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El 1815 el compositor de Benifairó, Josep Alberola, mestre de capella a la Col·legiata de Xàtiva, publicava una 
sèrie de poemes, de villancets (“villancico” en castellà, forma poètico-musical que no s’ha de confondre amb 
“nadala” o “cançó de nadal”, encara que estos en concret són de tema nadalenc). El tema desenvolupat és 
religiós. 

A hores d’ara és l’obra poètica més antiga que coneixem d’un autor del poble. 

Malauradament la música no s’ha conservat. El conjunt de poemes musicats en este tipus de publicacions, 
conformaven el que universalment es coneix com “cantata”, però a la música hispànica rebien el nom de 
villancets.

Aquest és un dels poemes inclosos a la publicació:

“Eternas puertas que el error cerrara,
alzaos de una vez, y el luminoso
día, que obscurecisteis, placentero
tórnelo a ver mis ojos condolidos.

¡Ah! ¡cuánto de llorar! cuánto me cuestas,
momento amargo para mi y los míos,

en que su voz tonante, resonando
cual trueno asolador en mis oídos,
fulminó Dios potente la sentencia

de muerte, horror, y de penoso abismo.

Lóbrega noche en un oscuro seno
de entonces nos rodea, el prometido 
ángel del gran consejo, a cuyo brazo 
romper sus puertas solo es concedido,
¡ah! no viene, se tarda, y entre tanto

renuevo el suspirar, torno a mi llanto.”

Píndoles d’història



La tradicional rivalitat entre els joves de Benifairó i Simat no és cosa de quatre dies. El 16 d’abril del 1773, 
entre les nou i les deu de la nit, estaven uns joves simaters jugant a la Font Gran, quan de sobte van passar 
quatre joves de Benifairó tapats amb capes i, segons el document judicial, “hecharon un pedo como especie 
de mofa provocativa” i eixiren corrent, essent perseguits pels simaters. La cosa va anar malament, no sols hi 
hagué bescollades i galtades, també escopetades.

Este és el segell oficial de l’ajuntament més antic que coneixem. El document és del 1876, però dóna a entendre 
que el segell podria ser un poc més antic. Com l’actual, la figura central és el castell, sense cap referència a 
altres aspectes històrics, geogràfics o religiosos.

Sabíeu que el mercat setmanal se celebra en dimarts des de fa 407 anys, concretament 
des del 1609?

Píndoles d’història



Benifairó compta amb una parròquia cristiana des del 1534, any en què l’antiga mesquita va ser convertida i 
consagrada per al culte cristià. A la Valldigna, de les antigues mesquites convertides en parròquies, actualment 
només queda la de la Xara. Durant moltes dècades, segurament més de segle i mig, l’edificació islàmica va 
ser l’edifici de culte cristià, fins que es construí l’actual edifici sobre aquella antiga mesquita.

L’aspecte de l’antic edifici parroquial, prèviament mesquita, no seria molt diferent del de la Xara.

Segons ens comenta l’historiador i cronista de Benifairó, José Carlos Casimiro, va haver-hi uns anys al segle 
XIX, durant l’ocupació napoleònica, que el poble passà a dir-se BENIFAIRÓ DE FALCÓ DE VALLDIGNA.

Píndoles d’història



Un crim passional
en BenifairO de la Valldigna

el 10 de juny de 1619.

,

Història d’un crim amb gran ressò al País Valencià.
En la nit del 10 de juny de 1619, el famós pintor Pere Joan Oromig va assassinar la seua dona, Vicenta 

Pérez, a la casa senyorial de Benifairó, segons apuntaven tots els indicis i sospites, sobretot després de comprovar 
que Pere Joan Oromig havia fugit del lloc dels fets a la matinada del dia 11 de juny en un matxo disfressat de 
“frare lech vestit d’estamenya parda”  per la porta de darrere de la casa senyorial del monestir de Santa Maria 
de Valldigna a Benifairó, que donava pas a l’horta.

En el procés criminal instruït pel procurador fiscal Miguel Sanxio contra el pintor Pere Joan Oromig va actuar 
de Justícia major el frare Francés Plana, ajudat pel notari públic Miguel Angel Pérez que fou el que va redactar 
i alçar acta que la difunta Vicenta Pérez tenia colps per tot el seu cos, “...estava ofegada y morta... perquè  no 
respongué...”, davant els testimonis de Cosme Alberola, Miguel Plana i Melxor Fons, teixidor del dit lloc de Benifairó. 

El lloctinent de Justícia, Gaspar Domènec, llaurador de Benifairó, després de comprovar que Pere Joan 
Oromig havia fugit, va tocar a sometent per a capturar-lo i tot el poble va eixir a la seua recerca sense èxit, doncs 
no el van trobar.

Van ser cridats a  declarar 12 testimonis i tots ells van descriure que la muller de Pere Joan Oromig, 
Vicenta Pérez tenia “un bony en lo front... colps en la cara, tot el cos magolat, ferides i unglades a cada part de la 
gargamella...”, és a dir, havia estat apallissada abans de morir, i posteriorment ofegada i morta.

Quins van ésser els motius de l’assassinat?
En les declaracions dels seus companys d’ofici, Antonio Bixquert, Lucas Figuerola i Francisco López, digueren 

que des de la seua estada al monestir Pere Joan Oromig patia melancolies, tristeses i imaginacions d’infidelitat 
originades per la gelosia, i per la qual cosa Vicenta, la seua muller,  “no podia parlar ab ningú” i Pere Joan 
Oromig “...la tancava en clau ... y no dormia cap altra persona en casa de la Senyoria...”.

La infidelitat sexual femenina es contemplava com un pecat i una manera de transgredir el contracte nupcial. 
A més, la coneixença pública del fet comportava deshonor per a l’home cornut.

El mateix dia del crim, Vicenta va eixir al carrer “molt alegra” a comprar cireres a Jaume Alós de Tavernes, 
que muntat a cavall les venia pels carrers del poble i “la gent es burlava dient que pareixien una dama i un 
cavaller... i aquella nit era morta...”. Aquests comentaris van ésser la gota que satisfeia el got de la gelosia de Pere 
Joan Oromig.



A punt d’alba del dia 11 de juny, Pere Joan Oromig va ser vist per Macià Pau, per última vegada a la vila 
d’Alzira i li va dir que anava a València a donar-li una mala notícia a la seua sogra. Des d’aquell dia res més 
es va saber del pintor. 

Per amortallar a Vicenta cridaren a “Teodora, muller de Francés Pellicer... i a Rafaela Algarra, muller de 
Jaume Joan, que va encendre una antorcha... y acudí molta gent...”. El que estan contant-nos els documents és la 
preparació del cadàver per poder soterrar-lo dintre de l’església de Benifairó.

Entre els tràmits d’aquest procés es troba l’inventari dels objectes que hi havia a la casa de la Senyoria de 
Benifairó, propietat de Vicenta: roba de vestir molt variada (camises, faldes, brials, sabates de diferents colors, 
mantó de seda i roba íntima com bragues i draps per a les mamelles). Entre els béns de Pere Joan Oromig hi 
havia diversos instruments de pintar i una xicoteta biblioteca on abundaven els llibres de temàtica religiosa, vides 
de sants i el llibre de Gaspar Aguilar que  descrivia l’expulsió dels moriscos, editat el 1610.

La sentència definitiva es va pronunciar el 21 d’agost de 1619 en absència del reu: “condempnam en pena de 
mort... quan vinga a mans de la Justícia... siga erigida una forca a la porta de la casa de la Senyoria en el dit 
lloch de Benifairó a hon aquell solia habitar ab la dita Visenta Pérez, sa muller... y sia penjat ab una corda de 
cànem per lo coll... de tal manera que la ànima de aquell sia disparada del seu cos...”.

El Justícia major aclareix que el monestir té tota la jurisdicció civil i criminal “alta y baxa, mer y mixt Imperi, 
en tots els llochs de dita Val...” i comunica aquesta sentència al Justícia major d’Alzira, Nicolau Garí.



Qui era el pintor Pere Joan Oromig2?
Era membre de la Junta directiva del Col·legi  de Pintors de València els anys 1616-1617 i per tant un dels 

pintors més estimats i influents d’aquells anys a València.

L’any 1612 el virrei de València, el marqués de Caracena, per ordre del rei Felip III, va encarregar a diferents 
pintors la sèrie de quadres sobre l’expulsió dels moriscos l’any 1609. Oromig va rebre l’encàrrec de pintar l’expulsió 
dels moriscos pels ports d’Alacant, Vinaròs i València, treball que va realitzar fins a març de 1613 per un total 
de 255 lliures valencianes. A l’any següent va realitzar una còpia del quadre de l’expulsió dels moriscos pel Grau 
de València per un import de 83 lliures. 

Aquest fet històric passa per ser el succés més important del regnat de Felip III i un dels més transcendents 
de la història de València. I aquestes pintures a més del seu valor artístic tenen l’afegit de constituir un document 
històric de primera mà, ja que els pintors van viure directament els esdeveniments representats.

Pere Joan Oromig pintava també retaules i quadres religiosos i per la qual cosa es desplaçava de cap a cap 
per les terres valencianes, i entre 1617 i 1618 va realitzar alguns encàrrecs de quadres per al monestir cistercenc de 
Santa Maria de Valldigna, essent abat Jerónimo Salvat.

L’any 1619 va rebre l’encàrrec de pintar un retaule a la capella de la confraria de la Mare de Déu del Carme 
de l’església de Benifairó i allí es va desplaçar juntament amb la seua dona Vicenta Pérez, vivint en la casa de la 
Senyoria de Benifairó, per tal d’estar més a prop i realitzar més còmodament l’encàrrec de pintar el retaule, i fou 
en aquest lloc on va cometre el crim passional per gelosia.

Josep Carles Casimiro Campos

Cronista de Benifairó de Valldigna

 1).  ARV. Clero, caixa 2202. Procés criminal de juny de 1619.

 2).  VILLALMAZO  CAMENO, J. Paternitat i cronologia de la col·lecció pictòrica sobre l’expulsió dels moriscos.
Fundació Bancaixa, pàg. 40-42. 2009. València.



EL «CHISTE DE BENIFAIRÓ»

L’any 1847 l’impressor xativí Blai Bellver (1818-
1884) publicava el Chiste de Benifairó. Encara no feia 
molts anys que l’encara jove impressor va obrir la 
impremta, almenys des del 1836 se sap de la seua 
activitat. Des d’un principi Bellver va ser lloat per la 
seua meticulositat i perfecció dels seus treballs, així com 
per la seua vessant d’investigació i experimentació. De 
ben jove va rebré la seua formació com a impressor a 
la prestigiosa impremta de Benito Monfort, a València.

El Chiste de Benifairó forma part del gènere que anomenem de «literatura de cordell», també 
anomenada «literatura de canya». Consistia en un full plegat en quatre, que es venia penjant d’un cordell 
o una canya, d’ací el seu nom. Generalment eren romanços on es contava un succeït graciós, o textos 
religiosos escrits per a una festivitat concreta, o també pamflets de caràcter polític. Molts d’ells, per la forma 
literària del romanç es cantaven, majorment per les places dels pobles per músics cecs, amb què també 
rebien el nom de «romanços de cecs».

Però com va aplegar aquesta història a Blai Bellver? Segurament, i amb açò entrem en el terreny 
de les conjectures, versemblants i possibles, però sense suport documental directe, la raó fou la que a 
continuació exposem. Per aquells anys a Xàtiva el mestre de capella era el benifaironer Josep Alberola. 
Aquest músic eclesiàstic pràcticament es va criar a la col·legiata de Xàtiva, on va entrar com a escolà 
ben menut, i on va rebre una acurada formació musical, així com religiosa. A les actes de la Seu 
xativina queda bastant patent que era una persona de caràcter fort, que en algunes ocasions va tenir 
baralles amb altres capellans a crits al bell mig del temple. Però també de la confiança i honradesa que 
desprenia. Possiblement l’impressor i el músic eclesiàstic formaven part d’una elit erudita en la Xàtiva del 
seu temps. Dues persones amb una formació i uns oficis que estaven pràcticament obligats a trobar-se, 
a bescanviar impressions. 

Però Josep Alberola, clergue, músic i poeta, això darrer també ho era aquest fill de Benifairó, va morir 
el 12 de juny del 1847, precisament l’any de la primera edició del Chiste de Benifairó. Possiblement un 
record pòstum de Blai Bellver cap a Josep Alberola, qui li contaria aquesta història estrambòtica i divertida 
que li passà a un llaurador de Benifairó.

El facsímil que poden vore a continuació és d’una edició posterior, del 1854, el fet d’existir edicions 
posteriors ratificaria un cert èxit de vendes d’aquesta història.











DIVENDRES 22 DE JULIOL

22’00h Concert de L’ENTUSIASTA a la plaça Major

DIJOUS 28 DE JULIOL

20’00h Volta a peu per a xiquets

DIVENDRES 29 DE JULIOL

18’00h Campionat 16 hores de Futbet
18’00h Campionat 16 hores de Pàdel
19’00h Triatló infantil

DISSABTE 30 DE JULIOL

19’00h Inauguració de l’exposició de fotos antigues i presentació del llibre:
         Benifairó, D’un temps... 
                           col·labora:

20’00h Volta a Peu
21’00h Finals de les 16 hores de Futbet
21’00h Finals de les 16 hores de Pàdel

Programa de festes



DILLUNS 1 D’AGOST

10’00h Exposició de fotos antigues: Benifairó, D’un temps... 
10’00h Parc infantil
17’30h Taller de pilota valenciana al carrer Cervantes (el carreret)
17’30h Parc infantil
18’00h Tradicional berenar i ball per als jubilats  a la Plaça Pintor Sorolla
19’00h Partides de pilota a càrrec de membres del club de pilota valenciana 
         d’Oliva al carrer Cervantes (el carreret)
19’30h Cercavila de L’Entusiasta
20’00h Missa i processó en honor al santíssim Crist de la Providència
1 ’00h Ball de disfresses amb l’orquestra Liverpool

DIMARTS 2 D’AGOST

10’00h Exposició de fotos antigues: Benifairó, D’un temps... 
10’00h Parc infantil
17’30h Parc infantil
19’00h Teatre infantil a la plaça Pintor Sorolla amb Almudena Francés
19’30h Cercavila de L’Entusiasta
20’00h Missa i processó en honor a la Mare de Déu dels Àngels
1 ’00h Revetla «tribut als anys 80 i 90»

DIUMENGE 31 DE JULIOL

10’00h Exposició de fotos antigues: Benifairó, D’un temps... 
10’00h Jocs tradicionals al carrer Ample
14’00h Paelles populars al Pi
16’00h Discomòbil amb pintura Saint Martis Color Land
24’00h Espectacle de revista a la Plaça Major
1 ’00h Discomòbil Macro Transformers



DIMECRES

3 D’AGOST

BONES  FESTES

10’00h Exposició de fotos antigues: Benifairó, D’un temps... 

10’00h Parc infantil d’aigua

11’30h Cercavila de L’Entusiasta

12’00h Missa en honor al patró del poble Sant Benet

14’00h Mascletada

17’30h Parc infantil d’aigua

19’00h Teatre infantil, «quina parella de paiassos»,
          a la plaça Pintor Sorolla

19’30h Cercavila de L’Entusiasta

20’00h Processó en honor al patró del poble Sant Benet

24’00h Correfocs

1 ’00h Revetla amb l’orquestra Tribu
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96 281 27 56

idbenifairo@hotmail.com

C/ Sant Roc 13
46791 Benifairó de la Valldigna





Tavernes de la Valldigna   Valencia 
 

Economistas 
Gran Vía Germanías, 62-bajo   C/. Barcelona, 11 1º 

 
Abogados 

Tel. 96 283 66 99   Tel. 96 392 50 12 
 

Graduados Sociales 
www.grauase.com 

   
Gestores Administrativos 

 

 

  

   



 

LOGINCe entr
INFORMÀTICA

 

LOGINCe entr
INFORMÀTICA

Avda. La Valldigna, 13- Baix - Tavernes de la Valldigna
e-mail: correo@logincentre.es - Tel: 96 283 74 43 Mòbil: 692 165 707





Ctra. Alzira a Tavernes, Km. 20 - Pol. 60 · Parc. 132
Tel. 96 240 15 29 - E-mail: pirocrespo@hotmail.com

46600 ALZIRA (Valencia)

Avda. de la Valldigna, 3
Benifairó de la Valldigna

Tel: 96 281 08 41

Bar - Restaurant

Alexis
 Menú Diari



Bar
Àncora

645 468 955
653 918 019

Catering
Servei de

especialitat en esdeveniments

C/ San Vicent, 23
46791 Benifairó de la Valldigna

SIMAT AGRÍCOLA, S.L.

C/. Redessan, s/n.
46791 BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA

Tel./Fax 96 281 19 43

Calitat  Gastronòmica



96 281 07 50
Gonzalo Jerez

Calle Ricardo Romero 34
46791 Benifairó de la Valldigna 

Telf. 96 281 13 51
Avda La Valldigna, s/n.

BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA

Espevialitat en aperitius i

sopars

Bar
POLIESPORTIU
Rosario i Benja

C/. Teodoro Llorente, s/n. 
Tel./Fax: 96 281 13 01 - Móvil 645 757 933

E-mail: gabiruiztaller@hotmail.com
BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA



Ctra. Alberique, s/n. Apd. 226
46600 Alzira (Valencia) España

Tf. +34 962 455 110 - Fax +34 962 405 641
eurocebollas@eurocebollas.com - www.eurocebollas.com




