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El Director Daniel de Nueda i alguns músics de la Banda Primitiva

La vida cultural
de Carcaixent
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Hi havia diversos teatres. En 1881 s’inauguraren dos

Els centres educatius a principis de segle eren el col·legi de María
Inmaculada, fundat el 1876, les escoles de l’Ave Maria, fundades
en 1906, i uns anys després, en 1923, es fundaria el col·legi de
Sant Antoni. En la fundació dels dos primers intervingué el degà
Navarro Daràs. Hi havia també diverses acadèmies i escoles en els
diferents barris de Carcaixent.
La primera banda de música es va organitzar el 1863, coneguda com
la “Vella”, i en 1873 se n’organitzà una altra, la “Nova”. En 1884, per
a evitar-hi les rivalitats, es fusionaren però acabaren desapareixent.
Deu anys després s’organitzaren de nou les dues bandes de música,
ara amb el nom de la Primitiva (1895) i la Progressiva (1896).
La premsa local va començar a publicar-se en 1908. Normalment
la publicació era setmanal i la primera capçalera fou Alma Joven.
Després trobem El canari (1909), El Eco del Júcar (1909) i El Rebelde
(1909), un setmanari republicà. El 1915 aparegueren el Nuevo
Día, òrgan de l’Ateneo Mercantil, i Luz y Verdad, un setmanari
espiritualista. En els anys posteriors continuaren altres títols,
cadascun vinculat a una determinada ideologia, amb una tirada i
una durada molt diversa, com ara Auras Carcagentinas (1921), El
Ramillete (1921), la Ribera (1923), La Hoja Parroquial (1924), C.I.D.
(1925), Renovación (1931), El Avance (1933), Laborando (1931) i
Juventud (1931).

teatres, El Principal, en el carrer del Quarter, i el Liceo,
enfront del convent de Sant Francesc. En 1901 s’inaugurà
el teatre Variedades, en el Casino Carcagentino, l’actual
Penya Esportiva. En 1908 en el mateix lloc es va inaugurar
el primer cinema, el Cine Español, que després s’anomenà
El exconvent de Sant Francesc d’Assís i grup de xiquets jugant al voltant de la Creu

L’exconvent va ser la seu del Colegio Politécnico de San Luís Gonzaga
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Teatro Español i on, en 1924, es bastiria el Teatro Apolo.
A més, en 1907 la Juventud Artística inaugurà un nou
teatre al carrer Pare Marchena, i en 1922
es va inaugurar el Teatro Moderno.

Aula de dibuix del col·legi de Maria Immaculada (Claretianes)
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Full de propaganda d’un acte cel·lebrat
al Teatro Español (1916)
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Façana del Teatro Apolo
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Capçaleres de premsa local
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La Regina i cort d’honor
dels Jocs Florals de 1915

Fotografia apareguda a la revista Mundo Gráfico
del 3 de novembre de 1915
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