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PRESENTACIO

Per Nadal, l'Estel del Collet

El día 28 d'octubre de 1998, els meus nebots José Luis i Lucia

ens van donar, a ia nostra familia, la felig noticia de que havien
estat pares d'un precios xiquet. Al cap d'unes horas vam acudir a
l'hospital per a donar-los l'enhorabona a ells i a tota la familia.
Mentre esperávem uns minuts per poder entrar a l'habitació, em
va passar peí cap escriure a tota pressa, tal vegada per la bena
poética del meu germá Tomás (q.e.p.d.), uns versos dedicats al
recent nascut.

Junt a les felicitacions de rigor, vaig entregar ais pares els versos
que se m'havien ocorregut, el contingut deis quals eren semblante
a unes lloes, tan presenta en la vida de tots els benicarlandos.
Vist des de la perspectiva que concedeix el pas del temps, i
pensant que les coses de la vida succeeixen per casualitat, i també,
per causalitat, el ben cert és que ais pocs dies, José Luis em va
telefonar per a parlar-me de l'obra teatral que havia escrit el nostre
amic Jaume Rolindez sota el titol de l'Estel del Collet, proposant-
me la interpretació de la figura d'un sant molt arreiat a la nostra
ciutat, Sant Antoni.
A part de la capacitat de persuasió de José Luis, no vuli passar per
alt que l'obra per si sola em va entusiasmar.
Em va paréixer molt positiu el fet de que es realitzara a Benicarló i en
les dates nadalenques, una obra teatral ampliant l'oferta cultural de
la que gaudeix la poblado. Pero encara em va semblar més original
el contingut de l'obra que procedeix a "traslladar" els personatges,
els paisatges, i les situacions que van succeir a Betiem, amb motiu
del naixement del Nen Jesús, al nostre estimat Benicarló.

En definitiva, al valor cultural de l'obra teatral se li va unir el valor
afectiu i emocional del seu contingut tan benicarlando. Aixi que...
dit i fet, i que siga el que Déu vulga -vaig pensar.
I quasi sense adonar-me'n, a l'igual que passen els anys de la propia
vida, alli, en companyia de tota la familia de l'Estel, en vaig passar



dotze. Dotze anys en qué vaig xalar d'alló más, a cada assaig, a
cada representació, de la companyonia existent entre totes les
persones que sortíem a l'escenari intentant fer-ho el millor possible,
i també vaig xalar de veure dibulxada en les cares de les moltíssimes
persones que venien a les representacions la satisfacció de formar

part d'un gran projecte tan bonic i cadufer que ens felá sentir más
orgullosos de ser benicarlandos I benicarlandes.
Pero els anys no passen en va, com diu el refrany, I va arribar el
moment de fer un pas al costat; va arribar el moment de que altres
persones pogueren xalar de l'auténtic privllegi que suposa formar
part activa d'aquesta representació teatral que, amb el pas deis anys,
s'ha convertit en una tradicló més de la nostra clutat.

M'agradarla, des d'aquestes línies, felicitar a totes les persones
que han fet possible I que segueixen fent possible que aquesta
obra tan representativa de la nostra Idiosincrasia haja caiat tan
profundament en el cor de tots els benicarlandos I benicarlandes,
1 també els animo a continuar per elxe camí pie d'éxit I admirat per
tanta gent de Benicarló I els voltants.
Moltes grades a tots vosaltres. Benicarló no podrá oblldar el vostre
treball I la vostra dedlcacló i jo... tampoc.

Gregorio Segarra Forés
Soci de l'Estel i actor de l'Estel en el paper de Sant Antoni (1998-2009)
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FITXA ARTISTICA I
Narradors

Noelia Fresquet
Domingo Roig
Andreu Sorlí

Joana Vallés

í
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Lletres AMOR

Maro Albiol (lletra o)
Belén Borrelli (lletra r)
Claudia Dobón (lietra m)
Miriam Queroi (lietra a)
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Anna i el amics

Anna

Antonia

Cecilia

Parranda

Francesca

Isidre

M® de la Mar

M^ del Cor

M® del Puig
Miguel

Benicarlandos

Onde Pau

Teresa

Cosí Pascual

Cosina Roseta

Sagrada Familia
Maria

Josep

Nen Jesús

Ainara Rolindez / Mar Sorii

Gemma Staffiero

Laura Mena

Laura Boix

Ainara Rolindez / Mar Sorli

Damián Marzá

Carmen Portolés

Agnés Galan
Rosa Galan

Víctor Guzmán

i
J.Miguel Garriga
Mar Alcántara

Antonio Machado

Alba Dobón

Marta Roig
Enrique Llorens
Ángeis GalanForner
Martina Sorli Agramunt



Narradors Minguéis
Anna Galan

Ramón París

María Reguera

Minguéis

Minguei 1 Sergi Roldan
Minguet 2 Joan Gilabert

Minguei 3 Maria Esteller

Minguei 4 Lucas Gallego

Minguei 5 Alejandro González
Minguei 6 Andreu Gilabert

Minguei 7 Manu Sarobbl

Minguei 8 Laura Caldés

Pasioreis

Pasiorei 1 Maieo Grasa

Pasioreia 2 Mercedes Enero

Pasioreia 3 Júlia PItarch

Pasiorei 4 Edgar Peña
Pasioreia 5 Joanna Giner

Pasiorei 6 Miguel Cucala

Pasioreia 7 Maria Solvas

Pasioreia 8 Gemma Marzá

Pasiorei 9 Miguel Borrás
Pasioreia 10 Tania MIralles

Pasioreia 11 Irene París

Geni de la Mar

Quica Carmen Domingo

Ramoneia Pilar Besé

Tona M" Teresa Añó

Sanis

Sani Abdó Eladio GIner

Sani Anioni Manuel Arnal

Sani Beriomeu Alvar Anyó
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Sant Gregori
Sant Isidre

Sant Pere

Sant Senén

Joanvi Valles

Ximo Sorlí

Miguel A. París
Xesc Gutiérrez

Reis

Baltasar

Gaspar
Melcior

Juan A. Solanas

Lluís Ibáñez

José M. Galán

Figurante
Juan Pedro Adeii - Rosa Boix Daniela Cucaia - David Donnínguez
Andreu Espinosa - Ángeis Espinosa Aitana Fios - Miguei Gallego
Beatriz Grasa - Miquei Ibáñez Néstor Macho - Maro Menacho
Anna Roldan - Ferran Roldan Miguel Roldan - Oriol Solano
Helena Zurita

ENTITATSPARTICIPANTS

Amias de Sant Gregori
Banda de Música Ciutat de Benicarló

Casa de Andalucía

Centro Aragonés
Club Madison

Colla de Dolgainers i Tabaieters
Colla de Gegants i Cabuts
Contraria Sant Antoni Abat

Coral Infantil Petiquillo
Coral Polifónica Benicarlanda

Escola de Ballet Lupe
Escola de Teatre rEscenari

Grup de Bombos i Tambors AAA La Salle
Grup de Bombos i Tambors Benicarló
Grup de Bombos i Tambors Stm. Crist de la Mar
Grup de Danses La Sotá
Grup de Danses Renaixenga



FITXA TECNICA

Disseny i construcció escenografía
Xlmo Sorlí i L'Estel del Collet

Disseny I construcció este!
Paco Avila Enríe Moya

Disseny i construcció de "L'Home deis Nassos"
Daniel Ballester

Disseny vestuari
Rosa Elena Masip

Confecció vestuari

Teresa Añó

Vicenta Ayza
Vicenta Enero

Encarnación Ferrer

Josefa Grau

Concepción Mas
Josefa Pruñonosa

Atrezzo

Lidia Albiol

Pili Bayarri

Regidors/es
Lidia Albiol

Pili Bayarri
Vicent Gucala

Miguel Ángel Grasa
Anaydée H. Ibáñez
Eva Marin

Ricardo Mascarell

Amelia Piñana

Charo Rolindez

/ Lucia Nieto

Rosa Añó

Rosario Edo

Carmen Febrer

Juan Fibla

M® Teresa Lluch

Teresa Prats

Alvar Anyó
Amella Piñana

Nuria Ballester

Jaime Bahent

Clara Cuevas

José Luis Guzmán

Pepita Llorens
José Maña Marzá

Lucia Nieto

Sergi Pitarch

Natalia Sanz



Técnics llums i so

EJR System's

Estudi - Tecnic gravació
Emissora municipal Benicarió

Efectes especiáis
Pirotécnia Tomás

Maquillatge
Noelia Fresquet

Ferruqueria

Perruqueha Enredos

Disseny programa
L'Estel del Collet

Impressió programa i cartell
4 Colors

Disseny cartell anunciador
Carmen Soriano

Música

Pablo Anglés

Text

Jaume Rolíndez

Adaptado
Josi Ganzenmüller

Ajudant de Direcció
Natalia Sanz

Joan Peiró

Nerea Fanés

Grupo Estilistas

Josep Vicent Arnau
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Direcció

Laura Piñana

Patrocinen

Ajuntament de Benicarió
Diputació de Castelló
Fundacló Calxa Benicarió

Generalitat Valenciana

Col-iaboren

Centre Óptic Eva Marín
Contraria de Pescadors Sant Elm

Cooperativa Agrícola Sant isidre
EstudI fotográfic Javier Roda & La Pepa
Granja Escola Can Joan
Grupo Estilistas
Oremar

Perruquerla Enredos
Pirotecnia Tomás

Xaranga 'Is Desmadrats
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MUSICA DE LA REPRESENTACIO

ACTE I

CD: Obertura (R Anglés). BANDA DE MÚSICA GlUTAT DE
BENIGARLÓ. BALLET LUPE
La nit de Nadal (Música: J.V. Arnau. Poema: J. Rolíndez). SECCIÓ
CORAL PGLIFÓNIGA BENICARLANDA
CD: Camí del portal (Música: P Anglés. Poema: J. Rolíndez). CORAL
POLIFÓNICA BENICARLANDA
Els mims de Nadal (Música: J.V. Arnau. Poema: J.Rolíndez). CORAL
INFANTIL PETIQUILLO

Revolver. CLUB MADISON

ACTE II

A la sénia de Pau (Música: J.V. Arnau. Poema: J. Rolíndez). SECCIÓ
CORAL POLIFÓNICA BENICARLANDA
CD: Obertura (P. Anglés). BANDA DE MÚSICA CIUTAT DE
BENICARLÓ
CD: Vent de nostalgia (Música: A. Enero. Lletra: Mara Iborra). GRUP RAILS
Jota del Peuet (popular). GRUP DE DANSES LA SOTÁ
La perla de Valencia. GRUP DE DANSES RENAIXENQA
A rin rin i La marimorena (populars). CENTRO ARAGONÉS
La Virgen Gitana. CASA DE ANDALUCÍA
CD: L'Estel del Collet (Música: J.V. Arnau. Poema: J. Rolíndez).
CORAL POLIFÓNICA BENICARLANDA
Música de les teres. GRUPS DE BOMBOS I TAMBORS
Música de la testa de Sant Antoni (Popular). GRUP BANDA DE
MÚSICA CIUTAT DE BENICARLÓ
CD: Ja vénen els Reís (Música: J.V. Arnau. Poema: J. Rolíndez).
CORAL POLIFÓNICA BENICARLANDA
El betiem de la PIgá (Matilde Salvador). COLLA DE DOLQAINERS I
TABALETERS

La simbomba (Popular benicarlanda). COLLA DE DOLQAINERS I
TABALETERS

Pasdoble Benicarló (J. Ramón Arnau). GRUP BANDA DE MÚSICA
CIUTAT DE BENICARLÓ
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AMICS DESANTGREGORI

L'associació Amics de Sant Gregori la formen un grup de
benicarlandos i benicarlandes coordinats pe! seu president Manolo
Rico que s'encarreguen d'organitzar aquesta festa tan emblemática i
tradicional a la nostra ciutat així com del manteniment de l'ermita i de

la peanya del sant. El 9 de maig aqüestes persones ho tenen tot a punt
per a que la resta de veins puguem gaudir de la romería, de la missa,
de les paelles i de les paradetes típiques i tradicionals. En aquesta
festa no pot faltar la paperina de romer ni tampoc la de confite.
Cada any, milers i milers de persones participen de la festa.

ASSOGIAGIO MUSIGAL GlUTAT DE BENIGARLO

L'origen de la Banda de Música es troba a principie de 1840, i des de
llavors, ha rebut moltíssims premie. Ele més recents: 1 r premi i menció
d'honor en 1 a secció al Certamen Provincial de Bandee (2008); 1 r premi

del Certamen de Bandee de Moros i Cristians de Lleida (2007, 2008 i
2009) i 1 r premi i menció d'honor en 1 a secció en el XXX Certamen de
Bandee de la Comunitat Valenciana (2008); 3a classificada valenciana,
setena espanyola, 16a posició en la la secció i 36a d'entre 80
agrupacions de tot el món, al WMC de Kerkrade-Holanda (2009); Premi
Euterpe a la millor página web de la Federació de Societats Musicals
(2009) i Ir Premi al Certamen Internacional de La Sénia (2012).
Té una plantilla de 115 músics federats, fórmate a la propia Escola
de Música i al Conservatori Professional "Mestre Feliu" de Benicarló.

Disposa d'una banda juvenil d'uns 80 músics, la qual va guanyar el
1 r Premi del Certamen Internacional de Bandee Juveniis a la ciutat de

Sinnai-ltália (2011), per segona vegada.
Ha enregistrat diferente CDs: al Paiau de la Música de Valéncia; de
música d'autors locáis; amb la Coral Polifónica Benicarlanda al PaIau
de la Música de Valéncia; de música de circ, i l'últim, amb les millors
interpretacions ais certámens. Ha estat protagonista deis programes
de TV, "Una música, un poblé" i "Bandalla". Ha editat un ilibre sobre
la banda, escrit per Juan Luis Constante. Edita una publicació anual.
Compta amb més de 400 associats. El seu director és Pablo Anglés
i el seu president és Carlos Sánchez.
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CASA DE ANDALUCIA

La Casa de Andalucía de Benicarló és una associacló amb molta
i molt important activitat a la nostra clutat. Amb el seu grup de ball
i de cant "Aires de mi tierra" han participat en molts actes tan a la
nostra clutat com fora d'ella representant al col-lectlu de persones
vingudes d'aquelles terres amb la bona intencló d'integrar i Integrar
se a la térra on ara hl són. La Feria de Abril I la testa del Rocío són

possiblement les dues activitats més emblemátiques i en les que
també participen molts de benicarlandos i benicarlandes.
En l'actualltat el seu President és Santiago Donoso.

CENTRO ARAGONES

La historia del Centro Aragonés arranoa al jullol de 1988 amb la
trobada d'uns quants aragoneses, encara que no va ser fins l'any
1990 quan la Generalitat Valenciana va aprovar els seus estatuís. A
partir d'allí van comengar les seues activitats a la nostra clutat amb
motiu de la festivitat del Pilar. Van Iniciar les classes de ball i jota i la
formació d'una rondalla.

En l'actualltat compta amb un quadre de ball al que acompanya
la seua rondalla I amb el que participen en nombrosos actes dins i
fora de la nostra clutat, com ara festivals, concentracions, misses
baturras,... També organitzen altres activitats de carácter lúdic,
social i cultural. El seu president és Modesto Barea.
CLUB MADISON

El Club Madison es va formar l'any 1997 amb l'ánim de promoclonar
I difondre el rock acrobátic I altres disciplines de ball.
D'aleshores engá han estat moltíssims els éxits aconseguits peí club
tant a nivell nacional com Internacional. Alguns deis seus membres
han estat participant amb la selecció espanyola representant a
Benicarló arreu del món.

Des del seu inlci no només participen en les seues activitats sinó
que també participen i col-laboren amb moltes altres associacions
de la clutat com és el cas de l'AC l'Estel del Collet.

14



COLU\ DE DOLCAINERSITABALETERS

La Colla de Dolgainers i Tabaleters de Benicarló es va formar
l'any 1984 amb l'objectlu de recolllr, fomentar i donar a conéixer la
música tradicional valenciana amb la dolgaina I el tabalet.
En Tactualitat la Colla participa per diferente localitats, en trobades de
gegants, presentacions talleres i aplecs, entre els quals destaca el de
l'homenatge de la ciutat de Castelló a la dolgaina i el tabal i com no, en
l'aplec del XXVé aniversari del grup, celebrat a la nostra ciutat l'any 2009.
Aquesta associacló té en funcionament una escola de dolgaina i
tabalet dirigida per Xlmo Alblol.
La colla está formada per unes 20 persones. El seu cap de colla és
Miguel Maura.

COLLA DE GEGANTS ICABUTS

A 'agost de 1991 es van batejar els gegants Tolo i Mar (els
padrins deis quals són els gegants del grup Xarxa Teatre, el Gran
Pampolfígol i la Margallonera). Junt ais gegants van aparéixer també
6 parelles de cabuts, simpátics I festius, construíts a l'lgual que Tolo
i Mar peis alumnes de l'Escola d'Oficis Fallers. Els vestits van estar
dissenyats i confeccionats peis participants en el curs de costura
de la Unlversitat Popular. Anys més tard, la familia gegantera va
augmentar amb Gori I Pau.
Participen en moltes concentracions geganteres bé de la comarca,
bé de comarques véines i organitzen la seua trobada on també
participen colles d'altres poblacions. L'any 2009 van batejar dos
nous gegants, de la seua propietat, Tossa i Puig. Recentment van
celebrar el seu XXé aniversari amb una trobada de més 50 colles.

La colla está formada per unes 30 persones. El cap de colla és José
Luis Salvador.

CONFRARIA DE SANT ANTONIABAT

Aquesta entitat és l'encarregada d'organitzar la testa dedicada al seu
patró, Sant AntonI Abat. La Junta está formada per 12 majorals I 12
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majorales que es van renovant cada quatre anys en grups de 3 paredes.
Els actes són molt variats, i molt ben acodits per tota la ciutadanla.
Així organitzen la FIra, les cavaicades, la foguera amb el dimoni, els

concursos de does I dibuixos, la missa major, la benedicció deis
animals, recitáis de música tradicional, demostracions de danses

típiques, la jola... i elaboren més de 125.000 de les típiques coques.
L'any passat, amb el suport de l'Ajuntament van aconseguir que
aquesta testa fóra distingida com a Festa d'Interés Comunitari.
Recentment, van presentar l'edlció del dibre Sant Antón! a Benlcarló,
recud de moltes fotos, histories i vivéncies de la festa.

CORAL POLIFÓNICA BENICARLANDA

La(i Coral Polifónica Benicarlanda va serfundada l'any 1951, amb Pedro
Mercader com a primer director. Des deis inicis prodigá actuacions a
Benlcarló alxí com a d'altres locadtats del territori nacional I estranger
(Festival de Canto d'Arezzo (Itáda), les gires per USA I per Anglaterra, la
visita a Alemanya, concerts en Holanda, una gira per Aústrla I una altra
peí Japó I recentment una actuado per terres franceses).
Ha rebut Innumerables premis, destacant el del Festival Internacional
de Cantonigrós (Barcelona) I el d'havaneres de Novelda alxí com un
reconeixement del jurat del Festival Coral de Burgos.
L'any 2005 amb motlu del 50é aniversari va enregistrar un CD, va
editar un dIbre sobre els 50 anys de la Coral I va oferir un concert
extraordlnarl al Paiau de la Música de Valencia amb la Banda de

Música Clutat de Benlcarló.

La Coral és mixta I la Integren uns 80 cantalres, comptant al matelx
temps amb una secció Infantil, la Coral Petiqudio dirigida per Raquel
Maura; i una secció juvenil, la Coral Kyllx dirigida per Sonla Ferrer.
La direcció de la Coral Polifónica Benicarlanda está en mans de

David Rubiera I la seua presidenta és VIctórla Cerdá.

ESCOLA DE BALLET LUPE

Lupe Castelló va Iniciar els seus estudis de dansa l'any 1966 a
l'Escola d'Art Dramátic I Dansa de Madrid. L'any 1971 va passar al
Centre Internacional de Dansa Resella HIghtower de Cannes I a la
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tornada va iniciar la seua tasca docent a Benicarló fundant rescoía

que porta el seu nom.
Dins la seua permanent formació ha participat en cursos de técnica
"Vaganova" a Moscou i Sant Petesburg. En Tactualitat, TEscoia de
Ballet Lupe ofereix cursos de dansa clássica, dansa espanyola i de
preparado per ais exámens de la Royal Academy of Dancing.
Uany 2011, Lupe Castelló, a proposta de TAC l'Estel del Collet,
va ser nomenada Persona destacada en Támbit cultural 2011, per
TAjuntament de Benicarló.

lliilJiETiAFRELlSCENARI

L.'Escenari és una escola de teatre fundada en 1996, dirigida per
Josi Ganzenmüller Roig. Aquesta escola, recomanada per a tots
els públics, produeix els muntatges del grup Teatro de Guardia.
Escola de gran éxit ha representat una gran quantitat d'espectacles
teatrals i musicals.

La bona formació que adquireixen els alumnes de l'escola ha fet que
alguns d'ells hagen enfocat el seu futur cap a la carrera d'Art Dramátic.

GRUP DE BOMBOS ITAMBORS AAA LA SALLE

Cl grup que pertany a rAssociació d'Antics Alumnes de la Salle va
iniciar el seu camí l'any 1994, encara que el primer acte oficial va
ser a la Setmana Santa de 1995 acompanyant el pas de la Contraria
de la Oración en el Huerto. Cal remarcar la seua variada participació
en actes com la Cavalcada de Reis, la processó del Stm. Crist de la
Mar o la Setmana Santa benicarlanda o d'altres ciutats del voltant.

Els seus colors són el blanc i el granate.

GRUP DE BOMBOS I TAMBORS BENICARLO

ti Grup va iniciar el seu llarg recorregut a Tabril de 1990 en la
processó de Divendres Sant, acompanyant la Contraria de la
Bona Mort i Sant Enterrament. Uany 1992 inicia l'acompanyament
en processó al Stm. Crist de la Mar i un any más tard organitza
la "Trencé de THora" a Benicarló. Participa en moltes activitats i
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processons, destacant les de Setmana Santa de Benicarió, i'Aícora,
Borriol, Vlla-Real, Sant Mateu, VInarós...

Els seus colors són el blanc I el negre.

GRUP DE BOMBOS ITAMBORS Stm. CRIST DE LA MAR

AcVquest grup va náixer al maig de l'any 2000 amb motlu del
350é AnIversarI de la vinguda del Crist de la Mar a Benicarió i per
engrandir més encara la Setmana Santa benicarlanda.
Els seus colors són el morat I capa negra.
Ja en 2001 van participar en nombrosos actes en diferente clutats
de la provincia com Benicássim, VInarós, l'Alcora, Moncofa, i com
no en Benicarió, en la processó de Stm. CrIst de la Mar, el DIumenge
de Rams i les processons de Setmana Santa acompanyant el Cristo
de la Flagelación.

GRUP DE DANSESU\ SOTA

De'es de l'any passat, a Benicarió, un grup de persones mogut per la
inquietud, ha cobrat energies per escometre ral-llcient de preservar,
difondre i fer que estiguen vius i presente els balls I danses més
tradiclonals de la nostra localltat I comarca. L'Associacló Cultural

Grup de Danses La Sotá, va posar en marxa a moltíssima gent,
menuda I gran, homes i dones que a poc a poc es deixen veure
més i més en diferente actes de la ciutat; Corpus, Pestes Patronals,
Nadal... En aquest curt espal ja han estat convidats a participar
en nombrosos actes tora de la ciutat deixant sempre una grat
impressió.
La seua coordinadora és Filo Pau a qui enguany I a proposta de
L'Estel del Collet se la va designar com Persona destacada en
l'ámblt cultural 2012.

GRUP DE DANSES RENAIXENCA

El Grup de Danses Renaixenga va comengara recuperareis nostres
balls tiples al 1978. La finalitat del grup és bailar, básicament, els
nostres balls, encara que no per aixó es deixen d'aprendre i bailar
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d'altres de la comarca. Ha participat en nombrosos esdeveniments
locals, comarcáis i provincials així com en molts festivals arreu del
nostre país. Organitza la seua trobada anual cap allá al mes de juliol.
En Tactualitat són unes 15 les persones que conformen l'escola
de danses Renaixenpa. La direcció artística corre a carreo de Pilar
Albiol.

ASSOCIACIO CULTURAL L'ESTEL DEL GOLLET

L'AC L'estel del Collet va náixer, el dia 17 de gener de 1998, com a
conseqüéncia de redició del Ilibre nadalenc L'estel del Collet. Nadal
a Benicarló, escrit per Jaume Rolíndez i Fonollosa.
Les finalltats de rAssociació són l'estudi i la difusió del patrimoni

cultural de Benicarló, la representació teatral de l'Estel del Collet.
Nadal a Benicarló i l'ajuda económica, dins les seues possibilltats,
a entitats socials de la nostra clutat.

Els dies 12 i 13 de desembre de 1998 aquesta associació va
estrenar davant 1.700 persones, amb gran éxit, a l'annex del pavelló
poliesportiu, aquesta representació teatral. La direcció i adaptació
de i'estrena va anar a carree de Josi Ganzenmüller qui ia va dirigir,
amb gran encert i éxit, fins l'any 2007. A partir de 2008 va ser Laura
Piñana la responsable de la direcció de la representació.
L'any 2000 va editar un CD amb l'obertura i Íes nadaies de la
representació, interpretadas per ia Banda de Música Ciutat de
Benicarló i la Coral Polifónica Benicarlanda.

Des de l'any 2008 l'associació organitza una cercaviia amb les teres
de l'Estel, dins de Íes Pestes Patronals i també des d'eixe mateix
any, organitza el pregó de la representació teatral, peis carrers de
la nostra ciutat.

En l'actualitat formen l'associació uns 250 socis, de la qual és
Síndic Major José Luis Guzmán.
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