NOTA DE PREMSA ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE VINAROS

Amics de Vinaròs publica Pablo Béjar Novella. El pintor de la
aristocracia
Alfredo Gómez Acebes recupera la figura de l'artista que va viure a
Vinaròs
Pablo Béjar Novella. El pintor de
l'aristocràcia és el nou número, en
concret el quaranta, de la col∙lecció
Mare
Nostrum
editada
per
l'Associació Cultural Amics de
Vinaròs. L'historiador Alfredo Gómez
Acebes ha rescatat la memòria del
que va ser pintor de cambra del rei
Alfons XIII i un dels principals
exponents del retratisme de finals
del segle XIX i principis del XX. Béjar, casat amb la vinarossenca Maria Calbé, va passar
llargues temporades a la ciutat, on vivia a un xalet de la partida Llavateres i va
mantenir una intensa relació amb la societat del Vinaròs de l'època. De fet, després de
la seua mort a Londres, va ser soterrat a la nostra ciutat, on se li recorda amb una
avinguda amb el seu nom.
En el transcurs de la presentació de l'obra, Gómez Acebes destacava que "Béjar ha
estat oblidat de manera injusta i és
que la seva obra és equiparable a la de
pintors com Sorolla o Madrazo" i
explicava que "per escriure aquest
llibre ha estat necessària una àrdua
investigació, ja que hi ha poques
publicacions sobre la figura de Béjar i
la major part de la seua obra es troba
en mans de col∙leccionistes privats". El
nebot‐nét de Pablo Béjar, Eduardo

Béjar, present a l'acte, explicava que "gràcies a la tasca d'investigació realitzada per
aquesta obra i l'Arxiu Municipal, he pogut conèixer millor la figura del meu oncle‐avi,
del que vaig escoltar parlar durant la meua infància als meus familiars". Prèviament a
l'acte, l'alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, rebia en visita institucional a Eduardo
Béjar al consistori.
El regidor de Cultura de Vinaròs, Lluís Gandia, expressava "el suport de l'Ajuntament
de Vinaròs a les accions d'Amics de Vinaròs, com la publicació d'obres com aquesta,
que ens ajuden a conèixer millor a personatges il∙lustres de la nostra ciutat". En aquest
sentit, el president d'Amics de Vinaròs, José Luis Pascual, recordava que "gràcies a
treballs com aquest, estem recuperant sagues de personatges que han marcat la
història de Vinaròs, com els Febrer de la Torre".
La propera activitat d'Amics de Vinaròs és l'excursió d'estiu a Xèrica i Navajas, el proper
12 d'agost i al llarg del mes d'agost es pot seguir visitant l'exposició "Materials
etnològics: donacions a l'Associació" a la seu de l'entitat.

