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Volem fer palés el nostre agraïment a la família Abellán
per la seua col·laboració i molt especialment a 
Miquelet Cubells Casañ pel seu assessorament tècnic
en l'elaboració d'aquest treball.

ELS LLOCS LÚDICS I D'OCI A LA PRIMERA MEITAT DE SEGLE XX

Generalment els llocs tradicionals d'oci dels homes han estat els casinos, bars
o locals similars com la cantina de la tia Farrona, al primer terç de segle, situada
al carrer de les Eres o la taberna de Rioja, localitzada al carrer del Convent o la
cantina de la tia Rosario la Calita al carrer de l'Olivar, llocs tots ells on acudien
els homes després d'acabar el treball per a jugar la partideta a les cartes o al dòmi-
no, o senzillament per a raonar amb els amics davant del mostrador, mentre es
bevia un got de vi i es picaven alguns cacauets o tramussos. Locals, que no cal ni
mencionar, estaven reservats  tan sols als homes on la presència de la dona no
estava gaire ben vista. Tot i aquesta secular tradició de clara tendencia masclista
però, i excepcionalment, els casinos integrats per les societats musicals, cas del
Casino Roig, Casino Blau, o Casino dels Galgos, la presència de la dona no era
tan sols visible, sino participativa.

Pero llevat de l'ambient lúdic dels bars, la cultura de l'oci, com a fenomen de
la societat premoderna, ha tingut com a base d'influència parcel·les molt delimi-
tades que afectaven a quasi la totalitat de la població a través del ball, el teatre o
el cinema, manifestacions totes elles que, en el seu conjunt, han conformat els
canals lúdics i d'esbarjo més populars d'aquesta època de meitats de segle XX.

ELS ANTICS LOCALS O SALES DE BALL

Les sales de ball també van ocupar un paper molt important en els primers
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decennis del segle passat. Els llocs de ball i diversió abans de la guerra, adequats
o improvisats per a reunir-se la gent jove o menys jove en les estones d'oci, for-
men un bon grapat de locals com s`hi pot comprovar: La casa del tio Ximo el
Quartero, al carrer de les Eres, el pis de dalt de ca Paco Pistoles o la Llupia, el pis
on visqué el tio Mariano Terreola, el campaner de l'esglesia de l'Assumpció, al
que es pujava per una escaleta que hi havia al costat de ca Patilla, al mateix carrer
dels Benlliures. La llista creixiria durant la República amb el Casino de la Música
Roja, la Conserva, el Casino dels Galgos (carrer Major) o al local del Frente de
Juventudes Socialistas (dalt de cal tio Guerra) lloc on posteriorment s`habilità
l'escoleta de doña Isabelita al carrer del doctor Barberà. etc...També caldria des-
tacar els propis domicilis particulars com a centre de reunió de parelles de novios
o colles de joves on solia celebrar-se el típic berenar a base de xocolatades al
mateix temps que es ballava al so d'una gramola.    

EL TEATRET ABANS DE LA GUERRA

A la dècada dels anys quaranta Alaquàs comptava amb una població de 4312
ànimes i amb un fort ritme de creixement demogràfic que s`acceleraria a finals
del decenni vinent malgrat els anys de recessió econòmica que arrossegava la
societat alaquasera des de primeries de la postguerra. Tot i això seria en aquesta
dècada quan hom va experimentar un dels sentiment més forts pels espais artís-
tics i lúdics a través del teatre o el cinema: una cultura que es mantindria viva i
corelacionada possiblement, des les primeres pel·lícules projectades a l'aire lliu-
re al mateix carrer Major. Cal destacar que en aquesta mateixa època el poble
d'Alaquàs ja assolia (dintre dels seus limits) d'una certa estructura de llocs lúdics
d'esbarjo que canalitzava les principals manifestacions culturals i artístiques dels
alaquasers. Citarem com exemple el teatre d'Alaquàs tan inestable durant molts
anys per falta d'estructura física pròpia i tindre que adequar-se a les circumstàn-
cies de cada època ocupant diferents llocs dintre de la població fins la seua defi-
nitiva ubicació al carrer de Sant Hipòlit. Citarem alguns dels locals utilitzats al
llarg del seu recorregut: carrer de Sant Jeroni (dalt de la casa de la tia Farfallosa,
mare del tio Francisco Coc), carrer dels Benlliures (casa del tio França abans
d'enderrocar-se i construir-se en el seu lloc l'actual casa de Francisco Cervera
Pistoles), així com dalt de la casa del tio Ximo el Quartero, local que ha acollit
tantes i tan diferents classes d'activitats de la societat alaquasera abans i després
de la República. També hem trobat locals tan insòlits com l'antiga  conserva on
es representarien algunes obres de sarsuela, betlems, o la pròpia Mort i Passió
sobre un modest escenari construït pels mateixos actors la qual cosa no deixa
d'ésser un cant a la intel·ligència i a l'esforç, col·lectiu. La lletra de les obres de
sarsuela s`assatjaven a cal tio Toni el Vell al carrer de les Eres: la part musical



s`aprenia i es perfeccionava a la casa del mestre Medina. En tots aquests llocs que
han servit d'escenari per a la gent del teatre, es representaven els populars
col·loquis, joguets (sainets) o fins i tot obres de dos o tres actes sota la direcció
de directors tan emblemàtics com don Roque, el rector del poble, José Laborda,
don Juan Alabau (pare) o el mateix don José Sanchis Almiñano. 

D'altra banda les citades sales escèniques o de projecció, no representaven un
fet aïllat dintre dels mitjans d'expressió culturals sinó que s`estenien per altres
parcel·les artístiques com van ser les precàries sales de varietats que semblaven
un tant inversemblants, com per exemple el casino Ideal, més conegut com el bar
de Sabó on tots els dissabtes actuaven un grapat d'artistes sobre un entaulat de
fusta col·locat a la part dreta de la porta d'entrada del local. En aquest escenari el
públic podia escoltar i gaudir de les cançons de l´època i que solien ser cançons
del gènere definit com cançó espanyola. Fernandito Oliver i els germans Barrera
foren alguns dels artistes que hi actuaren.

ELS INICIS DEL CINEMA EXPERIMENTAL A ALAQUÀS

Les primeres notícies que tenim, relacionades amb el cinema, es remunten al
primer quart del segle XX. Es tracta de dos fets esporàdics que representen l'úni-
ca presència del cinema al nostre poble: Una realitat històrica que podríem cata-
logar com el primer embrió que contribuí a despertar l'interés i posterior anàlisi
entre els amants del cinema. Es tracta, en primer lloc, d'un curtmetratge rodat a
l'interior del castell d'Alaquàs, del contengut del qual no tenim més referències
que el testimoni oral d'algunes persones majors del poble. Tot i no tenir un conei-
xement exhaustiu sobre el tema de la pel·lícula o dels presumibles actors del
rodatge, sí que li atribuïm la importància que li correspon com a element d'expe-
rimentació, així com a esdeveniment pioner que tindria el mèrit de presidir altra
filmació realitzada a Alaquàs en 1959.

La segona pista ens situa al voltant dels anys 1915 i es troba relacionada amb
les primeres pel·lícules mudes que un home de València (1) solia vindre, de tant
en quant, carregat amb la càmera, per a projectar-les al mateix carrer. Les
pel·lícules es projectaven sobre la façana de la Casa del Sant, on previament
s`havia col·locat un llençol blanc penjat de la paret. A la projecció acudien molts

-163-

1 Maties Belloch va ser un personatge molt popular a la València de primeries de segle XX, que es
dedicava a fer cine pels pobles i fires per tot arreu. Al seu barracó acudia multitud de gent per a pre-
senciar els films que solien ser de curta durada. L'entrada valia el mòdic preu de deu cèntims i durant
la projecció aquest singular personatge, anava explicant als espectadors les imatges que anaven pas-
sant per la xicoteta pantalla. Probablement es tracte del mateix personatge que apareix per Alaquàs en
dates idèntiques. Una hipòtesi que molt bé podria ser avalada per l'amistat que Maties Belloch va man-
tidre sempre amb Pere Abellán (propietari del cine Ideal) des de l'època d'estudiants.
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veïns del poble proveïts de la corresponent cadira per asseure's i que es col·loca-
va davant de l'Ajuntament. Les pel·lícules que es veien en aquell improvisat esce-
nari eren de Xarlot, Buster Keaton i d'altres còmics de l'època que feien les delí-
cies de la gent del poble. Malgrat tot això, hem de ser conscients i reconsiderar
aquests xicotets referents, com a simples fets anecdòtics més que altra cosa, atès
que tenen molt poc a veure amb la consolidada estructura dels anys cinquanta. És
a dir, sales pròpies i adequades per a la comercialització i explotació de les
pel·lícules creades per la indústria cinematogràfica. En unes paraules: sales de
cine com van ser el cine Roca o el cine Ideal.  

Però hem de ser conseqüents amb el naixement i la història del cine a Alaquàs
i, per tant, açò implica rastrejar-lo pas a pas des del seus inicis. 

EL CINE ROCA

El cinema com esdeveniment social va tenir una gran repercussió entre la gent
d'Alaquàs a la dècada dels anys vint, que va ser la data de fundació del cine Roca
del que sols sabem que fou construït per un home de València anomenat Manuel
Cabezas Roca, tot i que no hem deixat d'intentar-ho, no hem pogut esbrinar gran
cosa sobre els motius comercials que van impulsar a aquest home a obrir un cine a
Alaquàs així com els tràmits que van precedir la seua apertura. Tampoc sabem la
data exacta de la seua inauguració, possiblement en 1923. De qualsevol manera,
hem d'agrair a aquest home haver pensat en Alaquàs a l'hora de fundar el cine Roca. 

Les dades més fiables, relacionades amb l'activitat comercial d'aquest perso-
natge, es remunten a les primeries dels anys quaranta on Manuel Cabezas Roca
apareix com a propietari de l'immoble però que té el cine arrendat a un home de
l'Olleria

Tot i això, el cine Roca destaca per ser el cinema pioner d'Alaquàs i lloc inno-
vador d'un nou estil d'oci on es fonamentaren els primers lligams generacionals
dels amants del cinema a través d'aquelles increïbles pel·lícules mudes. L'apertura
del cine Roca, com a fenomen social en aquells moments, tingué una gran
rellevància, no tan sols pel fet històric d'ésser el primer cine d'Alaquàs, que ja
seria justificable, sinó pel seu seu protagonisme en el marc social, polític i cultu-
ral de la població en determinades i decissives èpoques de la nostra història.
Exemple són els dramátics anys que van precedir a l'alçament militar on el cine
Ideal es convertiria en fòrum polític per a molts excel·lents oradors entre el que
cal recordar a Virgilio Bessó Patilla o Vicent Torralba.   

En els primers anys de la seua inaguració, el cine Roca no va estar exclusiva-
ment dedicat a la lògica explotació comercial sinó que alternava la programació



de pel·lícules amb les diferents
activitats públiques i culturals de
l'època: teatre, sarsuela etc. En
aquest sentit, cal destacar la gran
quantitat de funcions i obres
còmiques representades a la
dècada dels anys vint, per la
famosa companyia de teatre
Gironés de València al front de
la qual compartien capçalera
l'actor Manolo Taberner i l'actriu
Pepita Valldecabres. També arri-
baria a representar-se la famosa
sarsuela El Gato Montés, recon-
vertit en una espècie de drama
mancat de la base musical.          

Els dissabtes i diumenges
eren els únics dies que s`obria el
cine al públic, amb dues fun-
cions diàries: la primera
començava a les sis i mitja de la
vesprada, i la segona a les nou de
la nit. A la primera sessió, acu-
dia la gent jove i parelles de
nuvis per allò de la influència
educativa dels pares que obliga-
ven els fills, sobretot a les
xiques, a estar en casa abans de
les nou de la nit. Per regla gene-

ral a la segona sessió assitien els matrimonis i gent madura com sol dir la gent del
poble. La programació constava de dues pel·lícules de curta durada que no sobre-
passaven els tres quart d'hora cadascuna d'elles. En aquesta època estaven de
moda els films basats en sèries que duraven tres o quatre setmanes. Una d'aques-
tes pel·lícules tan en voga aleshores era La dama del rostro gris. Al final de la
pel·lícula apareixia a la pantalla uns rètols anunciant: "Continuarà la semana prò-
xima". El preu de l'entrada valia tres aguiletes i com que els seients de la general
eren bancs de fusta els espectadors es duien de casa uns coixins de serraura per
asseure's. 

No tenim cap constància dels anys que va estar funcionant sota el nom de Cine

-165-

Porteta d’eixida a l’exterior de la terrassa del cine Ideal
fotografiada durant l’enderrocament de l’edifici. En ella
es pot llegir l’any 1923 que ben bé podria indicar-hi la
data de construcció de l’antic cine Roca. Davall d’aques-
ta inscripció s’hi troben gravades les inicials G. C. R. que
pertanyen al nom i cognom de la familia Cabezas Roca.
I finalment les inicials del fuster: J. C. Mustio
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Roca: però de qualsevol manera, i gràcies a una laboriosa i complicada recerca,
si hem pogut estirar del capdell d'algunes pistes que teníem al nostre abast fins
localitzar a família Abellán, antics propietaris del cine, a través de la qual ens ha
estat possible assabentar-nos d'alguns detalls històrics; Sabem, per exemple, que
en 1941 el cine Roca estava arrendat a un home de l'Olleria, així com que en eixes
dates el seu propietari, Manuel Cabezas Roca, residia al carrer Túria de València,
i està casat, en segones noces, amb una muller molt més jove que ell amb la qual
tindrà un fill i una filla

Segons les paraules de Gloria Abellán, quan son pare es queda el cine arren-
dat en 1942, ja es deia el cine Ideal:

"En 1942 ja es deia el cine Ideal i pertanyia a don Manuel Cabezas Roca que
era el propietari de l'immoble, el qual el tenia arrendat a un tal Albiñana de
l'Olleria. Quan el meu pare es va quedar amb l'arrendament del cine, aquest tenia
unes condicions tercermundistes, que mancava dels elements més imprescindi-
bles com és l'eixida d'emergència: Els espectadors de l'anfiteatre tenien que
emportar-se de casa un coixinet de serradura per asseure`s perque els seients eren
bancs de fusta. El sostre de la general estava cobert amb unes teles d'arpillera per
on es passejaven les rates com Pere per sa casa i, clar, de tant en tant alguna d'e-
lles queia sobre els espectadors de la general. El meu pare va tindre que sanejar-
ho amb unes planxes de suro perquè allò no tornara a passar. També hagué de

renovar la cabina i modificar moltes
coses...La primera pel·lícula que es
va posar en cartell fou Los tambores
de Fumanxú que era un film que en
eixos moments s`estrenava al cine
Rialto. Sobre açò hi ha una anècdoc-
ta que no en ressitisc a contar: sem-
bla ser que l'anterior arrendatari del
cine solia anunciar la pel·lícula de la
setmana però després sempre posava
una altra diferent, així que quan van
vore el cartell nostre, la gent comen-
tava pel poble: "Los Tambores de
Fumanchú...Xé, estos tenen més
barra encara que els anteriors..."  

Al llarg d'alguns anys el cine
Ideal és explotat comercialment pels germans Pere i Miquel Abellán Vendrell; dos
ciutadans de València domiciliats a Torrent en aquella època. Un dels germans,
Pere Abellán Vendrell, havia segut durant molts anys gerent de la casa distribuï-

Pere Abellán, antic distribuïdor oficial de la casa
Universal a València i propietari del cine Ideal
d'Alaquàs.



dora a València de les pel·lícules de la productora Universal i, per tant, havia sigut
un personatge molt relacionat amb el món del cinema: Com distribuïdor oficial
de l'Universal visitava directament als clients per abastir-los dels corresponents
films per la qual cosa mantenia una relació molt directa amb els propietaris dels
cines. Aquest home es un enamorat del cine que coneix a la perfecció la indústria
cinematogràfica. És, per tant, comprensible i lògic que els germans Abellán aca-
baren explotant comercialment els cines Imperial d'Aldaia, el Cervantes de
Torrent i el cine Ideal d'Alaquàs. De tots aquests cines, tan sols es quedaran en
propietat el cine Ideal d'Alaquàs que serà comprat l'any 1946.

Sabem que fins mitjans dels anys seixanta n´hi hagué exposat al vestíbul un
panell de fotografies antigues del cine Roca que, malauradament, van desaparéi-
xer en dates recients privant-nos del seu legat, la qual cosa no deixa de significar
un entrebanc més a l'hora de recuperar la memòria gràfica del primitiu edifici.

"Recorde que l'antic cine Roca tenia uns corredors laterals... I es curiós per-
què no sé molt bé per a què servien..." 

El comentari que recollim pertany a Miquel Cubells Cuñat, el darrer propie-
tari del cine Ideal, i fa una referència exacta a un detall exterior del immoble.
Efectivament, el cine tenia uns corredors a cada costat de l'edifici a l'aire lliure i
sense eixida al carrer de Canalejas que servia per eixir a fumar i prendre l'aire
quan el calor era excessiu a l'interior de la sala.

Essent encara el cine vell, eren freqüents les partides de raspall que es juga-
ven al mateix carrer. Al casino de Sabó es feien les apostes. Les partides eren tan
renyides i els jugadors posaven tanta vehemència en cada joc que els corredors
del cine s`omplien de pilotes. Les paraules de doña Gloria Belda (la muller de
Pere Abellán) il·lustren
molt bè aquesta anècdota:
"Sempre que obriem el
cine la dona de la neteja,
venia carregada amb vint
o trenta de pilotes i em
deia: Veja vostè senyora
Gloria el que m`ha tro-
bat..." 

La programació sema-
nal de les pel·lícules
s`anotava en un quadern:
Primer es seleccionava la
pel·lícula principal i en
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Agenda particular de Miquel Cubells que utilitzava per anotar
la programació setmanal de les pel·lícules.
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segón lloc la complementària. Després, s`anotava el país originari del film, clas-
sificació de les pel·lícules; si era tolerable per als menors, l'horari, etc.

A la part darrera de la general estaven instal·lades les cabines i dues habitat-
ges que es comunicaven per mitjà d'un passadís; L'habitació exterior es la que for-
mava la façana del segon nivell. Aquesta habitació disposava d'un balcó d'on es
penjava la gran cartellera amb les pel·lícules de la setmana.

A meitats de segle els empleats que tenia el cine Ideal eren deu: Els càrrecs
estaven distribuïts de la següent manera: un cap de cabina, 1 oficial operador de
cabina i 1 aprenent d'operador: 5 aposentadors, tres baix i dos a la general, i 2
porters. El càrrec de taquillera seria desenrotllat durant molts anys per la pròpia
Gloria Abellán.  

"Totes les persones que treballaven en el cine eren gent d'Alaquàs –puntualit-
za amb nostàlgia Gloria Abellán–. Recorde a Amado Peirò que va ser porter del
cine durant molts anys i al seu cunyat Salvador que era l'operador d'una de les
cabines. De la porta de la general estava de porter el senyor Florencio, un home
que parlava el castellà i que sempre tenia una vareta en les mans per escalfar als
nanos que intentaven colar-se... La nostra relació amb el poble d'Alaquàs ha sigut
una relació intensa...quasi de família. Durant alguns anys, com vivíem a València
vam llogar una caseta al carrer del Salvador on es quedavem els cap de setmana.
Nosaltres hem tingut  molt anys el cine Ideal  i el vam deixar perquè el meu marit
es posà malalt..."

La família Abellán sempre va tindre una relació molt directa amb la gent d'Alaquàs
com es pot apreciar en la present foto feta en 1965 durant el dinar celebrat amb motiu
de la boda de Purín la de Màxim. En primer terme, i a la dreta de la taula, veiem
Miquel Abellán, Vicenta Serrano i Pere Abellán amb la seua muller Gloria Belda.



EL CINE IDEAL

A la dècada dels cinquanta el cine Ideal funcionava a plena capacitat i el feno-
men del cinema s`havia consolidat  definitivament amb una gran cota d'especta-
dors. Els aficionats al seté art acudien massivament, fent llargues cues davant les
taquilles del cine fins l'extrem d'arribar a quedar obsoletes les estructures  físiques
de l'edifici i inviables per a acollir adequadament a tot el públic atés que, no tan
sols s`havien quedat xicotetes les sales del pati de butaques i la general o "caso-
la" com era anomenada, sinó que la precarietat s`estenia als serveis més elemen-
tals de l'edifici, com que hi requereix un local públic: Una circumstància que
plantejarà a la família Abellán la urgència d'enllestir un nou projecte que passava
per enderrocar l'antiga estructura del cine Roca i la posterior construcció d'un cine
totalment nou. 

Per a realitzar les obres de remodelació del nou cine es va contratar els servi-
cis de l'arquitecte valencià Miguel Martínez Ortega el qual presenta als propieta-
ris el corresponent plànol redactat en 1956, amb un pressupost global estimat en
vuit-centes mil pessetes

La demolició i execució les obres es va materialitzar l'any 1957:

"Per a poder fer el cine nou-ens detalla Gloria Abellán- vam tindre que com-
prar els corrals colindants de l'edifici a més d'una casa i un solar del carrer de
Canalejas que ens va vendre Sabó. Allí és on es feu la cafeteria, servicis, eixida
d'emergència etc. El cine es feu totalment nou. Quan entraves al cine i corries tot
el pati de butaques, que per cert, les feu un tio meu molt manyós, a la dreta de la
pantalla es trobava ubicat el vestíbul que és on estaven els servicis i el bar que
donava al carrer de Canalejas..."

Però vegem quina és la descripció que es fa de la nova planta en la Memòria
del projecte:

"El solar presenta una forma sensiblemente rectangular, dando su fachada
principal  a la calle del Dos de Mayo en donde se colocan el pórtico, vestíbulo,
taquillas y las escaleras de acceso al anfiteatro.

La parte destinada a sala tiene forma sensiblemente rectangular, ocupa toda la
profundidad del solar, y la fachada posterior que es la más ancha el espacio que
queda, después del ocupado por la sala se destina a vestíbulo y servicios, dando
por esta parte salida a la otra calle.

Las puertas de acceso al local  són cuatro de 2m: la calle del Dos de Mayo y
una de 3'5 que recae a la de Canalejas. Se abren hacia fuera  por lo cual queda
cumplido el Artº. 120 del referido reglamento de espectáculos, el cual señala dos
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puertas de dos metros por 500 espectadores y una más del mismo ancho por cada
250 o fracción

Los vestíbulos, en cuanto a sus dimensiones se hará procurando cumplir lo
preceptuado en el Art.º 123, el cual establece que tendrán una superficie de 1 m2
por cada seis personas.

Se disponen los servicios de señoras y caballeros en cada planta. En el bajo al
wc de señoras se les hace un antevestíbulo con objecto de evitar el paso rápido de
la entrada a los servicios. En cuanto a su número nos hemos limitado a cumplir
el artº 133, bien  es verdad que en planta baja por razones de espacio se han dis-
puesto 15 urinarios, pero téngase en cuenta que la ley marca que cuando el aforo
sea inferior a 300 podrá colocarse la mitad, por lo cual a las 10 preceptivas ha
aumentado un cincuenta por ciento. Las puertas de acceso a la sala  desde el ves-
tíbulo, se han proyectado seis, tres recayentes al vestíbulo anterior y tres al pos-
terior; cumpliendo en demasía el Art.º 131 que señala " Las entradas al patio de
butacas serán tres por lo menos cuyo  ancho no será inferior a 1'5 m cuando el
número de espectadores de la sala no pase de 500. Cuando se pase este número
se aumentará en dos puertas por cada 250 espectadores o fracción.

El anfiteatro, como no excede de 500 espectadores, se dispone de dos escale-
ras de 1'5 m de ancho estando situado en la primera crujia según indican los artí-
culos 124 y 125 de la ya mencionada ley.

Las butacas se disponen en forma circular, se ha procurado situar la primera
fila bastante alejada ya que se dispone de pantalla panoràmica, lo cual requiere
que la primera fila esté alejada de la pantalla, la circulación se hace por tres pasi-
llos, uno central y
dos laterales entre
la última fila y la
pared de cierre de
la sala se coloca
uno para distribuir
al público desde la
puerta de acceso y
como quiera que
el número de filas
excede de 25 se
dispone un paso
intermedio".

Així, la nova
estructura de l'edi-
fici constava d'una

Inauguració del cine Ideal el 8 de desembre de 1957. La foto mostra un
moment de l'acte de la benedicció del local a càrrec del rector José
Gonzáles Fresquet. Al seu costat podem vore a Antonio Sancho i a
Miquel Abellán, que es troba darrere.



nau rectangular precedida per la façana principal amb quatre portes exteriors i pór-
tic d'entrada que comunicava amb taquilles, vestíbul i escales d'accés a l'amfitea-
tre o general. Sobre el xicotet vestíbul de l'entrada principal, s`estructuraven les
portes d'accés a la sala de projecció: dos portes recaients als corredors laterals, i
una tercera que comunicava directament amb el corredor central, que era el que
dividia en dos blocs, les files de butaques que arribaven al peu de la gran pantalla.  

El bar estava orientat a la dreta de la pantalla i quedava annexionat pel vestí-
bul i un passadis exterior que servia d'eixida d'emergència al carrer de Canalejas:

Dues petites columnes recolzaven la planta superior de l'amfiteatre que arri-
bava tan sols fins la meitat de la sala principal: Generalment, i degut al preu més
barat de les entrades, aquesta sala, s`omplia en la seua majoria de xiquets i, lògi-
cament, en les escenes d'acció on la xica de la pel·lícula es trobava en perill i el
xic acudia cavalcant intrèpidament per a salvar-la; la xicalla expressava el seu
entusiasme colpejant amb els peus el pis de fusta, la qual cosa produïa un soroll
impressionant; d'ahí que es coneguera popularment aquesta sala com el galliner.

La cabina de projecció i la bobinadora es trobaven independents del local i
situades a la part darrera de l'última fila de butaques de l'amfiteatre: És a dir,
damunt del sostre del vestíbul de l'entrada principal. L'accés es realitzava des de
l'exterior mitjançant una escala que es comunica alhora amb el vestíbul 

La capacitat del local és de 659 butaques en la sala baixa i 322 localitats l'am-
fiteatre assolint una capacitat global de 981 seients. 

La inaguració del cine Ideal, després de llur reformació, va tindre lloc el dia
8 de desembre de 1956.

EL CINE EN LA POSTGUERRA

El cinema, com a mitjà d'expressió i difusió cultural, jugà en el seu moment,
un paper molt específic dintre de la societat de la postguerra a través dels missat-
ges patriòtics, gestes militars o el NO-DO propagandístic, que procuraven per tots
els mitjans, traslladar als ulls de l'espectador el retrat d'una Espanya irreal. Però
malgrat la manipulació i talls exercits per la censura, sobretot en les escenes esca-
broses o molestes per al règim, l'objectiu d'aquesta visió imposada serà incapaç
d'esborrar el trasfons de l'ull de la càmera que, molt sutilment, ens mostrava el
retrat d'una societat frustrada i empobrida que es veia abocada a recòrrer al seu
enginy per a sobreviure dintre d'una època marcada per les dificultats econòmi-
ques i polítiques. Una realitat històrica que es reflectirà als carrers d'Alaquàs amb
la presència d'una sèrie de personatges que compren, vénen, o comercien tota
classe mercaderies o bé reparen amb gran eficàcia els objectes domèstics.
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La convivència de la societat dintre d'aquestes circumstàncies, determinava
que, lògicament, la gent d'Alaquàs aprofitava els dissabtes o diumenges per a
escapar de la realitat quotidiana i poder submergir-se en el cinema on durant unes
hores, aconseguia espolsar-se de tots els problemes reals a través de la màgia del
cine.

Com a nota curiosa d'aquesta època citarem l'obligació que tenien els propie-
taris dels cines de tindre un mutilat de guerra entre els treballadors, segons un
decret del règim franquista.

EL CINE HERCUMAR

L'any 1964 els germans Cubells havien fundat el cine Hercumar, i des del dia
de la seua inaguració, es va establir una acusada competència amb els propietaris
del cine Ideal que quedaria palpable a mesura que passava el temps i que tan sols
quedaria esmortida pels inicis de la decadència en la indústria cinematogràfica en
la dècada dels setanta. L'apertura del cine de destape seria un element decissiu a
l'hora de prendre decisions dràstiques en uns anys marcats per la crisi. En eixe
temps, el públic assistent al cine Hercumar estava format per un públic de gent
jove, entre els que abundaven els xiquets acompanyats pels pares la qual cosa
representava un fet delicat davant la nova situació comercial. El cinema dels anys
setanta seguia estant condicionat per
dues estructures de localitats difencia-
des: el pati de butaques i la general,
unes 1000 localitats, que s`omplien de
nanos al ser el preu de les entrades
més assequibles que les del pati de
butaques. Arran de les projeccions de
les pel·lícules de destape classificades

Les obres dels fonaments del cine Hercumar van
mamprendre el dia 1 de juny de 1962.

Construcció del primer pilar del cine Hercumar.



S, és a dir, no aptes per als nanos, i com a Alaquàs els cines, pràcticament fun-
cionaven dijous, dissabte i diumenge, és a dir, els caps de setmana, tot açò impli-
cava el haver de decidir-se pel model dominant de les pel·lícules de destape, fet
que equivalia a eliminar la recaptació del públic infantil, la qual cosa podia sig-
nificar signar el suicidi del futur del cinema. 

La superació del conflicte llavors, passava per una dràstica solució:
Reconvertir del cine Hercumar en dues sales de projecció independents: una des-
tinada per a la gent major (adults) i altra exclusivament per al públic jove. Fet el
corresponent estúdi económic, però, es va desestimar el projecte pel esforç eco-
nómic que suposava la seua materialització.

D'altra banda, a la família Cubells li constava que, ecònomicament, el cine
Ideal funcionava bastant mal. A aquesta situació de crisi per la que travessava el
cine Ideal s`afegia un altre element perturbador per a la seua continuïtat: El seu
propietari, Pere Abellán, era ja un home major i malalt incapaç de donar-li l'im-
puls revitalitzador i viable que el cine necessitava en eixos moments, i que a més
a més es complicava per la falta del relleu necessari. Aquest fet animaria als ger-
mans Cubells a considerar més factible, la compra del cine Ideal que mampren-
dre les citades obres de remodelació en l'edifici de l'Hercumar. 

LA COMPRA DEL CINE IDEAL PER LA FAMÍLIA CUBELLS

Les primeres converses de prospecció que precedirien l'operació de compra
del cine Ideal, es desenrotllaren a la cafeteria Baleares situada al carrer d'Albacete
de València a través de Miquelet Cubells Canyat (en representació de la família
Cubells) i Pere Abellán Vedrell. Miquelet Cubells es alehores un jove apassionat
del cinema amb una gran visió de futur que li planteja la viavilitat del seu pro-
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Els obrers de vila s`afanyen en la construcció de
la paret lateral recaient al carrer de Ramon i
Cajal.

Aspecte que oferia l'edifici en el mes de novem-
bre d'aquest mateix any.



-174-

Aspecte general que oferia el
vestíbul del cine Hercumar el
dia de la seua inaguració en
1964. L'acte va comptar amb
una multitudinària presència
d'invitats entre els que no va fal-
tar una comissió de falleres.

L'alcalde José Ma. Sancho
acompanyat del propietari del
cine Miquel Cubells i d'altres
invitats, visitant les modernes

cabines de projecció.

Miquel Cubells
Miquelet el Curro, pro-
pietari i operador del
cine Hercumar, durant
la manipulació de les
pel·lícules a l'interior de
la cabina de projecció
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jecte basat en l'apertura de
dues sales de cine que canalit-
zen l'interés pel món del cine-
ma, tant del joves com dels
adults. Pere Abellán, que és un
home molt enamorat del cine,
es sent captivat per la sensibi-
litat que hi mostra el jove
Miquelet en els diferents con-
tactes que hi mantindràn.
L'operacio es tanca amb les
següents paraules de Pere
Abellán: "Crec sincerament,
que si hi ha una persona capaç
de salvar al cine Ideal, eixe
eres tú..."

Efectivament el dia 2 de
Juny de 1978 es formalitza
l'escriptura de venda del cine
Ideal: un fet que trencaria els
vincles comercials i socials de
la família Abellán amb el
poble d'Alaquàs després del
llarg període comprés entre
1942- 1978. Arran del citat
acte, la família Cubells es fa

càrrec de l'explotació comercial del cine Ideal i enceta una gran reforma en alguns
llocs concrets de la sala: instal·lació de l'aire condicionat, renovació de butaques,
màquina de projecció etc. El cine Ideal es va destinar des d'aquests moments a la
projecció de pel·lícules de destape mentre que la sala de l'Hercumar acollia a la
gent jove amb pel·lícules sense classificar. El públic va respondre positivament a
les iniciatives i tots dos cines van funcionar durant alguns anys relativament bé en
l'aspecte econòmic.

L'apertura del cine Ideal pels nous propietaris va tindre lloc el 22 de juliol de 1978. 

Les pel·lícules programades van ser Navidad en una casa de citas i
Emmanuel Negra.

Com veuran, dos pel·lícules amb molt de perill.

Façana principal del cine Hercumar situada a l'avinguda
de Genovés o antiga fillola.
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FUNDACIÓ D' AVANCE-CLUB

La dècada dels setanta, seràn uns anys decissius per alguns projectes relacio-
nats amb el cinema: La idea de fundar un cineclub havia sorgit de Don Jesús
Murgui quan era el rector de l'església de l'Olivar com un element positiu i urgent
dintre de la seua tasca pastoral. La idea de fundar un cineclub naixia com a neces-
sitat de crear un projecte comú per als joves d'Alaquàs al voltant del qual la gent
poguera parlar del cinema i expressar el seu pensament i les seues inquietuds per-
sonals o col·lectives en aquesta màteria, o bé en altres posteriors o previsibles.  

A tal fi es va constituir un grup de gent d'Alaquàs amant del cinema encapça-
lat per Miquelet Cubells Cunyat com expert i acompanyat d'altres persones rela-
cionades directa o indirectament amb el món del cinema, que s`encarregaren d'ela-
borar les bases dels primers programes del que anava ser AVANCE-CLUB, nom
amb que es batejaria al nou i il·lusionant cineclub d'Alaquàs. El projecte es posà en
marxa amb una sèrie de pel·lícules de certa qualitat que es projectaven en pla de
cinefòrum i quan finalitzava la projecció, es comentava la pel·lícula entre el públic
assistent. El vespre del dia que s`havia d'emetre la projecció, l'equip d'Avance-
Club, es reunia per a visionar el film escollit i  planificar tots aquells detalls o
aspectes tècnics que d'alguna manera tenien que ser l'element bàsic i conductor del
posterior col·loqui que al voltant de la pel·lícula havia de desenvolupar-se.

Aquest equip estava format per: Miquel Cubells Cuñat, Vicent Ferrer el
Pastoret, Justo Llorca, Miquel Ponce, Fina Martínez, la Torres, Mari Nieves la
Perica, Maria Dolors Solís, Maruja la Perruquera, Josep Martí de ca Mona, Paco
Martí, i dos monges del convent de les Escolàpies d'Alaquàs: María Obdulia i
Mari Carmen Baeza que representaven la part religiosa.

El grup Avance-Club durant un dels actes de l'obra teatral que
van interpretar, Sanatori de fontilles, per als seus malalts. A
l'escenari veiem Vicent Ferrer el Pastoret, Maria la Perruquera,
Mari Nieves la Perica i Luis Ponce.



Cadascú dels membres que integraven l'equip d'Avance-Club, tenia designat
un paper específic d'acord amb la seua preparació técnica per abordar amb
solvència cada una de les diferents àrees distribuïdes de treball que calia enlles-
tir. Tota aquesta mena de matissos tècnics i d'assessorament, eren canalitzats per
Miquelet Cubells Cunyat que era la persona designada per a moderar el col·loqui,
i destacar o comentar la qualitat tècnica de determinats plans del film, interpreta-
ció d'actrius o actors, creativitat de personatges, direcció etc...fins i tot hi havia
assesorament psicoanalista, especialitat que corria a càrrec de Justo Llorca. La
producció de cineclub es relegava a una projecció mensual que solia realitzar-se
a meitats de setmana coincidint amb els dies que no hi havia cine

La selecció de pel·lícules que s`estrenaven en Avance-Club, era una selecció
depurada que s`ajustava al tipus de pel·lícules com pugueren ser la trilogia de films
d'Ingmar Bergman: El séptimo cielo, El manantial de la doncella, Los cuatro jine-
tes del apocalipsis etc.. En definitiva, eixa classe de pel·lícules molt difícils d'en-
tendre per a la majoria d'espectadors que no gaudien d'un cert psicoanàlisi. També
es buscaven pel·lícules temàtiques com les del director brasiler Costabrava, que
solia abordar la problemàtica social del Brasil que d'alguna manera enllestia l'àm-
bit polític tan efervescent en aquells moments al País Valencià.

El que poguera ser la part anècdoctica dels films seleccionats, cal dir que l'a-
porten les pel·lícules de Jerry Lewis, tot i que a simple vista puguen catalogar-se
com pel·lícules intranscedents. Jerry Lewis era un director al que se li podia trau-
re molt de suc a les seues pel·lícules a nivell de qualificació; un fet que en prin-
cipi, li costava d'assimilar a la gent, estranyada que, a aquest tipus de pel·lícules
còmiques, se'ls puguera treure el suficient requisit, però que de fet tenien la seua
explicació sobretot, a través de l'estudi que s`hi feia, perquè aportava  elements
molt importants coneguts en el llenguatge cinematogràfic com "Espai i Temps",
els quals ell manejava molt bé.  

La primera pel·lícula que es va projectar a la inaguració de l'Avance-Club va
ser Un hombre para la eternidad del director Fred Zinneman, film basat en la vida
de Tomàs Moro i d'Enric VIII d'Anglaterra, que abordava el conflicte de separa-
ció entre l'església anglicana i l'església catòlica.

La viabilitat d'aquest experiment tan important com necessari va funcionar al
voltant d'un quatrienni, i la seua desaparició coincidiria amb l'empressonament
dels Deu d'Alaquàs.

HERBEIDE: LA DARRERA COMPANYIA CINEMATOGRÀFICA
D'ALAQUÀS

A finals dels setanta i amb motiu d'eliminar la competència d'explotació entre
els cines d'Alaquàs i Aldaia, es va crear l'empresa cinematogràfica HERBEIDE,
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que es trobaria integrada pels cines Hercumar, Benlloch i Ideal: Una societat fun-
dada amb l'objectiu d'eliminar les quotes de competència i explotació entre les
diferents sales, tot i que malgrat els bons propòsits dels seus propietaris, aquesta
fusió resultaria un gran fracàs atès que l'empresa es va disoldre als dos anys de la
seua creació. En realitat, tots aquests experiments amagaven en el fons un intent
desesperat d'apuntalar la greu crisi que cada vegada s`aguditzava més dintre del
sector, com a conseqüència directa de l'escassa presència d'espectadors a les sales
cinematogràfiques.

L'apertura dels videoclubs amb el
lloguer de pel·lícules, que les cases dis-
tribuïdores els proporcionaven abans
d'estrenar-se en les pròpies sales cine-
matogràfiques, acabaria essent la pun-
tada que solsiria l'escassa vitalitat del
cinema d'Alaquàs.

En aquest llarg trajecte històric del
cinema a Alaquàs, cal destacar també
d'altres sales experimentals que funcio-
naren en èpoques diferents com ara el
cine Parroquial o el cine d'estiu al
mateix local de l'Unió Musical
d'Alaquàs. Tot i això el cine Ideal ha
estat per excel·lència, el cine més
popular i emblemàtic per a la gent
d'Alaquàs. 

El cine Ideal d'Alaquàs tancà les
seues portes al públic el dia 15 de maig
de 1988.

Les pel·lícules triades per aquesta efemèrides van ser:

JUMPINS JACK FLASH i LA CHAQUETA METÁLICA 

Jumpin Jack Flash fou la pel·lícula que tancaria
al públic les portes del cine Ideal.

Entrada par al pati de butaques del cine Ideal en l’any 1986.



El cine Ideal romandria tancat la llarg del període 1988-1998 aguardant un
miracle que no es produí. Durant aquest temps hi hagué un projecte, des de l'a-
juntament i encapçalat pel propi alcalde Adrià Hernàndez, adreçat a la protecció
oficial de l'edifici, mitjaçant la seua adquisició, amb l'objectiu de reconvertir-lo en
un Centre Cultural- Històric de la població. Però aquest projecte es va desestimar
per dificultats d'accés entre altres al·legacions presentades. Finalment el cine
Ideal seria enderrocat el 23 de març de 1998 i el seu lloc es va construir un mag-
nífic nucli de vivendes.
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La desapareció del cine Ideal no sols ha significat la pèrdua d'un edifici
emblemàtic per a la nostra memòria històrica, sinó que ha significat també la rup-
tura definitiva amb una època molt important en la vida i els sentiments de mol-
tes generacions d'alaquasers i alaquaseres. 

Façana principal del cine Ideal. Fotografia presa el 23 de març de 1998,
data del seu enderrocament.

Detall de l'enderrocament on es pot apreciar el
canyís del sostre el qual es lluia de forma artesa-
nal amb algeps.

Els xicotets pilars, que precedien la gran panta-
lla, sobre el que s`aguantava el sostre de l'amfite-
atre, semblen resistir enmig dels enderrocs.



PLÀNOL DEL PROJECTE DE REFORMA DEL CINE IDEAL
D'ALAQUÀS DISSENYAT PER L'ARQUITECTE MANUEL MARTÍNEZ
ORTEGA EN L'ANY 1956.
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Façana principal i posterior del cine Ideal que figura en el plànol de l'arquitecte Miguel Martínez
Ortega.

Panoràmica general del pati de butaques.
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Aspecte visual de la planta de l'amfiteatre amb llurs dependències de servei.

Projecte global de les seccions A-B, amb les diferents perspectives visuals.






