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PRESENTACIÓ

L'ESTEL DEL COULET 2009

No han parat, i ara em trobo amb robligació d'omplir aquest espai
que tan dignament han fet els qui m'han precedit. Tal vegada

velen fer un coMeccionable de vides de sants, no ho sé. Paró com que

un ja té certa experiencia en aixó deis sarits -estic casat amb una santa
(de la familia deis sants) i porto dotze anys lent de Sant Gregori- puc fer
alguna valoració sobre el tema.

Cert és que tant la premsa com el públic sempre han escrit i parlat
molt bé de l'Estcl del CoUet, i tenen raó. La felig idea de Ramón París,
el meravellós Uibre escrit perjaume Rolíndez, l'entusiasme i valentia de
José Luis Guzmán i de Josi Ganzenmüller, per a crear l'associació i fer
l'adaptació teatral rcspectivament, afegits a les meravelloses músiques
de Pablo Anglés i Josep Vicent Arnau, es mereixen tots els elogis i més.
I totes les persones integrants de la fitxa artística i técnica, aixi com les
entitats partícipants junt a la, des de fa das anys, nova directora Laura
Piñana, són acreedors de les més grans lloances i felicitacions.

Pero l'Estel del Collet són moltes més coses. L'Estel del Collet és la
confianza que ens dipositen els socis per a portar a terme aquest pro-
jecte teatral, i que indiquen el nivell d'implicació i d'arrelament en la
nostra societat. L'Estel també és un cicle anual d activitats: les reunions
mensuals al Uarg de l'any, i amb periodicitat setmanal a partir de seteni-
bre; les sortídes peí terme; el cercatila de les feres a les festes d agost,
el pregó anunciador... També és Estcl del Collet la convocatoria deis
actors; el calendari deis assajos i la fidelitat i la puntualitat amb que les
mares o els pares deis pastorets i minguets compleixen. Molts d aques
tos xiquets i xiquetes, que van provar el veri del teatre des de ben
menuts, repeteixen la sena pai'ticipació any rere any, ais qui se Is van
incorporanl-se nous actors i actrius a cada nova edició, seduíts peí bon
treball de Laura i abans de Josi. I també és Estel, el bon grapat d actors
i actrius veterans que ens donen una gran solera i tranquil litat. L Estel
són les ganes i la il lusió de presentar una gran representació teatral,
abans a l'annex del pavelló amb molt de fred i ara, a 1 auditorí amb més



confort. És Estel, el cartel! anunciador al que mal ningú ens ha dit que
no quan se U ha proposat dissenyar-lo. Tots i totes, desinteressadament,
han mostrat el seu talent en realitzar autentiques obres d'art, de les que
la Fundació Caixa Benicarló n'és la dipositária deis origináis.

I per fi arriba la setmana gran; el rétol lluminós de l'entrada, així
ho indica (per cert, que nosaltres no tenim res a veure amb que estiga
penjat tot l'any). Comenga el muntatge deis enginyosos decorats i tots
els elements de Uum i so. I se li comenga a donar forma a l'Estel de vuit
puntes, com també ho fa la preparació de la llarga llista de productes
del camp i de la mar que s'ofrenaran al Ninet. I de tot el material neces-
sari. Pero podem estar tranquils perqué tot aquest entramat estará Uest
a punt i hora. Bones són totes les persones que configuren la junta per
a que no ho estiga!

I és que totes les persones i associacions a les que m'he referit
juntament amb vosté formem la gran familia de l'Estel del Collet amb
una única idea i ildusió: fer un Benicarló millor, i aixó sí, sense guanyar
diners.

A hores d'ara, l'Estel ja és una constehlació que pot observar, qui
així ho desitge, en arribar l'hivern, exactament el segon cap de setmana
de desembre. No sabem si ho aconseguim o no, pero en la mesura de les
nostres possibilitats intentem fer-ho el millor que sabem.

Que siga del seu gust i... Bon Nadal per ais convencionals i un felig
2010 per ais agnóstics.

Joan Vicent Valles Boa, Sant Gregorí.
Ex-Síndic Major de l'Estel i soci
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FITXA ARTÍSTICA

Narradors

Domingo Roig i Noelia Fresquet

Lletres amor

Laura Mena - Genuna StafHero

Mar Sorlí - Paula Requena

Anna i el amic:s

Anna Alba Dobón

Antonia Makfoula Salek

Cecilia Maria Añó

Ferranda Clara Esteller

Isidre Raúl Díaz

M" de la Mar Maria Coll

M° del Cor Mar Senén

M° del Puig Rosa Calan

Miquel Joan Caldés

Benicari.andos

Onde Pau

Teresa

Cosí Pascual

Cosina Roseta

Sagrada Fa-mílu

María

Josep

Nen Jesús

José Miguel Garriga

Mar Alcántara

Antonio Machado

Rosa M° Cerdá

Marta Roig

Enrique Llorens

Jordina Pitarch i Arayo

Sheila Oms i Hernández



MiNGI'KTS

Minguet 1

Minguel 2

Minguet 3
Minguet 4

Minguet 5

Minguet 6
Minguet 7
Minguet 8
Minguet 9

Minguet 10

Minguet 11
Minguet 12
Minguet 13

Joana Valles

Agnés Galan
Víctor Guzmán

Damián Marzá

Aína Añó

Andreu Sorli

María Salvador

Laura Boix

Pau Herrero

Anna Marzal

Carmen Portolés

Maro Albiol

Nagore Andero

Pastorits

Pastoret 1

Pastoret 2

Pastorela 3

Pastorela 4

Pastoret 5

Pastoret 6

Pastorela 7

Pastoret 8

Claudia Dobón

Ariadna CoU

Andrea Requena
Anna Calan

Ramón París

Tbais Calzado

Manu Sarobi

Laura Caldés

Gknt ni. lA Mar

Quica
Ramoneta

Tona

Carmen Domingo
Pilar Besé

M" Teresa Añó

Sants

Sant Abdó

Sant Antoni

Antoniet

Sant Bertomeu

Sant Gregori

Sant Isidre

Eladio Giner

Gregorio Segarra

José Señar
Alvar Anyó

Joanvi Vallés
Ximo Sorli --



Sant Pere

Sant Senén

Reís

Baltasar

Gaspar

Melcior

Figirants

Sergi Roldan
Andreu Gilabert

Lucas Gallego

Miguel Gallego
Miquel Ibáñez

Marta Aicart

Luis Arrufat

Ferran Ibáñez

Arnau Fabregat
Gema Marzá

Irene París

Mateo Grasa

Miquel Á. París
Francesc Gutiérrez

Juan Antonio Solanes

Lluís Ibañez

José Manuel Galán

Miguel Roldan
Joan Gilabert

Miquel Cucala

Ferran Ibáñez

Maria Miravet

Andrea Najarro

Maro Salvador

Miquel Ibáñez

Rosa Boix

Ivonne Marzá

Néstor Macho

Beatriz Grasa

ENTITATS PARTICIPANTS

Banda de Música Ciutat de

Benicarló

Coral Polifónica Benicarlanda

Colla de Dolgainers i
Tabaleters

Colla de Gegants i Cabiits
Grup de Danses Renaixenga
Rondalla Centro Aragonés
Colla Xancuts Rodenas

AC l'Estel del Collet



FITXA TECNICA

\

DiSSEN\' ESCENOGRAIIA

L'Estel del CoUet

CONSTRlJCnÓ ESCENOCRAtlA

Ximo Sorli

DiSSENV i CONsTRl r.cio Estel

Paco Avila

Enríe Moya

DiSSENY i CONSTRl CCIÓ DEL "PaRPANSOT'

Daniel Ballester

DiSSKNV \I.STl'ARI A( rORS 1 ACTRIUS

Rosa Elena Masip

Lucia Nieto

CONH.CCIO VKS I l AU!

M" Teresa Añó

Rosa Añó

Vicenta Ayza

Rosario Edo

Vicenta Enero

Carmen Febrer

Encarnación Ferrer

Juan Fibla

Josefa Grau

M* Teresa Lluch

Concepción Mas

Teresa Prats

Josefa Pruñonosa



VeSTT ARI

Lucia Nieto

Atrezzo

*9

Lidia Albiol

Alvar Anyó
Pili Bayarri

Regidors/es
Lidia Albiol

Pili Bayarri
Ricardo Mascarell
Lucia Nieto

Amelia Piñana

Vicent Cucala

Pepita Llorens

Xaro Roliodez

Eva Marín

Nuria Ballester

Miguel Ángel Grasa
Clara Cuevas

José María Marzá

Pili Avila

José Luis Guzmán

Sergi Pitarch

Natalia Sauz

Pedro Manchón

Alba Roda

Técmcs Ll.l .ms i so

EJR System's
EsTlDl - TlCMC OR/VVAOlÓ

Emissora municipal Benicarló
Joan Peiró

Efectf.s i Sl'Icials

Pirotecnia To:

MaQI II.lAK.f

Ana

' t I ( ' j 1
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PeRRI'Q,1'ERIA

Perruqueria Enredos

Grupo Estilistas

Dissr.s'v l'ROt.RAMA

Ramón París

IMPRESSIÓ I"R0(,R\MA i cartell

4 Golors

Disseny carti i l anenciador

Rosa Soriano

Mésica

Pablo Ánglés

Josep Vicent Arnau

Text

Jaume Rolindez

Ad.AI^TACK) 1 DlRlCt U)

Laura Piñana

Patrocinen

Ajuntament de Benicarló

Diputació de Castelló

Fundació Caixa Benicarló

COL-EABOREN

Centre Óptic Eva Marín
Clara Moda

Con&aria de Pescadors Sant Elm

Cooperativa Agrícola Sant Isidre

Perruqueria Enredos

Pirotecnia Tomás

Oremar

Grupo Estilistas - ^

Maquillatge Ana Alvarez



MÚSICA DE LA REPRESENTACIÓ

ACTEI

La nit de Nadal

(Música: J.V Arnau. Poema: J. Rolíndez)
SECCIÓ CAMBRA CORAL POLIFÓNICA
BENICARLANDA

CD: Camí del portal
(Música: P. Anglés. Poema: J. Rolíndez)

CORAL POLIFÓNICA BENICARLANDA

ACTE II

A la sénia de Pan

(Música: J.V. Arnau. Poema: J. Rolíndez)
SECCIÓ CAMBRA CORAL POLIFÓNICA
BENICARLANDA

CD: Un pessebre al Gurugú
(Música: P.Anglés. Poema: J. Rab'ndez).

CORAL POLIFÓNICA BENICARLANDA

Jota del Pevet (Popular)
CRUP DE DANSES RENAIXENQA
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Villancicos populares

.  ruó íVRAGONés de benicarlo

CD: L'Estel del CoUet

(Música: J.V Arnau. Poema: J. Rolíndez).
.  L^Oí BI'NKíAULANDA ¿

Música de la festa de Sant Antoni (Popular) . ^
>  ■ MÚSICA CIUTaT OE BENICARLO

Música de les feres

CD: Ja vénen els Reis
(Música: J.V Arnau. Poema: J. Rolíndez)

CORAL POLIFÓNICA BENIC/VRLANDA

i» r

A

L'entrada del dol^ainer
(iVIúsica: Matilde Salvador) t-tfrs

COLLA DE DOLÚAINERS 1 TARALE 1

Pasdoble Benicarló

(Música:J. Ramón Arnau) pg bENICARLÓ
CRUP BANDA DE MUSICA CIUTAT "
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ASSOCIACIÓ MUSICAL CIUTAT DE BENICARLÓ

L'origen de la Banda de Música es iroba a prindpis de 1840. En la
segona meitat del segle XIX van existir a Benicarló íins a 3 ban-

des de música, adscrites a partáis polítics diferents. Al llarg de la sena
historia ha signt denominada; La Primitiva, La Lira, Banda Municipal,
Agrupado Musical Santa Cecilia i des de 1976, Associació Musical
"Ciutat de Benicarló".

Han estat moltíssims els premis i reconeixements que ha rebut
al llarg de la sena historia pero cal recordar els mes recents de l'any
2008: el primer premi i menció d'honor en primera sccció al Certanien
Prodncial de Bandes; el primer premi del IV Certamen de Bandes
participants en les desfilades de Moros i Cristíans de Lleida i el primer
premi i menció d'honor en primera secció en el XXX Certamen de
Bandes de la Comunitat Valenciana; l'any 2009, amb una puntuació
de 86,5/100, va quedar tercera classificada valenciana, setena espa-
nyola, 16a posidó en la 1° secdó i 36a en el global d'un total de 80
agrupacions de tot el món, al WMC de Kerkrade (Holanda) i fa pocs
dies va rebre el Premi Euterpe a la millor página web de la Federado
de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

Té una plantilla de 115 músics federáis, formáis a la propia
escola de música (15 professors i uns 150 alumnes) i al Conservatori
Professional "Mestre Feliu" de Benicarló. Disposa d'una banda juvenil
d uns 75 músics menors de 18 anys i de diversos grups de cambra.

Ha enregistrat diferents CDs: el de l'actuació al Palau de la
Música de Valencia; un de música d'autors locáis; un altre amb la
Coral Polifónica Benicarlanda al Palau de la Música de Vtdéncia; un
altre amb música de circ, inédit a tot l'Estat i l'últim, amb les millors
interpretacions ais certámens on s'han aconseguit els últíms guardons.
Ha estat protagonista deis programes de Canal 9, "Una música, un
poblé i Bandalla". Ha editat un Ilibre d'investigació sobre la banda,
escrit per l'historiadorJuan Luis Constante. Edita una publicació anual
propia de 60 pagines. Actualment compta amb mes de 400 associats.
Eil seu director és Pablo Anglés Galindo. Presideix la Junta directiva de
la societat, Carlos Sánchez Redorat.
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CORAL POLIFÓNICA BENICARLANDA

a Coral Polifónica Benicarlanda va ser fundada l'any 1951, amb
—^Pedro Mercader com a primer director. Des deis seus inicis prodigá
actuacions a Benicarló aixi com a d altres localitats del territori nacio
nal i estranger. Ha actuat amb presügioses formacions i ha participar en
actuacions com el Festival de Canto d'Arezzo (Italia), les gires per USA
i per Anglaterra, la visita a Alemanya, concerts en Holanda, una gira
per Austria i una altra peí Japó.

Al llarg de la sena historia ha rebut innumerables premis destacant
el del Festival Internacional de Cantonigrós (Barcelona) i el d'havaneres
de Novelda. Darrerament va obtindre un gran éxit al Festival Coral de
Burgos on van participar moltes coráis de tot 1 estat espanyol.

L'any 2005 va celebrar el 50é aniversari amb un gran ventaU d'ac-
tivitats, tant lúdiques com socials: trobadcs de cors, gravació d'un CD,
edició d'un Ilibre sobre els 50 anys de la Coral i un concert extraordi-
nari al Palau de la Música de Valencia amb la Banda de Música Ciutat
de Benicarló.

La Coral és mixta i la integren en aquest moment al voltant de 70
cantaircs, comptant al mateix temps amb una secció infantil, la Coral
PetiquiUo dirigida per Raquel Maura; i una secció juvenil, la Coral
Kylix dirigida per Sonia Ferrer.

Des de l'any passat la direcció está a carree de Da\ad Rubiera qui
va substituir a Josvi Arnau.

En l'actualitat és la seua presidenta Cristina Burriel.

■
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COLLA DE DOLgAINERS I TABALETERS

La Colla de Dol^ainers i Tabaleters de Benicarló es \'a formar f any
1984 amb només ires components. Tots tres tenien com a única

idea la de recoUir, fomentar i donar a conéixer la música tradicional

\'alenciana amb la dol^aina i el tabalet.

En l'actualitat la Colla participa en Pestes Patronals de diferents
localitats, trobades de gegants, presentacions falleres i aplecs, entre els
quals cal destacar el de l'homenatge de la ciutat de Castelló a la dol^ai-
na i el tabal i com no, en l'aplec del XXVé aniversari del grup, celebrat
a la nostra ciutat el passat mes de juliol.

Aquesta associació té en funcionament una escola de dol^aina i
tabalet.

La colla está formada per unes 20 persones éssent el seu cap de
colla Ximo Albiol.

16



COLLA. DE GEGANTS I CABUTS

Ouan a Tagost de 1991 es van batojar els gegants Tolo i Mar (els
^^jpadrins deis quals són els gegants del grup Xarxa Teatre, el Gran

Pampolílgol i la Margallonera) mal ningú no haguera pogut pensar en
les alegries i els somriures que anaven a produir entre tots els xiquets i
xiquetes de Benicarló com de totes aquelles localitats que han visitat.

Junt ais gegants van aparéixer també 6 parelles de cabuts, simpátics
i festius, construits a l'igual que Tolo i Mar pels alumnes de l'Escola
d'Oíicis Fallers. Els vestits van estar dissenyats i confeccionats per les
persones participants en el curs de costura de la Universitat Popular.
Anys més tard, la familia gegantera va augmentar amb Gori i Pau.

Cada any participen en moltes concentracions geganteres bé de la
comarca, bé de comarques veínes. A Pestes d'Agost organitzen la seua
trobada on també participen eolios d'altres poblacions i en 1 edició
d'enguany la colla va presentar dos nous gegants, de la seua propietat,
Tossa i Puig.

Actualment la colla está formada per unes 30 persones i molts de
simpatitzants. El seu cap de colla és José Luis Salvador.

17



GRUP DE DANSES RENAIXENgA

El Grup de Danses Renaixen^a va comentar a recuperar els nostres
balls típics al 1978. La finalitat del grup és bailar, básicament,

els nostres balls, encara que no per aixó es deixen d'aprendre i bailar
d'altres de la comarca. Ha participat en nombrosos esdeveniments
locáis, comarcáis i provincials així com en molts festívals arreu del
nostre país.

Enguany dues parelles de joves bailadores interpretaran La jota del
pevet sota la direcció artística de Pilar Albiol.

En l'aetualitat són unes 15 les persones (joves i grans) que confor
men l'escola danses Renaixen^a.

18
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CENTRO ARAGONÉS DE BENICARLÓ

La historia del Centro Aragonés de Benicarló va comengar el 8 de
Ijuliol de 1988. En primera instancia es va denominar Colonia

Aragonesa, pero el 7 de juliol de 1990 es va prendre l'acord de canviar-
li el nom peí de Centro Aragonés de Benicarló, iniciant la confecció
deis Estatuts del Centro que es van aprovar 1 11 d octubre de 1990.

A poc a poc, el Centro va comengar a funcionar i aquell mateix any
s'inauguraven les primeres Pestes del Pilar.

A l'octubre de 1992 la seu es va traslladar a un local del carrer de
la Mare de Déu del Pilar; i va ser allí quan van comengar les classes de
Pescóla de jota, hall i instrument, amb la col laboració deis professors:
José Antonio Lázaro, Tomás Fabregat, Esperanza i Ricardo Rosell.

Actualment gaudixen d'una preciosa seu social al carrer deis
Germans de les escoles cristianes. Són més de 250 socis i el seu presi-
dent, des de fa molts anys, és Modesto Barca.

Avui per avui, la rondalla, de la qual se n senten orgullosos, fî ra
com a carta de presentació allí on van; concentracions, festivals, misses
baturres, etc. La composen 3 professors, 10 persones al cant, 7 persones
a Pinstrument i 14 bailadores.
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COLLA XANCUTS RÓDENAS

La Colla de Xancuts Rodenas es va formar grácies a la constaníja
de la professora Ma Carmen Giner, del CEIP Eduardo Mariínc/.

Rodenas, sobre l'any 2001, com una activitat extraescolar.

Quatre anys mes tard i donada la gran demanda d'aquesta aclivi-
tat, els pares deis xancuts decidixen constituir l'associació denominada
Colla de xancuts Rodenas.

Les principáis activitats de l'associació es basen en els entrenaments
per a tindre dcsimboltura damunt de les xanques i en els activitats de
carácter lúdic, amb la finalitat de fomentar-la el máxim possible.

Han partícipat en diferents concentracions de xanques, destacant
la que va organitzar la Colla de xancuts d'Alcalá, la de la concentració
al Poblé Espanyol de Barcelona, i les que ells mateixos organitzen a les
Pestes d'Agost de Benicarló i participen també en diferents actes cultu
ráis de Benicarló i en molts pobles del voltant.

En 1 actualitat composen la colla uns 12 xancuts els quals están
dirigits per una Junta, la presidenta de la qual és Luz Villarino.

20
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ASSOCIACIÓ CULTURAL
L'ESTEL DEL COLLET

L'AC L'estel del CoUet va náixer, el dia 17 de gener de 1998, com a
conseqüéncia de l'eclició, per part de A.C. Alambor, del Uibre nadalenc

L'eslel del Coílet. Nadal a Benicarló, escrit peí benicarlando Jaume Rolíndez i
Fonollosa qui va estar nomenat Síndic Major Honorífic de 1 Associadó. ^

Les fmalitats de rAssociació són d'una banda, l'estudi i la difusio
del patrimoni cultural de Benicarló, espedalment la representació
teatral de I'obra Uestel del Collet. Nadal a Benicarló i d altra,
económica, dins les senes possibilitats, a Ies diferents entitats socia s e
la nostra ciutat.

Els dies 12 i 13 de desembre de 1998 aquesta associadó va estrenar
davant 1,700 persones, amb gran éxit, a I annex del pavelló po lespor
tiu, aquesta representació teatral.

L'any 2000 va editar un CD amb l'obertura i les nádales de
la representació, interpretades per la Banda de Música lutat e
Benicarló i la Coral Polifónica Benicarlanda.

En l'actualitat, formen l'associació uns 300 socis.

Sin(li( M.iji ir José Luis Guzmán
\'i( c.sindii .1 M-iJ"' AmeUa Piñana

Kscrix ana Clara Cuevas

C;la\.iri Aliguel Ángel Grasa
Símlic-- ijU'

Lidia Albiol Alvar Anyó

Núría Ballester Pili Bayarri

Vicent Cucala Alba Roda

J. M. Garriga Pedro Manchón

Eladio Giner Pepita Llorens

Eva Marin Josi Ganzenmüller
José Ma. Marzá Ricardo Mascarell

Lucia Nieto Ramón Paris

Laura Piñana Sergi Pitarch

Jaume Rolindez Natalia Sanz

Ximo Sorli Joan Vicent Vallés



La sénia de Pau

a da Benlearló
CAIXA RURAL

BEMCARLÓ


