Joan Manuel Pons Campos, mestre i
historiador, va nèixer a Bètera l’any 1958, en el
sen, per part de mare, de la família coneguda de
malnom com els “rigoberto” (abans “els coleros”).
Quan va complir els set anys la família va haver de
deixar Bétera per a establir-se a la Capital, on va
viure per espai de cinc anys. D’ací marxà a Palma
de Mallorca on resideix des de fa més de 40 anys.
En la Universitat de les Illes Balears obtingué la
diplomatura de magisteri en l’especialitat de
Ciències Humanes i des de fa trenta anys exerceix
com a professor d’història i geografia de
Secundària.
Malgrat el poc temps viscut a Bétera i a València, Joan Manuel, mai no s’ha
oblidat del seu poble, i s’ha dedicat amb rabiosa intensitat a la investigació i al
estudi de la seua història i cultura. Ha escrit diversos articles, alguns publicats
per la Universitat de València (Aproximación a la población preestadística de
Bétera [1996]). A sigut coautor d’un llibre en versió castellana i valenciana,
Junta de Montes de Montes i Senyoriu de Bétera: la seua història, la seua obra
(1878-2004) i ha editat pel seu compte tres monografies locals: Bétera 18891899: evolució urbana i elements històrics (2008); Iglésia Parroquial de la
Purísima concepción: estudio histórico y descriptivo de su patrimonio i Bétera
1525-1635: moriscos, repoblació i crisi. En la actualitat treballa en la publicació
del llibre: Bétera 1900-1930: moviments socials i dictadura, el tercer d’una sèrie
de huit llibres dedicats a la història de Bétera.
L’any 2000, va ser mantenidor en la inauguració de festes d’Agost amb un
discurs titulat: Bétera oberta al cor i al món. Ha col·laborat en el llibre de festes
amb diversos articles.
Realitzà per al saló de plens de l’ajuntament el quadre mural amb la nòmina
dels alcaldes de Bétera des del segle XVIII, fruit de la seua investigació, i,
igualment, per a la sacristia de l’esglèsia de la Puríssima un quadre amb el llistat
dels rectors que pertanyeren a la mateixa.
Ha treballat en multituds d’arxius i és Investigador Nacional acreditat pels
arxius del Regne de València i de Mallorca, per l’Arxiu Històric Nacional i per la
Reial Acadèmia de la Història de Madrid.
A part del què ha publicat, té molts d’estudis que resten encara inèdits.
Col·labora entusiastament amb totes les institucions i persones que el sol·liciten
ajuda en assumptes que tenen a veure amb Bétera.

