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CRITIQUES
Com es normal i llogic tot lo que's fa no es lo correcte, siga qui siga. Tots tenim les
nostres debilitats, a sovint lo que fan els atres, no mes pel fet de que no som mosatros,
ya nos pareix que esta mal fet. Algunes vegades tenim raó atres no. En qualsevol cas la
critica es licita i normal, la tenim -i la tenen- que assumir i si es pot reconsiderar i
reconduir a posicions d'enteniment es lo millor, no obstant cadascu que aporte les
seues raons i de totes quedaran constancia en est espai.
No mes es van a admetre critiques dirigides a Entitas i Persones Publiques, que per
mig del seu carrec son susceptibles de que cadascu puga discrepar del modo i la forma
d'actuar. MAI A PARTICULARS , MAI ES CRITICARA -o per lo manco no se publicaraa persones particulars, ya que cadascu -en sa casa- pot fer lo que crega mes
convenient i ningu es quí per a censurar-ho. Les critiques poden ser de tota classe,
pero deuen de ser del Poble, de Manises, i els assunts: Socials, Economics, Culturals,
Politics, Festius, Deportius, d'Urbanisme, etc. etc.
Es van a relacionar per orde alfabetic, tal i com vagen aplegant, i es comunicara per
correu electronic la nova o noves incorporacions que es vagen fent.
z

AMADOR NAVARRETE HERNÁNDEZ
Com a President del Patronat d'Accio Social de Manises, en la
remodelacio del “TEATRO PATRONATO”.
Per Pepe Esteve Navarro.

LA FONT DE LA FIGUERA
El passat dissabte 5 de Maig del 2007 el Grup de Teatre Gent de Manises varem
anar a La Font de La Figuera.
El fer esta chicoteta resenya d’una de les actuacions del Grup de Teatre no
tindria res d’especial. Anem a un poble a representar dos Sainets en LLengua
Valenciana i fem publicitat en Internet de les obres, el repartiment i les fotografies de
l’actuacio.
Com tots saben La Font de la Figuera té una poblacio de -més o manco- 2.300
habitants, i la seua economia es principalment l'agricultura, destacant la fabricacio de
vi i oli -que se ven tant en el mercat espanyol com en l’estranger- com a principal
motor de l’economia. La cooperativa funciona i els seus cooperativistes estan contents,
tambe te una gran importancia la fabricacio de mobles i l'embotellat d'aigua mineral.
Independentment de les activitats que les diverses associacions del poble fan en
manualitats, aixina com les seues caracteristiques gastronomiques, passant per les
festes -Moros i Cristians inclosos- tenen una aficio que a mosatros, com a persones que
des de fa molts anys estem vinculats al mon del teatre aficionat, mos ompli i satisfà.
En cap moment, yo en particular, creia que anava a portar-me tan grata
sorpresa, ya que quan ixque la possibilitat d’anar a fer una representacio vaig creure
que es tractaria d’un teatre, d’un poble de 2.300 habitats, en persones aficionaes a
este mon, i ignorant de mí, vaig pensar que tindrien un lloc per a fer representacions,
com mes o menys tenim aci en Manises: El Teatre Patronat, en una poblacio de prop
de 29.000 habitants.
Al baixar de l’autobus i vore la frontera de la nau on dien que estava el teatre i
entrar per la porta al pati, em vaig reafirmar en lo que pensava.
Pero no, no mes obrir la porta me vaig (es varem) encontrar en un teatre que fa
molts anys en Manises haviem desijat. En un primer moment me varen passar pel
pensament una cantitat de coses dificilment reproduïbles i de veritat, lo que primer fiu
va ser sentar-me i admirar lo que estava veient. Els que durant molts anys -tota una
vida- hem estat lliutant per poder tindre en Manises un teatre d'estes caracteristiques,
i sobre tot els que l'any 1983 ferem un ultim esforç -aprofitant l'ultima remodelacio
del teatre- me donaran la rao i més quan vegen les fotografies que vaig fer i que ara
els mostre. Al finalisar faré el meu particular analisis-comentari-critica, de lo que és i
de lo que haguera pogut ser el “Patronato”.

EL TEATRE DE LA FONT DE LA FIGUERA
El Teatre Joan de Joanes fon construit entre els anys 1916 i 1918. Recentment fon
reinaugurat, degut a la magnifica remodelacio que s'ha fet, deixant-lo en perfectes
condicions per a fer teatre. Ademes està totalment acondicionat i constituix un Centre
Cultural de referencia, on tenen lloc als actes de la banda de musica, el teatre, les
danses i tota classe d'actes culturals. A la part de darrere te un gran pati que servix
d'esplai als veïns, sobre tot en l'estiu. Vegen açó i no tinguen enveja

Porta d'entrà al pati de butaques del Teatre Joan de Joanes de La Font de la Figuera

Vista frontal del teló de boca, des de la platea del teatre, en les llums enceses.

Vista frontal del teló de boca, vist des de la platea , en les llums apagades.

Vista de la part dreta del proceni, laterals i pati de butaques.

Vista de la part esquerra del proceni, laterals i pati de butaques.

Prosceni -pati de butaques- de la part esquerra.

Prosceni -pati de butaques- de la part dreta.

Proceni -pati de butaques-, eixida lateral esquerra.

Proceni -pati de butaques-, eixida lateral dreta.

Pasillo interior que comunica l'entrà del teatre al pati de butaques i a l'escenari.

Vista general del Prosceni -pati de butaques- des de l'escenari.

Escala que comunica les dependencies interiors i que servix per a pujar a la platea.

Platea del teatre. Porta que comunica a dependencies interiors.

Platea del teatre en els diferents planos de les butaques.

Vista general de la Platea, vista des de la paret de l'escenari. Part dreta.

Vista general de la Platea, vista des de la paret de l'escenari. Part esquerra.

Vista general del pati de butaques vist des de la Platea. Part dreta.

Vista general del pati de butaques vist des de la Platea. Part esquerra.

Foso-Orquesta. Espai a on es coloquen els musics en les representacions.

Vista general del Teatre. Platea, foso i escenari.

CRITICA D'UNA DESAFORTUNADA ACTUACIO, PROPIA DELS IGNORANTS
En octubre de 1983 en la revista nº 23 d’Els Arcs”, Orgue de Divulgacio de l’Ateneu
Cant i Fum de Manises, la Junta Directiva firmava l’Editorial de la revista.
Era una Editorial molt suau i que posava en tela de jui la reforma que s’anava a
fer en el Teatre. Era el sentir de l’Ateneu al que l’Assamblea General –PER
UNANIMITAT- li fea patent la seua postura. No se questionava la falta que li feia que
s’arreglara, lo unic que demanava es que se tinguera en conte les caracteristiques del
salo del teatre, aixina com la part corresponent a l’escenari i al telar.
Esta ultima cridà fon lo unic que es podia fer ya que en cap moment varen ser
ateses les nostres observacions i manco sugerencias per a poder mantindre lo que
significava el teatre per a tots els que estavem treballant, arreglant-lo i fent
representacions per a que no se perguera una de les activitats culturals que sempre
han distinguit a Manises.
La Junta Directiva que llavors manava en el “Patronato” tenia com a President al
Retor Don Amador Navarrete Hernández, al que no li agradava el teatre, i que tenia
espirit de contructor. És (encara viu) aragones “manyo cabut” i heu va demostrar en
esta actuacio fent lo que a ell li donà la gana. La Junta Directiva que tenia no fon
capaç de portar-li la contraria i encara que n’hi havien membres (pocs) que no estaven
conforme en lo que anava a fer, no foren capaços d'anar en contra d’ell, o per lo
manco dimitir de la Junta per no estar d’acort en lo que anava a fer.
Le reforma escomençà i com a chicotet apunt els dire que el telo de bocaport, el
que va pintar el ceramiste José Gimeno Martínez, el vaig recuperar -personalment i
gracies a que m'avisaren uns veïns del carrer- d’un contenidor de fem, apunt
d’emportar-se’l, ya que l'atre retoret que llavors estava en Manises, ( del que no
recorde ara el nom, pero que vaig a intentar averiguar), que acabava d'aterrisar fea
poc de temps i al que tampoc li agradava el teatre, es va encarregar de tirar al fem tots
els decorats pintats per Claudio aixina com tots els utensilis i treballs de tramoya que
fins a eixe moment existien en el Teatre. No deixà res, varen ser més de 5 containers
els que va omplir per a desfer-se de lo que tant li molestava, lo que tants anys havia
costat de fer i guardar, lo que tantes hores de la vida de Claudio i d'atres persones
havien invertit des de sa fundacio. Per a mes delit, quan el retor-constructor, Don
Amador Navarrete Hernández , va fer la reforma, en l’escenari va posar uns taullels de
granito i el telar el feu desapareixer. En son lloc creà una biblioteca -en lo mes alt, on
estava el telar- que mai s’ha gastat i que lo unic que té es pols i merda.
El firmant del present, a nivell particular i com President de l'Ateneu Cant i Fum,
en el que la seua Junta Directiva havia rebujat la remodelacio tal i com s'anava a fer,
perque era la destruccio total del teatre, es va encarar moltes vegaes en ell en l’anim
de que fera les reformes que tinguera que fer, pero que preservara l’escenari i el telar.
Les discusions varen ser llargues i no amistoses i al final les ultimes paraules d’ell foren
(un dimecres a les 5 de la vesprà en el pati de butaques) que ELL ERA EL RETOR I FEA
LO QUE LI DONAVA LA GANA. La contestacio -per ma part- sigue la que's mereixia.
Mai he compres als retors que van a un poble, -que van de pas i que en uns anys
es tralladaran a una atra parroquia- que vagen en contra de la gent del poble en
aquelles costums i tradicions que sempre han tingut i conservat. No comprenen que
son gent de pas, que hui estan aci i demà no, i que tot lo que ells desfan heu paguen
els que se queden, els que viuen aci, els que -dia a dia- fan que el poble vaja avant i
conserven les seues costums i tradicions. Encara comprent manco a les persones que

deixaren que el retor -constructor , fera lo que li donara la gana, ya que la majoria
d'elles estaven i havien estat involucrats en el teatre i eren actors que estaven actuant.
Per lo manco deurien d'haver dimitit de la Junta, si no estaven conformes en lo que
s'anava a fer.
Les ultimes paraules que li vaig dir al retor foren que algun dia el convidaria a
l’inauguracio del teatre, on s’hauria restituit el telar i fet un bon salo d’actes. Justet,
justet, lo que vostes han vist ara i que està en La Font de La Figuera.
Per desgracia no crec que tal i com està el “Patronato” es puga fer aço algun
dia, pero tinguen per segur que est articul i estes fotografies li les fare aplegar per a
que s’enrecorde de lo mal que heu va fer. Ell no està açi i mosatros, els que estem
chafant i treballant pel teatre, tenim que sofrir els seus desijos de constructor, que han
afonant al teatre i a l’anim de tots els que'l fem.
Panell de taulells que es feu commemorant la destruccio del “TEATRO PATRONATO”

La placa que l'actual Junta li ha colocat en el pati de butaques, i que'ls ensenye
cap per a avall -com es mereix- si tingueren vergonya els que li heu varen consentir,
callant, la llevarien. Yo els deixe l’escala.
Pepe Esteve i Navarro.
Juny del 2007

