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1.-Gènesii (quasi) mort
de la Plaça de Bous d'Ondara
ROBERT MIRALLES
En el trànsit dels segles XIX i XX, Ondara comptava amb 3.508 habitants i el seu quasi únic

motor econòmic era una agricultura basada en el monocultiu de la vinya de raim moscatell,

destinat a ser escaldat i transformat en pansa. Els grans beneficis obtinguts durant les darreres
dècades de la centúria en la comercialització d'aquest deliciós i nutritiu producte, expliquen
l'increment de la població i la transformació urbana que Ondara va experimentar entre 1850

i 1900, com mai abans no s'havia conegut. A l'igual que a la resta de l'estat, la política local

es caracteritza pel caciquisme i l'alternança de poder en l'Ajuntament, de vegades pactada
per les cúpules dels partits liberal i conservador, manifestacions del període polític de la

Restauració d'Alfonso XII a la corona espanyola. Serà durant el mandat del primer alcalde del

segle XX, el liberal Antonio Miralles Ferrando, que s'erigirà la Plaça de Bous d'Ondara.

La plaça primitiva (1901). Fragment de postal.
Fons Enrique Boluda lfarete.

La plaça de bous d'Ondara: un exotisme72

Acto seguido, tomó la palabra mi
hermano Alberto, que explicó que teniendo
La construcció d'una plaça de bous a Ondara una feria, y conociendo todo el mundo
Ondara, amb un aforament superior al número que esta feria iba en decadencia a causa de no
d'ànimes del poble, sempre ha despertat la curi- haber alicientes para llamar la gente forastera.
ositat dels aficionats forasters i la de totes aque- era preciso que la plaza de toros, que tan buenos
lles persones que la visiten. El mateix alcalde resultados había dado en la feria última -la Fire
ens desvetlla tan gran misteri:
de 1900-, se había de hacer un esfuerzo pare
"Visto lo preciso que era una Plaza de sostenerla de forma permanente: o una plaze
Toros para los días de Feria, me hablaron a mí de toros de obras o una de madera. Teniendo
como alcalde de lo conveniente que sería de presente lo sucedido en Pedreguer con la gran
hacer una reunión para que concurriera todo catàstrofe en la plaza de madera, después de
el pueblo (...) Esta reunión se hizo el día 18 mucho discutir, se resolvió que fuera de obre
de noviembre de 1900 en la Escuela de nifios la dicha plaza, a lo que siguió una verdadera
-situada a la plaça Major- y también tuvimos expansión de entusiasmo'.
como concurrente al célebre torero Naverito,
És així que la Plaça d'Ondara va nàixer
primer espada en las corridas celebradas en com a revulsiu d'una Fira que, a juí de les autoOndara en la última feria.
ritats locals, estava en franca decadència i calle
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revifar, però la Plaça fou possible també per la
combinació de diferents factors favorables: la inexistència de cap altre edifici similar entre València i Alacant, una economia local encara pròs-

pera —deu anys méstard, el projecte ni tan sols
s'hauria plantejat- i un clima d'entusiasme social,
que contagià tothom, fins i tot, les rivalitats polí-

tiques quedaren aparcades per impulsar l'obra.
Una fórmula societària i popular
Per fer realitat aquest somni, el 9 de març
de 1901 es constitueix una societat anònima
per a l'adquisició de terrenys i la construcció i
explotació d'una plaça de bous, amb el títol de
"Sociedad Taurina Ondarense", amb un capital de
40.000 pts. (800 accions de 50 pts.), que s'amplià
el 31 de desembre de 1901 amb 15.000 pts. més
(150 obligacions de 100 pts.), per tal d'assumir
el sobrecost de l'obra, a la qual s'adherí un bon
nombre d'ondarencs. El seu primer president
fou el líder conservador local i ex alcalde Vicente

Soler Durà, a qui acompanyaven Vicent Giner

Gadea, en qualitat de secretari, i el polític liberal
i també ex alcalde Francisco Martínez lfareta,
com a tresorer. Els terrenys adquirits per a la

construcció de la plaça en foren tres i costaren

3.600 pts.
Les primeres referències documentals
sobre una plaça de bous a Ondara corresponen
a la despesa ocasionada per la instal-lació d'una
placeta de fusta per a la Fira de 1900: "Recibí
yo Bautista Barber del depositario de los fondos municipales la cantidad de treinta pesetas y
ochenta céntimos por edificar en el patio, o sea,

el solar de DP: Vicenta Peris, viuda de D. José
lfiareta, con el objeto de dar corridas de novillos
los días de feria, en Octubre". Se'n feren tres
d'espectacles taurins, el 27, el 28 i el 30 d'octubre, a càrrec dels espases Naverito i Templaito
en les dues primeres corregudes, i aquests dos
i Moyano en la tercera, amb bous de Patricio
i Isidoro Sàez (de la Granja de San lldefonso,
Segòvia) i Marpule i Arroyo (de Colmenar Viejo, Madrid), amenitzades amb la banda del regiment d'Otumba (Castelló). L'èxit d'aquesta experiència és la que, com abans s'ha dit, animà
les autoritats a construir-ne una permanent.
Els treballs de la primitiva Plaça de Bous,
és a dir, la d'obra, es van iniciar a les 6.30 del
matí del dia 18 d'abril de 1901 ("...acà somos así
cuando nos proponemos ser cronológicamente

exactos", afirmava l'alcalde Miralles) sobre els

Cartell de seda de la correguda inaugural.
Arxiu Històric d'Ondara.
Fons Vicente i Marino Sendra.

a
terrenys adquirits, coneguts popularment com
"els bancalets de la Mare de Déu -segurament,
una antiga propietat eclesiàstica desamortitzada
el 1836-, al Pla de la Font i junt a la carretera
nacional de València a Alacant, ubicació a l'entorn

de la qual sorgiria un dels eixos d'expansió
urbana d'Ondara, l'avinguda del general Bosch.

L'autor del projecte i director de les obres
fou objecte de múltiples felicitacions: "Es (la Plaça) iniciativa del Arquitecto D. Luís Santonja, per-

sona de mucho relieve, a la cual debe esta villa
de Ondara la honra de tener un precioso Teatro,
llamado Eslava, primorosa joya de arte de buen
gusto". Sobre l'estil artístic i les característiques
generals de la plaça, l'alcalde afirmava que "es

de estilo mudéjar, està situado en el linde de la

carretera de Murcia a Valencia, formando chaflàn
con la avenida del General Bosch, ocupando un
àrea de 4.800 (...) Consta de 14 palcos, a més del
de la Presidencia, barrera, contrabarreras, tendi-

dos con 10 gradas, estando dotada de 4 espaciosos corrales, patio de caballos, cuadras para 30
plazas, conserjería, administración, enfermería,

etc (...) El diàmetro de su redondel es de 42 m.

Guerrerito i Lagartijo Chico, matadors de la correguda inaugural.

Fons Enrique Boludalfiareta.

Su capacidad legal de 6.000 espectadores'.
L'arquitecte denier Josep Ivars i Pérez,
en el seu Estudios previos para la rehabilitación de la Plaza de Toros de
Ondara, justifica l'estil ar-

quitectònic de la plaça, di-

Entrada de la primera correguda.
Arxiu Històric d'Ondara.
Fons Teresa Lluzar Giner.

ent que a 'finales del siglo
XIX y principio del XX el
neogótico, principalmente,
y el neoàrabe o neomudéjar, fueron las arquitecturas de mayor éxito, es lo
que en arquitectura se ha
denominado historicismos
o arquitectura ecléctica
(...) Escasos son los ejemplos de la arquitectura ecléctica en la comarca,
siendo el mésbrillanbte de todos, por su tamafio

y por su calidad, la plaza de toros de Ondara(...)

Correguda inaugural (1901).
Fons Enrique Boludalfareta.

Se caracteriza la arquitectura mudéjar por el empleo delladrillo ceràmico, el arco de herradura o
merlones escalonados'".
En un temps extraordinàriament curt, 6
mesos, la plaça va quedar conclosa: les obres.
que havien comptat amb "el permiso de la Autoridad competente para su construcción, por
estar cerca de la carretera", havien estat adjudicades en subhasta al contractista Antonio Torres
per 35.400 pts., i van finalitzar el 20 d'octubre.
pocs dies abans de la inauguració, que s'anuncià per al diumenge 27 d'octubre. Les dues corregudes inaugurals, la del diumenge 27 i la de
l'endemà dilluns, van ser organitzades per una
empresa de València, que havia arrendat la pla-

Res.
Ça per quatre anys. Les entrades costaven 5 pts.

la general d'ombrai 4 pts. la general de sol, sent

la més cara la de barrera d'ombra, amb 10 pts.
Però l'esdeveniment es va suspendre per una
intensa i prolongada pluja, posposant-se per a

l'endemà dilluns. La demora va originar algunes

protestes: "Una hora antes de la anunciada para
dar comienzo la corrida, numerosos grupos, mal
aconsejados quizàs, situàronse en las inmediaciones de la plaza, impidiendo la entrada en la

misma, y solicitando se les devolviera el dinero,
por no haberse celebrado la corrida el día anunciado (...) La autoridad local amparó el derecho
de la empresa".
Finalment, sota la presidència del regidor
Leopoldo lfiareta, es va celebrar la correguda in-

augural el dilluns 28 d'octubre. La crònica recollí

que: "...se lidiaron seis toros de Dofia Prudencia
Bafiuelos Salcedo, de Colmenar Viejo, con divisa azul turquí, por los reputados diestros del
cartel de la Plaza de Madrid Antonio Guerrero

(Guerrerito) y Rafael Molina (Lagartijo Chico)".

El segon espectacle, anunciat per al 28 d'octu-

bre, hagué doncsd'aplaçar-se al 3 de novembre.
El cronista de la revista Sol y sombra, Francisco

Moya, ha deixat escrit el seguent: "El día 3 estaban tan hermososel cielo y el piso -totalment

enfangat- de la plaza, que hubo de suspenderse también la corrida. Nada: que si yo creyera
en eso de las maldiciones, aún me atrevería a
creer que había caido alguna sobre la empresa y los aficionados, pero todo tiene su fin, y
el agua, causa de tanto disturbio, permitió que
se celebrase el día 4, y que el numeroso público que acudió pudiera aplaudir a los diestros
Guerrerito -que repetía- y Naverito, que tomaban parte integrante en la lidia de seis toros de
Filiberto Mira. "
D'aquesta primera època es recorda que
passaren per la Plaça de Bous d'Ondara les primeres figures del toreig, com ara Naverito, el

Gallo, Pacomio Peribàfiez, Chiquito de Begofia,

Lagartijo, Frascuelo, Fortuna, Alpargaterito, Juan
Belmonte -al que el periòdic comarcal Exportación de pasa valenciana qualificava de "coloso del
arte taurino (...l fenómeno(.../ Rey de los pitones"
i informava que, en acabarla correguda, "degustó una magnífica paella en la rota del Sr. Ivars de
Denia'-, Gaona, Torquito, Saleri ll, Paco Madrid,
Gitanillo de Ricla, Tomàs Giménez, José Pastor o
Aldeano, entre altres.

Des de primera hora, la societat va optar
per l'arrendament com a sistema de gestió per a

El mític Gaona en un cartell del 1919.
Arxiu Històric d'Ondara.
Fons Vicente i Marino Sendra

l'explotació de la Plaça de Bous. Un exemple el
tenim en el contracte subscrit el 1913 amb l'empresa taurina El Turia de València, on aquesta
s'obligava a satisfer un cànon anual de 875 pts.
i a celebrar el 25 de juliol, Sant Jaume, una correguda de quatre jònecs sense picadors i dos
toreros (Carreterito, Magito, Fabrilito, Algarefio,
Almendro i Lloseta de Córdoba) i dos corregudes
més en els dies de Fira, una de jònecs amb picadors, de Sis jònecs bous, i una segona sensepicadors de quatre jònecs, amb dos matadors dels

de més cartell de la temporada.

De les primeresdificultats a la desfeta
La crisi econòmica que pateix Ondara a
partir de 1904 -epidèmia de fil'loxera i enfonsament del comerç de la pansa- i el consegúent
impagament de les quotes per una bona part
dels accionistes, du la societat a la seua disso-

lució en maig de 1910. La posterior acumulació

de deutes per un arrendatari de València, motivarà la intervenció d'Hisenda contra la societat
en 1917, primer, embargarà la plaça, i el 1918 la
subhastarà, adquirint-la conjuntament dos veins
d'Ondara, l'advocat José Bosch Martí de Veses

(1893-1953) el terratinent Bautista Vives Terenti (1885-1961) per 3.781,26 pts.

Durant la dictadura del general Primo de
Rivera, la plaça segueix oferint espectacles amb
normalitat. Per exemple, el 20 d'abril de 1923
se celebra una xarlotada mixta, amb els còmics
valencians Rafael Dutrus Llapissera i Charlot y
su Botones i els novilleros Casimiro Carcagen-

te (d'Orba) i Leopoldo Mejiías (d'Ondara). En

aquests anys, torejaren a Ondara Manuel Granero, Félix Rodríguez, Manolo Martínez, Tomàs
Giménez Chaves, Vicente Barrera, Enrique
Torres, etc, quasi sempre acompanyats pels
famosos subalterns el Blanquet i Carranza, en-

tre altres. Igualment s'hi feren jonegades amb

la participació de José Pastor d'Oliva, Perles i
Toni Motet de Dénia, Ivarito de La Xara, Leopol-

do Mejias d'Ondara i Mateu Caselles de Pamis.

D'aquesta època, es recorda un gran esdevenimentlíric, amb la intervenció del gran tenor de
Pamis, Valerià Gil Pastor.
En el període republicà escassejaren els
espectacles taurins, destacant el celebrat el 20
de novembre de 1932, amb els toreros Vicente
Barrera i Enrique Torresi els torejadors de jònecs

Una jonegada del 1915.

Fragmentdel cartell d'una xarlotada.

Arxiu Històric d'Ondara.

Arxiu Històric d'Ondara.

Fons Vicente i Marino Sendra.

Fons Vicente i Marino Sendra.
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Francisco Gómez Aldeano i Luís Domingo Nifio
del Matadero. També s'hi celebraren algunes
xarlotades i corregudes de jònecs sense cavalls,
sempre per la Fira. Aquesta escassa activitat es
compensà amb l'ús polític (mítings de Derecha

Regional Valenciana, amb Luís Lucia, José

dient d'expropiació, que serà recorregutpels legítims propietaris de la plaça els senyors Bosch
Martí de Vesesi Vives Terenti.
L'Ajuntament compra

Bosch Martí de Veses i José M2 Gil Robles,
Desprésd'un llarguíssim litigi de 10 anys,
líder d'Acción Popular i de la CEDA, el 1932, i els tribunals reconeixen a María Luísa Bosch
de Santiago Casares Quiroga, un dels líders Bosch, filla de José Bosch Martí de Veses, i als
d'Izquierda Republicana, el 1935) i lúdic de la germans Bautista i José Vives Terenti, la plena
plaça, com ara sessions de cinema ja sonor i propietat de la Plaça de Bous. La batalla legal
algun combat de boxa.
dóna pas a una negociació entre la propietat
Els anys de Guerra Civil (1936-1939) tin- i l'Ajuntament, sent alcalde Juliàn Ferrando
dran un efecte devastador sobre l'edifici, sent re- Bosch, que cristal:litzarà el 1955. El preu conquisat pel sindicat UGT el 1937 i posteriorment vingut és de 75.000 pts., 25.000 de les quals són
espoliat: les columnes de ferro que suporten la satisfetes per compensar als propietaris les descoberta, les jàssines, les bigues, etc, seran reti- peses ocasionadespel juí.
rades per a atendre les necessitats de l'exèrcit
L'escriptura de compravenda recull una
republicà. L'11 d'octubre de 1938, l'Ajuntament sèrie d'obligacions que han de ser complertes per
remet un escrit a Govern Civil, comunicant que l'Ajuntament d'Ondara, sent les més importants

"Este Consejo, ante el estado de ruina y de pe- l'obligació de reconstruir la Plaça en el termini
ligro en que se encuentra la Plaza de Toros de de 10 anys, la reserva de dosllotges gratuites a

esta localidad, ha procedido a la demolición de María Luísa Bosch Bosch —filla de José Bosch
la parte més peligrosa, dejando almacenado el Martí de Veses- i familiars, i a Bautista Vives
material utilizable que se ha obtenido de ella Terenti i familiars per un període de 50 anys, i el
para la reparación en su día de aquello que se deure d'investigar la desfeta de la plaça de bous
acuerde més conveniente". En acabar la guerra, durant els anys de guerra.
la manca de consolidació estructural de l'immoL'Ajuntament que féu possible l'adquisible, combinat amb episodis de temporals de vent ció de la plaça i aconseguí la seua reconstruci pluja, precipitaren la caiguda del mur que recau ció estava format per l'alcalde Juliàn Ferrando
a la carretera, la paret que dóna a l'avinguda del Boschi els regidors Alberto Puigcerver Noguera,
General Bosch i les gradesi els corrals. Fou el Pablo Doménech Doménech, Vicente Sempere
moment en què, per uns moments, la Plaça va Quilis, José Escrivà Noguera, Juan Garrido Gicórrer el perill de desaparèixer i ser substituida nestar, Antonio Aranda Martínez, Enrique Estarper un edifici nou, el Prado o Mercat d'Abastos, ca Miralles, José Pérez Sendra, Pedro Ferranal que l'Ajuntament buscava un solar on erigir-lo. do Llorca, actuant de secretari Enrique Pascual
A tal efecte, l'Ajuntament incoa el 1942 un expe- Puig.
Í
I
I

II

La plaça de bous
després de la guerra.
Arxiu Històric
d'Ondara.
Fons Juan Cabrera.
Pineda.

y
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La Plaça de Bous d'Ondara.
2.- De la reconstrucció a l'actualitat

si

ROBERT MIRALLES

La nova plaça (1957). Fons Juan Cabrera Pineda..

Amb la intenció de refer la plaça amb l'aspecte que tenia l'edifici original, el 1956 l'Ajuntament
encomanà el projecte de reconstrucció als arquitectes alacantins Juan Vidal Ramosi Julio
Ruíz, amb un pressupost de 489.841,46 pts. La intenció municipal era que l'obra fóra assumida
per la iniciativa privada i que l'adjudicatari fóra també qui explotara la Plaça durant 25 anys,
satisfent un cànon de 300 pts. a l'any.
La primera convocatòria de subhasta, Ginestar i de Juan Noguera Fornés. La reconscelebrada el 30 de desembre de 1956, quedà trucció de la Plaça començava a fer-se realitat.
En paraules de Juan Garrido Ginestar,
deserta: els interessats opinaven que el projecte era inviable. Unes noves condicions més "esta decisión nuestra, no fue encaminada al nebenignesi atractives -arrendament de 35 anysi gocio, ya que teníamos el nuestro, y de antema200 pts. de cànon anual-, auguraven l'èxit de la no se sabía por una mayoría que no lo era. Dios
segona subhasta, que se celebrà el 7 de febrer. y la Virgen de la Soledad lo saben que es así,
Poc abans -en realitat, dues hores- de què ex- pero en aquellos tiempos estàbamos en condicipirara el termini de presentació de proposicions ones de poder reconstruir la Plaza de Toros para
econòmiques, el regidor Juan Garrido Ginestar, Ondara y pensamos que en transcurso deltiemdavant el fet de què no hi havia cap proposta po, podíamos rehacernos del dinero gastado en
enregistrada, gestionà la presentació d'una pli- casa de otro, en este caso el Ayuntamiento, y
ca en nom propi, del seu germà Vicente Garrido este càlculo no falló, así fue. Negocio era que el

dinero gastado en la Reconstrucción de la Plaza
de Toros para Ondara lo hubiéramos invertido
en una Finca para nosotros".
A l'igual que en les obres de l'edifici primigeni, en aquest cas les obres de reconstrucció
es feren en un temps rècord de tres mesos: concretament, entre el 13 de febrer i el 22 de juny
de 1957, inclosos els matins dels diumenges. El
mestre d'obres fou el contractista local Juan Ga-

sent Barber (Juanito Capllarg), els oficials i els
peons d'obra, els picapedrers, els fusters, els

pintors i altres professionals, en nombre de 35,

pista lluminosa pera ball, i es va instal-lar l'aigua

potable. La graderia fou reduida a 15 fileres, dos
menys que l'original, i les columnes de fundició
que sustentaven la naia foren adquirides el 1954
per Juan Garrido, procedents de la demolició del

mercat vell de Dénia, donada la gran similitud
amb les antigues.

Segons el ja citat Josep Ivars, les fases
constructives del conjunt arquitectònic hi són
fàcilment identificables. La primera o primitiva
presenta una major qualitat. La segona és una
imitació de la primera, en la qual s'utilitzen materials menys nobles, com el taulell ceràmic buit
o el formigó, en substitució del taulell ceràmic
massís. El conjunt d'aquesta reforma, a juí de
l'arquitecte, (...) queda pobra, possiblement com
a consequència d'una intervenció en una època

eren tant d'Ondara com forasters: Oliva, la Font
d'En Carròs, Pego, La Xara, etc. Els materials
nous s'adquiriren principalment del magatzem
local dels germans Valeriano, Quico i Andrés
Pons, la resta, s'elaboraren in situ, com els remats o merlets nous que es fan en tres motlles, de crisi econòmica en què escassejaven els maa imitació dels vells, però en formigó, també terials'.
s'aprofitaran alguns que hi havia abandonats en
l'arena de la plaça, com ara una part de la corni- La inauguració
sa realitzada en tosca de Xàbia.
L'obra definitiva de la plaça, per a 4.074
El diumenge 23 de maig de 1957, a les
espectadors, anà més enllà de les previsions 5 i mitja de la vesprada, la nova Plaça de Bous,
del projecte. Així, s'afegiren el bar, un pou que denominada Joya Levantina -nom elegit pels
treia aigua de qualitat, una motobomba que arrendataris, en perjudici del de Perla Levantina,
elevava l'aigua a un dipòsit instal-lat damunt que tambéfou considerat-, obria les seues portes
del bar, dipòsits auxiliars per als lavabos i la amb una correguda de jònecs organitzada per
infermeria —el poble encara no disposava de
l'empresa Espectàculos Ondara. Mossén Daniel
subministrament domiciliari d'aigua potable-, Tamarit García, l'aleshores rector de la parròquia
la instal-lació de llum per tota la plaça, remats de Santa Anna, va beneir el "nou"edifici el mateix

ceràmics per a la coberta i la paret exterior

amb grans testos elaborats a Orba, un jardinet
adossat a totes les parets exteriors, etc. Uns
anys més tard, es van enrajolar el sòl de la
terrassa i els accessos, es va dotar la plaça i el

bar de desaiguesi sanejament, voreres exteriors,

Correguda inaugural del 23 de juny del 1957.
Fons Juan Cabrera Pineda.

diumenge pel matí.

Amb cartell pictòric de Ruano Llopis i 6
jònecs de la ramaderia del madrileny José Garde López(La Carolina, Jaén), van torejar Antonio
Vera ("artífice del toreo"), Antonio Martínez Sanluquefio ("as de los novilleros") i Joselito Moreno

Benedicció de la plaça a càrrec de Daniel Tamarit, en presència
de l'alcalde Juliàn Ferrando. Fons Juan Cabrera Pineda.

(nuevo fenómeno valenciano"). Els preus de les
entrades foren de 55 pts. la localitat d'ombra i
de 45 la de sol. El diumenge seguentes presentà l'espectacle Carrusel 1957 de Llapissera, ac-

tuant la màxima figura del toreig còmic Arévalo
(pare). Durant l'estiu de 1957 se celebraren vàries jonegades sense cavalls, actuant amb èxit,

entre altres, Fernando Ruzafa de València, Litri
lli Salvador Doria. Les jonegades les integraven dos toreros i la torera a cavall valenciana
Paquita Rocamora, i el bestiar de la ramaderia

d'Enrique Ortega, d'Aranjuez. El 25 de maig de

1958 actuà el millor torero a cavall de la història,

Àngel Peralta, el qual torejà un jònec, hi intervingueren també Pepe Osuna i Sanluquefio, amb
quatre jònecs del Marqués de Albaserrada.

A aquests festejos en seguiren d'altres

que perduren en la memòria dels aficionats. A
mena de resum, n'esmentarem alguns:
28 d'octubre de 1962, festival organitzat
pel diari Levante i el seu crític taurí, Jesús Lloret Recorte, a benefici del Sanatori de Fontilles,
amb jònecs del Duque de Pinohermoso (Madrid).

Van torejar el mateix ramader, a cavall, Domingo

Ortega, Antonio Bienvenida, Julio Aparicio, Mi-

guel Bàez Litri i Juan García Mondefio.

Cartell de la correguda inaugural 1957.
Arxiu Històric d'Ondara.

— ps lacantum Quintana, 27-Acaba

Fons Vicente i Marino Sendra.

24 de novembre de 1968, festival organitzat pels abans citats, a benefici de l'Assil
Hospital Sant Joan de Déu, amb jònecs de Luís
Frías (Ciudad Real). Van torejar Rafael Peralta,
a cavall, i els toreros Curro Romero, Juan García Mondefio, Santiago Martín El Viti, Ricardo de
Fabra i Juan José.
6 de juliol de 1969, correguda organitzada per l'empresa de Juan Bautista Martí, amb

Entrada de la primera
correguda de la plaça nova.

Arxiu Històric d'Ondara.
Fons Bernardo Galàn Cholbi.

toreros a cavall Àngel i Rafael Peralta, Curro Bedoya, Pedrín Sànchez, Josechu Pérez de Mendoza, Joao Moura, Buendía, Fermín Bohórquez,
Duque de Pino Hermoso, Ignacio Vargas, Ginés

Cartagena, o ramaderies de gran renom com les
de Francisco Garzón (Salamanca), Eugenia Co-
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VSEBASTIAN

unidos en un sensacional MANO A MANO
de sus

di

cuadrilles de plcadores

y banderilleros

Sobresaliente de espada: JULIAN DE MATA

baleda (Salamanca), Dionisio Rodríguez (Salamanca), José Escobar (Sevilla), Marube(Sevilla),
Frías (Albacete), Emilio Vàzquez (Madrid), Eugenio Ortega (Aranjuez), Miguel Ligero (Villanueva
de Córdoba), C. Núfiez Hermanos (Sevilla), Pablo Mayoral, Fermín Bohórquez, etc.
Però la plaça no ha estat solament escenari en aquesta segona època de corregudes
de bous o de jònecs. Tot un seguit d'espectacles
variats, en especial des de 1979, han multiplicat
el seu valor com a referent cultural i festiu d'On-

dara i la Marina Alta: espectacles còmics (Galas

de Arte, El Empastre, La Revoltosa, Los Claveles, El Bombero torero y los Enanos, Fantasías
en el Ruedo de Madrid), combats de lluita lliure,

cinema ("La Violetera", "El Último Cuplé"i "Piel

canela" de Sara Montiel, ":Dónde vas, Alfonso
XII2" de Vicente Parra, "Aquellos tiempos del cuplé" de Liliàn de Celis, etc), espectacleslírics (la
sarsuela "Maria Fernanda" amb el gran tenor del
Verger Fernando Bafió), actuacions musicals que
van marcar època (Rosita Amores, Julita Díaz,
Mona Bell, pel promotor d'espectacles Vicente
Lladró, o Joan Manuel Serrat, Raphael, Manolo
Escobar, Paco de Lucía, Beti Misiego, Los Pecos, Camilo Sesto, Rafael Farina, etc., en els estius de 1980-81, una programació organitzada

per Antonio Giner Mestre, Juan Garrido Zarago-

za i Juan Noguera Fornés), Aplecs musicals de

bandes de la comarca (1998), diferents edicions

musicals de la "Lira de Plata" (entre 1979-1983),
lliurament dels Premis Literaris "Vila d'Ondara
1991", concursosnacionals de salts (1979-1983),

edicions l i ll de la Gala Lírica (2000 i 2001), ac-

tes de Presentació i Coronació de comissionsi
corts de les Festes de la Soledat, concursos de
retalladors, de tir i arrossegament..., però sobretot, les entrades, la solta de vaquetes i les nits

del bou embolat de les Festes Populars de Sant
Jaume, que han tingut en l'arena de la Plaça de
Bous un escenari incomparable.
Cartell del mà a mà entre El Cordobés i Palomo Linares.
Arxiu Històric d'Ondara.

Correguda de El Cordobés, 1969.
Fons Juan Cabrera Pineda.
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En un lloc especial, cal situar la labor

en favor de la festa realitzada pels germans

Vicente i Marino Sendra, materialitzada en el

conegudíssim Museu Taurí Sendra, els materials

del qual anaren col:leccionant al llarg d'anys.
D'entre les peces de més interès recuperades
per l'Ajuntament, que seran exposades en el
futur Museu Taurí, hem de destacar un quadre
amb una peça de la jaqueteta que duia Joselito
la vesprada del 20 de maig de 1920, en què fou
mort per un bou. Tambéhi ha ondarencsals quila
seua atracció pels bous els ha fet no conformarPE

els germans Juan i Vicente Garrido Ginestar,
presenten el 19 de desembre de 1985 un escrit
proposant a l'Ajuntament, presidit per Antoni Ramis i Bolufer, la resolució anticipada i per mutu
acord del contracte d'arrendament de la plaça,

que expirava el 1991, i la reversió a favor del municipi, amb efectes d'1 de gener de 1986. L'escrit
en questió va ser acceptat sense reserves i unànimement pel ple de la corporació, celebrat el 21
de desembre de 1985, amb mostres de gratitud

a Juan Noguera Fornési els germans Juan i Vicente Garrido Ginestar.
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Expectació en un diumenge de correguda dels anys 60.
Fons Juan Cabrera Pineda.

se amb "vore'ls des de la barrera". Del qui primer
es tenen notícies és de Leopoldo Megías, allà
pels anys 20 del segle passat, més recentment,
a finals dels anys 70, destaquen, especialment,

Lluís Cabrera El Fotógrafo, Antonio Fornés

Tonín i Lucio Teruel El Tremendo, de gratíssim
record per als seus nombrosos seguidors, sense
oblidar a Alberto Ballester, de Pedreguer, i a
Joaquín Perelló, d'Orba.
La plaça torna al poble
El 1985 és un any transcendental per a la

història de la plaça i també d'Ondara. El concessionari, Juan Noguera Fornés, juntament amb

D'ençà que el poble ha recuperat l'ús
de la Plaça, aquesta ha anat incrementant el

seu protagonisme entre els ondarencs. Totesi

cadascuna de les corporacions municipals han

prestat i presten la seua atenció en millorar les
seues instal-lacions. En aquest sentit, mereixen

destacar-se la declaració el 2001 del conjunt

arquitectònic de la plaça de bous com a Bé
d'Interés Local, les obres de renovació de la nova
coberta, i d'altres previstes en un futur pròxim,
com l'eliminació del mur exterior, que permetrà
admirar la Plaça amb tot el seu esplendor des
de les vies circumdants. Iniciatives en pro de la
seua dignificació que, en definitiva, faran justícia
a un dels símbols de la nostra vila.

Els presidents de la plaça
No volem deixar de ressenyar la labor de
cronistes dels mestres locals José P. Fornés Torant (en Información, Las Provincias,
etc) i Joan Femenia Llompart (en CanfallMarina Alta), i la realitzada per les persones
que han ostentat la màxima responsabilitat
de la plaça de bous en aquesta segona etapa, els seus presidents:
Francisco Ortolà Marí, 1957-1962
Vicente Fornés Gironés, 1963-1978
Andrés Pons Ginestar, 1976
Joan Femeníiai Llompart, 1979-1982
Antoni Ramis i Bolufer, 1983-1988
Juan Martí Cervera, 1989-1990
Francisco Giner Mestre, 1991-2000
Juan Martí Cervera, 2001-2007
Dreta: Els toreros locals Lluís Cabrera El Fotógrafo,

Antonio Ortolà Tonín, i Lucio Teruel El Tremendo.
Baix: desencaixonada.

Fons Juan Cabrera Pineda.

