels premis 2005. Israel Galvañ.

[Fig.68]

[Fig.66]

[Fig.67]
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La renúncia de Felete al mes de desembre de 2006, em va permetre viure en primera 
línia una altra commemoració històrica. Vaig ser president del 50 aniversari i repetir vint-i-
cinc anys després em va generar una mescla de records, il·lusions noves i reptes personals. 

Una altra coincidència dels dos aniversaris va ser que, en totes dues celebracions, 
vam oferir el títol de ‘Foguerer Extraordinari’ al príncep d’Astúries, Felip de Borbó. Vaig 
estrenar la meua presidència amb l’arribada d’un escrit de la Casa Reial en la qual el prín-
cep acceptava el nomenament, una cosa diferent del que va ocórrer el 1982, perquè en 
aquella ocasió va ser el rei Joan Carles qui la va acceptar per ell, ja que era menor d’edat.

Aquest any vam plantar tres fogueres, ‘L’ànima del foc’, de Manuel Algarra, la infantil, 
‘De totes les galàxies’, de Paco Roca i una reproducció de la primera plantada el 1932, ‘La 
Font del saber’, realitzada per José Muñoz Fructuoso, que es va plantar ‘al tombe’. Recupe-
rar l’antic sistema de plantà va crear una gran expectació i la plaça es va omplir de curiosos 
que van col·laborar a alçar la rematada. 

‘L’ànima del foc’ va ser el projecte més important que hem plantat, si considerem el 
seu pressupost de 120.000 euros. Vam acordar amb Manolo que servira d’homenatge als 
artistes que havien plantat en Sèneca i així ho va fer, convidant-los a participar i realitzar 
alguna de les bases de la foguera. Vam aconseguir el quart premi, un resultat que ens va 
enfadar perquè consideràvem que el treball estava molt per damunt del premi rebut. La 
desil·lusió major la va tindre Manolo, qui va decidir prendre’s un descans en la categoria 
especial, la qual cosa ens va portar a buscar nou artista.

[Fig.71]

[Fig.70]

[Fig.69]

[Fig.69] Cercavila pel districte a l’any 2005. Israel Galvañ.
[Fig.70] Marga Antón i les seues Dames d’Honor arreplegant el Cinquè premi de la foguera 2005. Israel Galvañ.
[Fig.71] Cercavila amb els vestits tradicionals a les Fogueres 2005. Israel Galvañ.

‘L’ànima del foc’ va ser el 
projecte més important que 
hem plantat, si considerem 
el seu pressupost de 
120.000 euros. Vam acordar 
amb Manolo que servira 
d’homenatge als artistes que 
havien plantat en Sèneca i 
així ho va fer, convidant-los a 
participar i realitzar alguna de 
les bases de la foguera.

El 75 aniversari de la Foguera i una altra vegada president…
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Recorde l’emocionant nit de l’Elecció de la Bellea del Foc. La nostra candidata, 
Luna Vázquez, va ser triada Dama d’Honor i es va convertir en la segona Bellea de la nos-
tra Foguera que accedia al càrrec. Aquells anys, els presidents votaven i deien pública-
ment els seus vots. Recorde els nervis per a sumar quines Fogueres ens havien votat. El 
resultat es va convertir en una explosió d’alegria entre els que havíem acudit a fer costat 
a Luna, l’esperàrem al nostre racó i quan va arribar la comitiva oficial, un veí, amb molt 
poc civisme, va tirar un poal d’aigua des de la seua finestra. Era igual, la nostra alegria no 
s’apagava amb aigua. 

En l’àmbit de la música tradicional, vam celebrar a la parròquia dels Caputxins un 
concert d’El Ternari, grup que combina el so de la dolçaina i l’òrgan, aconseguint una am-
bientació espectacular que no et deixa indiferent.

D’entre tots els actes, vull destacar el concert de presentació del CD ‘Música i 
aniversari’. La nostra gran relació amb la Societat Musical ‘L’Harmonia’ ens va portar a 
preparar un enregistrament amb pasdobles de Fogueres i a gestionar una composició 
nova que es convertiria en himne de Sèneca-Autobusos. L’encarregat de gestionar-lo 
va ser el nostre company Andrés Colomina que li’l va encarregar a Miguel Ángel Mas 
Mataix. El dia del concert, quan el vaig escoltar al costat de la Bellea, Patricia Ballester, 
vam saber que ‘De Quiroga a Sèneca-Autobusos’ es convertiria en una icona de la nos-
tra Foguera i de les Fogueres. 

[Fig.72]

[Fig.74]

[Fig.73]

[Fig.72] Plantà ‘al tombe’ de la reproducció de la foguera de 1932 a l’any del 75 aniversari. Israel Galvañ.
[Fig.73] Patricia Ballester, Bellea 2007, i les Dames d’Honor tallant el pastís del 75 aniversari. Israel Galvañ.
[Fig.74] Luna Vázquez, Bellea 2006, va ser elegida Dama d’Honor de la Bellea del Foc 2007. Israel Galvañ.
[Fig.75] Estrena de la marxa de Fogueres ‘De Quiroga a Sèneca-Autobusos’ 2007.Israel Galvañ.

[Fig.75]
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I de nou una dona liderant el pro-
jecte Sèneca. Reunits al racó de la Fo-
guera recordem junts els seus tres anys 
de presidència. “En aquells anys seríem 
menys de 10 les dones presidentes, una 
cosa que ha anat canviant a poc a poc. 
El primer que vaig fer és anar a casa del 
meu pare a explicar-li-ho. Ja era major i 
quan li ho vaig dir em va preguntar ‘no hi 
ha homes en la Foguera per a ser presi-
dents?... en fi, un sentiment que perse-
gueix sempre les dones.

Van ser anys de molts canvis. El 
primer, un nou artista i el triat, Pedro 
Santaeulalia. La meua primera foguera, 
‘Cuestión de estética’, era preciosa amb 
un acabat i una pintura que em van deixar 
amb la boca oberta. El problema és que 
el jurat no ho va veure amb els mateixos 
ulls i em vaig estrenar amb el nové premi. 
Quan vam cridar Pedro per donar-li la no-

tícia va pensar que era una broma, però 
de broma res. Els dos anys següents vam 
millorar en els premis amb un sisé i un 
quart, que em va semblar el primer. Era a 
l’hotel Abba arreglant-me perquè ens to-
cava desfilar en l’Ofrena de Flors, em van 
cridar i em vaig llançar al carrer a mitjan 
vestir. En arribar a la foguera tot van ser 
abraçades i felicitacions. 

Aquest any vam abandonar la Fede-
ració de Fogueres Especials. Vam assistir 
a la reunió Miguelo i jo i, només comen-
çar, els vaig dir que Sèneca se n’eixia del 
col·lectiu sense més explicacions. Mi-
guelo es va quedar una mica desconcer-
tat, però em va seguir i ens en vam anar. 
Considere que vaig ser bastant parca en 
les explicacions, més ben dit, no en vaig 
donar cap. En realitat, va haver-hi dos 
motius, l’ambient no era el dels primers 
anys i, el més important, la incorporació 

[Fig.77]

[Fig.79]

[Fig.76] Ninot de la foguera 2007 homenatge a Ramón Marco. Israel Galvañ.
[Fig.77] Xiquetes i dones de la comissió del 75 aniversari de la Foguera. Israel Galvañ.
[Fig.78] Patricia Ballester i Amand arreplegant el Quart premi de la foguera 2007. Israel Galvañ.
[Fig.79] Ofrena de flors 2008. Israel Galvañ.

2008-2010 Amparo presidenta…

[Fig.78]

[Fig.76]
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d’Amstel com a patrocinador oficial. La 
nostra cervesera era incompatible amb la 
que tenia la Federació. 

El cas és que vam emprendre un 
nou camí sense vincular-nos a cap col-
lectiu. La incorporació d’Amstel va su-
posar noves experiències, la millor, el 
muntatge d’una llanda gegant amb dues 
aixetes de cervesa que es va convertir en 
el punt de reunió obligat cada migdia. Hi 
havia qui pensava que ningú voldria es-
tar depenent de servir canyes de cervesa 
i, en realitat, va haver-hi espentes per a 
pujar al pot perquè tots volien participar 
de la novetat.

Vam canviar la ubicació del ‘racó 
de festes’ i el vam muntar al carrer del 
Pintor Lorenzo Casanova, aprofitant el 
trasllat de l’estació d’autobusos. Està-
vem més amples i ens permetia organit-
zar alguns esdeveniments.

Vam canviar d’artista de la fogue-
ra infantil. Va ser trist dir a Paco Roca, 
que havia plantat durant nou anys i havia 
aconseguit dos primers premis de cate-
goria especial, que la relació havia arribat 

a la seua fi. Però em vaig armar de valor, el 
vaig cridar i li vaig dir que ho sentia.

Vam canviar d’escenari per a la Pre-
sentació de la Bellea, els dos primers anys 
es va organitzar a l’auditori de la CAM i 
l’últim, a la Universitat, conjuntament amb 
altres dues comissions.

Vaig signar un conveni amb el direc-
tor de l’Hotel Abba per a realitzar activi-
tats i promocionar la Festa. Cada any vam 
entregar un ninot infantil que eren expo-
sats en la vitrina que formava el buit de 
l’ascensor, convertint l’hotel en un xicotet 
museu. També un acord amb la Universi-
tat pel qual rebérem alumnes estrangers 
de Polònia que ens van visitar i van viure 
la Festa en Sèneca.

Vaig tindre la sort de compartir totes 
les experiències amb Diandra Marqués, Te-
resa Compañy i Ana Payá. Les Bellees i jo 
vam gaurdir, vam riure i vam compartir cada 
moment que ens va oferir la Festa. El meu 
únic vicepresident va ser Pedro Martínez, 
una persona a la qual tant vaig apreciar i 
amb la qual vaig compartir bones i males 
experiències… el dia a dia de Sèneca”.

[Fig.80]

[Fig.81]

[Fig.82]
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[Fig.80] Plantà de la foguera 2008 de Pedro Santaeulalia. Israel Galvañ.
[Fig.81] Teresa Compañy, Bellea 2009, i Amparo amb l’esbós de la foguera. Israel Galvañ.
[Fig.82] Amparo els dies de les Fogueres 2010. Israel Galvañ.
[Fig.83] Diandra, Bellea 2008, i les seues Dames d’Honor abans de l’Entrada de Bandes. Israel Galvañ.
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Que dura fins a l’actualitat. El 2011 vaig tornar a embarcar-me en una nova presidèn-
cia amb el suport de tota la comissió, Paula seria la Bellea i vaig voler viure aquest any de 
manera especial amb ella i en primera línia. Vam gaudir preparant cada acte i l’experiència 
ens va animar per a millorar cada any, per a aconseguir noves metes i, entre totes i tots 
fer de la nostra Foguera un espai per a la convivència i el respecte. Un període que enca-
ra continua en el qual hem aconseguit tot el que ens hem proposat amb treball i il·lusió. 
Sèneca-Autobusos s’ha convertit en un referent gràcies a la unitat i la generositat de les 
persones que la componen. Actualment som més de 200 foguerers i foguereres i liderar 
un col·lectiu tan nombrós espanta. La meua modesta aportació ha sigut treballar perquè 
les relacions siguen les més cordials, perquè totes i tots se senten partícips dels èxits i 
per a convertir-nos en una família, la família Sèneca.

Vam començar canviant la nostra seu social des del vell local del carrer del Pintor 
Lorenzo Casanova fins a un de nou a l’edifici de l’antiga estació, un canvi que es va mate-
rialitzar per la gestió personal de l’alcaldessa Sonia Castedo i que ella mateixa va inaugu-
rar. També vam mantenir múltiples reunions amb ella i amb l’equip redactor del projecte 
de la nova plaça de Sèneca, la qual cosa ens va permetre coordinar l’encaix de la  foguera 
i del racó de festes. El resultat final va ser un èxit. Un nou emplaçament que ens va donar 
sort, ja que, des d’aquest moment, la Foguera va guanyar 4 primers premis i 2 tercers. 

[Fig.84] [Fig.85]

[Fig.86]

[Fig.87]

[Fig.84] Desfilada de lliurament dels premis 2011. Israel Galvañ.
[Fig.85] La Bellea 2011, Paula Tomás i Amand Tomás arreplegant el premi de la foguera. Israel Galvañ.
[Fig.86] Isabel Niñerola, Bellea 2012, amb el banderí del segon premi de categoria especial. Israel Galvañ.
[Fig.87] Carolina Sevila i Jessica García, Bellees 2013, després del lliurament dels premis. Israel Galvañ.

2011-2022 La meua més llarga etapa de president…
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Que van començar la vesprada del 
21 de juny de 2015, un d’aquells moments 
irrepetibles que tantes vegades havia so-
miat com a foguerer. Des que van arribar 
els camions de l’artista i les peces de 
la foguera es van convertir en un puzle 
multicolor sobre el ciment de la plaça, al-
guna cosa em deia que aquesta podia ser 
l’ocasió. Estàvem embadalits amb el co-
lorit, amb l’acabat, amb la perfecció de la 
cara d’aquella reina Juana que es va ele-
var per damunt dels nostres caps i va co-
mençar a regnar en Sèneca-Autobusos.

El pressentiment era tal que per pri-
mera vegada vam organitzar un dinar de 
tota la comissió davall la marquesina de 
l’antiga estació. Els nervis anaven en aug-
ment amb el pas del temps i les postres 
ja no importaven, perquè el que necessi-
tava era anar per a mirar els ulls de Juana 
i convertir-me en còmplice de la seua bo-
geria i que fóra també la nostra. 

En acostar-nos-hi, alguna cosa ha-
via canviat en el panorama d’una ves-
prada de premis. Fotògrafs, periodistes 
i càmeres esperaven al costat de la fo-
guera el resultat de la votació. N’eren 
molts i això va accelerar les nostres ex-
pectatives. Va ser tal la sensació que 
vaig començar a plorar com si haguérem 
guanyat ja. Els minuts no passaven i les 
meues mans s’entrellaçaven amb les de 
la nostra Bellea, Mar López de Atalaya, 
fins que va sonar el meu telèfon, es va 
fer el silenci a la plaça i la veu de Gabriel 
Echávarri, alcalde d’Alacant, em va con-
firmar que Sèneca-Autobusos havia gua-
nyat el primer premi. En aquell moment 
tots vam explotar en un crit unànime. La 
comissió, els amics i els veïns que espe-
raven expectants ens convertírem en un 
eixam de gent feliç. No es pot descriure 
amb paraules el que van dir els senti-
ments. Havia valgut la pena esperar 40 

[Fig.88]

[Fig.89] [Fig.90]

Els minuts no passaven i les 
meues mans s’entrellaçaven 
amb les de la nostra Bellea, 
Mar López de Atalaya, fins que 
va sonar el meu telèfon, es va 
fer el silenci a la plaça i la veu 
de Gabriel Echávarri, alcalde 
d’Alacant, em va confirmar 
que Sèneca-Autobusos havia 
guanyat el primer premi.

[Fig.88] La regina ‘Juana la loca’, de José Gallego i Manuel Algarra, rematada de la foguera 2015. Israel Galvañ.
[Fig.89 i 90] Amand rep la trucada de l’Alcalde per a dir que Sèneca-Autobusos s’ha convertit en ‘la millor 
foguera d’Alacant’ 2015. Israel Galvañ.

Quatre primers premis de categoria especial consecutius…
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anys de foguerer per a viure aquest mo-
ment únic i compartir-lo amb Mar, una 
Bellea excepcional de la qual guarde un 
record inoblidable.

Vaig cridar els artistes, Manolo Al-
garra i José Gallego, que havien fet un 
treball excepcional perquè ‘Elogio de la 
locura’ poguera donar-nos totes les ale-
gries… i ho havien aconseguit. Com diu 
Manolo, els astres s’havien alineat i la 
seua força ens va assolir. La relació amb 
els artistes s’ha anat enfortint, any rere 
any, i junts hem gaudit de tots els triomfs.

Sense temps per a assimilar-ho, els 
periodistes van començar a preguntar i 
les càmeres a captar les imatges d’una 
bogeria col·lectiva. Recorde amb afecte 
que li van preguntar a Mar a qui dedicava 
el premi, i va dir que a mi. Jo li’l vaig dedi-
car a totes les persones que havien escrit 
la història de Sèneca-Autobusos perquè 
sense elles nosaltres no haguérem reco-
llit aquest premi.

Van arribar l’alcalde, la Bellea del 
Foc, les Dames i el president de la Fede-
ració, que també es van unir a les nostres 

emocions i van ser còmplices de la feli-
citat. Totes i tots van acabar amb alguna 
llàgrima contagiats per les nostres.

En aquell moment no imaginava 
que una escena similar es repetiria qua-
tre anys consecutius. Totes van ser me-
ravelloses, però aquella vesprada va ser 
única: la nostra foguera s’havia convertit 
en ‘la millor foguera d’Alacant’. 

Durant tres dies, les felicitacions, 
les entrevistes i els aplaudiments ens as-
seguraven que no es tractava d’un somni. 
Les comissions arribaven pel carrer del 
Pintor Lorenzo Casanova, encenien una 
traca i la seua banda tocava ‘A la llum de 
les Fogueres’, davant la foguera guanya-
dora, la nostra. 

Es van multiplicar les visites de les 
representacions de València, Castelló, 
Múrcia i Borriana, el president de la Ge-
neralitat, el ministre d’Exteriors, els alcal-
des de València i Castelló, polítics de tots 
els partits i, sobretot, milers de persones 
anònimes, tantes, que hi havia moments 
en què la plaça estava col·lapsada i no 
podíem arribar al racó. 

[Fig.91]

[Fig.93]

[Fig.92]
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[Fig.91 i 92] . La comissió celebrant el Primer premi de categoria especial. Israel Galvañ.
[Fig.93] Mar López de Atalaya i Amand, amb el Primer premi, per la Rambla. Israel Galvañ.
[Fig.94] La comissió 2015 arreplegant el Primer premi. Israel Galvañ.
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També va ser inoblidable la sensa-
ció que vaig sentir el matí del lliurament 
de premis. Desfilar en últim lloc fins a 
arribar a la Rambla, pujar per la rampa 
que dona accés a la tribuna i que l’alcal-
de i la Bellea t’entreguen el banderí bro-
dat amb l’1, les notes de la nostra ban-
da tocant ‘campeones, campeones’ i els 
aplaudiments de totes les comissions 
de categoria especial fent-nos corredor, 

perant al costat de la tanca. Es va repetir 
el procés, ens vam alçar de la taula amb 
pressa i sense postres per a arribar a la 
foguera. Una altra espera interminable al 
costat de la nostra Bellea, Carmina Arri-
bas, i tota la comissió. Va tornar a sonar 
el telèfon i una altra vegada Gabriel ens va 
anunciar el primer premi. De nou l’explo-
sió d’emocions per a tornar a ser feliços.

El 2017 el resultat va estar més 
ajustat i vam guanyar per un sol punt a 
‘La Ceràmica’. Aitana Gómez, la nostra 
Bellea, estava atacada perquè estàvem 
escoltant per la ràdio el resultat de la vo-
tació i pujàvem i baixàvem del primer al 
segon lloc. Al final va haver-hi telefonada 
de Gabriel, que precisament aquest any 

la quantitat d’anys que jo havia fet aquell 
corredor a altres guanyadors.

Aquesta experiència inoblidable 
es va repetir tres anys més, cosa que ens 
va permetre ocupar un lloc preferent en 
la història de la categoria especial. Cada 
ocasió va ser diferent. El 2016 va ser Ro-
sana Valcárcel la que va arribar corrent 
per a informar-nos que una altra vegada 
hi havia molts mitjans de comunicació es-

s’havia incorporat a la comissió amb la 
seua família per la qual cosa l’èxit era 
també seu.

El 2018 vam tornar a guanyar amb 
folgança i només va canviar la veu de qui 
ens anunciava el primer premi, Luis Bar-
cala, nou alcalde de la ciutat. En aquesta 
ocasió els nervis els vaig compartir amb 
Fuensanta Medina, la nostra Bellea. Va 
ser una altra vesprada inoblidable que 
no vam poder repetir el 2019, encara que 
un tercer premi tampoc va estar gens 
malament. En aquell moment ens vam 
quedar una mica desil·lusionats sense 
saber que la vertadera desil·lusió estava 
per arribar, ja que un maleït virus paralit-
zaria la nostra vida.

[Fig.95]
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[Fig.95 i 96] Carmina Arribas, Bellea 2016, Amand i tota la comissió celebrant el Primer premi. Israel Galvañ.
[Fig.97] La comissió i la Bellea, Aitana Gómez, celebrant el Primer premi 2017. Israel Galvañ.
[Fig.98] Fuensanta Medina, Bellea 2018, celebrant el Primer premi amb tota la comissió. Israel Galvañ.
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Seguint amb la tradició de comptar els èxits de quatre en quatre, perquè també vam 
aconseguir en quatre ocasions que el nostre ninot de l’exposició es convertira en el ‘Ninot 
indultat’ per votació popular.

El 2016, José Gallego em va anunciar que havia preparat un ninot especial que podia 
tindre molt d’èxit en l’exposició, però calia que la comissió el recolzara de manera massi-
va amb els seus vots. El dia del lliurament a la sala d’exposicions l’expectació va ser gran, 
teníem recent el premi de la foguera i vam acudir a rebre’l. Va ser impactant comprovar-ne 
la perfecció i ens vam enamorar de l’‘hindú’ amb uns ulls i una cara que semblava real.

Des d’aquest dia ens vam mobilitzar i vam visitar l’exposició massivament fins que 
va arribar la clausura i el recompte dels vots. Un nombre important de foguerers ens 
vam personar a la llotja de peix esperant el resultat. Els mitjans de comunicació estaven 
expectants i va sonar el meu telèfon, era el president de la Federació de Fogueres. Vaig 
estar a punt de penjar perquè el recompte havia acabat i no volia perdre’m el resultat, però 
la sorpresa és que em cridava per a dir-me que el nostre ninot havia guanyat i tots vam 
començar a cridar. Els fotògrafs i els càmeres volien la millor fotografia i junts vam anar 
a immortalitzar l’ocasió al costat de l’hindú. Un gran record d’una nova primera vegada.

El 2018 la sorpresa ens la va donar el mariner de la proposta ‘Los hombres también 
lloran’, un ninot amb una bellesa espectacular i amb una expressió tan real que només 
li faltava parlar i plorar de veritat. Vam repetir el procés amb visites multitudinàries de la 
comissió, a més, quan algú visitava l’exposició amb algun amic o algun familiar el penjava 
en el grup de WhatsApp, animant els altres perquè anaren a votar. El resultat va ser el que 
desitjàvem, el mariner es va convertir en el ‘Ninot indultat’.

Ens vam anar acostumant als èxits consecutius i el 2019 vam tornar a guanyar 
amb ‘Maternidad’, format per una parella nua que expressa el seu amor pel futur fill 
o filla que creixia al ventre de la dona. De nou l’espectacularitat de l’acabat donava la 
sensació de ser persones reals deixant-se ser admirades. 

El 2021, malgrat no celebrar Fogueres, i amb l’objectiu de recuperar il·lusions, la 
Federació de Fogueres i el Gremi d’Artistes van acordar realitzar l’exposició del ninot. 
La proposta de Sèneca va ser ‘Blancafaz y las siete vacunitas’, un ninot de gran bellesa 
amb un cant a l’esperança per a acabar amb la pandèmia gràcies a les vacunes. El re-
compte va ser emocionant, com sempre, amb la diferència que els membres de la Fo-
guera que hi van assistir van haver d’esperar a la porta de la sala d’Exposicions per les 
restriccions, encara que, a l’exterior, vam celebrar igual el nostre quart ‘Ninot indultat’. 

José Gallego i Manolo Algarra ens han acostumat a estar al cim de l’art efímer. 
Tristement Manolo ja no està i desitgem que al 2022, de la mà de Toni Pérez junt a José, 
puguem repetir els èxits.

[Fig.99] [Fig.100]

[Fig.101]

[Fig.102]

[Fig.99] Manolo Algarra i José Gallego amb el ‘Ninot indultat’ 2019 ‘Maternitat’. Israel Galvañ.
[Fig.100] Exposició del ninot 2021. ‘Blanca Faç i les set vacunetes’, ‘Ninot indultat’. Israel Galvañ.
[Fig.101] La comissió rebent el ninot 2016, primer ‘Ninot indultat’ de José Gallego i Manolo Algarra. Israel Galvañ.
[Fig.102] ‘El mariner’ es va convertir en el ‘Ninot indultat’ 2018 per votació popular. Israel Galvañ.

Quatre ‘Ninots indultats’…

José Gallego i Manolo 
Algarra ens han acostumat 
a estar al cim de l’art efímer. 
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Gràcies a Óscar Villada, l’artista que, des de 2015, s’encarrega de sorprendre xi-
quets i majors. També la infantil ens va donar grans alegries amb quatre primers premis 
consecutius de primera categoria entre 2016 i 2019. 

Les Fogueres ‘Encesa’, ‘Mamiferoz’, ‘Aviari’, i ‘Sonora’ van seguir els passos dels 
majors i ens van brindar grans alegries cada 20 de juny. El seu treball, a més d’artístic és 
didàctic i aquest deu ser el motiu pel qual tots els jurats valoren el seu treball.

Al mèrit de l’artista cal afegir el dels presidents i les Bellees per a explicar de manera 
magistral la seua foguera. 

[Fig.103] [Fig.104]

[Fig.103] La foguera infantil ‘Encesa’ d’Óscar Villada va ser la primera en guanyar 
el Primer premi de primera categoria el 2016. Israel Galvañ.
[Fig.104] ‘Mami feroç’, amb un homenatge a les mares, va aconseguir la unanimitat 
del jurat i va obtenir el Primer premi el 2017. Israel Galvañ.
[Fig.105 i 106] ‘Sonora’ va guanyar el Primer premi el 2019. Israel Galvañ.
[Fig.107] ‘Aviari’, Primer premi de primera categoria 2018. Antonio Botella.

[Fig.107]

[Fig.106]

Quatre primers premis consecutius per a la infantil...

[Fig.105]



215

Des que el 2007 es va estrenar ‘De 
Quiroga a Sèneca-Autobusos’. La música 
dedicada a la Foguera i als seus compo-
nents ha pres un protagonisme especial 
i la nostra Foguera s’ha convertit en la 
seua ferma defensora. Som l’única comis-
sió que compta amb 15 composicions 
dedicades, unides a les celebracions im-
portants, i Miguel Ángel Mas Mataix s’ha 
convertit en el compositor que més ha 
contribuït a crear la nostra història musi-
cal. Enguany també tindrem una nova es-
trena ‘Alacant cor i flama’, l’últim regal de 
Miguel Ángel per al nostre 90 aniversari. 

En l’aposta per difondre la nostra 
música, amb motiu del 75 aniversari de 
la Foguera celebrat el 2007, vam decidir 
realitzar un enregistrament que va veure 
la llum amb el títol ‘Música y aniversario”. 
El 2015 vam decidir realitzar el segon CD 
amb el títol ‘Flames’ i el 2022 estem pre-
parant un tercer CD que denominarem 
amb el mateix títol que el pasdoble que 
estrenarem ‘Alacant cor i flama’. Recollirà 
12 composicions que, al costat de ‘Séne-
ca-Autobuses’, de 1975 i ‘Ramón Marco 
y les Fogueres’, de 1999, representen el 
nostre patrimoni musical.

‘Alacant cor i flama’, de Miguel Ángel 
Mas Mataix, és el pasdoble que estrena-
rem aquest mateix any amb motiu del 90 
aniversari. És un regal del seu autor que 
ha volgut contribuir, una vegada més, a les 
nostres commemoracions. Miguel Ángel 
el descriu com la unió entre les seues vi-
vències d’infantesa, quan visitava la nos-
tra ciutat amb la seua família, i la Festa, 
que va prendre força a través de la nostra 
Foguera i les seues composicions musi-
cals. Miguel Ángel és l’autor de la gran 
majoria de composicions que conformen 
la història musical de Sèneca-Autobusos. 

 ‘Arreando xim, pam, pum’, de Mi-
guel Ángel Mas Mataix, està basada en la 
cançó popular ‘La manta al coll’. Es trac-
ta d’una ‘Marxa de Fogueres’ que el seu 
autor ens va regalar per a ser estrenada 
en l’Entrada de Bandes 2019.

‘90 anys de Fogueres’, també de Mi-
guel Ángel Mas Mataix, és una altra ‘mar-
xa’, que Miguel Ángel, amb la col·labora-
ció de la Foguera Sèneca, vam aportar 
al 90 aniversari de les Fogueres de Sant 
Joan, celebrat el 2018. Es va estrenar a 
l’ADDA per la Banda Municipal.

‘Màgica despertà’, de Miguel Ángel 
Mas Mataix, és un pasdoble que el nos-
tre company Fidel Gómez va regalar a 
la Foguera per a recordar un dels actes 
de la Festa als quals té més estima. Es 
va estrenar el 13 de maig de 2018 en el 
concert extraordinari ‘Fogueres Culturals’ 
que la Regidoria de Cultura va organitzar 
a la plaça de Sèneca.

‘Recordant a un foguerer’ és una al-
tra ‘marxa’ de Miguel Ángel Mas Mataix 
amb un gran significat per a totes i tots 
els components de la Foguera. La comis-
sió va decidir, amb les seues aportaci-
ons, realitzar aquesta composició com a 
record al nostre company i vicepresident 
Pedro Martínez Martínez-Tercero. Es va 
estrenar en el concert celebrat a la pla-
ça de Sèneca el dia 20 de maig de 2017 
davant tota la seua família. Va ser un 
dels actes més emotius que recorde per 
l’afecte que totes i tots li teníem a Pedro. 
La Unió Musical d’Agost  la va interpretar 
en l’Entrada de Bandes, vam guanyar el 
primer premi i durant el recorregut la mú-
sica ens va recordar un foguerer al qual 
tanta estima hem tingut. Amb aquesta 
mateixa música vam rebre la seua filla 
Lourdes el dia que va ser presentada 
com a Bellea de la Foguera.

També el 2017 vam estrenar ‘Be-
llesa i alegria’, de Miguel Ángel Mas Ma-
taix, un pasdoble que la família d’Aitana 
Gómez Tresáncoras, la nostra Bellea, va 
voler regalar-li com a peça principal del 
concert ‘Dones de la Festa’ que es va ce-
lebrar a la plaça de Sèneca.

El 2015 vaig complir 40 anys de fo-
guerer i la comissió es va encarregar de 
gestionar amb Miguel Ángel Mas Mataix 
que realitzara una adaptació per a banda 

[Fig.108]

[Fig.109]

[Fig.108 i 109] Estrena del pasdoble ‘Cristina Blasco’, dedicat a la Bellea 2014, en la plaça de Sèneca. Israel Galvañ.
[Fig.110] Concert de música de Fogueres, dirigit per Andrés Colomina, al carrer Portugal el 2011. Israel Galvañ.

La música de Fogueres element fonamental…

[Fig.110]
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del meu pasdoble ‘Josep Amand Tomàs’, 
que Juli Micó havia compost l’any 2000 
per a dolçaina. Quinze anys després vaig 
tindre la satisfacció d’escoltar-lo en el 
concert de Fogueres que la Banda Mu-
nicipal va oferir a l’ADDA. Però en realitat 
l’estrena va ser dies abans i molt més 
emotiva. El director de la Banda, José 
Vicente Díaz Alcaina, em va dir si podia 
acostar-me a l’assaig que feien a Les Ci-
garreres. Vaig anar-hi sol i, per sorpresa, 
van interpretar en primícia el meu pasdo-
ble. En acabar vaig agrair l’atenció, tant 
al director com als músics, ‘amb l’ad-
miració que sentia des de xicotet per la 
Banda Municipal, ells em feien un regal 
íntim que mai oblidaria’. Vaig eixir plo-
rant de la sala. 

‘Cristina Blasco’, de Miguel Ángel 
Mas Mataix, és un pasdoble que li va re-
galar la seua família el 2014, any en què 
va ser Bellea de la Foguera. Es va es-
trenar en un concert oferit per la Banda 

‘Amparo Tresáncoras’, de Miguel Án-
gel Mas Mataix, va ser un regal de la seua 
família en el seu últim any com a presiden-
ta de la Foguera. Es va estrenar a l’Aula de 
Cultura de la CAM el 7 d’abril de 2010.

‘Dama Luna Vázquez’ és obra de 
César Jesús Gómez Sánchez, també re-
gal de la seua família en acomiadar-se 
com a Dama d’Honor de la Bellea del Foc. 
Es va estrenar en l’Entrada de Bandes de 
2008. Luna és una de les tres Dames del 
Foc en la història de la Foguera, al costat 
de M. Carmen Gil, el 1973 i Lourdes Mar-
tínez, el 2022.

‘De Quiroga a Sèneca-Autobusos’ 
tanca la relació de composicions musi-
cals que formen el nostre patrimoni. Va 
ser la primera vegada que vaig conéixer 
Miguel Ángel Mas Mataix. El 2007 es va 
celebrar el 75 aniversari i el nostre com-
pany, Andrés Colomina va gestionar una 
música per a la commemoració. Recor-
de que el dia de l’estrena m’anava emo-
cionant amb les seues notes que em 
recordaven les cançons tradicionals de 
les nostres comarques i, en acabar, no 
vaig poder reprimir el desig de cridar bra-
vo i alçar-me com un ressort de la meua 

de la Canyada i en l’Entrada de Bandes 
d’aquest mateix any.

‘A Miguelo’, de Miguel Ángel Mas Ma-
taix, és un altre pasdoble que la seua famí-
lia i els seus amics vam regalar al nostre 
company Miguel Ángel Compañy Sirvent, 
en complir 50 anys. Miguelo és una perso-
na fonamental en les meues aventures de 
la Festa perquè m’ha acompanyat des de 
1985 en tot el meu recorregut. Es va estre-
nar en l’Entrada de Bandes de 2012.

‘Paula Tomàs’ és un pasdoble de 
Luis Molina Millá, un altre compositor 
vinculat amb les Fogueres d’una mane-
ra primordial. El 2011, quan la meua fi-
lla Paula va ser Bellea de la Foguera, sa 
mare i jo vam decidir regalar-li un pasdo-
ble amb el seu nom i estrenar-lo el dia 5 
de febrer en l’acte de la seua proclama-
ció. La Banda l’Harmonia d’Alacant, als 
qui vam nomenar mantenidors de l’acte, 
va ser l’encarregada d’interpretar-lo per 
primera vegada.

butaca per a aplaudir la peça que, des 
d’aquell moment, es va convertir en el 
nostre himne. La seua potència musical 
sobrepassa l’àmbit de la nostra Foguera 
i per això ha sigut protagonista en con-
certs de diverses bandes de música i 
desfilades d’altres comissions de Fogue-
res o els ‘Maseros de Mutxamel’. 

En els últims 12 anys la música s’ha 
convertit en la protagonista de la nostra 
Festa. S’han organitzat 15 concerts de mú-
sica de Fogueres i entre tots cal destacar 
el celebrat el 2018 en el qual 200 músics 
de tres bandes diferents ‘L’Harmonia d’Ala-
cant’, ‘Unió Musical d’Altea la Vella’ i ‘Unió 
Musical d’Ibi’ van interpretar conjuntament 
les nostres composicions tradicionals.

També la música ha ocupat un lloc 
preferent en l’Entrada de Bandes. A poc a 
poc vam anar reforçant la seua presència 
i estrenant les peces que Miguel Ángel 
ens regalava. Vam aconseguir el primer 
premi en cinc ocasions i, el més impor-
tant, vam gaudir amb l’acompanyament 
de les nostres bandes. Hem aconseguit 
reunir 200 músics en els últims anys i es-
tem treballant perquè aquesta experièn-
cia es puga repetir el 2022.

[Fig.111]

[Fig.112]

[Fig.111] Concert conjunt de tres bandes de música, dirigides pel nostre company 
Andrés Colomina, el 2018 en la plaça de Sèneca. Israel Galvañ.
[Fig.112] Concert de música de Fogueres com homenatge a la Bellea del Foc, la Fallera 
Major de València i la Reina de Festes de Castelló 2012. Israel Galvañ.
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Han sigut una de les grans apostes 
de la Foguera en l’àmbit de la cultura i la 
imatge, que es va intensificar des de 2012 
amb la incorporació de Paula i David.

El llibret, únic element que perdu-
ra en un món en el qual tot és efímer, va 
anar adquirint qualitat i interés i millorant 
el seu disseny per a convertir-se en un al-
tre dels nostres senyals d’identitat. 

‘La millor terra del món’, el 2012; 
‘Música al carrer’, el 2014; ‘Xiquets de 
fogueres i fogueres de xiquets’, el 2015; 
‘Evolució’, el 2016’; ‘Dones de la Festa’, el 
2017; ‘Artistes de premi’, el 2018; i ‘Idees 
de foc’, el 2019; van obtindre el primer pre-
mi de llibrets de Fogueres. 

El 2020, malgrat no celebrar-se la 
Festa ni el concurs de llibrets de la Fede-
ració, es van convocar els premis de l’ús 
del valencià i la nostra Foguera va pre-
sentar ‘Trenta’, una gran faena dedicada 
als 30 anys que el nostre artista Manuel 
Algarra porta plantant a la nostra ciutat. 
El llibret va aconseguir el tercer premi.

A més dels llibrets es van publicar 
diversos llibres de gran interés: ‘Alacant 
hora blava’, ‘ALC’, ‘La millor Festa del 
món’, ‘Fogueres de la República’ i ‘Les 
Fogueres fiestas de la Costa Blanca’, en 
col·laboració amb diverses institucions 
com la Universitat i el Patronat de Turis-
me Costa Blanca.

En dues ocasions es van organitzar 
les ‘Passarel·les d’indumentària de la Fes-
ta’, actes solidaris en els quals xics i xiques 
amb diferents capacitats van lluir la indu-
mentària cedida per diversos indumenta-
ristes. Cal comentar que la segona edició 
es va celebrar el 29 de febrer de 2020, dies 
abans que la pandèmia ho canviara tot.

La Foguera va signar el 2018 un 
Conveni Marc amb la Universitat d’Ala-
cant per a promocionar la Festa entre 
els alumnes, especialment estrangers. El 
conveni es va ratificar el 2020 amb noves 
accions. Amb aquesta iniciativa ens vam 
convertir en l’única Foguera que té signat 
un acord amb la Universitat.

[Fig.113]

[Fig.114]

[Fig.116]

[Fig.113] Partitura de la marxa de Fogueres ‘De Quiroga a Sèneca-Autobusos’. Israel Galvañ.
[Fig.114 i 115] La música és sempre protagonista en Sèneca-Autobusos, l’única Foguera 
que compta amb 15 composicions musicals. Israel Galvañ.
[Fig.116] Els representants de la Foguera amb David Hernández, autor dels llibrets 
des de 2012, amb set Primers premis. Israel Galvañ.

Els llibrets, les publicacions i l’activitat cultural…

[Fig.115]
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El 31 d’octubre de 2012 vam cele-
brar la primera edició de ‘Don Juan Te-
norio’, un acte per a reivindicar la nostra 
cultura de la ‘Nit de Tots Sants’, sobre al-
tres celebracions importades. El que va 
començar com un acte intern s’ha con-
vertit en un referent en el qual han partici-
pat representants del Consell, de l’Ajunta-
ment, de la Festa, de l’Esport i de tots els 
àmbits de la societat alacantina. L’última 
edició es va celebrar al claustre de Sant 
Nicolau amb una posada en escena que 
va superar totes les expectatives.

La foguera va constituir el ‘Cor Sè-
neca’, dirigit per Marina Martínez, una 
enamorada del cant que, al costat de les 

40 persones que hi participen, organit-
zen el Concert de Nadal a més de par-
ticipar en diferents esdeveniments. El 
2019 van muntar el concert ‘Tribut a Me-
cano’ a l’Aula de Cultura, que va suposar 
un gran èxit.

Es van realitzar dues exposicions 
a l’Arxiu Municipal: el 2017 ‘Dones de la 
República’ i el 2018 ’90 anys de la Festa’ i 
dues mostres de llibrets i de sainets.

Aquestes activitats han servit per-
què Sèneca-Autobusos siga reconeguda 
per treballar per a defensar la cultura i les 
tradicions, aconseguint el primer premi 
d’activitat cultural de Fogueres ininter-
rompudament des de 2013.

Convidant diverses localitats a in-
corporar-se als nostres projectes per a 
fer arribar la seua cultura, les seues tradi-
cions i la seua gastronomia a les alacan-
tines i els alacantins des de la plaça de 
Sèneca cada 23 de juny.

Tot va començar el 2017 amb el 
conveni, signat amb Isabel López Gale-
ra, alcaldessa de Xixona, mitjançant el 
qual la Unió Musical El Trabajo va des-
filar en l’Entrada de Bandes interpretant 
‘De Quiroga a Sèneca-Autobusos’. En 
plena celebració de les Fogueres va ser 
el ‘Grup de Danses de Xixona’ el que va 
realitzar una mostra al costat de la fo-
guera plantada. El públic que s’amun-
tegava a la plaça de Sèneca, en ser els 
guanyadors del primer premi, va poder 
gaudir de les tradicions populars i de-
gustar el gelat de torró, sabor imprescin-
dible cada estiu. La relació amb Xixona 
va ser tan productiva que hem conside-
rat reprendre-la enguany i mantindre el 

vincle de manera habitual. Des d’aquest 
any les nostres Bellees han estat a la tri-
buna amb motiu de les seues Festes de 
Moros i Cristians, vestides amb el seu 
trage de la Festa.

El 2018 la població convidada va 
ser el Pinós, representada pel seu alcal-
de, Lázaro Azorín, i el seu regidor de Fes-
tes. Una altra vegada els balls populars, 
la seua gastronomia i les seues Reines 
de Festes van omplir la nostra plaça la 
vesprada del 23 de juny. 

El 2019 la localitat convidada va 
ser Agost, representada pel seu alcalde, 
Juan José Castelló Molina. En aquesta 
ocasió ‘les danses del Rei Moro’ van re-
córrer la nostra plaça i un taller de terris-
seria va convidar a embrutar-se les mans 
de fang per a fer algun element.

Sèneca-Autobusos, una vegada 
més, es va convertir en difusora de la 
nostra Festa entre les ciutadanes i ciuta-
dans de les nostres poblacions veïnes.

[Fig.118]
[Fig.117] Presentació del llibret de 2014 “Música al carrer” de la Foguera a l’Espai Centum. Israel Galvañ.
[Fig.118] Participants en el llibret 2019 ‘Idees de foc’. Israel Galvañ.
[Fig.119] El grup de danses de Xixona a la plaça de Sèneca. Israel Galvañ.

[Fig.119]

[Fig.117]

Promoció de les tradicions de la nostra província…
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Els dies més difícils de la nostra vida. Patíem confinats mentre la incertesa i la por 
es van anar apoderant de nosaltres. El que ens semblava habitual es va convertir en un 
desig impossible d’aconseguir. Passava el temps i vam començar a adonar-nos que les 
Fogueres no se celebrarien i, amb una gran tristesa, en va arribar l’ajornament i, posterior-
ment, la suspensió. En aquell moment vivíem ignorants de l’abast de la situació, que es va 
anar prolongant en el temps i, per segon any, es va repetir una situació indesitjable. Les 
Fogueres es van quedar adormides el 2020 i el 2021 i, per a evitar que la seua recuperació 
fora traumàtica, vam decidir reprendre les il·lusions celebrant alguns actes sota la mirada 
atenta de les restriccions.

Després de tants mesos, les il·lusions van anar superant les pors. La Federació de 
Fogueres va organitzar alguns actes al juny de 2021 per a evitar una desconnexió total. 
Encara que sense Fogueres, es va convocar l’Exposició del Ninot, els ‘Ninots de Carrer’ i 
l’Elecció de la Bellea del Foc amb moltes restriccions. Precisament l’any en què la nostra 
assistència va ser molt restringida el nom de la nostra candidata, Lourdes Martínez Rubio, 
va sonar a la plaça de bous en ser triada Dama d’Honor de la Bellea del Foc, la tercera en 
la història de Sèneca-Autobusos. La notícia va córrer i totes i tots ens vam reunir a la pla-
ça de Sèneca per a esperar la comitiva que la portava a la seua Foguera. L’alcalde va obrir 
la porta del seu cotxe oficial i Lourdes va baixar esplèndida entre els aplaudiments de les 
seues companyes i companys de la comissió. Una gran nit en dies difícils.

L’endemà de l’Elecció vam acudir a la Sala d’Exposicions de la Llotja perquè se ce-
lebrava el recompte per a saber el ‘Ninot indultat’. L’espera es va prolongar fins que la 
presidenta de la Federació va anunciar el guanyador i, per tercer any consecutiu, el treball 
dels nostres artistes, José Gallego i Manuel Algarra, es va alçar amb la victòria. ‘Blanca 
Faz y las siete vacunitas’ lluïa esplèndid en aquella gran sala i el seu cant a l’esperança 
ens donava ànims per a recuperar-nos de tants mesos tristos.

I per fi ha arribat 2022 amb la seua cara d’esperança. Els foguerers i les foguereres 
ens hem llançat a la seua conquesta convençuts que, encara amb les ferides obertes, 
serem capaços de celebrar un 90 aniversari com ens mereixem. Ja hem posat en marxa 
la maquinària de la Festa i hem activat el mode il·lusió. Estem preparats per a organitzar 
un any meravellós que ens retorne les abraçades. Volem ser feliços i celebrar el renàixer 
de les Fogueres.

Les Fogueres es van quedar 
adormides el 2020 i el 2021 i, per a 
evitar que la seua recuperació fora 
traumàtica, vam decidir reprendre les 
il·lusions celebrant alguns actes sota la 
mirada atenta de les restriccions.

[Fig.120]

[Fig.122]

[Fig.120-121] Lourdes Martínez i Lirios Huélamo van ser les 
Candidates de la Foguera a Bellea del Foc 2022. Israel Galvañ.
[Fig.122] Visita de l’Exposició del ninot 2021, un any sense 
Fogueres però amb records de Festa. Israel Galvañ.

Amb la pandèmia  la plaça de Sèneca es va quedar buida…

[Fig.121]



224 225Josep Amand Tomàs

La història 
de la Foguera 

contada 
pels seus 

protagonistes



226 227

Ens vam reunir amb Tomás al racó 
de la Foguera i es va sorprendre en veure 
com hem cuidat els elements que hem 
recuperat amb paciència i que són part 
de la nostra història, especialment la 
banderola del premi que ens va regalar 
fa molts anys i que ara llueix emmarcat 
en una paret.

Ens aporta dos retalls del diari Infor-
mación i del diari La Verdad de novembre 
de 1965, que recullen les primeres entre-
vistes als seus components. Consta en 
els seus titulars ‘Com els veterans s’ha-
vien cansat, dotze xics, compresos entre 
els 16 i els 18 anys d’edat, han format la 
comissió Sèneca-Autobusos. Sense un 
cèntim en començar, ja tenen set mil pes-
setes i necessiten reunir setze mil duros, 
com a mínim. Els propis comissionats, la 
meitat estudiants, fan de cobradors pels 
carrers de la barriada’ i Les Fogueres en 
marxa. Sèneca-Autobusos renaix amb 
ritme ye-ye. La junta directiva composta 
per xics entre els 16 i 17 anys. El distric-
te entusiasmat amb motiu del cercaviles 
anunciador. Pressupost per a la foguera 
70.000 pessetes.’

Ens conta Tomás: “els amics so-
líem acudir a un bar de Carolines per a 
jugar a les cartes i divertir-nos els caps 
de setmana. Allí es reunia la comissió del 
districte i allí mateix vam comentar, per 
què no muntem nosaltres la de Sèneca? 
Ho vam dir a les nostres cases, ja que 
tots érem menors d’edat, i, després de la 
primera reunió celebrada al bar Covadon-
ga, del carrer d’Alemanya, ens llançàrem 
a recaptar diners pel districte. Érem tan 
joves que van començar a cridar-nos ‘la 
comissió ye-ye’. 

El primer que vaig fer va ser visitar 
Tomás Valcárcel, que es fregava les mans 
en pensar que podia sumar una nova Fo-
guera al cens de la Festa estancat en 27. 
També Misó, veí del districte que havia 
pertangut a la comissió dels anys cin-
quanta i coneixia molt bé com van arribar 
a aconseguir tants triomfs. Passava hores 

parlant amb ell. Em preparava un refresc i 
passàvem hores parlant de les gestions 
que havia de començar. Em deia que no 
ens donàrem d’alta fins a l’últim moment 
perquè així la Comissió Gestora ens dona-
ria suport per a assegurar-se la  inscrip-
ció. Em recomanava quin artista havíem 
de buscar i quin no, perquè no era formal, 
i el triat va ser Juan Capella. 

Capella ens va presentar un projecte 
amb el lema ‘Inquietudes’, rematat per un 
vaixell viking sobre un casc. Mesuraria 12 
metres d’alçària i 10 x 7 de base amb 15 
figures, segons consta en el contracte. La 
plantà va ser espectacular i tots la seguí-
rem amb molta intensitat. Vam guanyar el 
primer premi de la segona categoria i una 
menció honorífica de València’, precisa-
ment la banderola que tenim emmarcada 
al racó. Ho vam celebrar amb traques i els 
veïns van acudir per animar-nos a conti-
nuar un altre any més.

Cadascun de nosaltres cobrava 
les fitxes de veïns en un carrer i totes 
les setmanes veníem una rifa d’objectes 
xicotets. Misó em va dir que ells obtenien 
molts diners organitzant balls a l’estació 
d’autobusos i me’n vaig anar a parlar amb 
l’administrador, que recordava perfecta-
ment la situació i ens va facilitar les coses 
amb el compromís, per part nostra, que a 
les huit del matí tot estiguera desmuntat i 
ell s’encarregava de la neteja. En vam pro-
gramar dos importants, un per a la nit de 
Cap d’Any i un altre per al Tortell. Nosal-
tres vam vendre les entrades, vam gesti-
onar les barres i ens vam encarregar de 
tota l’organització. Va ser un autèntic èxit 
i vam guanyar molts diners.

Un dia se’ns va ocórrer rifar un cot-
xe ‘Seat 600-D, lliure de tota despesa’ en 
combinació amb el cupó dels cecs i valo-
rat en 60.000 pessetes. A la nostra edat 
no sabíem el repte tan complicat al qual 
ens enfrontàvem en haver de vendre mil 
paperetes a 125 pessetes. La solució va 
ser començar a enviar reembossaments a 
persones desconegudes de tota la provín-

[Fig.1]

[Fig.2]

[Fig.1] La Bellea, les Dames i la comissió ye-ye presidida per 
Tomás Llorca a l’Entrada de Bandes, 1966. Arxiu Tomás Llorca.
[Fig.2] Javier Miralles, banderí de la Foguera de 1966. Arxiu Sèneca-Autobusos.

Tomás Llorca. President 1966.
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cia que, si ho acceptaven, rebien després 
el justificant de la rifa. Calcule que un hui-
tanta per cent ho va acceptar, però, així i 
tot, no vam cobrir les despeses. Tampoc 
vam pensar que el cotxe calia encarre-
gar-lo i tardaven un any per a entregar-lo. 
En definitiva, un cúmul d’errors fruit de la 
nostra joventut i inexperiència. I el cotxe 
va tocar. Vam tindre la sort que l’afortunat 
va ser l’amo de la fleca Sirvent del carrer 
de Portugal. Vam parlar amb ell i li vam dir 
que no teníem cotxe ni els diners sufici-
ents per a pagar-lo i es va conformar amb 
50.000 pessetes. Gràcies que el premi es 
va quedar en el districte vam salvar una 
situació molt complicada.

Els dies de la Festa van ser molt in-
tensos al costat de la nostra Bellea, Purita 
Sánchez Navarro i les seues Dames d’Ho-
nor, Manoli Martínez Vallejos i M. Teresa 
Fernández. Ho van passar molt bé perquè 
tots érem de la mateixa edat. Vam mun-
tar la Barraca I no Volíem al costat de la 
foguera, vam aconseguir que Estrella de 
Levante ens regalara 50 caixes de cervesa 
i vam organitzar revetles amenitzades pel 

El 1970 i 1971 no s’havia constituït 
la comissió de la Foguera i va ser el 1972 
quan un grup de barraquers la van for-
mar. Entre ells estava Pascual Sanz, una 
persona molt activa que va deixar el seu 
llegat en el seu fill i en el seu net. Aquesta 
activitat no s’ha tornat a interrompre fins 
als nostres dies excepte els dos anys en 
què la Festa s’ha suspés per la pandè-
mia. Pascual em conta, prenent un café 
en Damas, que, encara que era molt jove, 
recorda els dos anys que va participar al 
costat del seu pare. 

“El meu pare era component de la 
Barraca ‘Ú per a tots i tots per a ú’, que es 
plantava al parc de Canalejas i com que 
el 1972 no es va constituir comissió, van 
ser els barraquers els qui es van fer càrrec 
de la Foguera. Aquest any va assumir-ne 
la presidència José Grau Agulló, recorde 
que el coneixíem com ‘el Herculano’, que 

conjunt ‘Nosotros’. Vam contractar la Ban-
da de San Francisco de Asís, que estava 
en constitució i tenia un repertori molt es-
càs, però que a nosaltres ens va semblar 
la millor, amb la qual vam desfilar en l’En-
trada de Bandes del dia 21 de juny. Tomás 
Valcárcel exigia que les comissions, for-
mades exclusivament per homes, desfilà-
rem amb trage i, a aquella edat, ningú en 
teníem. Alguns deien que no el podien pa-
gar, però al final tots vam anar ben vestits.

Vam nomenar una Bellea Infantil, 
la xiqueta Mari Reme Sirvent i vam fer un 
llibret, la portada del qual era una foto-
grafia de l’Esplanada, en la qual figuraven 
els anunciants que havien col·laborat i els 
càrrecs d’honor, Demetrio Vaca, Policia 
Municipal i Redacció de La Verdad. 

La presidència va ser una experi-
ència que recorde amb gran afecte, però 
també una responsabilitat massa impor-
tant per a un xic de 17 anys i, en acabar 
les Fogueres, vaig decidir deixar-la. No em 
vaig desvincular del tot, assumint el càr-
rec de secretari fins a 1969 quan la Fogue-
ra va tornar a deixar de plantar”. 

va contractar l’artista Julio Esplá. La fo-
guera es titulava ‘La moralidad y la playa’, 
un tema controvertit considerant la cen-
sura de l’època, i va aconseguir el segon 
premi de segona categoria. 

El 1973 van sorgir una altra vegada 
els dubtes perquè ningú s’animava a reco-
llir el testimoni i va ser el meu pare qui va 
resoldre la situació assumint-ne la presi-
dència. De nou van contractar Julio Esplá, 
que va plantar ‘La paloma de la paz’ i van 
nomenar Bellea M. Carmen Gil Gerona, fi-
lla del periodista Fernando Gil. M. Carmen 
va ser nomenada Dama de la Bellea del 
Foc. La seua presentació es va celebrar 
en un sopar al restaurant del Club de Re-
gates al qual va assistir el president de la 
Comissió Gestora, Tomás Valcárcel. Era 
costum que Valcárcel imposara la banda 
a totes les Bellees, permetent que a les 
Dames d’Honor ho feren altres persones.

[Fig.3] Pascual Sanz, President de 1973, imposa la banda a la Dama d’Honor de la Foguera. Arxiu Pascual Sanz.

[Fig.3]

“La presidència va ser una 
experiència que recorde 
amb gran afecte, però també 
una responsabilitat massa 
important per a un xic de 17 
anys i, en acabar les Fogueres, 
vaig decidir deixar-la.”

Pascual Sanz. Fill del president 1973.



231

Jo acompanyava el meu pare als ac-
tes perquè tenia la il·lusió de la meua joven-
tut. Anàvem a altres presentacions i fins i 
tot als bous acompanyant una de les Da-
mes d’Honor. Va ser una experiència curta 
que recorde amb afecte. Posteriorment el 
meu pare va fundar la Foguera José M. Py 
i ací seguisc. Ara el testimoni l’ha recollit el 
meu fill Agustín, que n’és el president”. 

Precisament la Foguera Sèneca-Au-
tobusos i la Foguera José M. Py van inici-
ar un acte que actualment s’ha convertit 
en oficial, ja que la Federació de Fogue-
res el programa cada any amb assistèn-
cia de la Bellea del Foc. El 1982, amb 

Ens vam reunir amb Charo al racó 
de la Foguera per a recordar l’any en què 
em vaig reincorporar a la comissió, des-
prés d’una absència de nou anys, en els 
quals vaig viure la Festa en la Foguera 
Port d’Alacant.

Tant Silverio com Juan Carlos Viz-
caíno no cessaven en el seu intent que 
tornara a Sèneca. Vaig assistir al sopar 
de Nadal de l’any anterior en el qual em 
van intentar convéncer, però va ser a 
l’estiu, en l’assemblea de constitució, 
quan vaig decidir fer el pas. No va ser fà-
cil, especialment per a Paula, perquè al 
Port tenia els seus amics i la seua cosi-
na i Sèneca era nova per a ella. Tampoc 
per a mi perquè els anys viscuts en Port 
d’Alacant van ser molt feliços i allí vaig 
trobar la millor persona de la meua vida. 
Però el món dels foguerers dona voltes i 
voltes i vaig tornar-hi.

Em va comentar Juan Carlos que 
Charo seria la presidenta i jo vaig assu-
mir que seria Charo López, a qui coneixia 
perquè era també veïna del districte, però 

motiu del nostre 50 aniversari, vam voler 
realitzar un homenatge al fundador de 
les Fogueres. Vam eixir desfilant i por-
tant una corona de llorer des de l’estació 
d’autobusos, vestits amb els trages de 
la Festa, fins al carrer de José M. Py, on 
ens esperava Pascual Sanz i la seua co-
missió. Havien preparat un ganxo per a 
poder depositar la corona al costat de la 
placa amb el nom del carrer i així ho vam 
fer conjuntament mentre sonava l’himne 
de les Fogueres. Amb aquest record vull 
rendir un xicotet homenatge a qui va ocu-
par la presidència de Sèneca el 1973 i a 
la seua família, que continua la tradició. 

la sorpresa va ser entrar a l’assemblea i 
vas ser tu qui es va asseure a presidir-la. 

“Jo em vaig apuntar a Sèneca l’any 
anterior. Havia sigut la primera presiden-
ta de la Foguera ‘Sant Domènec-Plaça 
de Tomás Valcárcel’, una comissió nova 
amb un ambient que no em convencia 
i, per amistat amb alguna persona, vaig 
decidir canviar. El 1996 ningú volia as-
sumir-ne la presidència i em van animar. 
Va ser un any molt complicat perquè a 
penes coneixia les persones que estaven 
des de feia anys ni tampoc el grup que 
us vau integrar aquell any, a més, hi havia 
opinions oposades per a tot i era difícil 
apaivagar els dos grups.

Nino havia sigut elegit president de 
la Comissió Gestora i tant ell com Juan 
Carlos, que havia entrat de secretari ge-
neral, es van desvincular de Sèneca. Re-
corde que li vam fer un homenatge senzill 
amb un dinar al xalet de Julia Toledano i li 
vam regalar un mòbil. El meu germà, que 
és pastisser, li va preparar un pastís amb 
forma de telèfon i en el seu interior vam 

[Fig.4]

[Fig.5]

[Fig.4] Sopar de la Presentació de la Bellea de 1973, Mari Carmen 
Gil Gerona. Arxiu Pascual Sanz.
[Fig.5] Pascual Sanz, Mari Carmen Gil i les seues Dames d’Honor 
el 1973. Arxiu Pascual Sanz.
[Fig.6] Charo Rodríguez-Bobada retocant la foguera el dia de la 
plantà. Arxiu Sèneca-Autobusos.

[Fig.6]

Charo Rodríguez-Bobada. Presidenta 1996.
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amagar el de veritat. També en aquest 
tema va haver-hi polèmica perquè van ser 
les persones que acabaven d’entrar en la 
Foguera els qui van organitzar l’homenat-
ge i els qui havien conviscut amb ell du-
rant anys es van negar a participar-hi. 

La presentació de la Bellea, Ana 
Belén Climent, va ser a l’Aula de Cultura 
de la CAM, un acte senzill en el qual els 
presidents de la història, asseguts als 
escalons d’accés, relataven les seues ex-
periències. Les més destacades s’anaven 
representant a l’escenari amb balls i mo-
ments significatius.

No obstant això, la més original va 
ser la Presentació de la Bellea Infantil que 
vam celebrar en un dels patis dels cone-
guts com a ‘pavellons’ del carrer del Pintor 
Aparicio. Representava el naixement de la 
infantil, el 1973, quan els xiquets i les xi-
quetes feien la seua pròpia foguera. Des 
de cada porteria anaven eixint els compo-
nents de la comissió portant caixes, em-
bolicades en paper i decorades per ells 

Amb Silverio vaig coincidir en els 
seus dos últims anys en la presidència. 
No el coneixia massa, però va ser ell qui 
va insistir perquè tornara a Sèneca. La 
nostra relació va ser molt bona en els dos 
anys en què vam compartir projectes. Jo 
portava els comptes i li indicava el que 
podíem fer i el que no amb el reduït pres-
supost que manejàvem en aquell temps.

“Un dia de l’estiu del 95 vaig rebre 
una trucada perquè anara al xalet de Julia 
Toledano on estàveu reunits. No recorde 

mateixos, que al final vam cremar com 
mana la tradició.

Santiago Alzamora va ser l’encarre-
gat de la foguera ‘En blanco y negro’, que 
ens va animar a vestir-nos amb aquests 
colors en la Desfilada del Ninot. No anà-
vem de cap tema concret, només amb tra-
ges blancs i negres.

Aquest any va ser l’últim que nosal-
tres mateixos vam muntar l’estructura del 
racó de festes, un treball que sempre aca-
bava amb disgustos perquè els que més fe-
ien discutien amb els qui només miraven. 
Va ser l’últim dels enfrontaments que vaig 
haver d’aguantar en l’inici de la Festa i vaig 
decidir no tornar a repetir l’experiència. Un 
dia d’estiu Silverio va vindre al despatx per 
a comentar-me que li agradaria ser el meu 
successor i jo, feliç, li vaig dir que sí. 

Aquesta va ser la meua curta experi-
ència en Sèneca, una Foguera en la qual 
la meua filla Rebeca participa des del dia 
que va nàixer i a la qual he estat vinculada 
també des de la distància”.

per què no vaig anar a aquell dinar, però al 
final em vaig poder acostar i em vau ani-
mar a tornar a la presidència. 

El millor d’aquests dos anys va ser 
canviar d’artista. Emilio Miralles ens va 
plantar dos projectes innovadors ‘Siem-
pre existe una ventana’ i ‘Los cinco senti-
dos’, amb els quals guanyàrem un segon 
premi i un primer en segona categoria. 
També va fer les infantils amb molt bons 
resultats, ja que les dues van guanyar el 
primer premi. 

[Fig.9]

[Fig.7] Dama d’Honor 1996, Verónica Rodríguez. Arxiu Sèneca-Autobusos.
[Fig.8] .Dama d’Honor 1996, Carmen Pilar Moreno. Arxiu Sèneca-Autobusos.
[Fig.9] Foguera de 1995 “El universo del artista” de José Iborra “Waldo”. Categoria segona. Arxiu José Iborra.

Silverio Ortiz. President 1995, 1997 i 1998.

[Fig.8][Fig.7]
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Diandra Marqués va ser triada Dama 
d’Honor de la Bellea del Foc Infantil, igual 
que ho havia sigut la seua germana uns 
anys abans, amb la consegüent broma 
amb Irene i Germán als quals els déiem 
que tenien endoll. Evidentment no hi havia 
endoll perquè l’elecció encara se celebra-
va per sorteig.

Però el nostre objectiu era plantar la 
foguera en categoria especial l’any 2000. 
Es complien 50 anys de la primera vega-
da que Sèneca havia plantat en la màxi-
ma categoria i era una bona excusa per a 
intentar-ho. Vam posar en marxa el ‘Pro-
jecte 2000’, perquè persones vinculades 
a la nostra història i amics de cadascun 
de nosaltres, aportaren una quantitat que 
serviria per a fer el salt. Es van aconseguir 
moltes col·laboracions i el projecte va ser 
una realitat.

Els actes de la Presentació de les 
Bellees, Estefanía Navarro i Verónica Ro-
dríguez, els vam celebrar a l’Aula de Cul-
tura amb dos espectacles tradicionals, ja 
que en els meus dos anys vam reprendre 
la defensa de la cultura i les tradicions 
com a senyal d’identitat de Sèneca. Va 
ser molt especial el moment del comiat 

d’Ana Belén, Bellea de 1995, que es va 
anar despullant del seu trage tradicional 
per a quedar-se amb un de ballet, la seua 
gran passió, i ballar sobre una música 
emotiva mentre recordava la seua experi-
ència en la Festa.

Dels dies de Fogueres el que més 
recorde és la sintonia amb algunes per-
sones, especialment amb Miguelo, i el 
bon ambient. Com a anècdota negativa, 
l’enuig perquè la comissió em va deixar 
en el districte i tots se’n van anar en un au-
tobús a recórrer fogueres. La persona que 
vaig deixar encarregada de dir que m’es-
peraren cinc minuts no ho va dir i allí em 
vaig quedar tirat. Vaig anar, quasi corrent, 
fins a Benalua, que sabia que era la prime-
ra comissió a visitar, i m’hi vaig incorporar. 
Després del xicotet enuig van vindre els 
riures i vam gaudir tots junts.

Per motius familiars vaig haver de 
deixar la Foguera i em vaig desvincular 
fins al punt que la Festa no m’enganxa i 
aprofite aquests dies per a organitzar al-
gun viatge. Us seguisc des de les xarxes 
socials i m’alegre amb cada èxit de Sène-
ca. Enguany compteu amb mi per a cele-
brar l’aniversari com a part de la història”.

[Fig.10] Presentació infantil 1998 celebrada al Teatre Arnixes. Arxiu Sèneca-Autobusos.
[Fig.11] Diandra Marqués, Bellesa infantil 1998 el dia de la seua presentació. Arxiu Sèneca-Autobusos.
[Fig.12] Entrada pel corredor del Teatre Arnixes de les representats de la Foguera infantil i la Bellesa   
del Foc. Arxiu Sèneca-Autobusos.

[Fig.12]

[Fig.10]

[Fig.11]
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Li vaig demanar a Juan Carlos que col·laborara en aquest llibret per a contar les 
seues vivències en una llarga etapa en la qual vaig estar absent de la Foguera. En aqueixa 
època, vaig deixar Sèneca per a fundar la Foguera Port d’Alacant, uns anys meravellosos 
que van marcar la meua vida personal. Em va demanar una mica de temps,  però ha valgut 
la pena, perquè Juan Carlos ens relata els seus records i completa els fets i les anècdotes 
d’una part del camí recorregut.

Juan Carlos Vizcaíno. 
Delegat de Cultura i secretari 1987 – 1996

Encara que en els meus dos primers 
anys com a foguerer vaig pertànyer -per la 
generositat de José Ángel Guirao- a la co-
missió de Plaça de Gabriel Miró, des que 
vaig conèixer Andrés Lloréns vaig compar-
tir amb ell tant una amistat personal -pro-
longada fins a hui-, com la seua manera 
d’entendre la Festa com un element propi 
de la nostra cultura popular. Aquesta cir-
cumstància, i el fet de conèixer persones 
del seu entorn que ja formaven part de la 
seua comissió, és el que em va incitar a 
formar part de Sèneca-Autobusos a partir 
de l’estiu de 1987.

Era el tercer any que aquesta es-
tava presidida per Pedro Luis Sirvent, 
obstinat a consolidar una de les seues 
grans aportacions, com seria la instal·la-
ció d’una barra dins del racó, que havia 
aconseguit als vells ‘Pavellons’, a fi de 
recaptar fons per al pressupost de l’exer-
cici. Vaig ser fins i tot una de les perso-
nes que, durant poques setmanes, es va 
encarregar d’aquesta barra -recorde que 
era allí quan es va conèixer, en el Sorteig 
de Nadal de 1987, que la ‘grossa’ de la 
loteria havia caigut a Alacant, i un cinqué 
premi l’havia venut l’estanquer de l’Esta-
ció d’Autobusos, José Rodríguez Valero, 
per a la seua barraca “Tot és Fum”.

En realitat, aqueix any, Pedro Luis 
ens va deixar, a Andrés i a mi, que triàrem 
artista perquè el de 1987, Santiago Leal, 
no va acabar la foguera plenament, i fins i 
tot va ser denunciat. Per això, vam decidir 

optar per algun artista valencià que des-
tacara per línies més o menys modernes, 
tal com es començava a generalitzar en 
les fogueres. Al final, ens vam centrar en 
Juan Miguel Delegido -ja desaparegut- i 
Vicente Almela. Però el cas és que, en cri-
dar Almela en primer lloc, vam sintonitzar 
immediatament amb ell, la qual cosa va 
fer que ens presentara un projecte simi-
lar al que finalment es va plantar, encara 
que indicant-li que aqueix Neptú de rema-
tada tinguera el rostre de l’alcalde Las-
saletta, i la crítica de les seues escenes 
fora d’abast municipal, com així succeiria. 
La foguera “El Neptuno d’Alacant” va ser 
un èxit, triomfant en tercera categoria i 
rebent fins i tot el premi únic a la Millor 
Crítica Municipal. Almela continuaria 
plantant en aquesta comissió durant els 
tres anys posteriors.

També ens vam fer càrrec de la pre-
sentació de la bellea 1988, Rosa María 
Egea, elaborant un bell espectacle audio-
visual -crec que va ser el primer d’aques-
tes característiques que es va realitzar en 
el context foguerer- titulat “Mediterráneo”, 
utilitzant per a això belles diapositives del 
gran fotògraf alacantí Basilio F. Martínez 
Baeza -amic personal i company de banc 
d’Andrés- i l’actuació d’alumnes del ballet 
de Vilma Ñeco. Va ser un acte elegant i 
magnífic que va rebre el primer premi de 
presentacions en acte cultural tancat.

Finalment, els dos vam assumir el lli-
bret, intentant buscar una publicació mo-

Exercici 1987/88

[Fig.15]

[Fig.14]

[Fig.13]

[Fig.13] Celebració del dia de la Mona el 1987. Arxiu Juan Carlos Vizcaíno.
[Fig.14] Sopar de la Presentació de la Bellesa i Dames d’Honor de 1988. Arxiu Juan Carlos Vizcaíno.
[Fig.15] Desfilada de l’Ofrena de flors de 1988. Arxiu Juan Carlos Vizcaíno.
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desta, encara que procurant que tinguera 
el suficient interès a través de les seues 
col·laboracions. Vam aconseguir les del 
director del Museu Arqueològic, Enrique 
Llobregat, el folklorista Andreu Cremades 
i Moll, el músic Bernabé Sanchís, l’artista 
Ramón Marco, la bellea del foc Aránzazu 
García… Fins i tot un escrit del president de 
la Generalitat, Joan Lerma -l’escrit d’acom-
panyament del qual, encara el conserve, 
estava signat pel seu cap de premsa de 
llavors, Joaquim Puig Ferrer, l’actual presi-
dent-. Vaig aconseguir una bella portada 
en tinta xinesa, dibuixada pel meu gran 
amic Rafael Gonzalvo, de València, i fins i 
tot vaig realitzar l’’Explicació i relació de la 
foguera’, que va aconseguir el premi que en 
aquesta faceta atorgava la Comissió Ges-
tora. No obstant això, a nivell d’impremta, 
la publicació deixava bastant a desitjar, la 

qual cosa ens va deixar un agredolç sabor 
d’insatisfacció.

Recorde poc de la vivència durant 
aquelles grans festes de 1988, ja que es-
tava més centrat en la meua ajuda com a 
component de la Subcomissió de Comis-
sió  Gestora, sobretot a l’hora de col·la-
borar en l’organització de les desfilades 
o en el repartiment de banderoles en el 
Lliurament de Premis, que aquell any es 
va realitzar per primera vegada a la tri-
buna de la Rambla. Potser aquella major 
implicació és la que va fer que Pedro Luis 
i jo ens distanciàrem -coses de joves- i, 
passades les festes, abandonara la co-
missió, com van fer altres components, 
per diferents motius, sense la menor in-
tenció de tornar-hi. El destí, a vegades, 
s’escriu amb les línies tortes, i ens pro-
porciona sorpreses inesperades.

Durant les fogueres de 1990, de 
mans de nombroses persones pròximes 
a Andrés, tots ells antics companys de la 
foguera, es plantejava la possibilitat de 
presentar algú que poguera rellevar Pedro 
Luis Sirvent en la presidència. És cert que 
les seues maneres eren poc ortodoxes, 
també que el pobre comptava amb una co-
missió molt curta. Quan escoltava aques-
tes intencions, no sols mai hi participava, 
sinó que en el fons desitjava que el relleu 
no es produïra, ja que això quasi, quasi, 
forçaria que hi retornara, una cosa que no 
estava entre les meues preferències. 

El cas és que finalment es va acon-
seguir convèncer Conchi Moragues, una 
incansable foguerera de tota la vida, per-
tanyent a Sèneca, perquè es llançara a 
postular-se com a presidenta. Ella i el seu 
grup van mobilitzar veïns amb els quals 
mantenien estreta relació i, contra tot pro-
nòstic, van aconseguir véncer  Pedro Luis. 
Recorde que la vesprada de l’elecció, va 
entrar José Ángel Villas a la seu de Co-
missió Gestora de l’Estació d’Autobusos, 
dient eufòric a Andrés “Hem guanyat!”. 
Com podreu suposar, el meu cabreig inte-
rior va ser tremend.

No obstant això, esperonat per 
‘Nino’, al final vaig fer el que no desitjava, 
i cal reconèixer que estava completament 
equivocat, ja que es va iniciar un període de 
sis anys, en el qual vaig gaudir de merave-
lloses experiències -també no pocs disgus-
tos- dins d’aquesta comissió, la qual vaig 
estar a punt de presidir en dues ocasions, 
encara que el bon criteri em va fer desis-
tir-ne. Conchi va prolongar aqueixa estela 
de treballadora incansable, acceptant els 
suggeriments dels qui la vam acompanyar, 
de manera especial d’Andrés. Com que es 
tractava d’un conjunt on dominava l’amis-
tat, la companyonia va ser permanent.

En contraposició, la manera amb la 
qual es va desallotjar Pedro Luis, li va as-
sentar molt malament, a aquest i al seu 
germà, la qual cosa va iniciar una ene-
mistat que es va prolongar durant un pa-

rell d’anys –En la qual un no va tenir res 
a veure! -. Per fortuna, allà pel 1993, les 
aigües de l’amistat van tornar al seu llit.

A l’hora de triar artista, en primer 
lloc, vam intentar aconseguir que José 
Iborra Barbancho “Waldo” debutara amb 
nosaltres. No aconseguírem convén-
cer-lo i aqueix any es va dedicar a col·la-
borar amb Francisco García Parra, però 
vam deixar la porta oberta al futur, com 
així succeiria. Per això, renovàrem la pre-
sència de Vicente Almela, suggerint-li que 
realitzara un disseny a manera de la popu-
lar historieta “Rue del 13 Percebe”. Fruit 
d’això, va ser l’originalíssima “La caseta… 
de nostra terreta”, de nou amb sucosa 
crítica municipal, amb la qual el distric-
te va retornar a 3a Categoria -1.000.000 
de pessetes de pressupost-, obtenint un 
nou triomf en aquesta, així com el premi 
únic a la Millor Crítica Municipal. Aquell 
va ser l’any de relleu en l’alcaldia d’Alant, 
per la qual cosa suggerírem a Almela que 
realitzara una escena d’ambient taurí que 
simbolitzara aquest relleu, plantejant l’al-
calde eixint i l’entrant vestits de toreros, 
amb tal èxit que el grup va quedar en 
tercer lloc en les votacions de l’Exposi-
ció del Ninot, amb 201 vots i va rebre el 
premi al millor ninot de la seua categoria. 
Amb aquestes figures, vam participar en 
la Cavalcada del Ninot, pujant-lo damunt 
d’un 600, i envoltant-lo i cobrint tota la 
comissió en un gegantesc capot, d’on so-
breeixien els nostres caps, la qual cosa 
ens va permetre guanyar el segon premi 
de la desfilada.

També procuràrem elevar la impor-
tància de la foguera infantil, per a la qual 
cosa vam buscar el jove Andrés Europa 
-que el 1992 es va incorporar a la comis-
sió-, en aquells anys el deixeble més re-
conegut del taller de Paco Juan. Curiosa-
ment, mai he pogut trobar cap fotografia 
de la infantil de 1991, que versava sobre 
els perills de la contaminació.

No recorde, per més que m’esforce, 
com va ser la presentació que vam fer 

Exercici 1990/91
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[Fig.16] Foguerers i foguereres davant la Foguera infantil de 1988 obra de Javier Capella. Juan Carlos Vizcaíno.
[Fig.17] Juan Carlos Vizcaíno a la Cavalcada del Ninot de 1988. Arxiu Juan Carlos Vizcaíno.
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aqueix any, encara que vam rebre el 2n 
Premi en Acte Cultural Tancat. Sí que re-
corde, no obstant això, el llibret que vam 
elaborar Andrés i jo, en el qual editàrem 
un dels primers monogràfics inserits en 
aquestes publicacions festives -si no el 
primer-. Es tractava d’establir, a través 
d’una selecció de notícies de premsa, el 
recorregut de les Fogueres a partir de l’ar-
ribada de la democràcia municipal. Ho 
vam fer en dos llibrets successius, i la 
primera part de “Rotativos para la Fiesta” 
abordava les notícies de premsa editades 
entre 1979 i 1987. Vam editar el contingut 
d’aquest monogràfic també de manera 
separada a la publicació, i aconseguírem 
un valuós segon premi, només per davall 

del de Port d’Alacant, dins d’unes edicions 
més costoses i menys cuidades que les 
dels nostres dies. De nou, vaig aconse-
guir, amb els versos escrits, el premi a la 
Millor Explicació de Foguera en el Llibret.

En Fogueres en Nadal vam fer un 
esmorzar per a veïns i fogueres amigues, 
així com una desfilada pels carrers del 
districte. I abans de fogueres vam viatjar 
fins a València, per a participar en el con-
curs de Canal Nou -TVV “El Xou de Joan 
Monleón”, tan de moda aquells anys. Per 
les al·lusions que figuraven en la nostra 
foguera, vam rebre el 2n Premi de Crítica 
Televisiva, convocat pel canal autonòmic, 
i una nit de fogueres, el mateix Monleón 
ens va visitar al nostre racó.

Es commemorava el 60 aniversari de 
Sèneca, i decidírem, d’alguna manera, tirar 
la casa per la finestra. D’entrada, Andrés i 
jo vam aconseguir convéncer José Iborra 
Barbancho per a realitzar la nostra foguera. 
Sempre ens sentirem orgullosos d’haver 
apadrinat un dels artistes més avantguar-
distes i creatius de la història de la nostra 
Festa, que va brindar a aquest districte pro-
postes inoblidables, a més de ser una ex-
cel·lent persona. A “Waldo”, calia deixar-lo 
al seu aire, i vam pressupostar milió i mig 
de pessetes, elevant la foguera a 2a Cate-
goria. També se’n van invertir 300.000 en la 
foguera infantil, que de nou realitzaria An-
drés Europa, per a una xicoteta comissió 
que funcionava de manera autònoma, amb 
pressupost propi i que en aquests anys era 
de les poques que realitzava llibret infantil.

D’aquell any, recorde la incorporació 
de Rafael Bonmatí, amic personal de Leo-
cadio Morales, qui en va fer d’introductor. 
Recorde que la sornegueria de Rafael va 
xocar en un primer moment amb alguns 
dels foguerers, encara que amb mi va sin-
tonitzar des del primer moment. No obs-
tant això, prompte es va revelar la condi-
ció d’autèntic cavaller de Bonmatí, la seua 
generositat, honestedat i capacitat de 
treball. Encara que va morir fa ja bastants 
anys, sempre el tindré en el meu record. 
Molt prompte s’incorporaria a la comissió 
la seua dona, Pepita, una dona encanta-
dora, sempre integrada, divertida, i amb 
una classe exquisida.

Ja llavors s’havia format un grup 
compacte d’amics format per Nino, Conc-
hi Moragues, Reme Fernández, Silverio 
Ortiz i jo, als quals se sumarien, malgrat 
la seua diferència d’edat, els citats Rafael 
Bonmatí i la seua esposa. Començava el 
que per a mi  va ser el millor d’aquesta eta-
pa; la companyonia d’un grup de foguerers 
que, a través de la foguera, vam canalitzar 
alguns dels millors anys de la nostra jo-
ventut ja tardana. Cada dos per tres que-
dàvem de nit per a sopar, prendre copes, 
jugar a les bitles… Ho vam passar molt bé.

Hi ha una anècdota que quasi ningú 
sap, com va ser la cerca d’un mantenidor 
de prestigi per a l’acte de presentació, per 
al qual vam considerar la possibilitat de 
dues figures del món del cinema, àmbit 
al qual em situava ja molt pròxim. D’una 
banda, vam aconseguir l’adreça del jove 
Antonio Banderas, que ja llavors comen-
çava -en la guia de Madrid figurava el seu 
nom complet, José Antonio Domínguez 
Banderas- al qual vam escriure sense re-
bre resposta. No sé quina cara posaria 
quan rebera l’escrit proposant-li aquest 
nomenament! La segona opció va ser la 
del director Luis García Berlanga. Per a 
això, vam aconseguir, mitjançant escrit 
del director de la Filmoteca Valenciana, 
Ricardo Muñoz Suay, la seua adreça a So-
mosaguas. Li enviàrem un escrit signat 
per Andrés i setmanes després es va re-
bre la resposta, en una càlida carta escrita 
per Berlanga de pròpia mà, que conserve 
com un tresor. En ella es disculpava per 
no poder acceptar l’oferiment, però ens 
enviava el seu telèfon per a telefonar-li. 

Recorde que l’acte de presenta-
ció va comptar amb un nou audiovisual 
de Basilio F. Martínez, en un acte titulat 
“Alacant… noche y día”. Una de les seues 
estampes versava sobre la degradació 
que vivia llavors el barri antic, en contra-
posició amb la força de la processó de la 
Germandat de la Santa Creu. Per a donar 
més força a l’estampa, ens vam posar en 
contacte amb aquesta germandat, a fi que 
en un moment donat de l’audiovisual apa-
regueren pel corredor un grup de germans 
de fila amb el seu caputxó, avançaren cap 
a l’escenari i se n’anaren pels laterals, 
mentre es projectaven imatges de la San-
ta Creu i la seua processó. Finalment, van 
venir un grup de confrares amb les seues 
vestes, però sense el caputxó i en el mo-
ment d’eixir -Andrés i jo sempre ens trobà-
vem a dalt coordinant els llums- aquests 
es van parar enfront de l’escenari, cridant 
Santa Creu!, però sense eixir-se’n pels la-
terals. Nino i jo ens vam mirar paralitzats, 

Exercici 1991/92
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[Fig.18] Cercaviles de Fogueres en Nadal, 1990. Arxiu Juan Carlos Vizcaíno.
[Fig.19] Esmorzar nadalenc, 1990. Arxiu Juan Carlos Vizcaíno.
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fins que finalment vaig haver de baixar 
corrent i d’aquella manera assenyalar-los 
que es retiraren, interrompent el desen-
volupament de l’acte per uns segons que 
van semblar segles. Coses que passen…

Vam realitzar al racó un concorregut 
acte de presentació de la maqueta de la 
foguera 92, que finalment es va oferir com 
un disseny plenament renovador, utilitzant 
materials naturals, fustes al descobert i 
tractades de manera artística. Una cosa 
totalment nova, a la qual s’uniria el fet que 
la foguera disposara d’un escenari, en el 
qual una nit de fogueres es va organitzar 
una desfilada de models organitzada pel 
mateix “Waldo”, sempre amb les seues 
creatives iniciatives.

Quant al llibret, vam redoblar l’apos-
ta de l’any anterior, prolongant aquell mo-
nogràfic “Rotativos para la Fiesta”, amb el 
record de les publicacions generades entre 
1987 i 1992, en realitat, el període de Con-
rado Albaladejo com a president de la Co-
missió Gestora. La publicació va albergar 
una prestància molt superior a la de l’any 
anterior, comptant de nou amb una porta-
da dibuixada amb tinta de colors de Rafa-
el Gonzalvo, i vam incorporar-hi també un 
recorregut per les fotos i els esbossos de 
totes les fogueres plantades en la història 
del districte, inserint-hi les dades sobre ar-
tistes, premis, presidents i bellees. De nou, 
vam aconseguir un segon premi en aques-
ta faceta. Es va presentar la publicació a la 
nostra seu social, i va donar la casualitat 
que aquella mateixa vesprada, el president 
Joan Lerma tenia un acte a l’Aula de Cul-
tura de la CAM. Per això, vam acudir-hi i li 
vam regalar la publicació per a la qual ens 
havia oferit un saluda per a commemorar 
el 60 aniversari de la foguera.

També vam pujar diversos compo-
nents de la comissió per a actuar com a 
públic en l’enregistrament d’un especial de 
Fogueres en Canal Nou -TVV. Encara que 

llavors un no estava molt posat en matè-
ria musical, recorde l’actuació del pianista 
de fama mundial Chick Corea i també la 
del grup “Revólver”, el cantant del qual, el 
mig alacantí Carlos Goñi, va haver de re-
petir en bastants ocasions la seua actua-
ció, sense recordar-ne la causa.

En fogueres va ploure molt la nit de 
la plantà. Havíem portat a l’Exposició del 
Ninot una figura de l’alcalde Ángel Luna 
ficat en un barril per a constatar l’escàs 
pressupost municipal, que ens va propor-
cionar el premi al millor ninot de la seua 
categoria. A l’hora de rematar la plantà, la 
molesta pluja nocturna va deslluir la nit, i 
allí vaig estar posant i donant forma amb 
una fusta a l’arena que circumdava la in-
novadora foguera, que he de dir que va evi-
tar que l’aigua s’internara dins del seu cor. 
Aquella nit molts vam dormir al racó, i al 
matí següent, entre el jurat, estava el nos-
tre estimat amic, el mestre Ramón Marco, 
qui, malgrat tot, va relegar-la a un quart 
premi, en un any d’enorme competència. 
Quan temps després li ho vaig retraure 
afectuosament al “Mestre”, aquest, amb la 
seua ironia particular, va assenyalar que la 
rematada estava configurada en línia rec-
ta. Malgrat això, crec que vam plantar una 
foguera magnífica, monumental, a la qual 
podíem pujar i fer-nos fotos en la seua re-
matada formada per forts taulers de fusta 
treballada, i al peu de la qual s’oferien uns 
baixos plens d’escultures d’autèntic art 
modern, inèdites en la nostra estètica.

També va ser magnífica la foguera 
infantil, en segona categoria, encara que 
vam tenir la mala sort que aquesta la va 
visitar un jurat inepte que va deixar de-
serts els seus premis, ja que cap fogue-
ra estava feta per xiquets. El conjunt de 
comissions infantils afectades vam orga-
nitzar una monumental xiulada al matí del 
23 de juny, enfront de la façana de l’ajun-
tament, com a protesta.

[Fig.20] [Fig.21]

[Fig.22]

[Fig.20] Foguerers de Sèneca en la plantà de 1992 de José Iborra “Waldo”. Arxiu Juan Carlos Vizcaíno.
[Fig.21] Conchi i Juan Carlos a l’Ofrena de Flors de 1992. Arxiu Juan Carlos Vizcaíno.
[Fig.22] Cercaviles de Fogueres en Nadal, 1992. Arxiu Juan Carlos Vizcaíno.
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Com siga que Andrés i jo ens sentí-
em bastant desenganxats dels últims pas-
sos de la Gestora de Conrado Albaladejo 
de la qual formàvem part, i intuint que Con-
rado s’hi tornaria a presentar, encara que 
de cap manera prosseguiríem en aquesta, 
ja abans de fogueres, en la comissió es te-
nia la certesa que Nino seria president de 
Sèneca d’una vegada per sempre. Conchi 
estava cansada del càrrec, i tots nosaltres 
esperàvem que qui era el líder natural de 
la comissió, finalment l’encapçalara. Tot 
estava disposat, però en els primers dies 
de juliol un grup de fogueres va il·lusionar 
Nino a encapçalar una candidatura -de la 
qual també vaig formar part- a les pròxi-
mes eleccions a Comissió Gestora. Aque-
lla circumstància va portar que Silverio 
Ortiz -gran foguerer, millor amic i persona 
d’absoluta confiança- ocupara aquest càr-
rec, mentre nosaltres ens vam endinsar en 
una esgotadora campanya electoral que fi-
nalment vam perdre, i en la qual va resultar 
elegit president Luis Botella.

Després de la decepció de les elec-
cions, tots vam entendre, i Silverio, el pri-
mer, que era l’oportunitat d’oferir la presi-
dència a Nino, inicialment considerada. 
Li vam organitzar un sopar homenatge, 
i allí li va fer l’oferiment, que Andrés va 
acceptar, iniciant-se dos extraordinaris 
exercicis que recorde amb enorme afec-
te, tant per les ganes que teníem de fer 
coses, com per la companyonia d’aqueix 
estret grup d’amics, al qual caldria afegir 
la incorporació de Rafael Jesús Bonma-
tí, fill de Rafael pare, la seua núvia, Isabel 
Torregorsa, i l’amic de tots dos i llavors 
jove advocat Luis Santamaría. Les inofen-
sives vetlades nocturnes eren constants. 
Com ho passàvem de bé! Era un plaer 
quedar els caps de setmana per anar a 
presentacions i gaudir de vetlades en les 
quals a vegades se’ns feia de dia. Anar 
cada dos per tres al Pub Comodín   -gran 
col·laborador de la foguera- a prendre co-
pes i cantar al karaoke -no en el meu cas, 
totalment negat per a això-.

De cara a 1993, vam comptar com 
a bellea amb Isabel Torregrosa, una dona 
que va descobrir la Festa i s’hi va lliurar 
sense descans, i que, a més, era besneta 
del mestre Luis Torregrosa, compositor 
del nostre himne fester. Per això, l’acte de 
presentació es va titular “Músiques”, l’epi-
centre del qual descrivia el moment d’ins-
piració de Torregrosa, a l’hora de compon-
dre els pasdoble “Les Fogueres de Sant 
Joan ”. Va ser un acte molt elegant en el 
qual vam comptar com a mantenidor amb 
el veterà Raúl Álvarez Antón, i en el mo-
ment del lliurament del trofeu, aquest es 
va trencar, havent de dissimular a l’esce-
nari que estava incomplet, i amb posterio-
ritat lliurar-li un altre trofeu similar, també 
confeccionat per Pedro Soriano.

Quant al llibret, ens vam obstinar en 
una publicació de descomunal tasca, ja 
que sota el monogràfic “Testimonis d’una 
Festa”, vam fer fins a dotze entrevistes a 
personalitats significatives del passat i el 
present de les Fogueres. Van ser verta-
ders testimonis orals, amb qüestionaris 
elaborats, intentant traure els records i 
les opinions de figures tan dispars com 
l’exalcalde Lassaletta, Pedro Soriano, 
Pascual Domínguez, Muñoz Fructuoso, 
José Ángel Guirao, Luis Amat, Josep 
Amand Tomàs, Alicia Crevillén, Miguel 
Castelló Villena, Alfredo Aracil, Miguel 
Díaz o Raúl Álvarez Antón. Crec que qua-
si cap dels entrevistats, o molt pocs, han 
protagonitzat en les seues trajectòries 
entrevistes del calat d’aquestes, que es 
van realitzar amb la voluntat d’aprofundir 
en la memòria col·lectiva de la Festa. La 
publicació -les entrevistes van aparèixer 
de manera bilingüe-, va reiterar un segon 
premi de llibret, i el tercer dels atorgats 
per la Generalitat Valenciana a l’ús  del 
valencià (150.000 pessetes).

En la comissió es van incorporar 
igualment altres persones, com Charo 
López Ferrer, els germans Miguel i Román 
Moreno Melero, Pilar de Vicente, o com-
ponents de la candidatura d’Andrés a Co-
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missió Gestora, com Pedro Bellido -qui va 
traslladar la inquietud cultural al seu re-
torn a la presidència de Virgen del Reme-
dio-La Paz a l’any següent-, Juan Carrillo o 
Francisco Rioja.

Vam reprendre la confiança en José 
Iborra com a artista de la nostra foguera, 
mantenint pressupost en segona catego-
ria, qui ens va realitzar una obra molt prò-
pia de la seua estètica, però que al mateix 
temps connectava de manera renovada 

amb l’estètica de bastidors tradicional 
a Alacant diverses dècades arrere. L’ori-
ginalitat de la seua tècnica -no portava 
tanques, que se simulaven amb xicotets 
muntons d’escaiola que envoltaven el 
conjunt- la va fer triomfadora en segona 
categoria. També vam rebre el Premi de 
la Conselleria de Turisme en la seua cate-
goria, i prèviament, vam obtenir de nou el 
premi al millor ninot de segona. Per part 
seua, vam recuperar José Muñoz Fructu-

[Fig.23]

[Fig.24]

[Fig.23] Comissió de la Foguera, 1993. Arxiu Juan Carlos Vizcaíno.
[Fig.24] Lliurament de premis de 1993. Arxiu Juan Carlos Vizcaíno.
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Va ser aquest un any gloriós per a 
la nostra foguera. D’entrada, vam elevar 
l’import de la foguera a dos milions, enca-
ra que enquadrada en segona categoria. 
En un primer moment, “Waldo” ens va pre-
sentar una primera maqueta -de la qual 
conserve fotografia- que poc després va 
desestimar en favor de la finalment de-
cidida, titulada “En busca de Sant Joan”. 
Vam presentar la maqueta en un acte 
multitudinari desenvolupat a l’aire lliure a 
la cantonada de l’estació, on comptàrem 
amb la presència de moltes comissions. 
Va ser un primer gir del destí. El segon, 
comprovar com un parell de mesos abans 
de festes, amb una remodelació de cate-
gories efectuada en la Comissió Gestora, 
la nostra foguera era una de les afecta-
des en ser elevada a primera categoria, 
competint amb altres de pressupostos 
molt més elevats.

Aquell any es va incorporar a la 
comissió, donat l’afecte que ens tenia a 
Nino i a mi -Com el trobe a faltar!-, l’enca-
ra incipient artista de fogueres Francisco 
Vázquez. Ens va animar que la comissió 
férem un playback que es va oferir a di-
rigir-nos, suggerint escenificar la cançó 
d’Annie Lennox que apareixia en la pel·lí-
cula Drácula, de Francis Ford Coppola. El 
cas és que es va posar a dirigir-nos amb 
mètodes tan entusiastes com poc expedi-
tius, fins al punt que va provocar un males-
tar general, i a punt va estar d’enfrontar la 
comissió, havent Andrés de reconduir-la. 
Va ser la primera i última vegada en què 
vaig participar en una d’aquestes actuaci-
ons, i recorde que, després d’actuar al pa-
ranimf de la Universitat, el pobre Vázquez 
es trobava allunyat de nosaltres, tement 
alguna reprimenda, que mai es va produir. 
Per fortuna, l’amistat amb ell es va acréi-
xer amb el pas dels anys.

En ‘Fogueres en Nadal’, de 1993, vam 
fer una cercavila conjunta les cinc fogue-
res de l’entorn -Calvo Sotelo, Maisonnave, 
Parque-Plaza de Galicia (ja recuperada la 
relació amb César Sirvent), Oscar Esplá i 

nosaltres- culminant la jornada un dinar de 
germanor als Salones Maisonnave.

Mentrestant, vam fer una presenta-
ció dedicada a la figura de l’artista, comp-
tant una vegada més amb un guió que 
permetia balls i fins i tot un nou sainet, 
com en anys anteriors. A l’escenari, vam 
incorporar com a decorat elements artís-
tics procedents del taller de Pedro Soria-
no, i vam comptar com a mantenidor amb 
Francisco ‘Kiko’ Sánchez Luna, medallista 
olímpic en la modalitat de vela. La bellea 
1996 era la guapíssima Esther Navarro, la 
qual, amb fonament, esperàvem que fora 
distingida amb el ceptre de la Festa. No 
aconseguir-ho va suposar per a tots una 
profunda decepció.

Quant al llibret, vam fer una altra 
barbaritat, incorporant-hi dos continguts 
complementaris, que en tots dos casos se 
centraven en la importància de la parcel·la 
plàstica de les nostres fogueres, que ja ha-
via expressat la nostra presentació. D’una 
banda, vam introduir una monografia titu-
lada “Una posguerra de cartón”, en la qual 
s’oferien comentades les imatges de qua-
si cent fogueres plantades en les dèca-
des dels 40 i 50, establint una mirada so-
bre l’estètica generada en aquells difícils 
anys. Però al costat d’aquesta, ens vam 
embarcar en una ambiciosa enquesta, 
denominada “Las mejores fogueres de la 
historia”, en la qual ens van respondre fins 
a 73 foguerers i afeccionats, donant com a 
resultat que la triada era la de Benalua de 
1981, “Amanecer”, obra de Pedro Soriano, i 
triomfadora aquell any. Va ser una publica-
ció densa, però de la qual em va decebre la 
falta de prestància, ja que s’havia imprès 
en paper brillant d’escàs gramatge. El meu 
desconsol es va tornar en sorpresa, en 
conèixer que ens van concedir el primer 
premi de llibrets d’aquell exercici.

Aquell any s’incorporarien a la co-
missió noms com Jaime Cortadellas, i 
gràcies a la gestió de Paco Rioja es va 
aconseguir que el cap d’electrodomèstics 
Ernesto -on treballava Rioja- accedira a 
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plantant-nos un deliciós i airós monument 
que va rebre el segon premi de segona ca-
tegoria. Aquell any, vam ser una de les co-
missions guardonades com a ‘exemplars’ 
pel Gremi d’Artistes.

Donada l’amistat que Andrés te-
nia amb el seu president, Juan Francis-
co Vera, els primers mesos de 1993, ens 
vam agermanar amb la foguera Tómbola, 
en sengles actes realitzats a les nostres 
respectives seus socials. Això implicava 
que les comissions en les dates centrals 
de festes haurien de desfilar en la seua fo-
guera germana.

Aquest any vam convocar les I Jor-
nades “La Fiesta a debate”, celebrades a 
la sala d’actes del Banc d’Alacant, on vam 
comptar amb la presència de destacades 
personalitats de la festa i la cultura de la 
ciutat. Com que érem una mica les “bès-
ties negres” de la nova Comissió Gesto-
ra, la veritat és que anàvem al nostre aire, 
amb moltes ganes de fer coses, i a més, 

les gaudíem, màximament en l’entorn 
d’amics en què ens trobàvem.

A l’hora de participar en la Cavalcada 
del Ninot, es va llogar un vell autobús i tots 
els components de la foguera vam utilitzar 
velles samarretes propietat de l’Hércules, 
gestionades per la nostra amiga Sandra 
Maestro, i d’aquella manera vam formar una 
comitiva bullanguera sense ànim de com-
petir, però sí que de passar una bona estona 
en la desfilada. Desgraciadament, l’autobús 
es va calar una vegada acabada la nostra 
participació, i vam haver d’espentar-lo per a 
retornar-lo a la nostra demarcació.

Recorde que en el sopar de càrrecs 
d’honor d’aquest any -he oblidat on es 
va celebrar- comptàvem entre el quadre 
d’honor amb la regidora del PP, Elsa Mar-
tínez i amb Toño Peral -hui edil de l’Ajun-
tament-. Tots dos van estar asseguts a la 
meua taula, es van conèixer, se’n van anar 
plegats del sopar… i als pocs mesos, es 
van casar. Pot dir-se que en Sèneca es va 
gestar involuntàriament el seu matrimoni.

[Fig.25] [Fig.26]

[Fig.25] Juan Carlos i Andrés Llorens a l’ultim cercaviles de les Fogueres de 1993. Arxiu Juan Carlos Vizcaíno.
[Fig.26] Presentació de la Bellesa i Dames d’Honor de 1993. Arxiu Juan Carlos Vizcaíno.
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ser càrrec d’honor i ens patrocinara i es-
ponsoritzara la il·luminació del districte, 
com així va succeir.

En la Cavalcada del Ninot ens vam 
disfressar amb unes rudimentàries caput-
xes de goma espuma amb la forma del 
“Foguet”, i en l’exposició prèvia, que aqueix 
any es va situar a última hora en uns abar-
rotats baixos de l’ajuntament -incloses les 
escales-, “Waldo” va presentar una com-
posició impressionant, extraordinària, una 
autèntica creació artística, moderna, però 
plenament integrada amb la tradició de 
la nostra plàstica, que va rebre el seu just 
guardó al millor ninot de primera categoria.

Quan vam visitar el taller de l’artista 
al Palamó -que era el d’Agustín Pantoja, 
i on el veterà artista realitzara les seues 
més cèlebres fogueres-, ja es veia que 
tindríem una obra molt especial- La cura 
en la utilització de textures amb materials 
naturals predisposava a contemplar algu-
na cosa fora de sèrie.

I així va ser, quan la vesprada del 
20 de juny s’anaven configurant els vo-
lums solts, però perfectament compos-
tos, donarien com a fruit una foguera úni-
ca, irrepetible, que no dubte a considerar 
l’obra mestra de l’art foguerer plantada 
en aquesta dècada. A poc a poc, s’anava 
formant un conjunt de gran bellesa, amb 
xicotetes i grans formes, la utilització de 
nous materials, als quals aportaria una 
configuració l’ús de grans cordes que en-
trellaçaven el conjunt. La nit de la  plantà 
s’havia corregut ja la notícia d’aquesta ex-
traordinària foguera, i ens va visitar l’alcal-
de, Ángel Luna, qui va acudir amb el seu 
secretari particular de llavors, Conrado 
Albaladejo, quedant tots dos sorpresos i 
ens van dir, amb sentit de l’humor, que ens 
la canviaven per la foguera oficial.

Aquella sensació d’estar davant una 
foguera que saps que marcarà època, es 
prolongaria el matí següent amb la visita 
del jurat de la categoria -entre els quals 
recorde que es trobava Pepe Espadero- i 
que es van mostrar quasi esglaiats davant 

el que contemplaven. El triomf era obligat, 
i així va succeir. La foguera va ser perma-
nentment visitada, el públic arribava a in-
troduir-se en els seus racons -recorde la 
visita admirada de Remigio Soler- i a vega-
des agafava una cadira per a asseure’m al 
costat de la foguera i observar les sensa-
cions i comentaris de la gent. El lliurament 
de premis va ser joiós. A tots els premis 
assenyalats se sumava el de millor activi-
tat cultural, i vam fer que “Waldo” desfilara 
amb nosaltres vestit de ‘saragüells’. Una 
de les nits de fogueres es va realitzar un 
espectacle nocturn entorn d’aquesta obra, 
organitzat per l’artista mateix, entre els va-
lors plàstics que havia convocat, i que fins 
i tot en alguns casos van col·laborar en la 
seua plantà. Aquest és d’un dels meus re-
cords més emocionants com a foguerer, 
haver-nos trobat davant una obra excepci-
onal -potser hui dia no prou recordada- en 
el conjunt d’un any redó.

L’èxit de la foguera gran va tenir la 
seua contrapartida en l’equivalent infantil, 
ja que a Pepe Fructuoso el va agafar un 
any de certa complicació -crec recordar 
que havia estat malalt-, i la foguera que 
ens va plantar, en primera categoria, enca-
ra que correcta, no va respondre a les ex-
pectatives prèvies, sobretot comparant-la 
amb la de l’any anterior. Com que a Pepe, 
a més, no li agradava l’estil de “Waldo”, re-
corde que es va sentir bastant incòmode 
en plantar la seua xicoteta obra.

Aqueix any ens havíem agermanat 
amb la Falla Blanquerías de València -que 
llavors presidia el nostre bon amic Alfredo 
Solaz- qui al març ens va convidar a falles, 
on vam poder assaborir el seu enorme 
èxit amb la cèlebre “falla dels llits”. Ells 
ens van visitar en fogueres i van desfilar 
amb nosaltres, i també en festes vam re-
bre la visita de la fallera major de València 
i la reina de les festes de la Magdalena de 
Castelló. Finalment, en la cremà -que es 
va prolongar molt, donada la densitat de 
la fusta de la foguera- vam traure a coll 
Nino, en plena eufòria.

Malgrat l’entusiasme que atresorà-
vem, en ple estiu, Andrés ens va dir que 
deixava la presidència. Per a mi  va ser un 
autèntic pitxer d’aigua freda. Em va sug-
gerir que assumira el càrrec, però ni per 
un moment m’ho vaig plantejar. Ni em 
veia preparat ni tenia la més mínima il·lu-
sió. Per això, vam convéncer Silverio Ortiz 
perquè assumira el càrrec, la qual cosa va 
permetre oferir continuïtat a la comissió.

Vam decidir prendre’ns una espècie 
d’‘any sabàtic’, i plantejar-nos les coses 
amb tranquil·litat. En aquesta ocasió es 
va incorporar Andrés Colomina a la co-
missió i es va crear el sector “El Riuet”, 
format per les comissions de Sèneca, 
Maisonnave, Parque-Plaza de Galicia, Cal-
vo Sotelo i Diputación-Renfe. Junts, vam 
realitzar de nou una multitudinària cer-
cavila en vespres de dates nadalenques, 
pels principals carrers dels nostres res-
pectius districtes.

Vam acudir a les Falles de València 
1995, compartint l’hospitalitat de la nostra 
falla germana de Blanquerías, participant 
amb ells en l’ofrena de flors, i gaudint de la 
segona falla especial que van plantar, en 
aquesta ocasió dedicada a la indumentà-
ria. Arribada l’hora de la presentació, vam 
optar per contractar l’actuació del grup de 
teatre “Paco Hernández”, i a la fi de març 
es va celebrar aquesta a l’Aula de Cultu-
ra. I va resultar molt bé! comptant com a 
mantenidor amb Luis de Castro. En aca-
bar l’acte, aquest va portar al pub on ens 
preníem una copa el component del grup 
“Tricicle” Joan Gràcia -el guapo del trio- el 
qual va tornar bojos a tots els presents, a 
l’hora de fer-nos fotos amb ell.

Aquest any vam comptar com a be-
llea infantil amb María Luna Abad, filla del 
conegut perruquer José Manuel Luna. El 
seu acte de presentació -nosaltres sem-
pre presentàvem les infantils de manera 

Exercici 1994/95

[Fig.27]

[Fig.27] Rematada de la foguera de José Iborra, “En busca de Sant Joan”, 1994. Arxiu José Iborra.
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separada- es va celebrar a la Llar Provin-
cial, i quan vam acudir-hi ens vam adonar 
que allí es trobava el “tot Alacant”, fins al 
punt que per moments ens vam trobar 
fins una mica desplaçats. José Manuel 
es va bolcar amb nosaltres a l’hora de 
col·laborar, pagant de la seua butxaca 
una mascletà nocturna la nit del 22 de 
juny, que finalitzaria amb un rètol llumi-
nós que deia “María 95”

A l’hora de confeccionar el llibret, 
ens ho vam llevar de damunt en un parell 
de setmanes, en seleccionar una nova 
monografia titulada “¡Los felices 60!”, 
que feia un recorregut fotogràfic i comen-
tat sobre les fogueres més significatives 
d’aqueix decenni. De nou, vam ser premi-
ats amb un segon premi en aquesta face-
ta. Van ser cinc anys de premis succes-
sius en les publicacions de fogueres.

Arribades les festes, finalment vam 
haver de recórrer a un restaurant xinès 
perquè ens exercira com a barra al racó. 
Això va ser motiu de molta broma en la 
comissió, però la veritat és que van com-
plir amb professionalitat la seua comesa. 
En tots aquests anys, el procés d’instal·lar 
i desinstal·lar el racó a base d’uns pesats 
rotllos de cànem que es conservaven i 
s’enganxaven als ferros amb filferros re-
sultava francament pesat. A l’hora d’ins-
tal·lar-lo tot eren alegries, ja que la festa 
s’iniciava, però desmuntar-lo… era un au-
tèntic calvari, i a vegades ens en quedà-

vem pocs desmuntant. En el cas concret 
de 1992, quasi se’ns va fer de dia arreple-
gant aquests elements.

Finalment, en les fogueres planta-
des el 1995, vam tornar a confiar en Ibor-
ra Barbancho, l’adulta amb un pressupost 
d’1.800.000 i tornant a segona categoria. 
Ens va presentar a l’exposició del ninot 
una divertida parella de dolçainers rea-
litzada amb fruites grans tractades. Un 
grup deliciós que predisposava una nova 
gran foguera… que no es va confirmar. 
Endinsat com estava amb el seu debut, 
especialment per a Port d’Alacant, va dei-
xar en segon terme la nostra foguera que, 
malgrat la seua correcció, es va conver-
tir en la menys atractiva, amb diferència, 
de totes les que ens va plantar. Recorde 
que durant la plantà, en veure la nostra 
desafecció, intentava convèncer-nos de 
la seua qualitat, a la qual cosa Nino, en 
bona part recordant les grans obres que 
ens havia plantat amb generositat en 
anys anteriors, li va respondre amb tan-
ta ironia com serenitat “Deixa’ns que no 
ens agrade”. Això sí, ens va plantar una 
magnífica foguera infantil, l’única que va 
realitzar en la seua carrera, tota ella amb 
materials naturals, i que va ser lamenta-
blement ignorada pel jurat. Així doncs, 
se’ns va atorgar el segon premi de sego-
na, que vam rebre amb indiferència, enca-
ra que vam lamentar que la infantil no ob-
tinguera el reconeixement que mereixia.

No recorde quina va ser la raó que va 
fer que Silverio Ortiz deixara la presidèn-
cia. De nou, se’m va oferir assumir el càr-
rec, però de nou ni m’abellia, ni em veia pre-
parat, i a més, ens trobàvem en ple procés 
electoral, que finalment portaria Andrés 
Lloréns al comandament de la Comissió 
Gestora. Per això, finalment vam aconse-
guir convéncer Charo Rodríguez-Bobada 
perquè assumira la responsabilitat de la 
comissió, donada la seua experiència prè-
via com a tal en la foguera Polígono de 
Santo Domingo. He de dir que, en aquest 
exercici, la meua única aportació va ser 

aconseguir la incorporació a la comissió 
del meu gran amic Virgilio Candela. Tam-
bé van entrar-hi antics i rellevants figures 
d’aquesta, com Luis Amat, Josep Amand 
Tomàs, o persones d’enorme prepara-
ció com Ángel Sirvent, que l’any següent 
fundaria i presidiria la nova comissió de 
Parque de las Avenidas. S’acabava per a 
mi el cicle amb aquesta comissió, encara 
que m’hi mantindria aquest exercici, tot 
i que sense implicar-me en quasi cap de 
les seues activitats. Un cicle, en el qual, ho 
reconec, vaig atresorar algun dels millors 
moments de la meua vida festera.

Exercici 1995/1996

[Fig.29]

[Fig.28]

[Fig.28] Comissió de la Foguera de 1994. Arxiu Juan Carlos Vizcaíno.
[Fig.29] Foguerers i foguerers al lliurament de Premis de 1994. Arxiu Juan Carlos Vizcaíno.
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[Fig.1]
Sèneca-Autobusos més que una Foguera és 

una gran família, una família amb un arbre genealògic 
amb gran quantitat de branques que van començar 
a brollar el 1932, quan un grup de deu “senyoretes” 
van fundar la primera comissió, integrada solament 
per dones, que va tindre un afectuós acolliment per 
part de la Comissió Gestora. Una notícia de la qual 
la ciutat es va fer ressò i va donar peu a diversos 
articles d’interés, com el que es troba en el número 
233 de la revista Estampa, amb data de 25 de juny de 
1932, en el qual el titular de la portada citava: “Les 
xiques alacantines i Les Fogueres de San Chuan. 
Enguany s’ha constituït per primera vegada a Alacant 
una comissió femenina per a la construcció d’una 
foguera”.1  El president de la Comissió Gestora en 
aquell moment, el Sr. José Ferrándiz Torremocha, va 
escriure per al periòdic El Luchador, el 31 de maig de 
1932: Hi ha una comissió, la de Pintor Casanova que 
està integrada per belles xiques, entusiastes, valentes, 
modernes. En pocs dies han aconseguit vèncer 
dificultats i constituir-se i posar una nota d’optimisme 
en les sessions de la Gestora. Són com “l’airón” 
guerrer que enfervoreix als lluitadors que els porta al 
triomf, que assegura l’eternitat de la festa. Alacant es 
disposa a ventar prejudicis i aquelles idees absurdes 
que separaven els dos sexes”.2  Aquells inicis, amb el 
nom de Foguera Carrer Quiroga són l’obertura d’una 
història fins a l’actual Sèneca-Autobusos. 

90 anys, en els quals gran quantitat de 
foguereres i foguerers han lluitat perquè Sèneca siga 
un referent en les Fogueres. Ja ho deia el Sr. Antonio 
Misó, tresorer de l’associació l’any 1951 quan li van 
preguntar en un article del llibret d’aquell any “Està 
satisfet de pertànyer a aquesta comissió? Perquè, 

1. Estampa, 1932.
2. Torremocha, cit. en I no Volíem, 2014. 
[Fig.1] Comissió de la Foguera de 1982. Arxiu Amand Tomás.
[Fig.2] Traca al carrer Portugal l’any 1982 coincidint amb el 50 aniversari. Arxiu Amand Tomás

[Fig.2]
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francament ho estic, per haver contribuït amb el meu 
modest esforç perquè el nostre xicotet districte, avui 
dia, siga un, per no dir el primer, dels que més ha fet 
en pro de Les Fogueres.”3  

El pas dels anys ha consolidat Sèneca-
Autobusos com un referent en la defensa de les 
tradicions, la nostra llengua, l’aposta per la música, 
la indumentària, el llibret i especialment la foguera. 
A més, gràcies al treball incansable de totes i tots al 
llarg de la història, en set ocasions, tres en els anys 
cinquanta i quatre consecutives des de 2015, hem 
aconseguit el màxim guardó de les Fogueres: el 
Primer Premi de categoria especial.

 José Girre va escriure un article per al 
llibret de 1951 que citava textualment: “La popular 
Foguera de Sèneca-Autobuses, és una de les 
quals més vivament compleixen aquest afany de 
retorn a l’esperit d’Alacant, perquè l’entusiasme i el 
desvetllament presideixen tots els anys l’executòria 
de l’entusiasta comissió, el treball de la qual ha 
arreplegat més d’una vegada el premi com a òptim 
fruit del seu afany. Afirmar els impulsos, enfortir-
los amb noves perspectives d’èxit i ampliar les 
possibilitats de triomf en benefici de la festa -són la 
base del treball que realitzen-”4. Aquestes paraules 
es podrien traslladar en el temps i estar escrites el 
2022 ja que, Sèneca-Autobusos continua treballant 
amb la mateixa il·lusió i entusiasme per engrandir la 
festa de Fogueres.

En els últims anys, gràcies a la labor dels seus 
components i els èxits obtinguts, Sèneca-Autobusos 
ocupa un lloc important en la història actual de les 
Fogueres i continua creixent sense perdre aquelles 
persones que mantenen la il·lusió intacta des de 

fa temps, algunes d’elles més de 30 anys, per a 
mantindre viva la flama.

Hui dia, som més de 200 associades i 
associats als quals ens uneix el respecte i l’amor 
per la Festa. Tot se sustenta en aquests pilars que, 
com en una gran obra d’arquitectura, necessiten 
ser completament massissos per a no torçar-se. 
Els components de la Foguera són aquella part de 
l’obra que fa que es mantinga en peus i no caiga any 
rere any. Totes i tots hem aconseguit que Sèneca-
Autobusos siga més que una Foguera sòlida, 
convertint-nos en una gran família.

No obstant això, no tot en la història han 
sigut moments fàcils, però amb dedicació, treball 
i perseverança, Sèneca ha pogut ressorgir de les 
cendres capejant les èpoques més difícils. Exemple 
d’això, el 1947, el saluda del llibret citava: “van 
ser vençuts múltiples inconvenients i molt difícils, 
però aquests inconvenients no eren més que 
aclaparament econòmic, la falta de diners, havent 
passat moments de vertadera angoixa i desànim”5. 

El temps canvia, les situacions varien i ara, 
el 2022, afrontem amb més il·lusió que mai les 
Fogueres després de dos anys sense activitat a 
causa d’un maleït virus. En aquests mesos hem 
patit una aturada inesperada que estem remuntant 
amb treball, perseverança i unió. Ja deia, el 1950, 
el Sr. Joaquín Puig Lledó, president de Sèneca: “per 
a dotar al districte de les millors festes de tots els 
anys, només hi havia un mètode: la unificació. El 
vertader èxit és la cooperació dels foguerers que 
integren la comissió”6. 

Totes i tots compartim un mateix punt en 
comú: el sentir de pertinença a les Fogueres i més 

3. Sèneca-Autobusos, 1951. 
4. Sèneca-Autobusos, 1951.
5. Plaza Séneca, 1947. 
6. Séneca-Autobuses, 1950
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concretament a Sèneca. A més, s’ha de complir la 
dita de Pascual Muñoz Sevilla, president el 1947, 
“cada vegada que en el nostre districte es plante una 
foguera, se supere, però que no solament se supere en 
qualitat i art, sinó també en ambient”7. 

Segons la Real Academia Española de la 
Lengua sentiment és “fet o efecte de sentir o sentir-
se”8  i pertinença, fet o circumstància de formar 
part d’un conjunt, com una classe, un grup, una 
comunitat, una institució.”9  Per tant, el sentiment de 
pertinença a Sèneca-Autobusos correspon al fet de 
sentir-se d’una forma especial en aquest col·lectiu, 
en aquesta família que no deixa de créixer. 

És moment de sentir el foc amb els foguerers 
i foguereres units i compartir vivències i experiències 
que fan que la companyia, entre cadascun d’ells 
i elles, siga especial. És molt important parlar, no 
sols de la història, sinó conéixer les sensacions i 
els sentiments de pertànyer a la Foguera. Il·lusions, 
trobades, amors, somnis complits i gran quantitat de 
moments narrats per la història viva: els foguerers i 
foguereres de Sèneca-Autobusos.

[Fig.3]

[Fig.4]

7. Plaça Séneca, 1947.
8. Real Academia Española de la Lengua. (s.f.) Sentiment. Definició 3
9. Real Academia Española de la Lengua. (s.f.) Pertinença. Definició 1
[Fig.3] Mar i Amand emocionats al lliurament de premis en 2015. Israel Galvañ.
[Fig.4] El banderí de la Foguera en l’Elecció de la Bellea del Foc. Arxiu Amand Tomás.
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Els meus inicis en la Foguera no s’entendrien sense conèixer la història dels meus 
pares. Era l’any 1974 quan els meus pares (Manolo i Mayka) es van casar i es van assen-
tar a Alacant, concretament al carrer de Portugal. Cap dels dos era d’Alacant, el meu pare, 
de la Romana i la meua mare, de Santomera, i poc coneixien sobre Les Fogueres. Van 
començar amb una cartilla de veí per 5 pessetes i comprant loteria, el 8712. El 1976 van 
rebre una carta de la Foguera Sèneca-Autobusos convidant-los a unir-s’hi com a càrrecs 
d’honor. Això els va sorprendre i com que no sabien molt bé el que suposava i el que havi-
en de fer, van enviar un xec a la comissió. Al poc temps van rebre la visita del president i la 
bellea per a donar-los les gràcies, i així és com comença la nostra relació amb la Foguera 
de manera ininterrompuda fins hui. Poc després vam arribar els meus germans i jo, i des 
que vam nàixer hem sigut foguerers de la Foguera, i encara que els meus pares no, sem-
pre hi han col·laborat i han sigut càrrecs d’honor durant més de 20 anys.

D’aquesta introducció es desprèn el motiu del perquè formem part d’aquesta gran 
família que és Sèneca. Els meus pares, per circumstàncies de la vida, no se sentien de 
cap lloc i van voler que això no ens passara als meus germans i a mi. Ens van inculcar 
l’amor a la nostra festa i especialment a “la nostra foguera”, la del nostre barri i així sen-
tir-nos alacantins. La Foguera ens ha donat aquest arrelament que buscaven els meus 
pares, ens ha ensenyat la cultura i les tradicions d’aquesta ciutat que ens va acollir, ens ha 
fet estimar-la i anhelar-la quan hem estat fora.

Al llarg d’aquests més de 45 anys són moltes històries, anècdotes que hem viscut. 
És impossible explicar-les totes en aquestes línies, però amb ajuda de ma mare us en re-
late algunes de les que més m’han marcat. El 1984 la meua germana Alicia va ser bellea 
infantil, anys en què les Falleres Major i Major Infantil venien en festes a Alacant convida-
des per la nostra Foguera. Posteriorment va ser presidenta infantil. Es va desvincular de la 
Foguera en anar-se a estudiar a València, on resideix hui dia, però si el treball li ho permet, 
el 21 de juny està a Alacant. El meu germà Juanma també ha format part de la comissió, 
recorde quant temps passava desfilant al costat de la banderola fins que finalment la va 
poder portar, amb quina il·lusió i orgull el veia al capdavant de la comissió pels carrers del 
nostre barri, per l’Esplanada i per la Rambla. I què us explicaré de mi....Vaig nàixer el 1976 i 
des de llavors porte aquesta, la meua Foguera al cor. Vaig ser bellea infantil el 1985, recor-
de que tanta gasolina van posar per a cremar la foguera infantil que aquesta es va elevar 
mig metre del sòl. En aquells moment érem una comissió xicoteta, no teníem un lloc on 
reunir-nos, però la parròquia dels Caputxins sempre ha col·laborat amb nosaltres, sobretot 
el pare Joaquín, cedint-nos la seua sala per a les reunions. Més tard, ens traslladaríem al 
carrer del Pintor Lorenzo Casanova, a un local a les casetes de l’estació. Quantes reunions 
i esdeveniments han acollit les seues parets i quants assajos han vist els seus patis, hui 
enderrocades. Arribats els dies de Fogueres tots treballàvem per a muntar el racó, ador-
nàvem a la nit els carrers amb banderetes els dies previs a l’inici de la Festa i realitzàvem 
cercaviles tots els dies pel nostre barri. El racó era el punt de trobada i convivència de la 
gent del barri els dies de festa. I encara que xicoteta, des que jo la conec, ha sigut “gran” a 
l’hora de fomentar la cultura i recuperar les tradicions de la nostra ciutat.

Passats uns anys part de la comissió va marxar, uns van fundar la Foguera Port 
d’Alacant i uns altres la Foguera Parc Plaça de Galícia. Van ser uns anys una mica es-
tranys, però tant la meua família com jo continuem ací, també Juan Miguel. Va haver-hi 
diversos presidents i sempre ens hem sentit molt estimats en la comissió, perquè en tot 
moment han pogut comptar amb els meus pares, ara amb la meua mare, per al que han 
necessitat. Aquests anys van passar i van tornar a la comissió Amand, Miguelo, Luís… 
juntament amb noves incorporacions al llarg de tots aquests anys.

[Fig.5] Beatriz i Lucas després del lliurament dels premis, 2013. Israel Galvañ.
[Fig.6] Manolo i Lucas preparats per a l’Entrada de Bandes de 2012. Israel Galvañ.
[Fig.7] Mare i fill abans de la desfilada el 2016. Israel Galvañ.

Tota una vida en la meua Foguera

[Fig.7]
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[Fig.5] [Fig.6]
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L’any 2000 vaig ser la Bellea Major, m’ho havien proposat 3 anys abans, però en 
aquell moment vaig dir que no per motius d’estudis. He de confessar que aquell dia vaig 
tornar del racó a casa plorant, perquè no hi havia una altra cosa que em fera més il·lusió. 
Temps després em van demanar si volia ser la Bellea del projecte 2000, any en què tornà-
vem a plantar en categoria especial, i ja coneixeu la resposta. Aquell any compartit amb 
Paula Tomás va ser inoblidable. Pense que no podria haver tingut més sort que compartir 
aquell any amb la seua família a la qual els meus pares i jo tenim en molt alta estima. 
Amand era el president quan vaig ser bellea infantil i de nou ho era aquest any. Amand, 
Rosa, Carmina i Juan Miguel, juntament amb els meus pares, ens en vam anar a desfilar 
a les Festes de la Magdalena a Castelló amb la Gaita El Toll. Vaig compartir amb Paula 
la primera passarel·la infantil, l’elecció de la Bellea del Foc i per descomptat, els dies de 
Fogueres amb el primer premi de categoria especial de la Foguera infantil “Aprendre ju-
gant” i el tercer de la major “A vista d’ocell”. Aquest any va ser el primer en el qual es va 
posar megafonia per a la desfilada del ninot, i va ser tan ràpid que diverses comissions no 
arribaren a temps a la desfilada, entre elles nosaltres, que ens vam quedar al carrer dels 
Reis Catòlics, disfressats d’animals marins sobre una mar blava. Encara que han sigut 
comptades les vegades que he participat en la desfilada del ninot, realment ho vaig sentir 
molt pels xiquets, així que vam decidir desfilar pel barri. La cremà de la nostra foguera va 
ser retransmesa per Canal 9, i fins i tot a Canàries em van veure plorar.

Són molts els records de la meua etapa en la foguera adulta, reunions al racó, pre-
sentacions de bellees, visites al taller dels artistes, preparació dels dies de festa, muntat-
ge de racó, organització de desfilades, no porte el compte dels que hauré ajudat  Lola a 
organitzar. En ella, Bellea 2001, he trobat una gran amiga dins de la Foguera, compartint 
despertaes, reunions, organització d’ofrenes de flors, en definitiva, una passió compartida 
per la festa.

Al desembre de 2009 naix Lucas i al gener de 2013, Marcos, els meus fills. Han 
pertangut a aquesta “la meua Foguera” des del primer dia. Els primers anys va desfilar 
amb nosaltres el seu avi Manolo, fins a aquest moment, excepte en l’ofrena en què jo vaig 
ser Bellea Major, mai s’havia vestit. Sempre recordaré l’emoció de portar els seus nets 
en braços o de la mà pels nostres carrers. A ells, els he intentat transmetre el que per a 
mi significa pertànyer a la Foguera Sèneca-Autobusos: formar part de la meua ciutat, del 
barri que m’ha vist créixer; conèixer quines són les seues tradicions, la seua llengua, la 
seua cultura; sentir que el cor batega al ritme de pasdoble quan baixem per la Rambla, o 
la respiració es talla en entrar en Sant Nicolau a oferir flors a la Mare de Déu del Remei; 
vibrar amb cada mascletà o despertar la ciutat amb el so i l’olor de la pólvora; compartir 
aquestes nits de juny amb els amics; l’emoció que sents en veure cremar la teua Foguera 
des que sona el primer petard de la traca fins que s’apaga l’últim caliu. I com, després 
d’encendre aquella traca la matinada del dia 25 de juny, sabem que tot torna a començar.

Com abans van fer els meus pares, vull pensar que aquest és part del llegat que els 
deixe als meus fills, i que viuran i gaudiran la festa com jo ho he fet i desitge continuar fent-
ho. Possiblement estan en el bon camí perquè Lucas hui és president de la Foguera Infantil.

[Fig.10]

[Fig.8] Desfilada de l’Entrada de Bandes de 2014 on Marcos va al braç de Manolo. Israel Galvañ.
[Fig.9] Ofrena de Flors de 2012. Israel Galvañ.
[Fig.10] Rosana, Lola i Beatriz celebrant el primer premi de 2018. Israel Galvañ.

[Fig.8]

[Fig.9]
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Una de les coses que més m’agra-
den del castellà, encara que per als no 
natius siga un obstacle, és la riquesa del 
seu vocabulari, en disposar de substan-
tius, adjectius, verbs, adverbis i altres 
amb varietat suficient per a definir de 
manera perfecta cada realitat, cada sen-
sació, cada vivència.

En aquest sentit, m’atreviria a dir, 
agosarat que és un (sens dubte, la gosa-
dia de la ignorància), que som una de les 
poques llengües que distingim entre els 
verbs “ser” i “estar”. En la també rica llen-
gua anglesa, utilitzen el mateix verb “to 
be” per a tots dos i fins i tot, en l’elegan-
tíssim francès, el verb “être” es despatxa 
per a tots dos supòsits.

En castellà, no obstant això, podem 
ser sense estar o estar sense ser i, per des-
comptat, ser i estar. O ser estant. I aques-
ta diferència no és fútil, perquè ser és molt 
més que estar. Ser indica pertinença, or-
gull, compromís, enfront d’estar, que ho 
pinta tot d’una pàtina de major lleugeresa.

Doncs bé, en les fogueres s’és o 
s’està. No en poques ocasions, he pre-
guntat a gent que sabia que era fogue-
rer, en quina foguera estàs? I la resposta, 
quasi immediata era: “Estic en… tal fo-

guera”. No obstant això, n’hi havia pocs, 
uns pocs, que davant aquesta pregunta 
contestaven: “Soc de Sèneca”. Perquè en 
Sèneca no s’està, de Sèneca s’és.

Cert és que es comença estant, 
però a poc a poc vas sent. Aquest sen-
timent comença quan et reben amb els 
braços oberts. Ja n’eres un més. Fa el 
mateix el teu DNI o el teu ADN, el primer 
dia ja sembles un veterà i d’això t’adones 
quan busques els teus fills i ja s’han per-
dut amb la resta de xiquets de la foguera.

Prompte perceps també que, en 
Sèneca, ningú és més que ningú, que el 
president és el que més treballa i menys 
exigeix, i que hi ha companys i compa-
nyes que deixen les seues famílies, tre-
balls i entreteniments per a fer festa, per 
a fer Sèneca. Una Foguera gran, que no 
de moda, una Foguera que no és el tram-
polí de res, ni el mitjà per a arribar a un 
fi. És una fi en si mateixa. Una Foguera 
orgullosa de les seues arrels, del seu pas-
sat, que gaudeix el present i prepara el fu-
tur. Una Foguera que mira cap a fora, a la 
ciutat, a la província, i no cap a endins. 
En definitiva, una foguera en la qual no 
estàs, sinó de la qual ERES. I LA MEUA 
FAMÍLIA ÉS DE SÈNECA.

[Fig.11]

[Fig.12]

“Fa el mateix el teu DNI o el teu 
ADN, el primer dia ja sembles 
un veterà i d’això t’adones quan 
busques els teus fills i ja s’han 
perdut amb la resta de xiquets 
de la foguera”

[Fig.18] La família Echávarri Vidal abans de l’Entrada de Bandes de 2018. Israel Galvañ.
[Fig.19] Gabriel, Beatriz i Carmen desfilant en les últimes Fogueres de 2019. Israel Galvañ.

Ser és molt més que estar

Gabriel 
Echávarri
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Quan ens pregunten per què aques-
ta Foguera és tan important en la nostra 
vida, sempre responem el mateix i és que 
forma part de nosaltres.

Sense ella no podríem concebre 
el que som hui dia, i és que tota la meua 
família hem crescut en ella, veient com 
canviàvem de racó, coneixent i acomia-
dant molts foguerers, però sobretot ens 
ha acompanyat en la nostra formació 
com a persones. I a vegades, encara 
que resultava complicat perquè hi havia 
molts quilòmetres de distància, Sèneca 
es convertia en aquella casella de casa 
per a tornar.

En ella hem aprés el valor de l’es-
forç i del treball a partir de l’exemple 
d’una xicoteta Foguera que any rere any 
lluitava per aconseguir superar-se, plan-
tant en categoria especial i esperant molt 
humilment que algun dia tocàrem el cel. 
O també en aquella resiliència de cada 
any participant en el Certamen Artístic, 
el qual era preparat per moltes persones 
que s’hi van involucrar per aconseguir un 
clar objectiu, que l’important era partici-
par i ací degué estar el secret de l’èxit, 
perquè era igual l’edat que tenies o si ba-
llaves millor o pitjor, sabies que formaves 
part d’alguna cosa i això en edats molt 
xicotetes ho suposava tot.

En Sèneca vam aprendre el valor 
que tenia l’amistat perquè es va convertir 
en el lloc perfecte de trobades, especial-
ment si es tractava de la teua millor ami-
ga de guarderia a la qual feia temps que 

no veies, però també es va anar conver-
tint en el lloc on establir nous llaços que 
t’acompanyarien tota la vida.

Família per a nosaltres es lliga a 
Sèneca formant una sola paraula perquè 
a part de ser una realitat en el nostre cas, 
també formes la teua segona llar, a la 
qual pots anar al llarg de tot l’any perquè 
es converteix en el refugi de moltes per-
sones. I sense adonar-te’n et vas envol-
tant de gent que et demostra que en els 
bons moments i molt especialment en 
els dolentes, sempre tindràs una mà per 
a donar-te suport i seguir en aquest camí 
anomenat vida.

Però potser, allò que més definisca 
Sèneca és la paraula somiar, perquè és el 
lloc on els somnis d’una xiqueta poden 
fer-se realitat, on els personatges histò-
rics poc entesos es converteixen en ico-
nes dignes d’admirar i adorar, que el dis-
seny amb pedres de colors es converteix 
en un mestratge o que la música permet 
fer que aquells que ja no estan, puguen 
tornar i quedar-se per sempre.

Sèneca són records, cançons, dis-
cursos, imatges, soroll, olors i una infini-
tat de coses més. I el més important, es-
perança a tornar a retrobar-nos i recordar 
el més important de la festa de Fogueres, 
cremar tot el dolent i pensar en aquest 
futur que s’acosta per a mostrar-nos 
el que veritablement importa, que el bo 
sempre torna, que ens mereixem gau-
dir-ne i sobretot, que els somnis sí que es 
compleixen.

[Fig.13]

[Fig.14]

[Fig.15]

[Fig.13] Mar celebrant el Primer premi d’especial com a Bellesa de la Foguera. Israel Galvañ.
[Fig.14] Presentació de Mar com a Bellesa i Claudia com a Dama d’Honor amb la seua mare 
Fuensanta. Israel Galvañ.
[Fig.15] Claudia i Mar a l’Entrada de Bandes de 2014. Israel Galvañ.

“Sèneca són records, cançons, 
discursos, imatges, soroll, olors 
i una infinitat de coses més”

Somiar en Sèneca

Mar López 
de Atalaya 
Cerezo
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Si haguera de definir en una sola pa-
raula el motiu pel qual vam triar, romanem i 
fem plans de futur en la Foguera Sèneca Au-
tobusos és, simplement, aquesta: família.

Després d’un xicotet període de 
desconnexió, que vaig aprofitar per a re-
flexionar sobre el que signifiquen Les Fo-
gueres en les nostres vides, i el que ens 
porta a integrar-nos en una Comissió de 
Foguera, fa ja quatre anys que vam deci-
dir formar part de Sèneca, i el balanç no 
podia ser més positiu.

Vista des de fora, la nostra comissió 
destaca per ser una de les més nombro-
ses d’Alacant i pel seu altíssim compromís 
amb les tradicions, amb els monuments, 
amb la música i quantes manifestacions 
artístiques puguen relacionar-se amb la 
Festa de Fogueres. Però quan arribes, ob-
serves que la componen tantes famílies 
amb membres de diverses generacions, 
que molts dels seus representants adults 
ho van ser també en la seua infància, i 
molts dels seus representants infantils 
són fills dels qui ho van ser en la seua in-
fància i en la seua joventut…

Que quan entres al racó sempre hi 
ha un gest amable i un somriure, que es 
programen tantes activitats pensant en 
tots els membres de la família, els grans 
i els xicotets…

Que, amb afecte i amb l’exemple, 
s’inculca en els xiquets el compromís 
amb les tradicions, amb els monuments, 
amb la música…

Que tothom se senta part del ma-
teix col·lectiu, sense individualismes ni 
protagonismes innecessaris. Tothom 
remant en la mateixa direcció i amb els 
mateixos objectius.

Que, com en la gran família que som, 
es comparteixen tant les bones com les 
no tan bones notícies, congratulant-nos 
del bo i entristint-nos del no tan bo que 
ocorre en les vides de tots nosaltres.

Al cap i a la fi, Sèneca Autobusos 
és això, una gran família que es va unir 
gràcies a les tradicions, els monuments, 
la música… i que es manté unida per 
l’afecte i el respecte entre els seus mem-
bres. I això és el que fa gran a una comis-
sió de Foguera.

[Fig.18]

[Fig.16] Juanjo, Juan Luis, Isabel i Paqui preparats per a l’Entrada de Bandes de 2019. Israel Galvañ.
[Fig.17] Isabel arreglant a Paqui fins l’últim detall. Israel Galvañ.
[Fig.18] Paqui amb Fran Martínez a l’Ofrena de Flors de 2019. Israel Galvañ.

Una gran família

Família 
Valls Suárez

[Fig.16]

[Fig.17]
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Incertesa. Juny, Fogueres, 1998. 
Vaig entrar a formar part d’aquesta fo-
guera, gràcies al meu pare i a Amand, 
que em van animar a tornar al món de 
les Fogueres. Tenia 17 anys. Era tímida, 
introvertida, vergonyosa i callada, però 
de seguida vaig sentir que era una més 
dins d’aquest xicotet grup de foguerers, 
d’amics, persones que començava a 
conèixer i altres que ja havien format part 
de la meua primera etapa festera i que es 
tornaven a creuar en el meu camí.

En un moment tremendament trist 
de la meua vida, aquests foguerers van 
ser un gran suport i la meua foguera va 
començar a ser un dels motors que em 
feien seguir dia a dia. Aquests primers 
anys van ser d’integració, de creixement 
personal, d’admiració, d’aprenentatge de 
persones que saben, i molt, de tots els 
elements de la festa de les fogueres.

Il·lusió. 2001. El meu gran any. Bellea 
de la Foguera Sèneca Autobusos. Any re-
plet d’anècdotes, de riures, plors, moments 
bons i no tan bons i, sobretot, ple de l’afecte 
de la meua foguera, d’aquests amics que 
em van acompanyar en tot moment.

Vaig sentir molt d’orgull de pertà-
nyer la meua foguera, amor i respecte que 
reflectia la meua cara cada vegada que 
em posava la meua banda i el nostre em-
blema descansava sobre el meu muscle.

Màgia. 2007, 75 Aniversari. Unió de 
passat i present. De Quiroga a Sèneca. 
Aquest any va ser màgic en nombroses 
ocasions. Al cim, l’Entrada de Bandes, 
quan va començar a sonar la nostra mar-
xa i les llàgrimes van començar a caure; 
i l’Ofrena de Flors, vestida amb el vestit 
de s. XVIII i la meua banda de bellea. És 
un sentiment que no es pot explicar, que 
sents dins de tu. Inoblidable.

[Fig.19]

[Fig.20]

[Fig.21]

[Fig.19] Lola a la grua controlant tots els detalls de la plantà de la seua foguera en 2001. Israel Galvañ.
[Fig.20] Lola i Isabel gaudint de la despertà. Israel Galvañ.
[Fig.21] Lola, protagonista indiscutible de les despertaes, encenent la metxa de la traca. Israel Galvañ.

La meua foguera, la meua vida. Passat, present i futur

Lola 
Alcaraz 
Rodríguez
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Felicitat. 2015. Primer Premi de Ca-
tegoria Especial. Portàvem tants anys so-
miant amb aquest moment que semblava 
que no arribaria mai. Quan vam saber que 
érem els guanyadors, vam esclatar d’ale-
gria, sense parar de plorar, d’abraçar-nos. 
Felicitat plena i, de nou, orgull de formar 
part de la meua foguera en recollir aquella 
banderola que tant havíem anhelat. Senti-
ments irrepetibles i meravellosos.

La meua foguera. Fa més de 20 anys 
que pertany a la Foguera Sèneca Autobu-
sos. He viscut aquests grans moments 
que he volgut destacar i molts altres més 
quotidians que aconsegueixen una gran 
unió i que fan més forts els meus senti-
ments. He vist nàixer i créixer els xiquets, 
fer-se majors aquells xavals que van for-
mant les seues pròpies famílies. He viscut 
moltes alegries i, per desgràcia, també tris-
tes pèrdues d’éssers estimats. He intentat 

explicar moltes vegades el que sent en ser 
foguerera de Sèneca, però és una cosa que 
únicament pot viure’s, són sentiments pro-
funds que sent dia a dia. El meu marit, ara-
gonés de naixement, no entenia la nostra 
festa, però sí l’amor que sent per la meua 
foguera des de la meua joventut. Ara, ja fo-
guerer, va compartint amb mi aquesta part 
de la meua vida tan important. Al costat del 
nostre llit, el ninot que em recorda el meu 
any de bellea; al capçal, totes les xapes i 
emblemes que em recorden tot el que he 
viscut en la foguera. He aconseguit “con-
tagiar” del meu sentiment la meua amiga/
germana que des de fa uns anys és fogue-
rera de Sèneca al costat de la seua família, 
la qual cosa significa molt per a mi.

Convivència, aprenentatge, col·la-
boració, orgull, responsabilitat, cultura, 
esforç, amistat, il·lusió, felicitat, amor…. 
LA MEUA VIDA, LA MEUA FOGUERA.

[Fig.22] Lola amb el banderí del premi de la foguera el seu any de Bellea. Israel Galvañ.
[Fig.23] Lola amb més foguereres al lliurament dels premis de 2019. Israel Galvañ.

[Fig.22]

[Fig.23]
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Quan busques coses en la teua vida pot ocórrer que, si les trobes, et decebes per-
què no compleixen les teues expectatives o no es corresponen amb la imatge idealitzada 
que te n’havies format. Generalment és millor deixar-te portar, permetre que el destí t’al-
cance i gaudir sense prejudicis del que sense voler has trobat.

La nostra família sempre ha estat vinculada d’una manera o una altra al món de les 
fogueres, bé des del gaudi juvenil d’una festa que et permetia, durant diversos dies, apa-
réixer per casa només per a migdiada i dutxa, com a convidats a la taula del racó d’algun 
germà, o com a integrants d’una comissió festera. Totes aquestes experiències s’emmar-
quen en la cerca d’un concepte idealitzat del que vols que per a tu siga la festa, de com 
penses que vols viure-la i de com creus que vols sentir-la. I ni la festa és el que volies, ni 
la vols viure com pensaves ni la vols sentir com creies.

Però un dia apareix en el teu camí un Miguelo. Et porta a un xicotet local que en aquell 
moment és el racó de la foguera, ple de gent que no coneixes, amb el cotxet de la bebé 
que acabes de tindre i els teus altres dos fills mirant al seu voltant agarrats de la teua mà, i 
aquelles persones se’t van acostant, et saluden, es presenten… I ja no ixen de la teua vida.

En poc temps tot el teu món està vinculat a aquell grup de persones amb les quals 
comparteixes riures i plors, alegries i decepcions, festa i solemnitat.

Tens un nou fill que des del minut “u” de la seua existència forma part de la foguera 
al qual ja des de bebé vistes per a les desfilades i acostumes a l’olor de la pólvora i als 
sons de la festa. I els altres creixen. Una es converteix un any en dama adulta de la fo-
guera. Un altre s’enorgulleix portant la banderola en les desfilades i sobretot gaudint de la 
seua etapa com a president infantil, sempre de la mà d’Amand que el guia i el recolza en 
cada acte al qual van.

I aquella bebè que va aparèixer aquell primer dia al racó asseguda al seu cotxet, 
aliena al que ocorria i a on estava, puja un dia a l’escenari coixa, però orgullosa de conver-
tir-se en la màxima representant infantil de “la seua” foguera.

Perquè, per a la nostra família, la Foguera Sèneca-Autobusos no és una Foguera, és 
“la nostra foguera”.

Perquè, per a la nostra família, la Foguera Sèneca-Autobusos no és una Foguera. És 
“la nostra família”.

“En poc temps tot el teu món 
està vinculat a aquell grup 
de persones amb les quals 
comparteixes riures i plors, 
alegries i decepcions, festa 
i solemnitat”

[Fig.24] Pare i fill amb el banderí de la Foguera en 2011. Israel Galvañ.
[Fig.25] Sofía, Gemma i Juan Carlos, pare i fill en 2018. Israel Galvañ.
[Fig.26] La família Gómez Ramón al complet abans de l’Entrada de Bandes de 2017. Israel Galvañ.

La nostra família

Família 
Gómez
Ramón

[Fig.24]

[Fig.25]

[Fig.26]
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El meu primer contacte amb les Fo-
gueres de Sant Joan va ser una nit de 24 
de juny de fa…uns anys. Els meus pares 
tenien el costum, a les nits d’estiu, d’eixir 
a passejar i prendre’s un geladet, i aquella 
nit van baixar de Sant Vicent on vivien a 
prendre’s el geladet veient la cremà. Jo 
anava incorporada a l’interior de la meua 
mare a qui no li quedava ja molt temps 
per a donar-me el “passe d’eixida” al món 
exterior. Però davant l’esclat de petards i 
coets que allí es va produir, deguí pensar 
“cames ajudeu-me!” i vaig posar la meua 
mare de part. Així que un 25 de juny, a 
les 5 de la matinada, vaig vindre al món. 
I aqueix va ser el meu primer i quasi únic 
contacte amb les Fogueres.

Van passar els anys, i em vaig tro-
bar vivint a Alacant amb una preciosa 
família que havíem format entre el meu 
marit i jo. A partir de llavors, vam comen-
çar a veure, només veure, les Fogueres 
més de prop, però no va ser fins que la 
meua filla major va insistir fins a la “inso-

portabilitat” que vam decidir formar part 
d’aquest món que ens era aliè i que tant 
d’atractiu exercia en ella.

Al principi no entenia res: l’elevat 
cost dels vestits i els complements; el 
sacrifici d’estar ajudant i participant en 
les activitats, amb les seues llums i les 
seues ombres, que s’organitzaven en 
comptes d’estar en un altre lloc més ape-
tible per a mi. O el no aprofitar - com ha-
via fet sempre - els dies de Fogueres per 
a anar-nos-en de viatge i a canvi, dormir 
poc, no parar de cuinar i fer l’impossible 
per suportar el soroll dels petards que, he 
de reconèixer, encara que nasquera des-
prés de la cremà, les meues relles mai 
van admetre aquell so sec i fort. No en-
tenia res.

Però quan vaig començar a conèi-
xer les persones que formaven la Comis-
sió de la meua Foguera, vaig començar a 
entendre moltes coses. Tant com es parla 
d’una joventut que no fa res, que no lluita 
per res i que passa de tot, em vaig trobar 

“Les Fogueres no és només 
anar a visitar monuments 
durant el dia i ballar a les 
barraques a la nit. La Festa té 
tot un món darrere format 
per persones meravelloses, 
entregades a continuar 
construint una part fonamental 
de la vida de tots els alacantins”

[Fig.27] Pedro com a banderí i Lourdes com a Dama d’Honor a la desfilada del Pregó de 2015. Israel Galvañ.
[Fig.28] Marina i Lourdes abans de l’Ofrena de flors de 2012. Israel Galvañ.
[Fig.29] Lourdes li imposa la banda de Bellea infantil de 2008 a la seua germana Marina sota l’atenta mirada de 
Pedro. Israel Galvañ.

Qui m’haguera dit a mi…!

María Jesús 
Rubio 
Atalaya

[Fig.27]

[Fig.29]

[Fig.28]
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amb un gran grup de joves lluitadors per 
tot el que els importa. Joves que es deixen 
la pell pels seus estudis, per la seua famí-
lia i per mantindre sempre viva la flama 
(i mai més ben dit) d’aquest monument 
que es cremarà en pocs dies renovant tot 
el vell i començant un nou any carregat…
amb milers de projectes. Joves compro-
mesos que saben dir sí i entregar-se, sen-
se excuses ni comoditats. Joves que són 
un gran exemple per als més xicotets que 
volen seguir els seus passos i veuen que 
divertir-se d’una manera sana és una op-
ció molt positiva inculcant-los, al seu torn, 
aquest compromís i amor per la Festa.

Però darrere d’aquests joves hi ha-
via – hi ha – un grup d’adults que són 
els que han sembrat aquest amor a les 
seues coses, a les nostres, que jo desco-
neixia. Persones que, després del treball 
de cada dia continuen lluitant pel seu 
ideal, per una cosa en la qual creuen i a 
la qual estimen, i desitgen que, quan arri-
be el moment del gaudi i l’explosió total, 
puguen oferir als altres i a si mateixos el 
millor. I aconseguir això no és gens fàcil: 
molts comptes a fer, molt a dialogar amb 
autoritats, molt a idear per a aconseguir 
els objectius donant a la resta del grup el 
millor lloc, el millor monument i la millor 
diversió. Perquè si hi ha alguna cosa que 
saben fer molt bé és això, divertir-se, di-
vertir-se junts, celebrant els èxits, prenent 
aquells “esmorzarets” que tant agradaven 
el meu pare i el meu marit, muntant de-
corats, playbacks, creant betlems, cosint 
vestits, participant en els certàmens de 
teatre, activitats esportives, rebuscant en 
els arxius per a posar en valor la nostra 
Història en els tan premiats “llibrets” i ara, 
també cantant. Però tots compromesos 
amb això, no “ara ho agafe, ara ho deixe”, 
segons em convinga, no. Tenen i volen 
un propòsit i segueixen fidels, lluitant per 
aconseguir-lo. Això em meravella!

Damunt t’ensenyen moltes coses 
de la nostra terra i la nostra ciutat i tam-
bé ens donen una educació que em va 
semblar única quan la vaig viure. Tant de 
bo haguera tingut jo una Foguera de xico-
teta que m’haguera deslliurat de la meua 

timidesa! D’altra manera m’aniria… Veig 
com els xiquets, imitant des de xicotets 
els majors, no tenen objecció a parlar en 
públic amb respecte, com saben estar 
en els actes on se’ls requereix, com ocu-
pen el seu lloc sense piular perquè saben 
que això és i ha de ser així. Han de vestir 
adequadament, segons el protocol, i di-
rigir-se al públic de la manera que s’es-
pera, i aquest bagatge els acompanyarà 
tota la seua vida. És una escola de vida.

Tot això han aprés els meus fills i 
jo mateixa en la Foguera Sèneca-Auto-
busos. Des que vam entrar a formar part 
d’ella, tot ha sigut rebre coses positives 
que ens fan una mica més feliços. La il-
lusió amb la qual jo he vist els meus fills 
pensar en el vestit amb el qual desfila-
ran pels carrers d’Alacant, l’entusiasme 
de viure amb els seus amics -perquè fan 
molts amics dins del món de la Festa - 
qualsevol dels actes que es programen, 
la dedicació amb què veig que responen a 
les propostes que es plantegen, no les he 
vistes en cap altre lloc. Ara, ni se m’ocor-
reria plantejar un viatge en aquests dies 
clau de juny! Des del primer moment, hem 
sigut rebuts i acollits com si ens conegué-
rem de tota la vida, com aquells familiars 
estimats que sempre tornen a casa per 
Nadal o l’estiu i que estàs desitjant tindre 
a prop. Perquè la meua Foguera és això, 
una família, una gran família en la qual es 
comparteix i es viu tots junts en aquest 
propòsit comú, on et donen suport en els 
mals moments i pateixen amb tu, però 
també, on l’alegria compartida fa que la 
vida siga molt més bonica.

Les Fogueres no és només anar a 
visitar monuments durant el dia i ballar 
a les barraques a la nit. La Festa té tot 
un món darrere format per persones me-
ravelloses, entregades a continuar cons-
truint una part fonamental de la vida de 
tots els alacantins i això m’ho ha ense-
nyat la meua foguera.

Formar part de la família Sèneca 
ha sigut un dels majors encerts que hem 
tingut com a pares i per a mi, per a nosal-
tres, és un orgull dir que “Som de Sèneca, 
la millor Foguera del món!”

[Fig.30]

[Fig.31]

[Fig.32]
[Fig.30] Pedro portant el banderí al lliurament de premis de les Fogueres de 2015. Israel Galvañ.
[Fig.31] La família Martínez Rubio el 2015. Israel Galvañ.
[Fig.32] Lourdes i Marina de la mà abans del lliurament de premis de 2004. Israel Galvañ.
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Fa 22 anys uns amics ens van recomanar viure una nova experiència, una cosa 
diferent, una cosa que, en aquell moment, no sabíem que ens canviaria la vida. Des de lla-
vors, vam començar una història en una xicoteta foguera que a poc a poc creixeria fins a 
convertir-se en el que, hui dia, és: una gran Foguera. Quan vam entrar, n’érem pocs, vivíem 
el que podíem i ho gaudíem com cap altra cosa.

Quan fem memòria i recordem tot el que hem viscut, només ens venen a la ment 
bons moments. Aquelles vesprades assajant el playback o aquells dies en què ens reu-
níem simplement per a estar junts i fer qualsevol de les activitats que ens proposaren, ja 
fora fer el betlem, un esmorzar, cantar nadales o qualsevol altra bogeria. Perquè ací és 
on hem crescut, hem format llaços i amistats indestructibles, formant, amb el pas dels 
anys, una família. Com en totes elles, alguns se’n van, uns altres ens deixen i, de sobte, 
apareixen persones que venen a fer-la més reconfortant. Tots els integrants d’aquesta 
gran família de Sèneca som persones molt diferents, però amb una cosa especial que ens 
uneix, una cosa que realment estimem i per la qual som ací, l’amor per la festa. Cadascun 
de nosaltres vivim les fogueres sense oblidar la nostra essència, allò que un dia vam ser.

La família són aquelles persones que t’animen i t’aplaudeixen per qualsevol cosa 
que faces, per xicoteta i insignificant que siga, que et demostren que els importes i que 
eres imprescindible per a ells, que creuen en tu fins i tot quan tu mateixa no ho feies, que 
s’emocionen amb tu perquè saben l’important que és per a tu, i que són ací sempre, en 
les coses bones, en les dolentes i en les pitjors. És cert que hem aconseguit ser una gran 
foguera, però tot gràcies a la gent meravellosa i treballadora que la integra.

Només podem donar les gràcies a la vida per posar en el nostre camí aquesta aven-
tura i, sobretot, a totes aquestes persones amb les quals hem tingut el plaer de poder 
viure-la. Perquè ser de Sèneca no és una opció, és un sentiment.

[Fig.36][Fig.33]

[Fig.35]

[Fig.33] Mirades còmplices entre cosines. Israel Galvañ.
[Fig.34] Fuensanta i Patricia, junt a Claudia abans de l’Ofrena de flors de 2007. Israel Galvañ.
[Fig.35] Fuensanta i Patricia l’any que van ser juntes Bellees infantils de la Foguera. Israel Galvañ.
[Fig.36] La família Medina Cerezo el 2009. Israel Galvañ.
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Per a mi i per a la meua família ser 
de Sèneca significa sentir que som a 
casa. El 1997, em vaig vestir per primera 
vegada per a acompanyar la Foguera en 
l’ofrena de flors a la Mare de Déu del Re-
mei. Va ser gràcies a la meua àvia Isabel i 
a la seua passió per la festa de Fogueres, 
passió que sens dubte he heretat d’ella. 
Els meus pares van pensar que amb tan 
sols 3 anys no acabaria la desfilada, però 
per a sorpresa d’ells, quan va acabar jo 
tenia ganes de més! Des d’aquell dia fins 
hui, porte amb orgull pertànyer a la Fo-
guera de Sèneca Autobusos.

Per descomptat que els meus pa-
res van ser arrossegats amb mi i gaudei-
xen de la mateixa forma del bon ambient 
que es respira en nostra Foguera.

I és que, durant aquests 25 anys, 
hem viscut molts i molt bons moments...; 
els assajos dels playbacks, certàmens de 
teatre, els concerts de música, nadales, 
les presentacions, els premis aconse-
guits, l’emoció dels dies de festa, viure i 
participar de la plantà, desfilar al so de 
Quiroga a Sèneca, les cercaviles pel bar-

ri, la nit de la cremà..., moments que van 
creant vincles indestructibles que fan 
que per a nosaltres, la paraula Foguera 
signifique Família.

Hem consolidat amistats per a 
tota la vida i tenim il·lusió per les noves 
incorporacions, perquè puguen viure i 
algun dia arribar a sentir el que sentim 
nosaltres per la nostra Foguera.

A més, Sèneca també m’ha fet ser 
conscient de la importància de la cultu-
ra en la festa i en la història d’Alacant, 
perquè sempre hem tingut a gala distin-
gir-nos per aquesta aposta per la cultura.

I per descomptat, una cosa que des-
tacaria de la meua Foguera és el treball 
que fem durant tot l’any, la importància 
que li donem al monument i tindre sempre 
els peus a la terra. 

Treball i esforç per a aconseguir la 
continuïtat i les alegries de la nostra Fo-
guera, una cosa que fem amb molta il·lu-
sió i moltes ganes. Així que en el nostre 90 
aniversari només desitgem que tot torne a 
la normalitat i que puguem molt prompte, 
tornar a gaudir de fer festa en Sèneca.

[Fig.39]

[Fig.40]

[Fig.37] Andrés imposant la banda de Bellea a la seua filla el dia de la Presentació. Israel Galvañ.
[Fig.38] Presentació de Carolina com a Bellea infantil en 2004 a la Plaça de l’Ajuntament. Israel Galvañ.
[Fig.39] Carolina i Cristina davant la foguera de l’any 2013. Israel Galvañ.
[Fig.40] Carolina i Amand al lliurament de premis de 2013 a la Conxa de l’Esplanada. Israel Galvañ.

[Fig.37] [Fig.38]
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La meua vinculació amb Sèneca 
va començar quan tenia 4 anys, quan els 
meus pares van decidir que tornaríem a 
la Foguera del barri, a la qual tant estima 
tenia mon pare i, anys enrere, havia dei-
xat. Després de quasi 30 anys, recordant, 
em ve al cap un dels millors moments 
que he viscut i mai oblidaré: aquella ves-
prada del 21 de juny de 2000, acabàvem 
de dinar al racó i va sonar el mòbil, el 
primer premi de categoria especial per 
a la infantil! Tots botaven d’alegria, mon 
pare plorava i jo no podia estar més fe-
liç. Segurament, com en aquella foguera 
“Aprendre jugant”, he anat descobrint els 
valors de la Festa.  

I entre jocs vaig aprendre que treba-
llant amb perseverança podíem passar 
de ser una foguera xicoteta i humil a una 
foguera especial en tots els sentits. Els 
primers anys no érem més de 30 fogue-
rers, entre majors i infantils; plantàvem 
en segona categoria i miràvem fins l’úl-
tim cèntim que gastàvem. Des de llavors, 
hem vist créixer el nombre de famílies il-
lusionades que han anat incorporant-se 
a la nostra Foguera, fins arribar als més 
de 200 que som ara. Però, també n’hem 
perdut altres en el camí que ens acompa-
nyaran per sempre.

Aquella foguera infantil parlava 
dels somnis dels menuts i de què voldri-
en ser de majors, i els xiquets de Sène-
ca sempre ho teníem clar: ser foguerers 
de la nostra Foguera. Encara recorde les 
desfilades improvisades que muntàvem 
Carmina i jo davant de l’antic racó quan 
ella sempre escollia ser el banderí i jo la 
Bellea, sota l’atenta mirada dels viatgers 
dels autobusos; les protestes dels ma-
jors perquè amb Teresita, Anita, Isabel, 
José Domingo i Aitana tiràvem els coets 
massa prop del racó; les nits de plantà 
al costat dels nostres artistes infantils, 
Emilio Miralles i Paco Roca; els balls al 
concurs artístic sota la direcció de Cris-
tina o el rogle que fèiem tots els xiquets 
i xiquetes plorant al voltant de la foguera 
infantil quan sols quedaven cendres.

Però, aquells menuts ens hem fet 
grans i, des de llavors, hem ocupat dife-
rents càrrecs en la nostra Foguera apre-
nent sempre dels més veterans. Em con-
sidere afortunada perquè a casa tinc el 
millor exemple d’amor per la festa. Ell 
porta 47 anys treballant per la defensa de 
la cultura i les tradicions d’Alacant; pen-
sant en noves fórmules per a incremen-
tar el pressupost; rebent calorosament a 
tots els nous foguerers; acostant als po-

[Fig.41] ”Aprendre jugant”, foguera infantil de l’any 2000 i primer 
premi de categoria especial. Israel Galvañ.
[Fig.42] Celebració de 25 anys de foguerer d’Amand Tomás 
coincidint amb l’any de Bellea infantil de Paula. Israel Galvañ.

“Entre jocs vaig aprendre que 
treballant amb perseverança 
podem passar de ser una 
foguera xicoteta i humil a 
una foguera especial en 
tots els sentits”

[Fig.41]

[Fig.42]
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bles de la província les nostres tradicions 
i potenciant els pilars fonamentals de la 
Festa, especialment la foguera. L’any que 
va nàixer es complia el vint-i-cinquè ani-
versari del naixement de Sèneca i pot ser 
per aquesta raó, qui sap, sempre ha estat 
tan unit a la nostra Foguera. Més enda-
vant, va ser el president del cinquanta i 
el setanta cinc aniversari i tant de bo, ho 
siga en el centenari. Cada dia s’alça i es 
fica al llit pensant en les Fogueres i jo no 
puc estar-ne més orgullosa. Però, gràcies 
a ma mare hem pogut arribar fins ací. Ella, 
des d’un segon pla, ha respectat i recolzat 
totes les nostres bogeries i també en mol-
tes ocasions ens ha fet recapacitar.

David, fa dotze anys, es va unir a 
la Foguera i sembla que hi porta tota la 
vida. S’ha involucrat en totes les facetes, 
especialment en les de disseny i gaudeix 
més que ningú de la plantà i amb l’elabo-
ració del llibret. En huit anys ha aconse-
guit set primers premis i ja pots pregun-
tar-li per qualsevol artista, que té clar on 
planta, per qualsevol data històrica, que 
la sap… En aquest temps ha fet una car-
rera de fons que ja m’agradaria a mi tenir. 
Quan treballem junts tot són bons resul-
tats i és que per a mi som el millor equip 
de projectes i família.

En aquesta Foguera hem viscut 
moltíssims moments rodejats de grans 
foguerers, perquè si alguna cosa carac-
teritza a Sèneca, per damunt de tot, són 
les persones. L’any 2000, juntament amb 
Bea i la seua família, quan vam viure un 
any màgic i especial on nosaltres n’érem 

les protagonistes; 11 anys després, quan 
vaig ser la Bellea de la Foguera que tant 
estime junt a Patricia i es va estrenar el 
pasdoble que té el meu nom; quan tots el 
joves preparàvem el concurs artístic amb 
tanta il·lusió; quan desfilàvem tots junts 
al so de “Quiroga a Sèneca–Autobusos”, 
acabant la Rambla i doblant a Altamira, i 
per descomptat, les vesprades del 21 de 
juny dels anys 2015, 2016, 2017 i 2018. 
Qui ens havia de dir a nosaltres que seri-
em ‘la millor Foguera d’Alacant’ en quatre 
ocasions… Encara recorde amb emoció 
quan el nostre amic Gabriel va telefonar 
aquell primer any i la plaça va esclatar 
d’alegria dels foguerers, veïns i amics.

Tots aquests records, i molts més, 
els guardem amb moltíssima estima i 
desitgem viure’n de més emocionants 
i especials, com fins ara, rodejats dels 
que, com Miguelo, han estat sempre i 
dels que han anat arribant al llarg dels 
anys. Junts encenem la metxa del 90 ani-
versari per continuar sent feliços i fent 
història i és que per a nosaltres, Sèneca 
és sinònim de fogueres, ninots, festa, cul-
tura, tradicions, valencià, pasdobles, dol-
çaina i tabal, banda de música, artistes, 
pólvora, despertaes, llibrets, racó… però, 
especialment, és sinònim de respecte, 
empatia, tolerància, consideració, solida-
ritat, honestedat, generositat, agraïment, 
responsabilitat, estima, esperança, com-
promís, cooperació, perseverança, emo-
ció, no jutjar, compartir, diàleg, prudència, 
igualtat, inclusió, integració, lleialtat, il·lu-
sió, unió i família.

[Fig.43]

[Fig.44]

[Fig.45]
[Fig.43] Les famílies Tomás Lloret i Compañy Martínez al voltant de la foguera infantil de 2002. Israel Galvañ.
[Fig.44] Amand i Paula, President i Bellea de 2011. Israel Galvañ.
[Fig.45] David i Paula al cercaviles previ a l’Ofrena de flors, 2019. Israel Galvañ.

“En aquesta Foguera hem viscut 
moltíssims moments rodejats  de 
grans foguerers, perquè  si alguna 
cosa caracteritza  a Sèneca, per 
damunt de tot,  són les persones”
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Tenia 11 anys quan em van convidar a aquesta aventura, encara que crec que sense 
saber-ho va començar molt abans. Des que tinc ús de raó jo ja pertanyia a una gran famí-
lia, no sols en la festa, sinó també en la que em vaig criar, la meua mare, el meu avi, el meu 
germà ja l’encapçalaven i jo els seguia. Però, fora d’aquests dies tan intensos de juny, en la 
meua etapa escolar, ja vaig entropessar amb el primer contacte amb Sèneca-Autobusos.

Jo anava al col·legi ‘San Blas’ i cada matí agafava l’autobús escolar i com que ca-
lia omplir-lo, el compartíem amb un altre col·legi, El Tossal, i sense saber-ho, ací va co-
mençar tot. Recorde una xiqueta de la meua edat, molt educada, que sempre s’asseia al 
mateix seient, al costat de la porta d’eixida i jo al final. No mentisc si dic que sentia que 
el seu món i el meu eren oposats. No teníem més relació que aquesta fins que va arribar 
l’any 2000, en el qual aquella xiqueta va eixir de Bellea infantil amb mi, Paula Tomás Lloret, 
Bellea Infantil de la Foguera Sèneca-Autobusos. La meua ment va confirmar el que sabia. 
Som de mons oposats! La meua mare, com sempre, parlava amb mitja plaça de bous, 
és molt social, però cadascú amb la seua família. Aquesta va ser la primera vegada que 
vaig entrar en contacte amb aquesta Foguera, però sense més. Després d’això, la nostra 
relació va canviar, però no passava d’alguna cosa més que un Hola!...

No va ser fins a dos anys després quan no sols ja vaig deixar d’anar a l’autobús 
escolar, si no que veient-ho amb ulls de xiqueta; aquella família a la qual pertanyia va co-
mençar a enfonsar-se i la meua mare, que parlava amb mitja plaça de bous, amb el suport 
del meu pare em va dir:

- Ha passat una cosa amb la nostra família i el papà i jo hem decidit provar amb una nova!
- En quina? -vaig preguntar jo-
- Sèneca Autobusos, però només entrarem tu i jo – em va contestar, la meua mare- 
Al papà saps que no li va això de la festa. 

La meua sensació va ser de pura angoixa, sentir que jo no pintava res allí i que mai 
encaixaria, aquella foguera de pijos, amb respecte es deia.

Al maig vam anar a veure la foguera a València i sense pensar-ho dues vegades em 
vaig agarrar al costat de la meua mare i mai em soltava, com una llepassa amb una bossa 
de pipes. Estava aquella xiqueta de l’autobús, però per a mi eren dos mons diferents. De 
sobte, alguna cosa va tirar de la meua samarreta, vaig mirar a baix i era Teresa Company 
amb la seua mà estesa i demanant-me pipes. Quina xica tan rara vaig pensar!, però vaig 
fer bé de donar-li’n unes poques perquè després em va convidar a anar-me’n amb ella. La 
cosa començava a millorar, però continuava trobant a faltar la meua altra família.

Va arribar juny, eren les primeres festes en les quals “anàvem a provar” i amb aque-
lla gran por. De nou, la xica de les pipes em va tornar a convidar i tenia una germana que 
portava tanques i vaig pensar: Com és de forta la seua germana! Anita. No sé com va 
ser, però de sobte estava jugant amb altres xiquets i xiquetes i quan vaig alçar la mirada 
estava aquella xiqueta de l’autobús, la que pensava que érem de mons diferents, jugant 
i divertint-nos juntes. Era increïble, ja no sentia aquella angoixa, em sentia una més, això 
dels pijos ja us dic que són rumors.

Van passar els anys i la meua mare va passar de parlar amb mitja plaça de bous a la 
plaça sencera, feia temps que no la veia tan feliç, va recuperar aquell somriure fester que 
el seu pare li va ensenyar. Damunt va ser elegida com a presidenta de la foguera per a la 
nostra sorpresa. Tots li vam donar suport i el meu pare el primer, això sí, d’acompanyant 
perquè a ell això de les Fogueres no li anava… o això créiem. Ell diu que va ser una aposta, 
però no ens enganya. Veure de nou la il·lusió de la meua mare va ajudar molt, però sabeu 

[Fig.46]

[Fig.47]

[Fig.48]

[Fig.46] Aitana emocionada al arreplegar-la de l’Hotel per anar a l’Ofrena de Flors de 2017. Israel Galvañ.
[Fig.47] Aitana i Salva a la desfilada del Pregó del 2017. Israel Galvañ.
[Fig.48] Amparo i Aitana fent labors a la Presentació de 2015. Israel Galvañ.

Un gran canvi

Aitana 
Gómez 
Tresáncoras



290 291

el que més va ajudar?, que aquella “xica de les pipes” tenia també un pare… “molt únic” 
(vaig pensar com a xiqueta) i va començar a fer-se amic del meu pare. Hi havia gent de 
la meua antiga família que també van començar a vindre, fins a l’artista d’aquella foguera 
Manolo i amb el temps no va vindre sol, també va portar un xic “molt únic”, Jose. No me 
n’havia adonat, però jo no era l’única que estava fent nous amics, el meu pare també. Que 
la meua mare isquera de presidenta va ser una sorpresa i una gran alegria, però si alguna 
cosa recorde amb més alegria va ser quan escolte el meu pare dir: Jo també m’apunte!

No sabia què estava passant, però alguna cosa tenia aquesta gran família que et 
feia sentir part d’ella. Passava el temps i cada vegada vam veure més cares conegudes, 
vaig sentir que aquella família festera no estava tan lluny. Té alguna cosa aquesta família 
que t’atrau i, fent la vista arrere, amb ulls d’adulta, crec que quan veus la teua família feliç 
llavors saps que estàs en el lloc i amb la família correcta i si no, pregunteu a Andrés, un 
món per a ell desconegut que va començar acompanyant-me i va acabar formant-ne part. 

 Em vaig equivocar en pensar que no encaixaríem, no comptava que ells sempre 
han fet que les persones noves senten que formen part d’aquesta família. Gràcies per tots 
aquests anys, gràcies per ser la nostra família.

Conten que les històries d’amor més boniques són aquelles que s’escriuen en els 
espais xicotets, en la quotidianitat de la vida. I, per a la família Compañy-Martínez, aquest 
decorat de fons, aquesta escena, és la Foguera Sèneca-Autobusos.  Al cap i a la fi, per a 
Miguelo i per a Teresa és el lloc en el qual es van conèixer. Però comencem pel principi. 

La primera a arribar a la comissió va ser Teresa, la primera de la família a acostar-se 
al so de la banda de música pel carrer del Pintor Lorenzo Casanova. Va ser als deu anys 
quan va començar a desfilar amb la Foguera del seu barri i als dotze ja estava en la comis-
sió infantil, que en aquell moment tenien les seues pròpies reunions i fins i tot organitza-
ven rifes i pagaments per a finançar-se ells sols! Així que, alguns dissabtes al matí, Teresa 
i uns altres foguerers infantils com Dina, Elena o César se n’anaven a la Caixa d’Estalvis 
del carrer del Pintor Aparicio a ingressar els diners de la seua Foguera. I així va anar pas-
sant el temps, cercaviles, loteria, reunions en Caputxins on el pare Joaquín els donava 
un espai, cartilles, presentacions, desfilades del ninot, playbacks, nadales, teatre i, per fi, 
al juny, Fogueres. I així any rere any, en els quals el calendari de les estacions es mesura 
entre cremà i cremà, entre els assajos de la presentació i la visita al taller, entre esmorzars 
i excursions i viatges de la Foguera, entre Amando, buscant la manera d’aconseguir diners 
i millorar la Foguera i Pedro Luis, explicant com seria aquell petard especial que posara el 
punt i final a les despertaes… Teresa fins i tot va tenir l’oportunitat de representar la seua 
comissió com a bellea l’any 81, amb setze anys. 

Com totes les històries d’amor, aquesta té un punt d’inflexió: l’any 83 un joveníssim 
Miguelo es va apuntar a una activitat de la Foguera. Típic, un amic et diu que te’n vages 

[Fig.51]

[Fig.49] Andrés, Aitana i Isabel abans de l’Entrada de Bandes de 2018. Israel Galvañ.
[Fig.50] Salva i Juan al lliurament de premis de 2012. Israel Galvañ.
[Fig.51] La família Compañy Martínez davant la foguera infantil de 2003 obra de Paco Roca. Israel Galvañ.
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amb ell, que t’ho passaràs bé i, bo, descobreixes un món, nous amics, un bon ambient. 
Una d’aquelles casualitats del destí fa que tot faça un tomb. Miguelo sempre conta que 
aquell any li va canviar la vida: es va apuntar a la Foguera, va trobar el seu treball i va 
conèixer Teresa, encara que el seu amic Daniel sempre li deia «A Teresa no te la lligaràs, 
que és molt dura». Després van arribar moltes més entrades de bandes, Fogueres, crema-
es… i una infinitat de moments en els quals la seua història és inseparable de la Foguera 
Sèneca-Autobusos, però també de totes les persones amb les quals van compartir el 
somni comú de plantar el millor monument als carrers del barri, persones tan importants 
com Amando, que es va convertir en quasi un germà per a Miguelo, una amistat que con-
tinua mantenint-se hui dia. 

Però el conte no acaba ací, sinó que, uns anys més tard, el destí, que els havia por-
tat a apartar-se de la foguera, els va retornar a Sèneca. I, aquesta vegada, la família havia 
crescut amb Teresita i Anita. Teresita va ser bellea infantil el 1999. Feia poc que s’havia 
unit a la família Sèneca, però ja n’era una més, jugant a desfilar per la vorera del costat 
del racó. Els Compañy-Martínez van viure el moment en el qual la Foguera va començar a 
plantar en Especial, l’any 2000, qui haguera dit que, 22 anys després, continuaríem apos-
tant el màxim pel monument, tot un orgull!  Anita va ser bellea l’any 2002, quan Miguelo 
era president i Teresita, presidenta infantil, sens dubte un dels anys més emocionants 
per a la família. Miguelo va gaudir de molt bons moments els tres anys de ser president, 
però sempre diu que, sobretot, es queda amb el treball de tota la Foguera per a continuar 
plantant en Especial. 

Teresita va ser bellea el 2009, amb la seua germana entre les seues dames. Sa 
mare  i son pare la van acompanyar vestits a l’escenari i sa mare li va posar la banda de 
la Foguera, la que ella havia portat molts anys arrere; un any inoblidable per a tota la famí-
lia. Aquesta història no té un final i continua amb molts moments que són inoblidables: 
desfilar per la Rambla al ritme de «De Quiroga a Sèneca», escoltar el recentment estrenat 
pasdoble «A Miguelo», els premis d’Especial, les ofrenes de flors, les nits al racó, la plantà, 
anar a veure altres fogueres, les mascletaes, el pot, el sopar del foguerer, les despertaes, 
les cercaviles… són molts anys de moments compartits, de formar part d’aquesta família 
que és cada vegada més gran. Això significa la Foguera Sèneca-Autobusos per a la família 
Compañy-Martínez: ho significa tot, significa llar, família, festa, tradició i, sobretot, un lloc en 
el qual han trobat grans amics amb els quals compartir la passió per la festa del foc.

[Fig.52]

[Fig.53]

[Fig.54]

“Sèneca-Autobusos ho significa 
tot, significa llar, família, festa, 
tradició i, sobretot, un lloc en el 
qual han trobat grans amics amb 
els quals compartir la passió per 
la festa del foc”

[Fig.52] Presentació de Teresa com a Bellea i sa mare li imposa la banda mentre son pare li aguanta el ramell,  
2009. Israel Galvañ.
[Fig.53] Ana i Teresa vestides el 2013. Israel Galvañ.
[Fig.54] Teresa i Miguelo junt a Amparo i Salva en l’Entrada de Bandes de 2014. Israel Galvañ.
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Sempre vaig admirar la foguera i 
tots els valors que representava. El meu 
contacte més estret amb membres de la 
comissió es va produir quan es va cons-
tituir el sector centre de fogueres, la qual 
cosa em va permetre conèixer personal-
ment les persones que portaven el timó 
de la nau Sèneca. Les circumstàncies de 
la vida foguerera em van portar al novem-
bre de 2008 a embarcar-m’hi com a gru-
met. N’érem seixanta entre xiquets, joves 
i adults. Plantàvem en especial. El primer 
que em va cridar l’atenció va ser la gran 
quantitat de joves actius amb què comp-
tava. El germen plantat feia temps do-
nava els seus fruits. El millor estava per 
arribar. La comissió va créixer, de manera 
sostenible. La família Sèneca es divertia, 
s’ho passava bé, no eren els rarets de 
la cultura com alguna aliena a aquesta, 
desconeixedora i plena de prejudicis, em 
va dir alguna vegada. Un dia es va gua-
nyar el segon premi d’especial, un altre 
va ser el tercer. No se m’oblidarà mai la 
primera vegada del primer. Després van 
arribar-ne altres tres. Ací estem.

Però millor que jo, reproduiré les 
paraules que va escriure un amic de la fo-
guera en un article publicat el 18 de juny 

de 2001 en el desaparegut periòdic local 
El Periódico, titulat ‘Per què sóc e Sène-
ca-Autobusos?’, una cosa particular en 
Sèneca que em convida a continuar sent 
d’ella. D’aperitiu, la seua aposta decidi-
da per consagrar l’economia del grup a 
elevar el millor monument, sempre crític 
en lloc de trencar la guardiola per la cur-
silería dels play-backs o els diumenges 
amb salsitxes. De primer i segon plat, la 
seua defensa moderna de la cultura tra-
dicional alacantina, expressada a més 
en el contagi iconoclasta dels dimonis o 
en la llegendària Flama del Canigó, que 
uneix el nostre futur amb Perpinyà o Va-
lència, arc mediterrani, mes dolçainers i 
tabaleters, en una diversió sense exclu-
sions. Per a postres, la seua tossuda i 
saludable gestió per a evitar que la Fes-
ta s’engarrote, subvertida en passarel·la 
Chanel 5 i diamants. Per descomptat, 
això no dirà res als qui fugen, pensen a 
pegar-se la gran bufá o només se’ls po-
sen els pèls de punta quan obrin el so-
bre de Telefónica. Però per a mi la vida ja 
només es divideix en cinc estacions. La 
més feliç, Fogueres.”

Com diu el lema de la foguera, I no 
volíem... noranta anys.

[Fig.57][Fig.55]

[Fig.56]

[Fig.55] Salva, David G., Cristina, David H. i Víctor celebrant el primer premi de 2015. Israel Galvañ.
[Fig.56] David Gerona abans de l’Ofrena de 2012. Israel Galvañ.
[Fig.57] Rosana arreglant el mocador de David. Israel Galvañ.

I no volíem… noranta anys

David 
Gerona 
Llopis



297[Fig.58] Irene i la seua cosina Lorena davant la foguera oficial en 2016. Antonio Botella.
[Fig.59] Lorena, Guille i Patricia abans de l’Ofrena de 2019. Antonio Botella
[Fig.60] Guilla i la seua germana Patricia entregant el ramell a la Verge. Antonio Botella.

Sent d’Alacant, sempre hem viscut les fogueres amb molta il·lusió. Hem vist les desfila-
des, hem acudit a les mascletaes, hem viscut la palmera i la cremà... Però sempre des de fora.

La nostra arribada a Sèneca va ser per la il·lusió de Patri de participar en la festa de fo-
gueres des de dins. Vam triar aquesta foguera perquè, en certa manera, estàvem vinculats 
a ella ja que vivíem a la zona quan érem xiquets, encara que mai vam pertànyer a aquesta. 
A més, coneixíem ja algun membre que ens va animar a unir-nos. I no ens vam equivocar. 
Des del primer moment, l’acollida va ser estupenda. Ens “estrenàrem” en el sopar de Nadal i 
va ser com si pertanguérem al grup des d’abans. És cert que coneixíem ja algunes famílies, 
però de seguida ens van fer sentir entre amics.

 I des d’aquest dia hem continuat vivint la festa, però d’una manera especial. Viure 
les desfilades des de dins, la macletà en companyia i l’ambient dels sopars i dinars i altres 
actes culturals que celebra la foguera, no es poden comparar amb veure’ls des de fora. Així 
que, encara que no portem molt temps, ens sentim part de la família Sèneca i continuarem 
gaudint de la festa amb tots vosaltres.

[Fig.58]

[Fig.59]

[Fig.60]

Ser de Sèneca és la millor manera de viure les Fogueres, és com estar en una gran fa-
mília. Nosaltres vam arribar a poc a poc, la primera va ser Lorena, fa uns deu anys, i gràcies a 
això algun any després, vam arribar Irene, Claudia, Antonio i Iván. 

Gràcies a pertànyer a Sèneca-Autobusos, hem viscut els millors moments que un 
foguerer podria viure dins de la festa de Fogueres. Hem celebrat, acompanyats de tota la 
comissió, gran quantitat de premis, gràcies al compromís i creativitat de totes les persones 
que formen Sèneca. Des de llibrets, activitats culturals i quatre primers premis de Fogueres 
en categoria Especial. A més, molts altres aconseguits en monuments infantils, entrada de 
bandes, ús i promoció del valencià i un llarg etcètera de premis i distincions aconseguits 
per la nostra comissió.

Ens sentim molt units a la Foguera gràcies a tot el que hem anat vivint al llarg dels 
anys que, a més, ens ha permès créixer en el món de la festa i gaudir amb altres persones les 
il·lusions de pertànyer a una Foguera i compartir cada acte. Des de cercaviles, desfilades, pro-
clamacions de les nostres Bellees, i tot tipus d’activitats culturals, certàmens o reunions que 
fomenten la convivència entre tots els foguerers i foguereres d’aquesta gran família.

 En Sèneca hi ha un ambient de confiança, respecte i proximitat. Ser de Sèneca és, en 
definitiva, l’orgull de pertànyer a una gran família, és amabilitat, integració, companyonia, 
treball, vocació…, valors tots que valen la pena. Per això, quan el temps es para i no podem 
quasi veure’ns, estem desitjant poder gaudir de la festa tots junts. 

Una Foguera exemplar

Carta a Sèneca

Família 
Rodríguez-
Botella-Soler

Família 
Berenguer 
Alonso
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Després d’un breu parèntesi en el món de les Fogueres, em done d’alta en Sèneca-Au-
tobusos, on mantinc molt bona relació amb alguns membres de la Foguera, ja que no conec 
a tots. A més, coincideix la meua manera de veure les Fogueres amb aquesta associació. 
Bé és sabut les seues preferències per la foguera, la música, el llibret, i altres activitats, 
sobretot culturals. Però, quina casualitat, que sent foguerer i havent sigut president d’una 
foguera durant 14 anys, sempre he tingut com a referent Sèneca-Autobusos i es dona la 
circumstància, i demostre, que és a l’inrevés, perquè al cap i a la fi la Foguera Sèneca-Auto-
busos va fitxar l’artista Manuel Algarra, que tantes alegries m’ha donat en la meua anterior 
Foguera; posteriorment la banda d’Agost; diferents foguerers de Plaça d’Alger, m’incloc jo, i 
finalment, dediquen un llibret a Manuel Algarra, que nosaltres en Plaça d’Alger vam fer l’any 
2016, celebrant el 20 aniversari consecutiu plantant per a aquesta comissió. Bé, més aviat 
va ser un pròleg del que ha fet la Foguera Sèneca-Autobusos, però el fet ací està.

Bé és sabut que en Sèneca-Autobusos a part de la foguera es té una sensibilitat molt 
arrelada amb la música de festa perquè tenen diversos pasdobles, inclosos els propis d’al-
guns foguerers. Però, en aquestes línies vull manifestar la meua emoció quan en un con-
cert realitzat per la Foguera Plaça d’Alger a la parròquia de la Mare de Déu del Remei, el dia 
7 de gener de 2007, a càrrec de la banda L’Harmonia, el Sr. Andrés Colomina em proposa 
estrenar un pasdoble, dedicat al Sr. Arturo Tresáncoras, per part de la seua família, una 
cosa de la qual em sent molt orgullós per l’admiració i el respecte a la seua persona i a la 
seua família, que són membres d’aquesta comissió. Sent aquest un acte pres com a refe-
rent dels que realitza la Foguera Sèneca-Autobusos.

Per descomptat, la meua admiració a tots els foguerers que formen part del cor 
Sèneca i a la seua directora Marina Martínez, als qui fan possible la realització del llibret, 
al grup de teatre, etc., fins i tot els que per altres causes són menys participatius, però ho 
fan amb els seus aplaudiments i ànims, formant part d’aquesta Foguera.

Després d’estar donat d’alta des de juliol de 2019, encara no he viscut cap de les 
meues assignatures pendents: plantar en especial i una entrada de bandes, amb una o 
dues bandes. Espere que enguany puga aprovar aquestes assignatures pendents.

[Fig.61]

[Fig.62]

[Fig.61] Xiques de la Foguera celebrant el primer premi en 2018. Israel Galvañ.
[Fig.62] Juan Luis i Isabel preparats per a l’Entrada de Bandes de 2018. Israel Galvañ.

A la pregunta què significa per a nosaltres ser de Sèneca? Doncs bé, així freda-
ment, un canvi molt gran, començar des de zero, fer nous amics i adaptar-se a la filosofia 
d’aquesta Foguera.

La veritat, quan estàs molt a gust en una Foguera, en el teu barri, a pocs passos de 
ta casa, on coneixes a tots els veïns i comerços, on portes molts anys i on has passat per 
tots els càrrecs, haver d’abandonar-la per diverses circumstàncies és molt dur. Llavors vam 
tindre clar que no ens quedaríem sense Fogueres. A més, t’assabentes que la Foguera, on 
has estat tants anys, desapareix i el teu barri es queda sense festes. És en aquest moment 
quan et planteges a quina Foguera pots anar. És un moment difícil i una mica angoixant.

Vam considerar diverses opcions i el que teníem clar és que havia de ser una Fo-
guera gran, de categoria especial. Era una il·lusió per a nosaltres poder estar en la plantà 
d’una foguera d’aquest tipus.

Assignatures pendents

Un somni complit

Rafael 
Baeza 
Ripoll

Isabel 
Bermejo i 
Juan Luis 
Sánchez
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Una nit d’agost, en les festes del barri on vivim, vam rebre les telefonades de dos 
amics que estaven en la Foguera de Sèneca-Autobusos, ens vam mirar i vam pensar, per 
què no? Tenien tot el que buscàvem, una aposta molt forta per la foguera, que, per cert, 
era el mateix artista que ens feia la nostra foguera des de feia molts anys, apostaven per 
la música i sobretot per la cultura. No ho vam pensar, aquella mateixa nit d’agost vam dir 
que sí, com uns joves nuvis que es comprometen a viure junts.

Ja portem cinc anys en Sèneca i podem dir que hem trobat una família que des del 
primer dia ens ha acollit com si ens conegueren de tota la vida. La filosofia de treball és 
molt particular, a la qual no estàvem acostumats, però, ràpidament ens vam adaptar. A 
nosaltres ens agrada participar en totes les activitats i actes possibles i aquesta Foguera 
té de tot, potser massa. No ens dona temps a fer tot el que proposen.

Per això, pertànyer a Sèneca-Autobusos és viure Les Fogueres, diferents a com les 
vivíem abans però sempre pensant a viure-les així. Un somni complit, gràcies Sèneca.

Vam pujar a aquest autobús fa més de 20 anys. Fins llavors no ens havíem invo-
lucrat en la festa de fogueres però a mi sempre m’havia cridat l’atenció. Veia les meues 
veïnes, Carmen, Patri i Charo, com es vestien i eixien de casa amb la indumentària tradi-
cional. Sentíem les despertaes, les cercaviles i la música del racó des de casa; sempre 
que no eixíem de viatge, per a aprofitar aquests dies de descans dels meus pares. Però 
va haver-hi un any en què vaig insistir prou perquè els meus pares em deixaren desfilar i 
‘provar’, i ja no va haver-hi marxa arrere. Primer vam entrar el meu germà i jo, i dos anys 
més tard els meus pares. En les seues paraules: “Va ser una manera d’involucrar-nos amb 
el barri i que els xiquets tingueren un oci segur, divertit i durant tot l’any”.

En Sèneca vam descobrir nous amics i maneres de gaudir d’Alacant i les seues 
festes. Vam conèixer de prop la cultura i els secrets de les Fogueres que només coneixen 
aquells que les viuen dia a dia i a peu de carrer.

I com en un autobús, els nostres companys de viatge han anat canviant al llarg del 
temps. Alguns ja estaven quan vam arribar. La comissió era xicoteta i ens sentíem com en 
família. A poc a poc, van anar pujant més companys de viatge i abaixant-se’n uns altres, 
però cada any la comissió creixia més i més. Vam descobrir noves maneres de veure la 
festa i de gaudir-la. Fins a arribar a la gran comissió que tenim en l’actualitat. Si haguérem 

[Fig.63]

[Fig.64]

[Fig.65]

[Fig.63] Juan Luis i Isabel, junt a Juanjo i Paqui a l’Entada de Bandes de 2019. Antonio Botella.
[Fig.64] Lliurament de premis de 2019. Israel Galvañ.
[Fig.65] Isabel i Rebeca a la cremà de 2012, any en que van ser Bellees de la Foguera. Israel Galvañ.

El nostre viatge amb l’autobús de Sèneca

Família 
Niñerola 
Quinto
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de fer una llista de tota la comissió necessitaríem ajuda. La pandèmia no ho ha posat 
fàcil, però tinc clar que quan sentim els primers concordes de ‘De Quiroga a Sèneca’ tots 
els nostres cors tornaran a bategar al mateix compàs.

Durant aquest viatge hi ha hagut moments bons i altres no tant, però com en tot en 
la vida, preferim quedar-nos amb els records feliços, que no en són pocs. La nostra famí-
lia ha treballat sempre en l’ombra o en primera fila per la foguera. Des de ben xicotet, el 
meu germà, José Domingo, volia ser banderí i obrir les desfilades. Guardàvem amb afecte 
aquell estendard a casa i quan era el moment de traure’l al carrer ell el lluïa orgullós. I en 
les despertaes, era també l’encarregat d’obrir pas amb petards a discreció, si feia falta. 
Ma mare, Isabel, sempre ha estat darrere de nosaltres, procurant que no ens faltaren les 
espardenyes per a després de les desfilades o aquella ampolleta d’aigua. I encara que li 
costa admetre-ho, s’ho passa genial de xarradeta amb les altres mares les nits en què 
ens ajuntem. Mai l’haureu vista lluir un vestit del segle XVIII però se’n coneix els secrets 
al detall. Mon pare, Pepe, és un home de poques paraules, però a l’hora de treballar en la 
foguera no posa ni un però. És l’encarregat de la cremà des de fa anys i malgrat ser l’últim 
moment del nostre estimat monument ell gaudeix de cada pas que dona per a preparar-la. 
Jo, he exercit diversos càrrecs, dama, bellea, secretària, delegada d’infantils o d’organitza-
ció… Sempre tenint la meua família amb mi. Saben que això m’encanta i m’acompanyaran 
sempre que puguen. Que quan sona un petard o un pasdoble ja tinc un somriure a la boca.

Sèneca ha sigut i és una part important de nosaltres, hem aprés, crescut, plorat, can-
tat, ballat… i tantes coses més que necessitaríem moltes pàgines per a explicar-les. La 
nostra història ja no pot ser contada sense parlar de Sèneca-Autobusos i esperem seguir 
en aquest viatge durant molts anys més.

[Fig.66] Varios foguerers i foguereres descansant al racó en 2012. Israel Galvañ.
[Fig.67] Isabel i Amand arreplegant el segon premi de categoria especial en 2012. Israel Galvañ.
[Fig.68] José Domingo i Isabel gaudint del seu acte preferi: la despertà, 2007. Israel Galvañ.
[Fig.69] José Domingo amb el banderí de la Foguera en 2004. Israel Galvañ.

[Fig.67][Fig.66]

[Fig.69]

[Fig.68]
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Són 11 anys ja els que pertanyem 
a aquesta foguera, Sèneca, de la qual és 
per a nosaltres un honor formar part de 
la seua història, que amb tenacitat i cons-
tància ha arribat a ser imprescindible en 
el món foguerer. I més encara, aquest 
any tan especial en el qual la foguera 
compleix el seu 90 aniversari.

L’any 2011, el nostre fill Javier desit-
java eixir en el cos de ball per a l’Elecció́ 
de la Bellea del Foc, al qual només po-
dies accedir si pertanyies a una foguera 
en particular. Per determinades circums-
tàncies, en aquells dies havíem deixat la 
nostra anterior foguera, i va ser llavors 
quan de la mà d’Amparo i la seua família 
vam entrar a formar part de Sèneca.

Durant aquests anys hem viscut una 
infinitat d’experiències, acompanyades de 
gent meravellosa que forma part d’aques-
ta bogeria d’art efímer, amb els quals any 
rere any compartim les mateixes il·lusions, 
riures, llàgrimes i moments plens de màgia 
que no es poden descriure si no els vius.

Qui ens hauria dit que el 21 de juny 
de 2015, quan la plaça va esclatar d’alegria 

amb el nostre primer premi en la fogue-
ra adulta, ho repetiríem durant tres anys 
seguits: 2016, 2017 i 2018 al costat del 
primer premi de la foguera infantil. L’any 
2019 no va poder ser la major, però sí la 
xicoteta, la guanyadora del primer premi.

És increïble com any rere any, conti-
nuem compartint les mateixes il·lusions, 
les ganes de veure’ns i de viure aquests 
dies plens de riures. Aquest 2022, al so 
de dolçaina i tamboret celebrarem que la 
foguera compleix els seus 90 anys. Es-
perem amb alegria desempolsar vestits, 
faldes, cancans i mantellines perquè la 
plaça de Sèneca siga un ventall de co-
lors. Aquesta serà la millor celebració 
per al seu esperat retorn. Volem rendir 
un xicotet homenatge a tots els que han 
patit la malaltia o han perdut els seus és-
sers estimats. Han sigut dos anys molt 
durs, però esperem que l’explosió́ de 
llum, flors, música i foc facen únic el re-
torn que tots esperem.

Per acabar, només ens queda dir-
vos que gràcies per estar, per sentir i per 
viure aquesta bogeria que ens uneix a tots.

[Fig.70]

[Fig.71]

[Fig.72]

[Fig.70] Carla amb Javier i Marcos abans l’Entrada de Bandes de 2016. Israel Galvañ.
[Fig.71] Xiquets molt concentrats en el joc. Israel Galvañ.
[Fig.72] Marcos amb el banderí i més xiquets de la Foguera infantil en 2017. Israel Galvañ.

Gràcies per estar i per sentir
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Fa vint-i-tants anys que vaig aterrar 
en la Foguera Sèneca-Autobusos. Vaig 
arribar a una foguera totalment diferent 
a totes aquelles en les quals havia estat 
fins aquell moment. L’ambient tan famili-
ar, la millor de les rebudes, va ser el pri-
mer a cridar la meua atenció, però a més 
em vaig trobar una foguera que, no sols 
organitzava i participava en la festa ala-
cantina de les fogueres, sinó que també 
tenia aspiracions a contribuir molt més a 
la ciutat. Quan vaig aterrar, poc dels actu-
als estaven en la foguera i clarament en 
notable menor nombre.

Uns anys després vaig ser nomena-
da presidenta, càrrec que em va il·lusio-
nar i va preocupar molt per la responsabi-
litat que comporta. Aquell any la foguera 
va créixer amb mi, entrant nous compo-
nents que treballaven amb la mateixa 
emoció que aquells que ja estàvem.

Anys després, la meua filla Aída 
va ser bellea infantil i jo estava esperant 
la meua altra filla Rebeca. El bebè havia 
de vindre en dates pròximes a fogueres 
i temien que els donara les fogueres 
posant-me de part aquests dies, la qual 
cosa ens va donar moments molt diver-
tits aquell 2001. En fi, això no va succeir 
i el bebè va nàixer després, moment des 

del qual la meua filla Rebeca ha format 
part de la foguera. És a dir, tota la seua 
vida. Ha participat en tots els actes 
possibles i també ha sigut bellea infan-
til. Poden imaginar la meua il·lusió amb 
aquesta foguera. Posteriorment i per cir-
cumstàncies que no venen al cas, Aída i 
jo vam deixar de ser de la foguera, la qual 
cosa ens va servir també per a prendre’ns 
un descans, sense desvincular-nos de la 
festa que tant ens agrada i il·lusiona.

De manera indirecta no he deixat 
d’estar en contacte amb aquesta, partici-
pant en aquells menesters en els quals la 
intervenció de la meua filla Rebeca, que 
continuava en aquesta, necessitara. Re-
alment no m’he desvinculat totalment de 
la foguera perquè, com he dit al principi, 
aquesta realitza diferents actes, que no 
són exactament els foguerers (desfilada 
de vestimenta de la festa, cursos de dan-
sa, teatre, cor, entre d’altres) als quals he 
acudit, perquè resulten molt interessants.

Actualment m’he tornat a reincorpo-
rar a la foguera i m’he trobat una “macro” 
foguera Sèneca-Autobusos, a la qual se la 
denomina “família Sèneca”, foguera espe-
cialment diferent i en la qual igual que en 
els meus principis, he sigut calorosament 
acollida i de la qual estic molt orgullosa.

[Fig.73] Rebeca al braç de sa mare en 2003. Israel Galvañ.
[Fig.74] Rebeca imposant el corbatí al banderí en 2013 després de ser Bellea. Israel Galvañ.
[Fig.75] Charo i Aida davant la foguera infantil de 2003 de Paco Roca. Israel Galvañ.

“L’ambient tan familiar va ser 
el primer a cridar la meua atenció, 
però a més em vaig trobar una 
foguera que, no sols organitzava 
i participava en la festa alacantina 
de les fogueres, sinó que també 
tenia aspiracions a contribuir 
molt més a la ciutat”

Créixer en aquesta Foguera

Charo 
Rodríguez 
Bobada

[Fig.75]

[Fig.74]

[Fig.73]
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Han passat ja quasi cinquanta anys 
des que vaig començar la meua singla-
dura en les fogueres de Sant Joan, el 
meu contacte amb elles va ser a conse-
qüència de realitzar amb els meus bons 
amics Juan Luna i Joan Gomis, al pati 
de la casa dels seus pares, la primera fo-
guera infantil de la Foguera Sèneca-Auto-
busos, la qual es va plantar per primera 
vegada oficialment i va obtenir el primer 
Premi de la categoria.

En les diverses converses que vaig 
tindre durant i posteriorment amb el 
president de la Foguera Major, Luis Amat, 
em va oferir entrar com a membre actiu o 
foguerer en la foguera. El meu recorregut 
va ser des del primer moment satisfacto-
ri, perquè vaig tindre la sort de conèixer 
Pepe Sánchez, Pedro Quiñonero, Luis, Eli-
sa Gordejuela, Caty, Loli i altres persones 
amb qui en l’esdevenir dels anys he anat 
perdent el contacte.

Les meues primeres impressions 
van ser d’estar envoltat de persones amb 
una extensa il·lusió per a recaptar fons 
per a la realització de les Fogueres, les 
reunions es feien unes vegades a les 
classes que els Caputxins tenien a l’antic 
convent, al bar de l’estació d’autobusos, 
al bar Río i altres, al bar Racimo de Oro.

Vaig tindre l’ocasió de conèixer 
el Sr.Tomás Valcárcel, president de les 
Fogueres de Sant Joan, el pis del qual 
es trobava en la primera planta, situat 
damunt del comerç Alfombras Yma, el 
qual en moltes ocasions ens va encorat-
jar a seguir en les nostres idees. En unes 
altres, és clar, es tirava les mans al cap 
negant-les.

Una de les primeres coses que es 
van realitzar va ser canviar l’acte de la 
presentació de la Bellea que en aquells 
anys es realitzava en un bar o restaurant, 
en les postres i com us podeu imaginar, 
la meitat de les vegades, els comensals 
havien abusat de l’alcohol i… Així que ens 
vam posar en contacte amb diverses 

institucions que tenien sales d’actes i te-
atres, per a realitzar més decorosament 
l’acte de la presentació, sent la primera 
bellea -si no estic equivocat- Elisa Gorde-
juela Fajardo.

També recorde gratament la prime-
ra vegada que vam canviar el vestit ne-
gre, pel de saragüells, en aquella època 
no hi havia comerços dedicats al tema i 
en la Nueva Ola, ens van indicar que hi 
havia una modista que tenia nocions en 
la seua confecció, el citat saragüells era 
de tela blanca amb taules verticals, en-
filades, per a planxar-les i que després 
es retirava el fil perquè teòricament es 
quedaren teses les taules -bo és un dir-
. En aquella ocasió ens vam vestir cinc 
foguerers amb Luis Amat al capdavant, 
la veritat és que semblàvem de tot menys 
el que preteníem.

Quant a anècdotes, n’hi ha moltís-
simes, però ja a hores d’ara les mescle, 
ja que la vida ens va sagnant, potser una 
d’elles va ser a conseqüència d’anar co-
brant la cartilla als veïns, els meus pas-
sos em van portar fins al pis de dues 
germanes, que molt amables, sempre 
que les visitava em deien “Tenim un ne-
bot que li agraden les fogueres, però és 
una mica callat i no s’atreveix a entrar en 
alguna”, això és genial vaig dir per fi , dis-
me on està i si vol, el donem d’alta, elles 
van dir es diu Josep Amand Tomàs.

Des del principi ens vam preocupar 
perquè les tradicions s’anaren establint 
de nou, entre elles, les desfilades es re-
alitzaven amb bandes de cornetes i tam-
bors, nosaltres ens vam perdre a Petrer 
buscant un xaramiter, que, acompanyat 
del seu fill, el qual tocava el tambor, ens 
va delectar en cercaviles i entrades feste-
res, ja que no teníem diners per a bandes 
de música. 

Potser la paraula que més ens defi-
neix com Sèneca és “Innovació”, perquè 
sempre hem intentat filar encara més 
prim en la tradició.

[Fig.76]

[Fig.76] Fidel, junt a Bea, amb les traques en la despertà de 2005. Israel Galvañ.
[Fig.77] Fidel, Diana i Felete l’any 2003. Israel Galvañ.

[Fig.77]

Intentant filar encara més prim

Fidel 
Gómez 
Puerta
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Quan s’escolta la paraula ‘pot’ (‘bote’, en cast.), podem pensar en algunes de les 
definicions que ens dóna la RAE “Recipient xicotet, comunament cilíndric, que serveix per 
a guardar tant líquids com objectes”; “Propina que es dóna amb destinació al personal 
d’un establiment” “Recipient en el qual es deposita el pot (propina)”; “En determinats jocs 
d’atzar, quantitat de diners acumulada, procedent de premis no adjudicats, que s’agrega 
als fons d’un sorteig posterior”; fins i tot “Salt que dóna una pilota o un altre cos elàstic 
que ix acomiadat en xocar contra una superfície dura”. 

“El pot”, si bé és un suport publicitari, per a molts membres de la nostra foguera ha 
sigut un mitjà de socialització, un lloc on convergir en un punt en un moment, un lloc on 
sense molt d’esforç organitzatiu, ja que quasi tots han volgut participar en les tasques que 
aquest donava, un lloc per a rebre els nostres amics.

Per a aquells que no estiguen familiaritzats amb “el pot”, us diré que aquest és un 
remolc en forma i caracteritzat de pot de cervesa, on s’obrien unes finestres i donaven pas 
a un taulell, i en el seu interior hi havia la infraestructura necessària per a la dispensació 
de cervesa, i fins i tot neveres per a un altre tipus de begudes.

Però estic segur que si esmentes la paraula “pot” a l’entorn de la foguera Sèneca 
Autobusos apareix no sols una nova interpretació, sinó a més una sèrie de records, sen-
sacions i anècdotes al voltant d’un element, “el pot”.

[Fig.78]

[Fig.80]

[Fig.78-81] Foguerers gaudint al “pot” els dies de Fogueres. Israel Galvañ.

[Fig.79]

[Fig.81]

Adéu al ‘pot’

Salva 
Gómez
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Fa molts anys, corria l’any 1978, hi havia una xiqueta que anava per les cases del 
barri venent paperetes de loteria, era la loteria de la seua foguera. Una de les cases que 
visitava, amb regularitat, era la de ma mare. Aquella xiqueta, a la meua mare li feia molta 
gràcia, li resultava entranyable i quan venia a casa, a vegades, jugava amb mi.

Amb el temps va convèncer la meua mare que una bona alacantina havia de pertà-
nyer a una foguera i desfilar en les festes de juny, així és que, tal dit, tal fet, al juny de 1979 
ma mare em va comprar el meu primer trage d’alacantina, pensant a veure com li eixia 
aquest nou capritx de la xiqueta. Quina sorpresa quan va descobrir una de les experiènci-
es més boniques que havia viscut jo. Vaig gaudir amb tot el que portava posat, els meus 
talons, arracades llargues, mantellina blanca a mode de cabells rossos i llargs… en fi, una 
sèrie d’experiències úniques per a una xiqueta de tres anys que somiava ser princesa.

Van transcórrer els anys i per fi tenia edat d’estar en la Cort d’Honor de la Bellea In-
fantil de la meua Foguera. En els 80 no solien haver-hi dues o quatre dames, era tan sols, 
la Cort d’Honor, per la qual cosa totes portaven amb molt d’orgull la banda de Dama.

Durant tots aquests anys seguia molt vinculada al món de les fogueres, juntament 
amb les meues amigues vam participar en playbacks i en els diferents actes organitzats 
que hi havia.

El 1986 va arribar el moment de ser el centre de la flor del ram d’infantils, va ser un 
dels anys més feliços de la meua vida. Representar la meua Foguera era tan emocionant 
com especial. Any únic en tots els seus aspectes, vaig gaudir, vaig viure i vaig somiar com 
la que més, tant que encara recorde com si fora ahir aquells moments tan màgics.

Va passar el temps i va arribar la meua adolescència. Els estudis em van fer aparcar 
els meus hobbys i amb el temps em vaig allunyar, només temporalment, d’estar en el cen-
tre de l’huracà del món de la meua Foguera. Van passar diversos anys, i juntament amb el 
meu nuvi ens recorreríem totes les presentacions possibles, no em perdia cap desfilada 
ni cercavila, cap elecció de la Bellea del Foc, cap cremà, però no tenia la independència 
de poder prendre decisions per a tornar a la primera línia de la festa. Va ser llavors quan 
vaig dir “si algun dia tinc una filla, tornaré a vestir-me amb ella”.

El primer fill que vaig tindre va ser home i clar, no podia vendre-li la idea de ser 
princesa per un dia, però sí que podia compartir amb ell les mascletaes, la música, 
les desfilades l’embadalien i gaudíem junts des de les cadires de la Rambla. Mai vaig 

[Fig.82] Foguerers gaudint al “pot” els dies de Fogueres. Israel Galvañ.

En la nostra foguera, durant més de deu anys, aquest element es va convertir en 
centre de reunió de la foguera, no calia organitzar res, cap a la una del migdia, després 
de cercaviles, visites a altres fogueres, desfilades i qualsevol altre acte, els membres 
de la nostra foguera s’acostaven al voltant del nostre “pot”. I allí es departia, es reia i se 
centrava l’activitat de la nostra associació. 

Cal dir, en contra seua, que ha fet descendir la participació de la nostra foguera 
en les mascletaes de la plaça dels Cavalls. Però bo, no es pot estar en tot. 

També ha sigut objecte de desig dels nostres membres més joves que desitjaven 
tenir la majoria d’edat per a poder formar part d’aquelles col·laboracions espontànies en 
les tasques que requeria “el pot”.

Aquest era un dels elements que primer arribaven a la nostra plaça, i era retrans-
mès per les nostres xarxes socials a tots els membres de la nostra associació, semblava 
una mica la nostra Cridà de festes, quan arribava ‘el pot’ ja era oficial el començament 
d’aquestes. Crec que em deixe molt per dir del que aquest ha significat per a l’associació. 
Però bo, les vicissituds fan que tot canvie i tot passe, i de moment hem de dir adéu al 
nostre pot. Estic segur que tenim capacitat de sobra per a substituir el suport publicitari, 
i mantenir aquesta filosofia una mica anàrquica de reunir-nos.

Però crec que es mereix unes línies en el record i dir “ADÉU, POT”.

[Fig.82]

“Ser de Sèneca va ser un 
encert en tots els sentits, 
ha sigut, és i serà la Millor 
Foguera d’Alacant”

Sèneca, un somni… una vida

Família 
Huélamo 
Llorens
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pensar que ell seria un dels més fanàtics de les Fogueres d’Alacant, adora la plantà, els 
seus artistes, i vol saber-ho tot d’aquest món, que gaudeix com el que més de cada acte 
amb la seua estimada Foguera, com ell diu, el major honor de les festes d’Alacant és ser 
de Sèneca-Autobusos.

Per fi va arribar la xica, la meua estimada filla va nàixer amb molta personalitat, sa-
bent el que li agradava i el que no, però quan va complir tres anys, en plenes fogueres em va 
dir: “mamà, jo em vull vestir com aquestes xiquetes”. Tocava convèncer el meu marit, home 
alacantí de soca-rel, però amb zero vinculacions al món de la festa. Quan no portes la festa 
en la sang, a vegades consideres que això és superflu i, a vegades, molt car. Però no va ser 
aquest el meu problema, li va semblar fantàstic que la meua filla i jo tornàrem al meu món 
de la festa i damunt, tornar a la foguera que em va veure nàixer.

La telefonada al president va tindre un xicotet canvi de registre, Amand em va estar 
parlant de la quota familiar, que era molt millor estar la família que estar només les dues 
soles, i sense pensar-ho, vaig acceptar. A principis de 2013 ja pertanyíem oficialment, una 
altra vegada, a la Foguera Sèneca-Autobusos. El que ningú m’havia contat és que havia des-
pertat alguna cosa en la meua família que no sabia, ni jo ni ells, que tenien adormit.

Des d’aquell primer juny de 2013, any en què la malaltia va entrar en la meua família, 
vam crear un vincle únic i per a tota la vida amb la Foguera Sèneca-Autobusos. Ens va donar 
esperança, il·lusió, ganes de viure, de lluitar i d’estar en companyia de gent amb il·lusions 
i aficions semblants que fan que la vida brille i es veja amb un altre prisma, el de l’emoció, 
nervis, unió, expectació i sobretot, tindre un altre estil de vida. Ser de Sèneca va ser un en-
cert en tots els sentits, ha sigut, és i serà la Millor Foguera d’Alacant.

[Fig.86][Fig.83]

[Fig.83] Lirios, Marcos, Jorge i Javier descansant abans del lliurament de premis de 2016. Israel Galvañ.
[Fig.84] Jorge portant el banderí davant de la comissió infantil de 2018. Antonio Botella.
[Fig.85] Lirios i José Luis amb altres foguerers de cercaviles pel barri, 2018. Antonio Botella.
[Fig.86] Lirios i Jorge, Bellea i President infantils de 2019. Israel Galvañ.

[Fig.85]

[Fig.84]
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Som una família molt festera, és cert que hem passat per diverses comissions re-
presentant tots els càrrecs que s’hi poden ostentar, però és cert, que fa ja 22 anys, gràcies 
a la Foguera Sèneca, els meus pares van poder batejar el meu germà el dia de Sant Joan, 
això a mii, se’m va quedar gravat i l’única cosa que tenia clara és que algun dia jo havia 
de  seguir aquesta gran tradició. Així va ser, el 24 de juny del 2019 vam batejar la nostra 
xicoteta Valeria, gràcies a aquesta Foguera i en el dia més especial de tots els alacantins 
i foguerers. No hem pogut encara fabricar molts records ni hem pogut participar en molts 
actes, però en els pocs en què ho hem fet, ens hem sentit part d’aquesta gran família, es-
tem desitjant que aquesta pandèmia tinga fi i poder sentir de nou aquesta gran festa com 
només nosaltres sabem, gaudir de nou de l’olor de pólvora i veure de nou els carrers plens 
de color, art i alegria. Esperem que aquest 2022 ens porte tot això i que amb ell, la nostra 
xiqueta sàpiga el que són les seues festes de Fogueres.

Sentiments molt intensos, emocions a flor de pell en fer la vista arrere i reescriure 
cadascun dels moments viscuts i compartits amb la nostra estimada Foguera Sèneca. 
Perquè si hi ha una cosa de la qual la família Devesa Sirvent està orgullosa, és de per-
tànyer a la Foguera que ens ha permès sentir i viure la festa de Fogueres com mai ho 
haguérem imaginat. Cadascun dels records ens generen un somriure d’immensa emoció, 
perquè no sols són els moments viscuts, sinó la manera de compartir-los amb persones 
meravelloses, que fan que cada record cobre vida i emane il·lusió per continuar com-
partint moments al seu costat. Perquè cada triomf va ser viscut intensament i gaudit en 
gran. I cada ensopegada va ser  alleugerida per aquesta gran família a la qual pertanyem, 
impulsant de nou el vol per a continuar somiant.

“Cadascun dels records ens 
generen un somriure d’immensa 
emoció, perquè no sols són els 
moments viscuts, sinó la manera 
de compartir-los amb persones 
meravelloses, que fan que cada 
record cobre vida”

[Fig.87]

[Fig.87] Missa de Sant Joan de 2019 i bateig de Valeria, filla d’Andrea i Jonatan. Israel Galvañ.
[Fig.88] La família Devesa Sirvent a l’Entrada de Bandes de 2016, any de Lucía com a Bellea. Israel Galvañ.

Tradició

Reprenent il·lusions

Jonatan, 
Andrea 
i Valeria

Lucía, Eloy, 
Cecilia i 
Vicente

[Fig.88]
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I va arribar un any que va desbordar les nostres expectatives, carregat d’il·lusió i 
amb nom propi… Bellea Infantil 2016 de la Foguera Sèneca-Autobusos, Lucía Devesa Sir-
vent. Un any de vivències compartides amb Carmina i la seua preciosa família. Gràcies, 
per tant. Sempre en el nostre cor aquell meravellós 2016, que passarà a la nostra història 
de vida com un dels millors i que va unir Carmina i Lucía de manera màgica. Any de belle-
es sensibles, eixelebrades i rialleres, emocionades per cada moment i cada triomf com-
partit. Tants moments en el record amb els nostres companys foguerers: riures i sopars 
al racó, desfilades, ofrenes, cercaviles, despertaes, mascletaes i les màgiques nits de la 
cremà, on el foc dona pas a un altre any, amb noves il·lusions que compartim en la nostra 
plaça, Sèneca.

I sense donar-nos temps a reaccionar, una cosa inesperada sacseja les nostres 
vides. Època de pandèmia, que ens fa refugiar-nos en els instints més bàsics de super-
vivència, donant pas a l’esperança, perquè prompte tornarem a sentir la festa en tota la 
seua esplendor. Esperem pacients, sabent que l’important és acabar amb el malson que 
ha paralitzat d’alguna forma les nostres vides i la nostra manera de sentir les Fogueres. 
Però sabem que tornarem amb força i la mateixa il·lusió. Aquests dos anys han fet que 
cadascun de nosaltres valorem l’important. Les presses ens fan córrer i no assaborir la 
VIDA. Parem, reflexionem i endavant!

Sempre en el nostre cor els que no han pogut superar aquesta pandèmia. Per ells 
recobrarem la il·lusió i no oblidarem els moments compartits junts. Anem a per un any 
2022 carregadet d’emocions.

Gràcies, Amand, per mantindre viva l’esperança i cuidar de la Foguera. Celebrem 
que hui ja és una realitat i que les Fogueres criden d’alegria per tornar, per estar, perquè 
mai se’n van anar. Gaudim amb consciència i emoció, esprement cadascun dels grans 
moments que les Fogueres ens tenen guardats.

Mare meua! Quin complot vam haver de fer per a convèncer Nicolás per a entrar en 
la Foguera. Laura i jo vam tindre converses d’amagat amb Miguelo, pensant com faríem 
perquè Nico vinguera a la reunió, que com li dèiem que ja estava apuntat, que com faríem 
perquè arribara a l’hora que tocava. Una muntanya de què i com. 

Per fi va arribar el dia, Laura i jo no teníem massa clar que Nico vinguera a l’assem-
blea i gràcies a Miguelo, que li va dir que era per a fer-se una cervesa, la cosa va eixir bé. 
Després, a poc a poc, vam anar fent camí en la família Sèneca, en la qual estem agraïts de 
conèixer tanta gent i de poder compartir converses, riures, confidències i sobretot, Festa!

Qui podria pensar que un Quagaldero i dos Pretolanques de Moros i Cristians, aca-
barien fent Fogueres, i ací estem, contents de ser foguerers en Sèneca-Autobusos. Gràci-
es a tots vosaltres pel vostre acolliment i amistat. 

[Fig.89] Mirades còmplices entre Cecilia i Vicente. Israel Galvañ.
[Fig.90] Carla, Vicente i Cecilia celebrant el primer remi de 2016. Israel Galvañ.
[Fig.91] Lucía amb altres xiquetes de la Foguera en 2017. Israel Galvañ.

Qui podria pensar-ho
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[Fig.89] [Fig.90]

[Fig.91]
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Sempre he sigut una apassionada 
de la festa de Fogueres, però la vida té 
moments i encara que mai em vaig des-
vincular de la nostra estimada festa, sí 
que vaig fer un parèntesi com a fogue-
rera. Continuava vinculada a la meua 
comissió, acudia als actes principals, te-
nia la meua taula en fogueres i desfilava 
amb els meus companys. Però la flama 
s’havia suavitzat en mi.

Estiu de 2015, amb la intenció que 
els meus fills visqueren la seua infància 
vinculats a la meua estimada festa de 
Fogueres, tal com jo l’havia viscut, vaig 
parlar amb la meua amiga de l’ànima 
per a informar-me com funcionava la 
seua foguera. En pocs dies tenia el seu 
email amb les quotes i altra informació. 
En aquell moment la meua intenció era 
inscriure Martina, que en aquells dies te-
nia 3 anys i venia de ser mini bellea en 
Carolines Baixes. Dic la meua intenció 
perquè pocs dies després vaig rebre un 
email d’Amand en el qual molt subtilment 
i educadament m’indicava que per molt 
poc més podríem formar part tota la fa-
mília. Des d’aquell moment i espentada 
per la meua gran amiga vaig recuperar la 
il·lusió de formar part de nou de la nos-
tra estimada festa. I així va ser, Martina, 
Alejandro, Nacho i jo foguerers de Sène-
ca-Autobusos.

He de reconèixer que el primer any 
va ser rar, rar per no desfilar en el teu bar-
ri, rar per tanta gent nova. Però tenia mol-
ta il·lusió i tots els companys de Sèneca 
van ser tan amables que a poc a poc m’hi 
vaig involucrar i em vaig sentir com a 
casa. Jo venia d’una foguera molt xicote-
ta i ací hi havia grans grups de totes les 
edats. Però tots em van acollir, les mares 
de Sèneca, els joves, els veterans… I ací 
va començar la nostra marxa en Sèneca.

Aquest primer any la il·lusió i la fla-
ma de fogueres van tornar al meu cor. 
Molt feliç vaig tornar a acudir al Concurs 
Artístic, Martina va gaudir i va aprendre 
molt de la seua profe Paula; el nostre 
sopar de Nadal, i molts altres actes. Pre-
paració del Ninot, en Sèneca sempre hi 
ha gent al teu costat per al que necessi-
tes, Amparo, Fuen, perfectes costureres 
disposades a ajudar a algú que no havia 
enfilat una agulla en la seua vida. Des de 
llavors fins i tot m’he comprat una pistola 
de silicona i ja cus algun botó.

Van arribar els dies grans de fogue-
res, encara recorde quan anava a visitar 
la meua amiga al seu racó i any rere any 
tenien una gran foguera especial però 
mai aconseguien estar en el podi. He tin-
gut la sort d’arribar a Sèneca quan estem 
en el més alt. Viure com se sumen els 
punts al més pur estil Eurovisió el 21 de 

“El nombre de foguerers creix 
any a any, però totes les cares 
que anys arrere vaig veure 
barallar per un sisè, cinquè o 
quart premi segueixen ací amb 
la mateixa espenta de sempre”

[Fig.92] Ana amb Martina i Alejandro abans de l’Entrada de Bandes de 2016. Israel Galvañ.
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[Fig.92]



322 323

juny. I gaudir de la il·lusió desmesurada 
de guanyar un premi d’especial. El nom-
bre de foguerers creix any a any, però to-
tes les cares que anys arrere vaig veure 
barallar per un sisè, cinquè o quart premi 
segueixen ací amb la mateixa espenta 
de sempre. És igual que el premi siga un 
quart o un primer però el nostre monu-
ment és el centre de la foguera i de tot el 
nostre treball.

En Sèneca, tot el que s’organitza i en 
el que es participa és amb molta il·lusió. 
Assajos de playbacks, el nostre Tenorio, 
tornejos infantils de balls, foguerer infan-
til, assajos de l’elecció, visites a València 
per a veure la nostra Foguera i fins i tot 
celebracions d’aniversaris improvisades 
per unes fantàstiques delegades d’infan-
tils que són tot cor, presentacions, actes 
culturals i les nostres estimades tapetes 
de Sèneca. Si el jurat de Masterchef acu-
dira a la nostra pròxima edició, tindria 
molt complicat triar un únic guanyador, 
tant pel nivell culinari com l’imaginatiu en 
tots els noms dels aperitius.

És igual que sigues de sempre o 
nova, eres una més. Per això, que comp-
ten amb tu per a ajudar, per a organitzar 
una cosa que fins i tot coneixent-te poc 
saben que t’encanta fa que t’il·lusiones 
encara més en aquest súper projecte que 
tenim en Sèneca, gràcies Miguelo. Fins i 
tot la baralla de tots els anys amb el meu 

Passar a ser part de la foguera Sè-
neca-Autobusos -ja fa catorze anys- va 
ser una de les millors decisions de la 
meua vida. Les coses del destí van fer 
que entrara en la comissió al novembre 
de 2008, de la mà de David Gerona, es-
pentada per Amparo Tresáncoras. que en 
aquells dies era la presidenta de la fogue-
ra. L’acollida va ser increïble, de seguida 
em trobava assajant el playback en el 
qual anàvem amb uns vestits de colors 
molt cridaners i unes mànegues enor-
mes de lluentons amb el tema de Queen 
titulat “Don’t stop me now”. El tradicional 
i esperat “Sopar de Nadal” on es dona-
ven a conèixer els projectes de juny de 
2009. El certamen de teatre, amb el gran 
Ali Andreu col·laborant amb nosaltres a 
l’escenari, interpretant una obra que vam 
tornar a repetir en la proclamació de la 
nostra bellea Teresa i les bellees infan-
tils, Fuensanta i Patricia, i així un darrere 
l’altre els nombrosos actes que realitza 
aquesta Foguera fins a arribar al juny.

estimadíssim Juan per aconseguir més i 
més dècims per a vendre fa encara més 
entretingut el meu Nadal.

Any rere any hi ha un nucli fort que 
inverteix molt temps i esforç a preparar 
actes per a tots. Gent jove que s’involu-
cra al màxim amb els xiquets de Sèneca; 
una gran tresorera que quadra la bogeria 
dels comptes de tanta gent; una magnífi-
ca persona i professional de la cançó que 
encara no he aconseguit esbrinar d’on 
trau temps per a la nostra nadala i per 
als nostres xiquets; experts en disseny 
gràfic i maquetació; quasi tècnics en 
protocol i organització d’esdeveniments; 
professionals en l’organització de menús 
i taules, que cada acte en Sèneca és com 
unes noces, sempre en som 100, 150, 
200; especialistes en el racó jove, ací ja 
he perdut el compte, però tot el que entra 
es diverteix i balla fins a la fi de la nit. Tot 
a punt perquè en cada acte puguem estar 
orgullosos de la nostra foguera. I gràcies 
a un capità molt, molt expert, que posa el 
seu cos, ànima i cor en tot el que organit-
za i, a una primera dama que t’ajuda en el 
que necessites.

Ara a gaudir de les anhelades fogue-
res 2022, en la meua foguera, en el meu 
barri i amb la meua gent. I a començar a 
somiar amb les de 2023, que, sens dubte, 
seran molt especials per a tota la meua fa-
mília i envoltada de la família Sèneca.

Van arribar els dies grans que gira-
ven entorn de dos monuments: “El futur 
és dona”, de Pedro Santaeulalia i l’infantil, 
de Salvador Dolz, “Where are you from? 
D’on eres tu?”, plantades a l’encreuament 
dels carrers de Portugal i del Pintor Lo-
renzo Casanova. Van ser uns dies incre-
ïbles, plens d’il·lusió, música, pólvora i 
també grans nits, més d’una vam veure 
l’alba, eh, Juanjo!, anys després entraves 
a formar part de Sèneca. Encara recorde 
aquella primera entrada de bandes per la 
Rambla i el carrer d’Altamira sonant “De 
Quiroga a Sèneca-Autobusos” i no puc 
evitar emocionar-me. Un any tan intens 
que va superar amb escreix totes les fo-
gueres viscudes anteriorment per mi, fins 
i tot les del meu any de bellea.

A l’any següent va entrar-hi la meua 
germana Mercedes amb la seua família. 
Óscar tenia cinc anyets i Rubén, menys 
d’un any. Ells han crescut en la foguera 
i han arribat a ser presidents infantils. 
L’any 2015, Óscar, amb gran maduresa i 

[Fig.93]

[Fig.94]

[Fig.93] Ana i Lola, amigues íntimes, a l’Entrada de Bandes de 2016. Israel Galvañ.
[Fig.94] Rosana, junt a Israel, a l’Ofrena de Flors de 2012. Israel Galvañ.

Sentiment Sèneca
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formalitat, va ser president acompanyant 
Sandra Sempere, la seua Bellea infantil 
i la foguera infantil “Terra”, amb la qual 
vam obtindre un tercer premi de prime-
ra categoria, de la mà d’Óscar Villada, el 
nostre actual artista i ja amic. Va ser un 
any ple d’alegries perquè vam aconse-
guir el primer premi de categoria especi-
al amb “Elogio de la locura”, de Manuel 
Algarra i José Gallego, després de més 
de cinquanta anys en què José Gutiérrez 
aconseguia el primer premi de categoria 
especial, el 1954, amb “La vida es jue-
go”. Aquella vesprada del 21 de juny de 
2015 no l’oblidaré mai, tots junts dinant 
al racó vam començar a veure mitjans de 
comunicació, els nervis i la incertesa ens 
envaïen, tots al voltant de nostra estima-
da “Juana” i en poc temps va arribar l’ex-
plosió d’alegria i llàgrimes en sentir que 
érem la millor Foguera d’Alacant (aconse-
guint-ho durant quatre anys seguits), mai 
he plorat tant de felicitat. Ja el 2017 va ar-
ribar l’any de Rubén com a president. Un 
xiquet que va prendre el càrrec amb una 
gran responsabilitat i gran admiració cap 
al seu president major, Amand, acompa-
nyat d’Eva Sampere com a Bellea infantil. 
Una de les anècdotes d’aquell any va ser 
veure les cares d’admiració del jurat de la 
foguera infantil amb l’explicació que Eva 
i Rubén van realitzar sobre “Mami Feroz”, 
monument que parlava sobre les mares, 
obra del nostre artista Óscar Villada. La 
foguera va aconseguir el primer premi de 
primera categoria. Per a Rubén, la cremà 
de la foguera és com la llibertat d’aquest 
monument d’art efímer, encara recorde 
que de xicotet plorava més que les belle-

es perquè no volia que es cremaren els 
monuments i s’acabaren les fogueres per 
a poder continuar tirant petards.

Quan em van dir que escriguera que 
era per a mi o què significava per a mi ser 
de Sèneca-Autobusos no sabia què es-
criure, però una cosa tenia clara: ser de 
Sèneca és pólvora i foc  en les cremaes, 
en les despertaes i en les cercaviles, ser 
de Sèneca és cultura i música amb els 
nostres magnífics llibrets que enriqueixen 
les nostres biblioteques i arxius, i amb el 
gran patrimoni musical que té la fogue-
ra amb catorze peces de música festera 
des de “Sèneca-Autobusos” (1976) fins 
a “Alacant, cor i flama”, que s’estrena el 
2022, sent el pasdoble commemoratiu 
del 90 aniversari de la foguera. Ser de 
Sèneca és foguera on cuidem els nostres 
artistes i les seues obres d’art efímer fins 
a l’últim detall. Ser de Sèneca són records 
com aquell dia de Sant Joan, al matí, 
quan Paula es va quedar adormida en el 
meu muscle, o aquell any que en la nit de 
la plantà ens vam quedar fins a quasi l’al-
ba col·locant les pedretes al voltant de  la 
foguera David H., David G., Isabel N., Pau-
la T. i jo, o aquell any en els playbacks, 
quan vam arribar a la final amb “How to 
succeed!”, quasi totes vestides d’homes, 
quedant en segon lloc del Certamen Ar-
tístic que ens va saber a primer premi 
dels bots i crits d’alegria que donàvem al 
pavelló,…són tants i tants records, emo-
cions, sensacions i sentiments que em 
venen al cap que l’única cosa que us puc 
dir sobre la pregunta què significa per a 
mi ser de Sèneca-Autobusos? és que és 
un sentiment, el sentiment Sèneca. 

“Ser de Sèneca és pólvora i foc  en 
les cremaes, en les despertaes i 
en les cercaviles, ser de Sèneca 
és cultura i música”

[Fig.95]

[Fig.96]

[Fig.97]
[Fig.95] Rubén, President infantil amb sa mare abans del Lliurament dels premis de 2017. Israel Galvañ. 
[Fig.96] Rosana, Óscar i Rubén, tia i nebots preparant-se per a l’Entrada de Bandes de 2015. Israel Galvañ.
[Fig.97] Óscar, com a President infantil, junt a Sandra, a la desfilada del Pregó. Israel Galvañ.
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El món de les Fogueres és fantàstic 
quan estàs envoltat de gent meravellosa 
que estima i lluita la festa. 

La meua experiència en les Fogue-
res va ser meravellosa de xiqueta, exer-
cint tots els càrrecs i vivint experiències 
que es van quedar al meu cor per sempre. 
Quan vaig ser adulta, vaig voler repetir 
l’experiència, però no vaig tindre la ma-
teixa sort, males experiències em van fer 
odiar-les, per tot el mal que em van oca-
sionar. Vaig viure unes fogueres que res 
tenien a veure amb les que recordava on 
hi havia diversió, amistat i companyonia. 

No em podia creure que ja mai tor-
naria a pertànyer al món de les Fogue-
res, que les fogueres que jo vaig viure 
no existien. Mirava els monuments i les 
desfilades i em moria per pertànyer-hi, 
però els mals records no em deixaven 
gaudir-les… fins que un dia, una amiga 
em va contar la seua experiència en Sè-
neca, em va contar com era de merave-
llós pertànyer a aquesta, que tot el que 
havia viscut no tenia res a veure i que 
ho intentara. La veritat, al principi em 
va costar decidir-me, ja que tenia por de 
passar pel mateix o que patiren els meus 
fills, però cada vegada que veia diversos 
coneguts de Sèneca se’ls veia tan feliços 
i amb tan bon ambient, que em vaig deci-
dir i ho vaig intentar. I així va ser, la nos-
tra família va entrar a formar part de la 
Foguera amb molta prudència i intentant 

ajudar en el que es poguera, però sense 
involucrar-me massa perquè la meua 
ferida no estava curada. 

El que millor recorde va ser quan 
ens van presentar el president de la Fo-
guera, Amand, que amb un somriure ens 
va donar la benvinguda. La seua perso-
nalitat em va donar tanta pau que vaig 
saber que estava en el lloc adequat. Des-
prés, a poc a poc, vam anar coneixent els 
integrants de la foguera, els quals, et fan 
sentir com un més, sempre disposats a 
ajudar-te en qualsevol dubte o cosa que 
necessites, com quan no sabia algun de-
tall d’indumentària o no entenia de pro-
tocols, sempre són ací per a tirar-te una 
mà. Moments únics com els dinars en 
fogueres, on ens ajuntem tots i ens anem 
coneixent una mica més, on hi ha riures 
amb els teus companys o els moments 
en els quals cau alguna llagrimeta amb 
els discursos de les representants. Però, 
sobretot, Sèneca és un lloc on es respec-
ta tota classe d’opinions i compten amb 
elles, una foguera on tota la gent que la 
compon, amb el seu amor per la festa, et 
contagia i vols participar-hi tu també. 

Durant aquests anys com a fogue-
rers de Sèneca, ha nascut la nostra filla 
Daniella, i al costat d’ella, hui dia, continu-
em formant part d’aquesta meravellosa 
família. Set anys després, contents de la 
decisió que vam prendre i esperant su-
mar molts anys més. 

“Sèneca és un lloc on es respecta 
tota classe d’opinions i compten amb 
elles, una foguera on tota la gent que la 
compon, amb el seu amor per la festa, et 
contagia i vols participar-hi tu també”

[Fig.98]

[Fig.98] La família Berná Mas abans de l’Entrada de Bandes de 2017. Israel Galvañ.

Quina meravellosa família!

Família 
Berná Mas
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Formar part de la Foguera Sèneca-Autobusos és un autèntic privilegi, ja que ens 
ompli de satisfacció́ poder dir que en formem part des de fa 33 anys. Anys plens de mo-
ments inoblidables i insuperables com les desfilades, els playbacks o fins i tot un simple 
esmorzar en el qual tots estiguérem junts per a gaudir com una bona família.

Sèneca es defineix com il·lusió, esperança, harmonia i orgull. En ella hem crescut, 
però, sobretot, hem aprés que pots fer de la teua vida un somni i del teu somni una realitat. 
Ens entusiasma formar part d’aquesta gran família i de tots els seus magnífics moments. 

Amb tants anys de vivències i experiència ens hem convertit en una gran Foguera. 
Agraïm la convivència amb totes les persones i tots els moments màgics que ens ha 
regalat la festa i sobretot, la família que hem format. Estem gratament satisfets de po-
der viure aquest somni fet realitat i, ens enorgulleix que l’hageu viscut al nostre costat. 
Sempre Sèneca.

A la pregunta “Què significa per a la teua família ser de Sèneca?” la meua família 
pot respondre “casa”. 

Vam arribar a Sèneca de la mà de les nostres filles, Sandra i Eva, les quals llavors 
tenien 9 i 8 anys, respectivament. Elles havien nascut en la seua Barraca, El Cabasset, 
però els agradaven tant les Fogueres que volien formar part d’una comissió i poder re-
presentar-la com a Dames d’Honor i Bellees infantils. Així va ser com una vesprada de 
setembre vam conèixer Amand. Ell, al costat d’Isa, que llavors era la delegada d’infantils, 
van ser les primeres persones que vam conèixer en la Foguera, els qui ens van donar la 
benvinguda i de seguida vam entrar en la dinàmica. Aleshores estaven començant a as-
sajar els playbacks per al certamen artístic i així va ser com vam començar. Recorde les 
llargues vesprades d’assajos i les manualitats preparant el decorat, vinga a tallar plomes 
de colors i pintar tòtems.

Aquell any, Sandra i Eva van representar la Foguera com a Dames d’Honor infantils, 
va ser súper bonic perquè les dues Dames adultes, eren les bessones de la Foguera, Fuen 
i Patri, tot quedava a “casa”.

El 2015, Sandra va complir el seu major somni, ser Bellea Infantil. Vam viure grans 
moments amb la plantà de “Terra” i el seu tercer premi. Aquell any mai podrem oblidar-lo 
a “casa”, perquè va ser la primera vegada que vam guanyar el primer premi de categoria 
especial amb “Juana”. L’alegria que vam sentir tots a “casa” va ser molt gran. 

“En la nostra família, tenim tots la 
sensació d’haver estat ací sempre 
perquè des del primer dia, ens hem 
sentit com a casa”

[Fig.99] Irene i Germán vestits de la festa per a l’Ofrena de 2008, any en què 
la seua filla Diandra era la Bellea de la Foguera. Israel Galvañ.
[Fig.100] Diandra i Jessica el 2008. Israel Galvañ.
[Fig.101] La família Sampere González abans de l’Ofrena de flors de 2015, 
any en què Sandra era la Bellea infantil. Israel Galvañ.

Formar part de Sèneca

Les Fogueres són una forma de vida

Família 
Marqués

Família 
Sampere
González

[Fig.99]

[Fig.100]

[Fig.101]
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Després va ser Eva la que, en l’edifici Sèneca, va veure complit el seu somni de ser 
Bellea infantil. Un any meravellós, ple de grans emocions i on “Mami Feroz”, la seua Fo-
guera, va aconseguir el primer premi de primera categoria.

En els dos casos, la nostra “casa” es va fer una miqueta més gran compartint aques-
ta alegria amb dues grans famílies. De nou, vam sentir que la nostra “casa” creixia. En 
tots aquests anys, hi ha hagut grans moments compartits amb tots els membres de la 
Foguera i ara, quan fem la vista arrere, realment no sembla que hagen passat només 7 
anys. En la nostra família, tenim tots la sensació d’haver estat ací sempre perquè des del 
primer dia, ens hem sentit com a “casa”. Quan pensem en el futur, ens veiem sempre en 
la nostra Foguera, perquè les Fogueres són una forma de vida i a nosaltres ens agrada 
viure en Sèneca.

Recordem com si fora ahir quan Mayca va pujar a casa i ens va plantejar començar a 
formar part de la Foguera Sèneca. Ens va comentar que per a l’any següent no tenien repre-
sentant i els agradaria que fora algú del barri, així que sense pensar-ho molt vam dir que Sí! 
Des d’aquell moment han passat ja 17 anys.

Nosaltres sempre havíem pertangut a Pica i Vola, barraca de la qual ja els meus avis 
eren socis, i que en els últims anys havia format part del districte de Sèneca, per la qual 
cosa ja coneixíem part de la comissió, i amb la qual col·laboràvem com a veïns. Per la qual 
cosa, per a nosaltres, formar part d’una Foguera era tot un repte que afrontàvem amb molta 
il·lusió i més sabent que l’any següent seria un any molt especial.

Un dels records més bonics va ser que des d’aquell sí!, no sols vam passar a formar 
part de la comissió de la Foguera Sèneca-Autobusos, sinó que vam començar a formar part 
d’una gran família. Mai oblidarem l’acollida que vam tindre per part dels foguerers, que ens 
van rebre amb els braços oberts i ens van fer sentir com a casa des del primer minut. 

[Fig.102]

[Fig.103]

[Fig.104]

“Des d’aquell sí!, no sols vam passar a formar part de 
la comissió de la Foguera Sèneca-Autobusos, sinó que 
vam començar a formar part d’una gran família” 

[Fig.102] Rosana imposant la banda de Bellea infantil 2017 a la seua filla Eva. Israel Galvañ.
[Fig.103] Moment en que Rosana li posa la banda a Sandra, a l’edifici Sèneca, 2015. Israel Galvañ. 
[Fig.104] Luna al seu any de Bellea el 2006. Israel Galvañ.

El “sí” del canvi
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Però de Sèneca, no sols ens va enamorar la seua gent; la seua passió pel monu-
ment, la seua lluita per promocionar la cultura, així com la defensa de les tradicions, de la 
música i la pólvora, van fer que confirmàrem que estàvem en la millor comissió possible.

17 anys d’aprenentatge, de creixement personal, de riures, de llàgrimes, de premis… 
i quins premis! En Sèneca ens il·lusionem cada any amb l’entrada de bandes, gaudim amb 
la plantà (encara que també patim), esperem ansiosos cada any el nostre llibret, que més 
que llibret, és una obra d’art, hem plorat davall el monument (per a bé i per a mal), però, 
sobretot, hem gaudit de cada acte programat. I esperem poder fer-ho molts anys més…

Per a la nostra família, Sèneca no és només nostra Foguera, és la nostra casa, on 
tenim grans amics i part d’ells ja formen part de la família.

Després d’un temps i una mica “a vista d’ocell” us puc “contar un conte”, com si jo 
fora la “font del saber”, “apanyats estem!”. Amb vint-i-pocs anys i amb la intenció de conèi-
xer gent nova, passar-ho bé i gaudir “d’Alacant tot l’any” d’una manera diferent de “les nos-
tres festes”, que, fins a aquell moment eren un gran desconegut per a mi, així és com vaig 
passar a formar part de la família Sèneca. Fa bastant vaig arribar a una comissió xicoteta 
i amb moltes ganes d’evolucionar, on tocava “renovar-se o morir” i en ella vaig conèixer 
persones que gràcies a la seua “amistat” ara puc dir que formen part de la meua família.

Moltes vegades “la vida és com un joc” en ella “somiem, pensem i canviem”, on el 
dia a dia sempre ens manté “submergits”, però al mateix temps si fas la vistes arrere, 
t’adones que l’origen” de tot el que fem està en els sentiments. Els sentiments com la vida 
van canviant, conforme passa es transformen. El que per a mi al principi van ser ganes 
de passar-ho bé i de gaudir d’unes cervesetes amb els amics, es va convertir en alguna 
cosa més, en “inquietuds”, en ganes de poder donar forma a un projecte conjunt “una 
obra de romans” que, amb treball, esforç, il·lusió i passió, vist està que “hui no és ahir” i 
que aquesta Foguera s’ha convertit en una cosa molt més gran. Una cosa que per sort he 
pogut veure créixer, evolucionar, desenvolupar-se i sobretot gaudir-ne.

Però el que és un vertader privilegi és haver pogut apreciar amb “els cinc sentits” 
aquesta evolució al costat de la meua família, amb la qual he pogut “aprendre jugant”, he 
compartit la meua passió per “Alacant” i la seua festa, he descobert una nova visió “del 
somni d’una nit de sant Joan”. Fer que s’hi involucren, que senten un gran “amor a la festa” 

A la recerca de Sant Joan

Juan, 
Carmina, 
Carmi i 
Migue

[Fig.107]

[Fig.105] Tia i neboda abans de la desfilada de l’Entrada de Bandes de 2017. Israel Galvañ.
[Fig.106] Luna arreplegant el bandería de la foguera al lliurament de premis de 2006. Israel Galvañ.
[Fig.107] Carmina amb el banderí del Primer Premi amb tots els foguerers arreu després del 
lliurament de premis, 2016. Israel Galvañ. 

[Fig.105]

[Fig.106]
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i que la visquen igual d’intensament que jo o fins i tot més, és la major fortuna. Poder veu-
re la meua filla créixer en un entorn com el d’aquesta Foguera i que hui dia no conceba les 
nostres festes sense ser de Sèneca em fa sentir una persona orgullosa i sobretot agraïda.

No sé si us hauré fet trobar sant Joan, però he de reconèixer, i no tots poden afirmar 
el mateix, que el fet de ser d’una Foguera com Sèneca amb tanta història, tradició i amb 
una lleialtat al monument per damunt de qualsevol altra cosa, m’ha permès en aquest 
article fer-vos una passejada pels nostres 90 anys d’història a través d’alguns dels títols 
de les nostres fogueres.

Perquè ser de Sèneca és un sentiment difícil d’explicar, qui està dins ho sap, és una 
part de tu. Per a nosaltres és com una “neomística”, “un elogi a la bogeria” , on ens sentim 
com en una “festa tropical” amb “molt d’amor i poc dolor” i en la qual la flama sempre 
està “encesa”.

[Fig.108]

[Fig.109]

[Fig.110]

[Fig.112][Fig.111]

[Fig.108] Abraçada entre mare i filla al guanyar el Primer Premi de categoria especial en 2016. Israel Galvañ.
[Fig.109] Carmina va ser banderí el 2007, any del 75 aniversari de la Foguera. Israel Galvañ.
[Fig.110] Carmina posant el mocador a son pare abans de la desfilada. Israel Galvañ.
[Fig.111] Miguel Ángel i Carmina en la desfilada del Pregó l’any 2016, quan era la Bellea de la Foguera. Israel Galvañ.
[Fig.112] Juan i Carmina deixant en la foguera infantil de 2001 el banderí amb el quart premi. Israel Galvañ.

Ser de Sèneca és un sentiment difícil d’explicar, qui 
està dins ho sap, és una part de tu. Per a nosaltres és 
com una “neomística”, “un elogi a la bogeria” , on ens 
sentim com en una “festa tropical” amb “molt d’amor i 
poc dolor” i en la qual la flama sempre està “encesa”.
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[Fig.113]

[Fig.114]

Despuntant l’estiu vaig traure el cap al balcó
i un grup de gent va cridar la meua atenció.
 
Barrejats jugaven grans i joves
a “la palmaeta”, la corda i al tu la portes.
 
Els més menuts no paraven de botar
al voltant de la foguera a mig plantar.
 
El créixer del monument i en la gent tanta complicitat,
és l’embruix d’un goig desmesurat.
 
Una sana enveja em va evocar
les meues ganes d’en la festa participar.

Ma mare de nano em va inculcar amb devoció
sentir per Alacant i les Fogueres una gran emoció.
 
“Baixe a parlar amb aquella colla de persones”,
a Rosario li vaig dir sense dubtes.

Cares conegudes, antics companys vaig trobar,
però sobretot, molt d’afecte em van donar.

La il·lusió i l’espenta feia que se’ls notara sinceritat
i quasi a cor em van dir amb seguretat:
 
“Per a l’any que ve, el 2000, tenim un projecte, i t’ho anem a contar.
Després de molts anys, en categoria especial Sèneca va a plantar”.

Em van convidar a formar part de la comissió.
Sens dubtes, ser foguerers era la decisió.

Començar l’any fester i de dates plenes
de sentiment i emoció s’ompliren les agendes.
 
Fa més de vint anys que això va començar,
i resulta molt difícil els sentiments detallar.

El cor omplint mil vegades amb tanta sensibilitat,
que trobar paraules per escriure té molta dificultat.

Més de vint anys que es poden detallar

Víctor 
García 
Font

[Fig.113] Marina arreplegant el cinquè premi de la foguera infantil l’any 2005. Israel Galvañ.
[Fig.114] Víctor posant la banda de Dama d’Honor a la seua filla Patricia el 2017. Israel Galvañ.
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Veure les nostres filles de Bellees Infantils brillar,
i que la seua iaia els posara les bandes, a tots ens va fer plorar.

Prendre el carrer per a uns dies i amb molta il·lusió,
omplir-lo de color, llum, “bon rotllo”. Impossible una descripció.
 
El fer cultura, sense espavents, amb gestos menuts,
com les lectures de “Don Juan” dramatitzades.

Per la Rambla o el districte, acompanyats dels músics desfilar
escoltant “De Quiroga a Sèneca”. Com es pot explicar?

La música, els trons, altres senyes d’identitat.
Escoltar la dolçaina, l’olor a pólvora, quina felicitat!
 
Apostar per la millor foguera a la plaça plantar,
i gaudir dels primers premis, no es pot narrar.

I a més, som un gran grup, cadascú amb la seua opinió
però respectant-nos, perquè som una família amb molta saó.

I com a tota família, molt dolor sentim per les nostres pèrdues,
però alt consol tenim pel seu record a les nostres memòries.
 
Quina altra cosa poder dir? Només, i ben gran, les GRÀCIES donar.
Pel teatre, pels playbacks, pel cor i les nadales cantar,
pels llibrets, pels betlems, pels decorats, per les tapetes per a tastar,
pels conills de la txistera, per la loteria, que ho sé, hem aviat de pagar,
pels esmorzars, i tindre tanta paciència per als actes organitzar,
per la comprensió, per l’alegria i l’amistat que no pareu de donar,
per, en definitiva, part de la nostra vida formar.
I per tot el que hem fet.
I encara tenim molt per fer.
I tot és possible.
I perquè, qualsevol Nit de Sant Joan pot eixir el sol.

[Fig.115]

[Fig.116]

[Fig.117]

[Fig.115] Marina García, junt a José Domingo i l’artista Paco Roca encenent la metxa de la 
foguera infantil de 2005. Israel Galvañ.
[Fig.116] Víctor, Marina i Patricia preparats per a l’Entrada de Bandes de 2015. Israel Galvañ.
[Fig.117] Desfilada de 2011, any en que Patricia era la Bellea infantil de la Foguera. Israel Galvañ.
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Foguera
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La Foguera Sèneca-Autobusos va presentar el seu llibret ‘Trenta’, que són els anys 
que Manuel Algarra, un gran mestre de l’art efímer, ha plantat fogueres. Va debutar en 
1990, de la mà de Pedro Soriano, i, per tant, un dels artistes amb una de les trajectòries 
més llargues a Alacant. 

La publicació, dissenyada per David Hernández, combina un extens recorregut grà-
fic del seu treball amb els comentaris de les persones que han coincidit amb ell. El llibret 
va guanyar el Tercer premi a l’ús del valencià de la Conselleria de Cultura.

Manolo va ser molt feliç amb la publicació i ningú pensàvem que sis mesos després 
ens deixaria. Des de la Foguera Sèneca-Autobusos ens sentim molt orgullosos d’haver 
publicat un llibre per a la història de les Fogueres.

Es va celebrar al claustre de la Concatedral de Sant Nicolau. La portada barroca del 
segle XVIII, la il·luminació escènica i el gran interès que van posar les 22 persones que 
van llegir els versos, van crear un ambient molt especial. La lectura de ‘Don Juan Tenorio’ 
s’ha convertir en un esdeveniment cultural en el que participen representants de tots els 
àmbits de la societat alacantina.

Van participar Catalina Iliescu, Vicerectora de Cultura de la Universitat d’Alacant; 
Marina Niceto, Bellea del Foc d’Alacant; Toñi Martín-Zarco, Presidenta de la Federació de 
les Fogueres de Sant Joan; Fernando Candela, Degà del Col·legi d’Advocats; Alfredo Llo-
pis, President de la Setmana Santa; Elena Vidal i José Ángel Ponsoda, periodistes i molts 
amics i amigues de les Fogueres.

19 de setembre 2021. 
Presentació del llibret 2020 ‘Trenta’.

29 d’octubre 2021.
X Edició ‘Don Juan Tenorio’.

[Fig.2]

[Fig.1]

[Fig.3]

[Fig.1] Acte de presentació del llibret 2021 ‘Trenta’. Israel Galvañ.
[Fig.2] Entrega del primer exemplar a Manuel Algarra, protagonista del llibret ‘Trenta’. Israel Galvañ.
[Fig.3] La Presidenta de la Federació, la Dama d’Honor de la Bellea del Foc i les Bellees de Sèneca. Israel Galvañ.
[Fig.4] Participants en la X edició de ‘Don Juan Tenorio’ al claustre de Sant Nicolau. Roberto Climent.
[Fig.5] La Presidenta de la Federació, la Bellea del Foc i les Bellees de Sèneca. Roberto Climent.

[Fig.4]

[Fig.5]
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La Foguera va voler celebrar un dels actes del 90 aniversari amb la ‘Mostra de les 
tradicions d’Alacant’ a l’Espai Sèneca.

Les dolçaines, les danses i la indumentària tradicional van ser el millor complement 
per a imposar les bandes a la Bellea, Patricia Medina Cerezo; la Bellea infantil, Sofía Gó-
mez Ramón i les seues Dames d’Honor 2022. L’acte va aconseguir reunir a Presidentes, 
Presidents i Bellees de la nostra història que vam voler acompanyar-nos en una comme-
moració tan especial.

Van participar el Grup de danses Cresol i la Colla de Sant Antoni. Van assistir el Re-
gidor de Festes, Manuel Jiménez; la Presidenta de la Federació de les Fogueres de Sant 
Joan, Toñi Martín-Zarco i la Dama d’Honor de la Bellea del Foc, Lourdes Martínez Rubio.

6 de març 2022.
Mostra de les tradicions d’Alacant i 
imposició de bandes a les Bellees 2022.

[Fig.8]

[Fig.7][Fig.6]

Una vegada més la il·lusió dels foguerers i les fogueres del ‘Coro Sèneca’, dirigit 
per Marina Martínez, es va demostrar al XV Concert de Nadal. Cançons populars i na-
dalenques van sonar en la parròquia dels Caputxins amb un públic que va aplaudir tot el 
repertori.

El ‘Coro Sèneca’ és una activitat cultural que es consolida cada dia i que dóna l’opor-
tunitat als membres de la família Sèneca amants del cant.

10 de desembre 2021.
Concert de Nadal. 

[Fig.6] El Cor Sèneca va realitzat el XV Concert de Nadal en la parròquia dels Caputxins. Paula Tomás.
[Fig.7] Acte d’imposició de les bandes a les Bellees 2022 en l’Espai Sèneca. Vigueras Fotografía.
[Fig.8] Mostra de les tradicions amb motiu del 90 aniversari. Vigueras Fotografía.
[Fig.9] Bellees i Presidents de la història de la Foguera, reunits amb motiu del 90 aniversari. Vigueras Fotografía.

[Fig.9]
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La música de Fogueres és un element primordial per a Sèneca-Autobusos i, junt a la 
Societat Filharmònica Unió Musical d’Agost, s’ha editat un cd que recull 13 composicions 
musicals dedicades a la Foguera i a les persones que la composen. Aquest serà el tercer 
cd que enregistrem: ‘Música i aniversari’ el 2007, ‘Flames’ el 2015 i ‘Alacant cor i flama’ el 
2022 amb motiu del 90 aniversari.

Amb l’absència de Manuel Algarra, la Foguera va signar un nou contracte amb l’ar-
tista Toni Pérez que, junt a José Gallego, seran els encarregats de plantar la foguera 2022. 
La directiva de la Foguera i el nou artista van expressar la il·lusió per un projecte que segur 
agradarà moltíssim.

Una de les tradicions de la nostra Foguera és la representació d’un sainet d’Arturo 
Tresáncoras . El grup de teatre Sèneca va assajar durant setmanes ‘Diumenge de pae-
lles’ que va representar als Premis de teatre convocat per la Federació de les Fogueres 
de Sant Joan. Una vegada més, les tradicions i la llengua van estar presents en el calen-
dari de la Festa.

La música de Fogueres, interpretada per la Societat Filharmònica Unió Musical 
d’Agost, va sonar en la plaça de Sèneca per a commemorar el 90 aniversari. 

La marxa ’90 anys de Fogueres’ va obrir el concert i el va tancar ‘De Quiroga a Sène-
ca-Autobusos’, composicions de Miguel Ángel Mas Mataix que va ser l’encarregat d’estre-
nar ‘Alacant cor i flama’ l’últim pasdoble regalat a la Foguera.

També es va presentar el CD ‘Alacant cor i flama’ que recull 13 composicions musi-
cals i que suposa l’aportació de Sèneca-Autobusos al patrimoni musical de les Fogueres.

9 d’abril 2022.
Enregistrament i edició del CD 
‘Alacant cor i flama’.

20 d’abril 2022.
Signatura del contracte 
amb l’artista Toni Pérez.

9 d’abril 2022.
Sainet ‘Diumenge de paelles’ 

8 de maig 2022.
Concert de música de Fogueres i 
Presentació del CD ‘Alacant cor i flama’.[Fig.11]

[Fig.10]

[Fig.13]

[Fig.14]

[Fig.12]

[Fig.10] Enregistrament del CD commemoratiu del 90 aniversari en la seu de la Unió Musical d’Agost. Amand Tomás.
[Fig.11] Representació del sainet ‘Diumenge de paelles’ d’Arturo Tresáncoras. Jorge Tresáncoras.
[Fig.12] Signatura del nou contracte de la foguera 2022 amb l’artista Toni Pérez. David Hernández.
[Fig.13] Concert del 90 aniversari en la plaça de Sèneca. Israel Galvañ.
[Fig.14] La Bellea del Foc Infantil, l’Assessor de Presidència de la Federació i les Bellees de Sèneca en la presentació 
del CD ‘Alacant cor i flama’. Israel Galvañ.
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ComissióComissió 
infantil

Foguerers i 
Foguereres d’Honor 
del 90 Aniversari

Josep Amand Tomás
Miguel Ángel Compañy
Paula Tomás
José Luis Huélamo
Luna Vázquez
Amparo Tresáncoras
Lola Alcaraz
David Gerona
Adrián Mazón
Aida Baeza
Aitana Gómez
Alicia Sirvent
Amanda Ramírez
Amparo Nicolau
Amparo Pascual
Ana Belén Rodríguez
Ana Compañy
Ana Rocamora
Andrea Mayans
Andrés Colomina
Andrés Sevila
Andrés Uroz
Ángel Vázquez
Antonio Arques
Antonio Botella
Aroa Arques
Beatriz Martínez
Beatriz Vidal
Carmen Ballester
Carmen Jordá
Carmen Mª Mas
Carmen Torrijo
Carmina Alberola
Carmina Arribas
Carolina Sevila
Cecilia Sirvent
Charo Rodríguez-Bobada
Claudia López de Atalaya
Claudia Mª Soler
Claudio López de Atalaya
Cristina Payá
Cristina Sevila
David Hernández
Diandra Marqués
Eloy Devesa
Emilio Pérez
Emilio Pulido
Enriqueta Soler
Federico Sierra
Fernando Abad
Fidel Gómez
Fran Martínez
Francisca Suárez

Lucas Gómez
Sofía Gómez
Aitana Arques
Aitana Pérez
Aitor Berná
Alejandro Lloret
Beatriz González
Carmen Echávarri
Dafne Fenoll
Daniel Rivas
Daniella Berná
Diandra Fenoll
Eidán Pérez

Ajuntament de Xixona – Alcaldessa: Isabel López Galera
Arxiu Municipal – Susana Llorens i Santiago Linares
Miguel Ángel Mas Mataix – Compositor
Societat Filharmònica Unió Musical d’Agost 
José Gallego – Artista de la foguera 2014-2022
Toni Pérez – Artista de la foguera 2022
Óscar Villada – Artista de la foguera infantil 2015-2022
Javier García - Automóviles Churruca
Hotel Eurostars Centrum Alicante
Industrias Gráficas Alicante
Sillas Gil
Daniel Luis Mas
José Compañy
Juan Manuel Martínez

Manuel Algarra – Artista de la foguera 2004-2007 y 2014-2019 ‘In memoriam’
Francisco Martínez – President de la Foguera 1967 i foguerer ‘In Memoriam’

Francisco J. Amorós
Francisco J. Amorós Bonmatí
Francisco J. Lario
Francisco S.Berenguer
Fuensanta Cerezo
Fuensanta Medina
Gabriel Echávarri
Gemma Ramón
Germán Iborra
Germán Marqués
Guillermo Berenguer
Henoc Pérez
Ignacio Lloret
Irene Pérez
Isabel Cerezo
Isabel Morató
Isabel Niñerola
Isabel Pérez
Isabel Quinto
Israel Galvañ
Iván Botella
Izán Arques
Javier Carrasco
Jéssica García
Jónatan Amengual
José Balaguer
José Carrasco
José Domingo Niñerola
José Gallego
José Manuel Sampere
José Niñerola
Juan Carlos Gómez
Juan Carlos Gómez Ramón
Juan Enrique Fabri
Juan José Sánchez
Juan Luis Sánchez
Juan Manuel Vázquez
Juan Miguel Arribas
Laura Cuenca
Lirios Llorens
Lorena Rodríguez
Lorena Romans
Lorenzo Medina
Loreto Bonmatí
Loreto Muñoz
Lourdes Carretón
Lourdes Martínez
Luis González
Luis Miguel Valls
Luis Mira
Mª Aurora Alonso
Mª Carmen Llorca
Mª Dolores Faz

Eva Sampere
Héctor Grafulla
Iker Gómez
Inés Iborra
Irene Botella
Iris Arandia 
Jorge Huélamo 
Lirios Huélamo
Lucía Devesa
Marc Rivas
Marcos Carrasco
Marcos Gómez
Marta García

Mª Elisa Jordá
Mª Isabel Bermejo
Mª Jesús Ramos
Mª Jesús Rubio
Mª Teresa Amorós
Mar López de Atalaya
Marina García
Marina Martínez
Mati Mira
Mercedes Valcárcel
Miguel Ángel Pérez
Neus Rico
Nicolás Cuenca
Nicolás Iborra
Nuria Fabri
Nuria Rubio
Óscar Arques
Óscar Buendía
Pablo Fabri
Patricia Berenguer
Patricia García
Patricia Medina
Pedro Jesús Muñoz
Pedro Martínez
Pilar Mayor
Queta Calpena
Rafael Amat
Rafael Baeza
Ramiro García
Rebeca Gómez
Rebeca Mendiluces
Roger Costa
Roque Berná
Rosa Faja
Rosa Lloret
Rosana González
Rosana Valcárcel
Rosario Orozco
Salvador Gómez
Sandra Sampere
Teresa Bonmatí
Teresa Compañy
Teresa Mª Martínez
Teresa Muñoz
Teresa Yubero
Tomás Bordera
Tomás Llorca
Verónica Francisco
Verónica Mataix
Vicente Devesa
Víctor García
Xavier Cuenca

Martí Balaguer
Martina Lloret
Mayalen Pérez
Mikel Echávarri
Natalia González
Nicolás Vázquez
Paola Valls
Pau Balaguer
Pau Colomina
Paula García
Rubén Buendía
Tomás Balaguer
Valeria Amengual



350 351

Patricia Medina Cerezo
Bellesa
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Sofía Gómez Ramón
Bellesa infantil



Dames d’Honor Dames d’Honor

Verónica Mataix, Mayalen Pérez, 
Martina Lloret i Rebeca Mendiluces

Sandra Sampere, Carmen Echávarri, 
Aitana Pérez i Aroa Arques
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Glop!
Foguera infantil · Óscar Villada

Glop és el nom del nou espectacle de la Foguera menuda de Sèneca - Autobusos. 
Glop naix per a conscienciar a menuts i grans de la necessitat de cuidar la nostra mar.

El canvi climàtic, la pesca massiva, l’aigua contaminada pels plàstics, l’extinció de les 
praderes de Posidònies, són algunes de les coses que estan fent que desapareguen moltes 
de les espècies que habiten a la mediterrània i en general a tots els mars i els oceans.

En la nostra mà està canviar aquesta situació i revertir totes aquestes coses que 
estan destruint-la, Glop és l’esperança de que tot pot canviar.
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Hi havia una 
vegada un 
virus
Foguera · José Gallego, Toni Pérez i Manuel Algarra

L’ombra del Covid-19 és allargada i arriba fins i tot a la Foguera Sèneca-Autobusos. 
L’actualitat mana!!!

Una reina asiàtica fuig del lloc en el qual viu, però, en fer-lo, deixa escapar també 
un virus que es propaga i contagia a tot el planeta, canviant radicalment la vida tal com 
la coneixíem. Mentrestant, un grup de cucs grimpa fins a la monarca; hàbilment s’endin-
sen en el seu pèl, el traspassen i, finalment, ixen per l’altre extrem convertits en belles 
papallones. És el clar exemple que una crisi com aquesta és també una oportunitat trans-
formadora -per a bé-, encara que… vist el vist. Encara hi ha qui s’atreveix a dir que tot això 
ha sigut un conte xinés, ignorant que, mentrestant, van créixer muntanyes de màscares 
i van córrer rius de gel hidro-alcohòlic per la faç de la Calavera-Mundi. Confinats legals i 
comisionistes impúdics; personatges absents o massa presents; encongits i pocavergonyes 
quotidians; negacionistes i col·laboracionistes de bona fe; vacunats i fugits d’estudi… de tot hi 
ha en la vinya del Senyor i el mateix els passa als nostres ninots!

Advertiment: Ens han reduït l’aforament en la plaça i els ninots hauran de respectar 
la distància de seguretat… Esperem que aquesta obra provoque riures, faça pensar i acon-
seguisca que alcem la mirada allà dalt. Els d’ací baix no som perfectes però, cremarem 
aqueixes imperfeccions i tornarem a sentir.

No sabem encara com acabarà aquest conte, però… “Colorín Colorado...”
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Programa
de festes
Divendres 3

19:30 Inauguració de la Fira 
gastronòmica a la plaça de Sèneca.

20:30 Desfilada i Pregó de Festes.

Dissabte 4
Presentació del llibret de la 
Foguera.

Diumenge 5
Visita als tallers dels artistes.

Dissabte 11 
20:00 Concentració en la plaça 
de Sèneca per a participar en la 
Cavalcada del Ninot.

Divendres 17
19:00 Cloenda de l’Exposició del 
ninot i proclamació del ‘Ninot 
indultat 2022’.

Dissabte 18
08:00 Comença la plantà de la 
foguera. Artistes José Gallego, 
Toni Pérez i Manuel Algarra.

19:30  Aplec de bandes de 
música i concert de música de 
Fogueres que interpretaran les 
composicions enregistrades al CD 
‘Alacant cor i flama’.

20:30  Eixida des de la plaça de 
Sèneca per a participar en l’Entrada 
de Bandes. Desfilarem amb la ‘Unió 
Musical d’Agost’.

11:30 Esmorzar amb el Centre San 
Rafael de disminuïts psíquics.

13:30 Reunió en el punt DAMM 
per a degustar cervesa amb la 
companyia dels nostres veïns i 
veïnes. Us esperem.

14:30 Dinar dels foguerers i les 
foguereres al racó Sèneca.

17:00 Esperarem el resultat del 
lliurament del premi per a la foguera.

19:00 Aplec de bandes de 
música i concert de música de 
Fogueres que interpretaran les 
composicions enregistrades al CD 
‘Alacant cor i flama’.

20:00 Concentració per 
a participar en l’Ofrena de Flors. 
Ens acompanyarà la ‘Unió Musical 
d’Agost’ i ‘Unió Musical d’Altea 
la Vella’.

22:00 Sopar i revetlla al racó.

Dimecres 22
10:30 Cercavila pel districte i visita 
a l’Hotel Eurostars Centrum.

12:30 Lliurament de Premis.

13:30 Reunió en el punt DAMM 
per a degustar cervesa amb la 
companyia dels nostres veïns i 
veïnes. Us esperem.

14:30 Dinar dels foguerers i les 
foguereres al racó Sèneca.

19:00 Aplec de bandes de 
música i concert de música de 
Fogueres que interpretaran les 
composicions enregistrades al CD 
‘Alacant cor i flama’.

20:00 Festa infantil.

22:00 Sopar i revetlla al racó

Diumenge 19
08:00 Continua la plantà.

18:00 Comença la plantà de la 
foguera infantil ‘Glop’ de l’artista 
Óscar Villada.

22:00 Sopar de la plantà per a 
gaudir de la festa.

Dilluns 20
08:00 Continua la plantà.

10:00 Esperarem al jurat de la 
foguera infantil. La Bellea i el 
President infantil, Sofía i Lucas, 
seran els encarregats d’explicar 
el projecte del nostre artista.

17:00 Esperarem el resultat 
del lliurament del premi per 
a la foguera infantil.

22:00 Inauguració del racó de 
festes. Coca amb tonyina i bacores. 
Fotografia oficial de la comissió 
2022. Revetla fins a la matinada.

Dimarts 21
09:00 Esperarem al jurat de la 
foguera. Patricia, la nostra Bellea, 
serà l’encarregada d’explicar 
el projecte de José Gallego, Toni 
Pérez i Manuel Algarra.

11:00 Esmorzar amb els i les 
representants de la Universitat 
d’Alacant.

Dijous 23
08:00 Despertà.

10:00 Recorregut en autobús per 
les Fogueres de Categoria Especial.

13:30 Reunió en el punt DAMM 
per a degustar cervesa amb la 
companyia dels nostres veïns 
i veïnes. Us esperem.

14:30 Dinar dels foguerers i les 
foguereres al racó Sèneca.

20:00 Mostra de les tradicions 
de Xixona.

22:00 Sopar i revetlla al racó.

Divendres 24.
12:00 Cercavila i missa en valencià 
en la parròquia dels Caputxins.

14:30 Dinar oficial.

21:00 Cercavila d’acomiadament.

24:00 Palmera des del Benacantil.

A continuació, cremà de les 
fogueres 2022.

A continuació, ‘Primera traca de les 
que seran les Bellees 2023’, orxata 
i coques tradicionals.

Dijous 30
21:00 Reunió de tancament de 
l’exercici 2022 i apertura del 2023 
al racó de la Foguera.



Guia 
comercial
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Plaza Séneca

965 96 09 29
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DESDE 1984
INTENTANDO 
SERVIRLE LO MEJOR
QUE SABEMOS

DUPLICADO DE TODO TIPO DE LLAVES 
Y SERVICIO DE CERRAJERÍA

C/Pintor Lorenzo Casanova, 22.
Tel. 623 356 448 - Alicante

Palacio del Cubierto
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BONES FOGUERES DE SANT JOAN 2022

Distribuïdor Oficial de les Fragàncies de llar, Boles d’olor

General O’Donell, 7 - Alacant - Telèfon 965984301
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TRISMAR 15 CB 
C/ Reyes Católicos, 24

03003 Alicante
Tel.: 965 928 037

merceriatristan@gmail.com

CORSETERÍA
MERCERÍA
LENCERÍA
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Calle Portugal, 28 
698945846 · infohogaza77@gmail.com
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CONTAMOS CON:
TERRAZA, BILLAR, 
DIANA, PANTALLA 
GIGANTE PARA 
EVENTOS 
DEPORTIVOS 

Dr. Gadea esquina Italia
ALICANTE
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C. Reyes Católicos, 20, 03003 Alicante

PRODUCTOS CASEROS 
Y ESPECIALIDADES DE GRANADA 

C/Pintor aparicio,28 esquina con Reyes católicos 
Teléfono 652525325

dulceangelalicante@gmail.com 
ABRIMOS TODOS LOS DÍAS 

No duden en hacer sus encargos.

EL REY DEL
BOCATA DE CALAMAR

SANDRA
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shop onl ine

C/Pintor Aparicio,  29
03003 Alicante
Tfno. 965 120 562 alicante@antoniogonzalez.es

 Info@deplatashop.com  
Pintor  Apar ic io,  28  

03003 Al icante  
965 125 81

www.deplatashop.com

Pintor Aparicio, 19 - 03003 Alicante
Cita Previa Teléfono 966 351 600
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Entresòl esquerra
Carretera d’Agost 23-25, Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

Entresòl esquerra - 1ºB
Carretera d’Agost 23-25, Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
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616351506 
www. tramuntanaaventura.es
info@tramuntanaaventura.es 

Barrancos, ferratas, espeleología, senderismo, coastering, paddle surf, 
bicicleta de montaña, rocódromo, visitas guiadas, tours de Bodegas, 

Tours de castillos, tapas tour, paella work, team building,....

Productos de Peluquería
Avda. Novelda 81 · 03009 Alicante

965 18 18 45
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Dediquem aquest llibret a totes les persones que han 
escrit la història de Sèneca - Autobusos, especialment 

a Paco Martínez Vallejos, Manuel Martínez Sabater, 
Pedro Martínez Martínez-Tercero i Manuel Algarra Salinas 

que no podran gaudir el nostre 90 aniversari.




