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'£Md IVHiteriói,
VINT ANYS DE MAGIA

El 1998, ara fa tot just vint anys, estrenávem la primera edició de la
representació de "L'Estel del Gollet. Nadal a Benlcarló" a l'annex del
Pavelló Pollesportiu, amb fred intens, paró amb un ¡mmens caliu i jola
al cor. Dos anys abans de l'estrena, havia imaginat una representació
que posara en valor els actius culturáis de Benlcarló i de la seua gent.
Somiava dibulxar un gran mural en el qual quedaren representats el
patrimoni material i immaterial de la clutat I el seu terme: els noms
de les partides, deis camins, de la mar, de les arquitectures, de les
llegendes i del taranná deis benicarlandos I que fomentara els valors
de la identitat, la solidaritat, l'estima I de la multiculturalitat. L'acció
liavia de tindre com a objectiu construir un reiat que passara a formar
part de l'imaginari coMectiu, amb la finalitat de fer créixer l'autoestima
i d'elevar el patrimoni cultural a través d'una obra teatral.

Tots aquests ingredients culturáis calla culnar-los i elaborar un mag-
nífic ápat literarl, que tinguera el Nadal com a rerefons. L'elecció de la
persona que peguera cuinar-tio tot, amb la sensibilitat literaria neces-
sária, havia de ser per torga un lletraferlt de qualitat I cadufer. A fináis
d'estiu del 1996, Jaume Rolíndez va ser la persona a qui vaig fer la
proposta, perqué alguns meses abans tiavia conegut el seu poemari
"Des de la Tossa". L'encárrec va fructificar en menys de tres meses,

en un magnífic text amerat d'humanitat i de tendresa, d'humor i d'iro-
nia, de reivindicacló i de crítica. Una mixtura encisadora, que Joanvi
Vallés encarnarla posteriorment amb el personatge de sant Gregori.

Uns meses després vaig bastir l'edició del Ilibre "L'Estel del Gollet. Na
dal a Benlcarló", publicat per l'AG Alambor, amb uns magnífics dibuixos
d'Anna Pujol I Enrió Moya, i que vam presentar el 14 de desembre de
1997. L'obra incorporava la música de les nádales a carree de dos
compositors benicarlandos excel-lents Pablo Anglés I Josvi Arnau. Les
peces serien Interpretados per les dos entitats amb més recorregut
tilstóric i d'un altíssim nivell musical: la Banda de Música Giutat de Be

nlcarló i la Goral Polifónica Benicarlanda, dirigidas peis compositors.



Jateníem l'obra editada. Ara l'envergadura del projecte teatral reque

ría una estructura assoclativa. Valg proposar a José Luis Guzmán el
repte de gestionar aquella prodúcelo cultural. I vam convindre que la
persona Idónia per a la direcció I la posada en escena de l'obra havia

de ser JosI Ganzenmüller.

Ara, passades dues décades, l'Estel del Collet ha delxat un pósit ex-
traordlnarl en termes d'enriquiment cultural I artístic. I també des de
la perspectiva de les emodons I de la convivencia que ha generat. De
relacione personáis I entre les entitats. De noves amistats, d'amors
novells, d'emoclons compartides que perduraran per sempre.

Aquells primers Infants, que amb pocs mesos de vida Interpretaven el
Jesuset, en l'estrena de 1998, tenen ara majorla d'edat I un bagatge
pie de vivéncles emoclonades que els acompanyaran perennement.
L'Estel també ha assollt la majorla d'edat I continuará vlatjant Inces-
santment, durant interminables generaclons, per l'univers cadufer. A
cavall de l'estela Iluminóse, sentlm commoguts les persones que ens
han delxat I que ens observen jolosament!

Aquest mural gegant de Benicarló está conformat per múltiples peces
d'un puzzle que dibuixen totes les persones que hl han participat de
manera activa o com a públlc emoclonat, I que es compten a mllers,
en aquesta obra coral.

I ara, com cada Nadal, Benicarló renova l'esperanga d'un món mlllor
I cada epifanía és un renaixement. Deixeu que aparega lluminós el
famós astre de vult puntes. I en un deis seus clássics remolins, us
conduirá cap al seu Interior, la seua ánima, i amb ell farem, una ve
gada més, un vlatge fantástic cap al cor del palsatge humá I natural
més nostrat, per mostrar-nos un microcosmos benicarlando a vessar
de referéncles ben locáis I ben unlversals. I quan observareu tot alió
que l'Estel us revela, amb melodías I mots, percebreu com el vostre
esperlt és pie de serenor I de placidesa. Heus ací la torga I el misteri
de l'Estel del Collet.

Hamon Taría 'Peñaranda

Promotor, SocI I ex Sant Rere de l'Estel
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lUú/úca de Mlutadá
GRUP VENIU A CANTAR

lUÚAicadelarepreáeiüadá
acTti

Obertura (P. Angiés)
CD: BANDA DE MUSICA CIUTAT DE BENICARLÓ

Cami del portal (R Angiés/J. Rolíndez)
CD: CORAL POLIFÓNICA BENICARLANDA

Els mims de Nadal (J.V. Amau / J. Políndez)
CORALS INFANTLS BOVALAR I PETIOUILLO

La nit de Nadal (J.V. Amau/J. Políndez)
CORAL POLIFÓNICA BFNICARLANDA

■flcnii
A la Sénia de Pau (P. Angiés / J. Políndez)

CORAL POLIFONICA BFNICARLANDA

Camaraes de Benicarló i el Ball del carrer del Carme
GRUP DE DANSFS LA SOTA

Un pessebre al Gurugú (P Angiés/J. Políndez)
COR DA CAPO BENICARLÓ

L Estel del Collet (J.V. Amau / J. Políndez)
COR DA CAPO BENICARLO

Música de les teres
CRUPS DE BOMBOS I TAMBORS DE BENICARLÓ, AAA LA SALLE I STM, CRIST DE LA MAR

Música de la testa de Sant Antcni (Popular)
CRUP BANDA DE MUSICA CIUTAT DE BENICARLÓ

El betiem de la Riga (Matilde salvador)
COLLA DE DOLQAINERS I TABALETERS

Ja venen els Reis (J.V. Amau / J. Políndez)
CD: CORAL POLIFÓNICA BENICARLANDA

Pasdcbie Benicarló (j. Pamon Amau)
GRUP BANDA DE MUSICA CIUTAT DE BENICARLÓ
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•flAáoüadó MuAical Ciutat de Henicarló

L'origen de la Banda de Música es traba a principis

de 1840, i des de llavors, ha rebut moltíssims premis:

Ir premi i menció d'honor en la secció al Certamen

Provincial de Bandes (2008); Ir premi del Certamen

de Bandes de Moros i Cristiane de Lleida (2007, 2008,

2009, 2016) I Ir premi i menció d'honor en la sec
ció en el XXX Certamen de Bandes de la Comunitat

Valenciana (2008); 3a classificada valenciana, setena
espanyola, 16a posicló en la la secció i 36a d'entre
80 agrupaclons de tot el món, al WMC de Kerkrade-
Holanda (2009); Premi Euterpe a la millor página web
de la Federacló de Societats Musicals (2009) 1 1 r Premi

al Certamen Internacional de La Sénia (2012).

Té una plantilla de 115 músics federáis, formáis a la
propia Escola de Música I al Conservatori Professional
"Mestre Fellu" de Benicarló. Disposa d'una banda juve
nil d'uns 80 músics, la qual va guanyar el Ir Premi del
Certamen Internacional Juvenil a la ciutat de Sinnai-

Itália (2011), per segona vegada.
Ha enregistrat diferents CDs; al Paiau de la Música de
Valencia; de música d'autors locáis; amb la Coral Po
lifónica Benicarlanda al PaIau de la Música; de música

de circ, I l'últim, amb les millors interpretaclons ais cer-
támens. 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.

Recentment ha participat en el 44 Certamen Interna
cional de Bandes de Música "Vila d'Altea" obtenint un

meritori 1 r premi amb una magnífica actuació.
Compta amb más de 400 assoclats. El seu director és

Pablo Anglés i el seu president és VIcent Arnau.

i3



CoUa de VolqaüierA i Tabaleterá
La Colla de Dolgainers I Tabaleters de Benicarló es va for
mar l'any 1984 amb robjectiu de reoollir, fomentar i donar

a conéixer la música tradicional valenciana amb la dolgalna
1 el tabalet.

En l'actualltat la Colla participa per diferente localltats, en

trobades de gegants, presentaclons talleres 1 aplecs. Tots

els anys organltzen la seua trobada de dolgalners 1 taba
leters. Aquesta assoclacló té en funclonament una escola
de dolgalna 1 tabalet. La colla está formada per unes 15
persones. El seu presldent és Alvaro Pía 1 el seu director,
Miguel Maura.

<teg l Cabula

A l'agost de 1991 es van batojar els gegants Tolo 1 Mar
(amb els gegants del grup Xarxa Teatre, el Gran Pampolfí-
gol 1 la Margallonera, com a padrlns). Junt ais gegants van
aparélxer també 6 parelles de cabuts, simpática 1 festlus,
construTts a l'lgual que Tolo 1 Mar pels alumnes de l'Escola
d'Cflcls Fallers. Els vestlts van estar dlssenyats 1 confeccl-
onats pels alumnes del curs de costura de la Unlversltat

Popular. Anys més tard, la familia gegantera va augmentar
amb Gorl 1 Pau.

Participen en moltes concentraclons geganteres 1 organlt
zen la seua trobada on també participen collas d'altres po-
blaclons. L'any 2009 van batojar dos nous gegants, de la
seua propietat, Tossa i Pulg. La colla está formada per unes
30 persones. El cap de colla és Óscar Nos.

Cor Va Capa Venkarló

El Cor da Capo Benlcarló (2005) el va crear un grup de
joves amb diferente influencies 1 experléncies musicals; per
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aixó, interpreten un ampll venta!! de generes, fent incís en la

música a capeiia original o arranjada en els segles XX i XXI.
El cor, amb gran vitalitat i identitat definida, es considera
promotor d'un món coral innovador i permanent,

DC és ja una tradició en el moviment cultural de Benicarló:

concert d'Any Nou, d'Estiu i la Trobada Coral anual que or-

ganitza. Ha participat en activitats musicals de la FECOGOVA
com quan va representar a la provincia de Gastelió en el Dia

Valenciá del Gant Coral. Da Capo ha actuat a la Gomunitat

Valenciana, Catalunya, Aragó, Franqa, Estrasburg i Italia.
Da Capo ha teatraiitzat concerts, ha cantat amb ei grup de

rock Aurins de ia Sénia o ha realitzat concerts coreográfics.

Es considera cor de cambra pero ho compagina ampiiant
la seua plantilla per ais projectes que ho requereixen, for-
mant un major grup de cantaires.
Al 2015 va col-laborar amb TOrquestra Lírica de Gastelió
interpretant el Réquiem de Fauré i estrenant i'obra Tierra
y Cielo del compositor Rafael Beltran en el cicle Soledad
Sonora del Desert de les Palmes.

Aquel! mateix any, el cor va celebrar el seu Xé Aniversari en-
gegant el projecte "Una noche de zazuela" amb La Verbena
de la Paloma, representant-se a Benicarló i a Peníscola.
Sota la producció de ('Orquestra Lírica de Gastelió, Da
Capo ha estat el cor de l'ópera La Traviata al Teatre Prin
cipal de Gastelió (febrer'16), de la sarsuela Katiuska a Vi-
lafranca (juliol'16), de l'ópera La Flauta Mágica al Gastell
de Peníscola {agost'16), de La Bohéme (novembre'16) i
les darreres actuacions especiáis han estat uns concerts

pedagógics i en familia: la secció femenina, com a cor de
fades de Somni d'una nit d'estiu, a i'Auditori de Gastelió

amb el pedagog Fernando Palacios, de la RTVE, com a
narrador (novembre'16).
Des deis seus inicis Da Capo Benicarló está dirigit per

Carmen Gellida Albiol.
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Coral foUfónlca ̂BenicarlandaLíiiíii

La Coral Polifónica Benicarianda va ser fundada a l'any

1951 i es troba entre les agrupaclons coráis pioneres
de la Gomunitat Valenciana.

La coral és mixta i la formen uns 55 cantaires. Compta
amb dos seccions infantiis, Coral Bovaiar i Coral Peti-

qulllo, i una juvenil anomenada Coral Kylix, actualment
dirigidos per Maria Foix, Raquel Maura I Clara Ferrer,
respectivament. Des de l'any 2008, la CPB está dirigi
da per David Rubiera Esteve.

Des de la seua creació, fia realitzat concerts arreu del
món (Italia, Anglaterra, Holanda, Alemanya, Franqa,
Austria, BUA, Japó, Hongria) i fia recorregut gran part
de la geografía espanyola. També ha estat amfitriona
de coráis procedente d'arreu del món com per exem-
ple. Puerto Rico, Polonia, Japó, Alemanya, Hongria,
Méxic I ha obert les portes a coráis de prestigi pro
cedente de tots els racons d'Espanya com ara l'Or-
feó Catalá, Orfeó UniversitarI de Valencia, l'Orfeó Veus
Juntes de Quart de Poblet, etc.
Entre les nombroses activitats que du a termo al llarg
de l'any, cal destacar aquellas que es fan a Benicarló,
com ara els Concerts del Ninot, els de Santa Cecilia,
els tradicionals concerts de Pestes Patronals I de Nadal
i  l'aplec Cant a les Comarques.
La Coral i les seues seccions han realitzat muntatges
musicals com ara "El follet Valent", "Las chicas del
Coro , Mecano , El so d'África", "Sons de cinema",
"Qué noche la de aquel día", "The Show Must Go On"
o "El Fantasma de la ópera". La Coral Petiquillo, a més,
va actuar a Disneyiand París al desembre de 2015. El
darrer muntatge de la CPB és "Les Misérables", fa es-
cassament un mes, on han inten/lngut totes les sec
cions.
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grup Hombo^ i Tamboró 'fl'fl'fl fe Salle
El grup de 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 acompa-

nyant el pas de la Contraria de la Oración en el Huerto.

Gal remarcar la seua variada participació en actes com

la Gavalcada de Reís, la processó del Stm. Grist de la

Mar o la Setmana Santa benicarlanda o d'altres ciutats

del voltant. Els seus colore són el blanc i el granate.

Qrup Hombm i Tamborá ̂enkarlá
El grup es va iniciar al 1990, a la processó de Diven-

dres Sant, acompanyant la Contraria de la Bona Mort I

Sant Enterrament. Al 1992 inicia l'acompanyament en

processó al Stm. GrIst de la Mar i al 1993, organitza la
"Trenca de l'Hora" a Benicarló.

Participa en moltes activitats i processons, destacant

les de Setmana Santa de Benicarló, lAlcora, Borriol,

Vila-Real, Sant Mateu, Vinarós... Els seus colore són el

blanc I el negre.

grup bombos i Tambm Stm Crbt de ta %ar
El grup nalx l'any 2000 amb motiu del 350é Aniversari
de la vinguda del Grist de la Mar a Benicarló i per en-

grandlr més la Setmana Santa benicarlanda. Els seus

colore són el morat i negre.
Des de 2001 participen en nombrosos actes en dife
rente ciutats com Benicássim, Vinarós, l'Alcora, Man

eota, i Benicarló, en la processó de Stm. Grist de la

Mar, el Diumenge de Rams i en les processons de Set
mana Santa.
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^rup de Dcuueú 1g Sota
Des del 2011, un grup de persones mogut per la in
quietud, ha cobrat energías per escometre ral-llcient
de preservar, difondre I fer que estiguen vius i presente

els balls i danses més tradiclonals de la nostra ciutat I

comarca. L'AC Grup de Danses La Sota, ha posat en

marxa a molta gent, menuda I gran, homes i dones que

participen en diferents actas de la ciutat: Corpus, Fes-

tes Retronáis, Pregó de l'Estel, Nadal, Trobada Anual ...
Han estat convídate a participar en nombrosos actas

tora de la ciutat, delxant sempre una grata Impressió.
La seua presidenta és Reme Burriel.

Qrup Mema a Cantar
Nascuts fará cosa de sis anys, el grup va agafar el tes-
tlmonl del reconegut grup RAÍLS que des del comen-
gament deis anys 80 va recuperar I interpretar molta de
la música benicarlanda del segle XX. En aquesta sego-
na etapa, une guante entusiastas de la música popular
s'han afeglt al nucll dur de RAILS per continuar amb les
mateixes ganes, sota un altre nom.
En aqueste anys han portat a terme moltíssims con-

certs, des de col-laboracions benéfiques, fine al ball
tradicional I les havaneres de les testes patronals, pas-
sant peí concert de la Contraria de Sant AntonI, acom-
panyant celebraclons tamiliars, grups de ball de Benl-
carló I pobles ve'íns, I també participant amb penyes
d'amics I actes relvindicatius de tota mena on cápiga
una bona cantada de música popular. A destacar les

actuacions en qué han compartlt escenari amb Pep
Gimeno "Botitarra", un auténtic "crack" de la cangó
popular valenciana.

El grup, Integrat per homes I dones, está constituit
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com associació cultural des de I'11 de juny de 2013.

El nom VENIU A CANTAR vol significar la voluntat del
grup de fer un estil de música que arribe a fots els pú-
bllcs i els faga participar de la festa.

f/CrüteldelCoUel

L'AG l'Estel del Gollet va náixer, el dia 17 de gener de 1998,
com a conseqüéncla de l'edlcló del Ilibre nadalenc L'Estel del
Gollet. Nadal a Benicarló, escrit per Jaume Rolíndez I Fono-
llosa.

Les seues finalltats són l'estudi I difusió del patrimonl cultural
de Benicarló, la representado teatral de l'Estel del Gollet. Na
dal a Benicarló i l'ajuda económica, dins les seues posslblll-
tats, a entitats soclals de la nostra ciutat.

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 pollespor-tlu, aquesta representacló. La direcció I
adaptado de l'estrena va anar a carree de Josi Ganzenmüller
(1998-2007); després l'fian dirigida, Laura Piñana (2008-2012)
i Natalia Sanz (2013-2015). Per segon any, l'equip de direcció
está format per Domi Roig, Marta Roig i Natxo Nebot.
L'any 2000 va editar un GD amb l'obertura i les nádales de la
representacló, interpretadas per la Banda de Música Glutat de
Benicarló I la Coral Polifónica Benicarlanda.

Des de l'any 2008 l'assoclacló organitza una cercavila amb les fe-
res de l'Estel, dIns de les Pestes Patronals I també el Pregó de la
representacló teatral, peis carrers de la nostra ciutat.
Actualment conformen rassoclació uns 220 socis, de la qual

n'és Síndic Major José Luis Guzmán.
Enguany celebren el seu XXé aniversari; any en qué han es-
trenat la nova fera Bubónica i han editat un Ilibre de contes

sobre Les Peres de L'Estel, escrits per diferents membres de
l'Associacló.
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