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ONDARA: UN POBLE AMB UN RIC
PATRIMONI mSTÒRIC
Quan algun foraster ens pregunta per les "COSES DE VALOR" -Els "MONU·

MENTS", vaja!- D'Ondara, sempre eixim amb te/les resposta clàssica: "...que si la
plaça de bous...que si l'Església... i punt': Això es producte, evidentment, d'un equivo
cat concepte de la història, i d'un camp/ex d'inferioritat profund, molt propi entre
e/s vslenciens.

, Per desmitificar un poc tot açò, presentem unes quantes mostres -n'hi ha ma/tes
més del que els ondarencs -Romens, Moros, Cristians...- han estat capaços de crear.

Ens donariem per satisfets si, almenys, es paràsfEn a pense: una miqueta en tot
això. Si damunt, frenem els Irnpetus destructors d 'algun paisà... ballarem amb un peu
solament.

ENTER RAMENT DE LA
NECRÒPOLIS ROMANA

-PDA. VINYALS-
...-~---------...,

,
FORN ROMA

-PDA. VJNVALS-

CASA DELS NISPROS
EXEMPLE D'ALQUERIA AMB TORRETA

-PDA. PLADE LA FONT-

BAIXADA DE S. ANTONI
-CASC HISTÒRIC-

CASA AMB GARITA· MIRALL
-PLAÇA DELMERCAT-



CERÀMICA RELIGIOSA
DECAPELLETA

-BARRI DEL CR IST-

r

REIXAAMB DECORACIO
SUPERIOR (DRACS)

-CARRER SANT BENET-

PORTA AMB PILONS
PROTECTORS DE CARROS
-PLAÇA DELMERCAT-

TAULELLSDECORATS,
DE LA SEGONA MITAT

DEL XVIII
-CARRER MAJOR-

Fotos: ARXIU HISTORIC MUNICIPAL
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DOCUMENT 1: Aquest
document, datat en 1863,
és el més antic dels
avui conservats, que fa
referència explícita a les
festes de "Sant Jaum e i
Santa Anna". Fins eixe
moment, la denominacíó,
diguem-ne "oficial", era
la de "Sant Cristòfol i
Santa Anna", la qual pre
valdria encara durant al
guns anys. El dia de
Sant Jaume que, inicial
ment, havia nascut com a
"vespra" de la festa
patronal, anà desplaçant
progressi~ament la cele
bracíó de Sant Cristòfol,
fins arribar a consoli
dar-se als anys vint del
segle actual.
Una lectura ràpia del
document posa de mani
fest el caràcter eminent
ment religiós d 'ambdues
festes, aixi com la semi
litud d 'aetes. Tan sol
eixa referència a "los
cohetes para la revelà",
és a dir, la cordà, serveix
d 'element distintiu entre
Sant Jaum e i Santa Anna.
Els bous i les vaques no
vindrien fins l'any 1900.



DOCUMENT 2: Recor

datori o "santet " de pri

mera comunió, imprés a

finals del segle passat,

procedent de la fabrique

ta de barrets (Casa "Les

Sombrereres "), que era

situada a l'Avda . Prima

de Rlvera.

Destaca per les dimen

si6ns extraordinàries

-24,5 x 19 cms.-, així

com per la seua ex hu be

rant decoració.

Font: ARXIU
HISTORIC MUNICIPAL
D'ONDARA.

AOVERTENCfA.-CI SOr/ea &'- uerift r:arJ t rT tfdd;i/io de dit:~a clQl;i.daa el diu 26 de Sll",lde 1908.
t[}h:5 o aero ió j1rE'sidirri el.se.ñDr !flcalde ~,J1a rd/fa !lsfm i 'pú biir:(J. us i# le.mio com o tf)(;eales Ior
~eñDres fi/U compone n fa 9tJ!Jfa a;r tdioa, ~ . .

OTRA.- . Ea (J:sr.";furt1, Rbn de fodo 9NlPli¡nen. Stfu aie,"...~ en faoo,. de! df.lN1çfado, $i~rn;rc 9(J~ 'pn&cnfe
el oi/ki e'pI'cmkrdt.' anter de j1nD/;ua,. d 61 (1/~ m~J a{ de! sarll!".-Pasaào f!&/~ fiem'po no halmi

der~cno à recfamt2cl6n t1f¡Un.cI,

. AA-. .
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DOCUMENT 3: Papereta de rifa de la Societat Obrera "La Defensa" ( 1908). Fins
l'aparició d'aquest número , no es posseïen referències d'aquesta entitat ni de les $ues

activitats -sindicals?, re-
. b 'fi' ?creativo- ene Iqu es . ... -.

Resulta del tot curiós
comprovar com, malgrat
el moment de crisi panse
ra que s 'hi travessava, la
terra continua sent consi
derada com un factor de
riquesa; d'altra banda, no
tindria sentit haver triat
un bancalet com a premi
gros de l'esmentada rifa.
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~ •. ~4¡~CIEDt9D OB~;~~'Lt9 ?Z~5~:' ~.
~ {'?"f" rrr: ~Q ~.. C· .).:) ,..~ _ . <u amero~_~~/ ','

., . ¡ ')'~ . .
.. r§erifa en ertérmino de OndJ?par/idade CCosdfr, llir- e tlerra

;¡ li secana de 13 dreaJ' g 91 cenfitíreaJ' (~% Iianegada g 35 eañaç], r;a!orado en
1 .1.000 pesefaJ', Iindante. p or Cfl.or/e, in er camino propiedad de q), «};cente

~ ~ CjJ(;ra!!eJ'; por cf(¡r, con tíerr<If de q)'fJacinfa {jar;ilti 'lérrando; por Gs!e, con
~ fa carretera de !JJ!icante, g por ()e5fe.~n elcaminovlejo de Pedreguer.
c. . ' ~

! oS ctrecío de[bi[fl:i!: 50 centimos.
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