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Altava Lavall

Benvolguts barbuts:
Un any més, som a punt de celebrar les 

nostres festes fundacionals. Plens d’il·lusió, 
com cada any, participarem en el Pregó; 
pujarem a la Magdalena, el tercer diumen-
ge de Quaresma, participarem en el Pregó 
infantil amb les nostres filles i fills, celebra-
rem el XXXII Concurs de paelles Inter Collas, 
continuarem organitzant el concurs de re-
lats curts amb participació de joves i adults 
i, tots junts, assistirem a l’Ofrena a la nostra 
volguda Mare de Déu del Lledó. I, un any 
més, i ja en són 46 ininterromputs, tindrem el 
nostre llibret de festes, que repartirem en el 
Pregó per a donar a conèixer la nostra mi-
tologia, la nostra cultura i les nostres festes.

Molts esdeveniments hem organitzat 
aquest darrer any: vam participar en el 771 
aniversari de la fundació de la vila de Cas-
telló amb la lectura del llibre Tombatossals 
al Molí de la Font, on vam llegir l’episodi 
en el qual des d’aquell lloc el mític Tomba-
tossals va partir amb la seua conlloga a la 
conquesta de les illes Columbretes per al 
Rei Barbut; vam fer un homenatge al Club 
Esportiu Castelló en el seu centenari, amb 
un dia de confraternització de la colla amb 
els jugadors, llegendes del club i la direc-
tiva; hem fet presentacions de diversos lli-
bres i conferències; tots els dissabtes hem 
tingut oberta la seu per a poder gaudir amb 
els nostres amics i coneguts en el que hem 
anomenat el Vermut del Barbut, magnífi-
ca ocasió setmanal que tenim per a retro-
bar-nos els socis i amics i poder gaudir de 
la nostra amistat i del nostre local; obrim el 
nostre museu i local ja des de l’any passat 
en la Nit de l’Art, perquè tota la gent puga 
gaudir dels nostres quadres, escultures, ge-
gants, cabuts i vestits mitològics; i, també, 
hem continuat col·laborant activament amb 

el Centre de Transfusions de la Generalitat 
Valenciana en la nostra campanya bianual 
de donació de sang, tots els mesos de gener 
i de juny, participant amb les nostres dona-
cions personals. Us agraïsc la vostra altruista 
contribució als socis i amics.

Una altra iniciativa important que duem 
a terme és la traducció del llibre Tombatos-
sals en sis idiomes. Pretenem traduir i publi-
car aquesta obra literària en els idiomes de 
les sis ciutats amb les quals està agerma-
nada la nostra ciutat de Castelló. Enguany, 
hem començat amb la publicació en valen-
cià, castellà i japonés, i coninuarem amb el 
romanés, francés i, per la seua importància, 
perquè puga ser molt més conegut, en an-
glés.

Aquest any 2023 hem distingit amb el Vo-
ladoret d’Or a la nostra mítica i entranyable 
figura de Tombatossals, en l’escultura que es 
troba a l’Avinguda del Lledó, obra de l’escul-
tor Melchor Zapata. El nostre mitològic per-
sonatge, autor de tantes proeses a Castelló 
per al Rei Barbut. tindrà el seu merescut ho-
menatge amb el lliurament del nostre màxim 
guardó que podrem gaudir amb l’escultura.

Estimats barbuts, com sempre, des de la 
colla, continuarem ocupant-nos d’organitzar 
activitats culturals i festives, molt orgullosos 
de les nostres arrels i sabedors de la nostra 
significació en la cultura i la festa de la ciu-
tat. Amb el nostre caràcter obert i partici-
patiu ajudarem a aconseguir que les nostres 
festes siguen viscudes per tot Castelló sense 
perdre l’essència de les nostres arrels his-
tòriques i mitològiques des del Castell Vell 
a la Plana.

Esteu tots i totes convidats a viure les fes-
tes amb nosaltres!

Bon pit, bon cànem!

Manuel G.
President 
de la Colla del Rei Barbut
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CentroSalera
· Centro Comercial Salera · · Calle Escultor Viciano 4, Castellón ·

· Grao de Castellón · · Playa del Torreón, Benicàssim ·

OFICINAS CENTRALES
Calle Jose Maria Guinot Galán 5, Castellón

info@giulianisgrupo.com
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Puig Ferrer

El final de l’hivern es viu a Castelló 
de manera molt especial, amb unes 
celebracions que són un dels punts 
culminants del calendari festiu de la 
Comunitat Valenciana. Les festes de 
la Magdalena mostren la vitalitat i el 
dinamisme d’una ciutat moderna que 
no ha renunciat a les seues tradicions 
i a la seua identitat pròpia.

Cada acte dels que tenen lloc al 
llarg d’estes intenses jornades és un 
espai obert i acollidor que convida a 
tots a participar plenament. El caràc-
ter hospitalari de les celebracions és 
el reflex de l’esperit que anima a les 
diverses entitats i associacions que 
treballen durant tots els mesos de 
l’any per fer cada any inoblidables els 
dies de la festa.

La Colla del Rei Barbut, des de fa 
molts anys, agrupa a persones de di-
ferents generacions unides pel seu 
amor per les tradicions castelloneres. 

Les seues activitats culturals i socials 
es multipliquen amb motiu dels dies 
grans de la ciutat i contribueixen a 
fer de la Magdalena, cada any, una 
gran trobada festiva, hospitalària i di-
versa.

Enguany, quan hem deixat arre-
re aquells mesos tan complicats que 
vam travessar quan la pandèmia va 
irrompre en les nostres vides, Caste-
lló tornarà a viure de manera plena 
la seua festa gran, i els integrants de 
la Colla del Rei Barbut uniran el seu 
esforç per fer d’estes jornades una 
gran celebració popular per a tota la 
ciutat.

Vull fer-vos arribar des d’ací, a 
totes les persones que formeu part 
de la Colla del Rei Barbut, una 
cordial salutació i els meus millors 
desitjos per a les festes de la Mag-
dalena de 2023, en companyia d’un 
fort abraç.

Ximo
President de la Generalitat
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SERVICIOS DE COMUNICACIÓN  
DEPORTIVA

 El binomio Deporte-Turismo Sostenible 
como dinamizador del Territorio 

Estrategia Comunicación Deportiva
Patrocinio deportivo

Organización de eventos deportivos
Gestión Deportistas Relevantes

¿Quieres conocer más?
Contacta con nosotros. Estaremos encantados de contártelo:

Andrés Vera
625 16 55 27. andres@saulbrand.com

Saúl Viciano
657 33 28 08. saul@saulbrand.com



COLLA DEL REI BARBUT 9

Marco Gual

Les Festes de la Magdalena se-
ran molt especials enguany. Des-
prés dels anys de pandèmia i 
restriccions, sumant, a més, les ne-
gatives condicions climatològiques 
del passat any, aquesta edició ha 
de ser nostra millor Magdalena. I 
la gaudirem com sabem fer totes i 
tots els castellonencs, lliurant-se de 
ple a la festa, a la convivència, l’es-
tima i l’alegria. 

En el recorregut emocional de la 
nostra setmana gran, la Colla del 
Rei Barbut conforma un dels batecs 
més potents del cor magdalenero. 
Cada any, nostre volgut Tombatos-
sals es desplega en el Pregó i du-
rant totes les festes per a recor-
dar-nos la bellesa i creativitat del 
text de Josep Pasqual Tirado. 

Totes i tots tenim alguna cosa del 
nostre gegant bo i forçut, des de 
la infància hem crescut estimant 
aquesta meravellosa història cas-
tellonenca que ens conta la con-
questa de la ciutat i les aventures 
que van viure els seus protagonis-
tes, com han crescut les nostres fi-
lles i fills. Aquest text acompanya la 
fermesa de sentir-se castellonenca. 
Sempre he admirat la valentia de 

Tombatossals, l’energia de Arranca-
pins, la voluntat fèrria de Cague-
me, la determinació de Bufanúvols 
i el laberint vital d’Arrancapinyols. 
I tots els personatges que han anat 
evolucionant entorn del magnífic 
llibre de Josep Pasqual Tirado

La Colla del Rei Babut és impres-
cindible en les festes de la Mag-
dalena, integrant un dels grups més 
nombrosos i, a més, precursors d’una 
mirada diferent i integrada en la 
festa. Des que sorgissin fa dècades 
en El Pregó, han anat configurant 
un univers festiu propi rellevant i 
disposat, sempre, a compartir amb 
la ciutat totes les seves activitats. 

Vull agrair a tots els integrants de 
la Colla del Rei Barbut el seu lliura-
ment i treball perquè les festes de 
la Magdalena siguin millors i més 
participatives. Gràcies per la vos-
tra aportació a les millors festes.

En una certa manera, els castello-
nencs continuem habitant una Cova 
de les Meravelles, units i disposats 
a enfrontar totes les dificultats, dis-
posats a continuar combatent i llui-
tant per la millor ciutat. 

Magdalena, Festa Plena!!

Amparo
Alcaldessa de Castelló

La Cova de les Meravelles
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Martí García

La Magdalena va tornar amb ener-
gia en 2022 després de dos anys 
paralitzada a conseqüència de la 
pandèmia de la Covid 19. Els i les 
castellonenques ens tirem al carrer a 
gaudir d’uns festejos que tenim inte-
rioritzats, però ens va faltar alguna 
cosa: el sol, absent l’any passat, que 
va deslluir els festejos, encara que no 
va poder amb l’alegria de la ciutada-
nia, del món de la festa.

Tenim una nova oportunitat per a 
viure amb intensitat la Magdalena en 
un 2023 que ha de ser el de la recu-
peració definitiva de tots els nostres 
actes al carrer, perquè si hi ha una 
característica essencial de les festes 
fundacionals de Castelló és el caràc-
ter popular de la programació. En 
2022 vam participar en la Magdale-
na, però aquest 2023 volem assabo-
rir-la, degustar-la i compartir-la.

Un dels col·lectius que assaboreix 
aquesta setmana gran en la capital 
de la Plana és, sens dubte, la Colla 
del Rei Barbut, un ens vinculat a les 
festes que ja és part indispensable 
de la ciutat. L’any passat va celebrar 
el seu 45 aniversari, quasi mig segle 
en els quals s’ha anat adaptant a la 
pròpia evolució de la Magdalena; 

una entitat a més solidària quan es 
necessita, com de va mostrar deixant 
seu local en 2021 per a la vacunació 
contra la COVID-19.

Són temps complicats, amb una 
conjuntura internacional que sempre 
hem de tindre present, i tots i to-
tes hem d’estar compromesos ambla 
protecció de la nostra societat i el 
nostre benestar social. I, jo ho tinc 
clar, aquest benestar també inclou 
el poder gaudir de les nostres tra-
dicions, d’aqueixes festes i aqueixos 
somriures que compartim amb famí-
lia i amics, que tenen la seua màxima 
expressió en la Magdalena.

És moment, ens ho mereixem, de 
tornar a posar en valor la nostra cul-
tura i les nostres tradicions, i hem 
de ressorgir fortes, com Tombatos-
sals, que ens ha de guiar per a ser 
gegants i fer front als reptes actuals, 
però tenint sempre present la cele-
bració de grans moments entorn de 
la Magdalena.

Va dir el Rei Salomó que ‘el cor 
alegre fa tant bé com el millor me-
dicament’.

Ens toca riure i gaudir.

José Pascual
President de la Diputació

Ganes d’assaborir la Magdalena
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C/Benasal, 3 Bajo, 12005 (Castellón)
Tel.: 964 22 95 62: Móvil.:637434864

www.inmobiliariagallen.com
gallen@inmobiliariagallen.com

INMOBILIARIA GALLÉN es una
empresa familiar que presta servicios
inmobiliarios en Castellón, de forma
ininterrumpida, desde el año 1950.

Contamos con un equipo profesional
joven y dinámico con un objetivo
común: satisfacer las demandas de
nuestros Clientes.

CONFÍE EN NOSOTROS PARA::

oCOMPRAR
oVENDER
oALQUILAR
oINMUEBLES BANCARIOS
oVALORACIONES / PERITACIONES
oCERTIFICADOS ENERGÉTICOS

¡¡ BBuussccaammooss ppoorr ttii,, llaaccaassaa ddee ttuuss ssuueeññooss!!
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Braina Bou

És un plaer celebrar la nostra 
setmana gran en la que es comme-
mora el trasllat de la població des 
de la muntanya fins al pla fèrtil del 
litoral.

Enguany s’espera amb molta il·lu-
sió, perquè tot el poble i els seus 
visitants desitgen tornar a gaudir 
de la cultura i de les festes de Cas-
telló.

Viure les festes de la Magdale-
na és sentir que formem part del 
passat i del present, i que junts fem 
possible el futur, ja que el nostre 
amor per la ciutat i les tradicions es 
reflecteix en la llum de la Gaiata, 
símbol de les nostres festes, símbol 
de tot el que ens uneix i ens enor-
gulleix.

Perquè la llum us il·lumine tota la 
setmana i la resta de dies de l’any, 
perquè viure en aquesta terra re-
presenta la continuïtat, la festa, la 
cultura i les tradicions.

Una de les entitats que lluita in-
cansablement des de 1976 per les 
festes és la Colla del Rei Barbut. Va 
nàixer quan un grup de joves preo-
cupats per la festa van prendre la 

iniciativa de reivindicar el nom de 
Castelló al “Cap i Casal”.

El seu naixement com a associa-
ció fa referència a “Tombatossals”, 
per això aquest any 2023 rebrà la 
distinció Voladoret d’Or “Tomba-
tossals”, perquè conta la llegenda 
aquest personatge mitològic va 
fundar la ciutat de Castelló.

Durant tots aquests anys, la Co-
lla del Rei Barbut ha sigut un punt 
de referència entre tots els caste-
llonencs, on celebra la germanor i 
l’amor que té per les seues arrels.

Per tant, vull agrair-los tota la 
participació que han tingut en tota 
la seua trajectòria fins a l’actualitat.

Per fomentar les nostres tradi-
cions, com el Pregó, on van intro-
duir els “Cabuts”, que representen 
alguns dels personatges de la lle-
genda de “Tombatossals”.

La història de “Tombatossals” s’ha 
mantingut viva fins als nostres dies, 
per a així deixar el llegat a les fu-
tures generacions que Castelló es 
manté i es mantindrà viva i unida 
per la seua cultura, tradició i les 
seues festes.

Omar
Regidor de Festes
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Tarín i Alegre

Estimats amics i amigues de la 
Colla Rei Barbut.

És per a mi un orgull dedicar-vos 
unes paraules des de açí com a Rei-
na de les festes de la Magdalena a 
una colla tan important com és la 
Colla del Rei Barbut.

Ja queda poc perquè Castelló vi-
bre amb la seua música de dolçaina 

i tabal, els carrers s’òmpliguen de 
xiquets tirant coets i portem flors a 
nostra mareta.

Vull desitjar-vos que passeu unes 
festes plenes d’alegria i bons mo-
ments,que aquests 9 dies siguen els 
millors de tot l’any!

¡MAGDALENA!
Amb estima, Selene.

Selene
Reina de les Festes
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Sáez i Sisamón
Alejandra
Reina Infantil de les Festes
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www.tektonika.es - info@tektonika.es - 652 927 392
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Voladoret d’Or
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Listado de Voladorets de la Colla del Rei Barbut

1986 Matilde Salvador, Miquel Peris i Traver Guiñó
1988 Josep Pasqual i Tirado
1989 Junta de Festes
1990 Francisco Pascual Más
1991 Universitat Jaume
1992 José Sánchez Adell
1993 Juan García Ripolles
1994 Carlos Murria Arnau
1995 Xarxa Teatre
1996 Germà Colón Domènech
1997 Els Llauradors
1998 Fundació Municipal de Festes
1999 Alberto Ramírez
2000 José María Arquimbau
2001 Moros d’Alqueria
2002 Ciudad de Castellón
2003 Academia Valenciana de la Lengua
2004 Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló
2005 Conso Jovena
2006 Salvador Bellés
2007 Antonio Gascó Sidro
2008 Diputación de Castellón
2009 Rafa Lloret
2010 Miguel Ángel Mulet
2011 Josep Miquel Francés
2012 Alberto Fabra
2013 Playas de Castellón Atletismo
2014 Fundación Dávalos-Fletcher
2015 Juanjo Carratalá
2016 AFANIAS Castellón
2017 Carlos Latre
2018 Elisabeth Breva
2019 Federació Colles Castelló
2020, 2021, 2022 Saúl Barbosa
2023 Tombatossals
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Racó del soci
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Continuem en el nostre Llibret anual 
de la Colla del Rei Barbut, amb aques-
ta secció dedicada al fet que es puguen 
conéixer els nostres socis, ànima i valor 
més important de la nostra Colla. En 
aquesta ocasió parlem amb Héctor Redó

Vallés, un dels primers socis de la Co-
lla del Rei Barbut que va ser President 
en els anys 1992, 1993 i 1994, i actual-
ment és el Tresorer de la Associació.

P.- Héctor, és un orgull per a aquesta 
Associació comptar entre els seus mem-
bres a algú com tu. Què suposa per a tu 
ser soci, tresorer i quasi membre funda-
dor de la Colla?

R.- L’orgull és meu, perquè després de 
més de 45 anys, com a soci d’aquest grup 
d’amics, la il·lusió de poder participar en 
les festes de la ciutat on vaig nàixer és im-
mens.

He sigut president en els anys 93,94 
i 95, i tresorer en els últims 25 anys, per 
tant, conec molt bé tot el treball que hi 
ha darrere d’aquesta Colla.

P.- Amb tants anys en la Colla i amb 
tantes activitats celebrades, tindràs 
molts records. Quins records tens que 
t’hagen fet gaudir més?

R.- Els meus millors records sempre 
són els primers, senyal que anem com-
plint anys. Recorde amb molta nostàlgia 
les primeres baixades amb rodes de ca-
mió pel Riu Millars, des de la Pobla d’Are-
noso fins a Montanejos, teníem 17 anys. 
Recorde els primers concursos de paelles 
fa més de 35 anys que es van fer al jardí 
de la plaça dels morts (Diputació), amb el 
permís de la màxima Autoritat Provincial 
d’aquell moment, i de quant ens va costar 
convèncer al President de Diputació.

El nostre primer Pregó, amb cavallets 
de fusta, amb els nostres primers vestits 
de la conlloga de Tombatosals, fets per 
una modista amb molt d’enginy i sense 
quasi diners, amb una carrossa deixada 
pels Cavallers de la Conquesta i que tan 
sols va arribar a la Plaça Maria Agustina 
i, a partir d’ací, “tots a peu”. Recorde el 
nostre primer local més o menys “digne” 
en el magatzem de Ràpid Meseguer, on 
es va beure més cervesa en els dos pri-
mers dies de Magdalena, que ara en tota 
la setmana. També recorde amb molt 
d’orgull l’any 1994, quan la Colla del Rei 
Barbut va guanyar el primer Concurs de 
l’Ús del València mitjançant la publicació 
del nostre llibre “El mon del mite”, on pu-
blicàrem textos inèdits de Miquel Peris, 
amb quadres dels millors pintors de Cas-
telló i que hui dia llueixen en el nostre 
local. Recorde molt també al meu amic 
Julián Sebastiá, vicepresident en aquell 
moment i que va ser l’artífex i pensador 
de l’estructura del llibre. Records de la 
nostra joventut.

P.- Héctor, la Colla del Rei Barbut, és 
molt coneguda i volguda en Castelló. 
Qui no ha gaudit de les nits de la Plaça 
de les Aules o de les seues “mañaneos” o 
“tardeos”? Creus que la Colla podria fer 

Entrevista a Héctor Redó
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alguna cosa més encara per la cultura i 
festa de Castelló?

R.- Potser el que ens ha faltat en tots 
aquests anys és divulgar més les nostres 
tradicions i especialment la mitologia de 
Castelló, sempre des de la perspectiva del 
llibre Tombatossals, donar-lo a conéixer a 
la resta de la província i també a la res-
ta d’Espanya. A pesar que hem desfilat 
en pobles com Xodos, Vilafamés, o To-
rreblanca i també a Lleida, Argentona i 
Ontinyent, ens ha faltat més continuïtat, 
ganes, i potser més joventut, de compar-
tir la nostra cultura amb altres parts de la 
província i d’Espanya. Però segur que les 
noves generacions reprendran la il·lusió 
per donar a conéixer el nostre patrimoni 
cultural.

P.- En aquests 46 anys que complim 
aquest any de participació de la Colla 
en les nostres festes fundacionals, quin 
creus que ha sigut l’aportació més im-
portant que ha fet la Colla del Rei Bar-
but a les nostres festes?

R.- Sens dubte la major aportació de 
la Colla a les nostres festes és la difusió 
del llibre de Josep Pascual i Tirado Tom-
batosals, tant en la nostra participació 
en el Pregó, com en la reedició del llibre 
original en dues vegades, 1994 i 2020, 
així com també en el Concurs de Relats 
Curts que cada any organitzem. La nostra 
relació amb D. Vicente Pascual, fill de Jo-
sep Pascual, sempre va ser excel·lent, dins 
del respecte mutu i rebent de molt joves 
tots els seus consells. Per a tot el que es 

va fer, i es continua fent, per a divulgar 
el llibre de Tombatosals es comptava i es 
contínua comptant amb la família de Jo-
sep Pascual.

P.- Eres membre destacat de la Pen-
ya Els Mudaos. Ens pots comptar com va 
nàixer, en què consisteix i explicar-nos 
algun record especial d’aquesta?

R.- La Penya Els Mudaos és una crea-
ció de Tico Celades (Moros d’Alqueria), 
qui l’any 1999, amb un grup d’excel·lents 
festers de 2 associacions festives pione-
res de Castelló, Moros d’Alqueria i Colla 
del Rei Barbut, va proposar acudir als 
bous d’una manera molt diferent, des-

prés d’un opípar menjar, i per des-
comptat amb moltes ganes de 
passar-ho bé. Una cosa tan simple 
com això, però tan complex com 
que la Penya es constitueix i es 
dissol (amb les respectives actes 
de constitució i de dissolució) en 
el mateix dia. Sota el lema “nasios 
pa desfrutar”, tots els dijous de 
Magdalena es concentren els par-
ticipants perfectament “mudaos”, 
amb vestit, corbata, “divisa”, pin, 
barret de copa i paraigua (cada 
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any d’un color diferent) en el local de la 
Colla o en el local de Moros d’Alqueria per 
a rebre els abillaments necessaris (previ 
pagament), dirigir-se a un bon restau-
rant i després assistir a la correguda de 
bous. Cal indicar que sempre s’entra en la 
plaça de bous per la porta gran i es desfi-
la pel “ruedo”, dirigits per un personatge 
vestit de manera diferent i que aconse-
gueix que la desfilada isca a la perfecció. 
La figura del personatge que encapçala la 
desfilada és de difícil explicació, però cal 
tindre en compte que, en aquesta Penya 
Els Mudaos, res té una explicació, és tan 
simple com passar un bon dia d’una altra 
forma, diferent. Segons m’han dit els di-
ferents vestits i sabates que porta el ci-
tat personatge són comprats en mercats 
ambulant de roba usada i a una botiga de 
Towson (Baltimore, EEUU). Manies de ca-
dascun.

P.- Consideres que l’actual agenda 
de programació d’actes festius, bandes 

de música d’altres països, con-
certs, espectacles per a majors 
i xicotets, actuacions, mascle-
tades, fan atractiva la convoca-
tòria i participació del poble en 
aquestes festes populars?

R.- La quantitat d’actes en 
la setmana de Magdalena, per 
a tots els públics, en diferents 
zones de la ciutat, al meu parer 
són més que suficients. Tan sols 
recordaria a l’actual Junta de 
Festes que els actes han de rea-
litzar-se en el centre de la ciutat, 
perquè és on més gent els pot 
gaudir. Hi ha actes a la ciutat per 
a tota mena de gent, des de xi-
quets fins a majors.

P.- Qual creus que ha de ser 
el futur de les festes?

Des del meu humil punt de 
vista, crec que a les festes els 
falta més difusió tant a Espan-
ya com sobretot a l’estranger. 
Malgrat el magnífic concurs de 
bandes de música on participen 

bandes d’altres països, les nostres festes 
no són molt conegudes fora d’Espan-
ya. És una labor lenta donar a conéixer 
les nostres tradicions en altres parts del 
món, però a la llarga dona els seus fruits. 
Per tant, crec que el futur està en la inter-
nacionalització de les festes de la Magda-
lena. Envege en aqueix sentit les festes de 
San Fermin, la Oktoberfest a Munic o els 
carnestoltes de Río de Janeiro, per posar 
només 3 exemples. Això si que són festes 
per a tot el món.

P.- Consideres que són necessàries 
més infraestructures per a Castelló?

La nostra ciutat ha crescut molt en els 
últims anys, tenim bones comunicacions, 
noves circumval·lacions de la ciutat, te-
nim aeroport, tenim el tren d’alta veloci-
tat, i tots els governs municipals i autonò-
mics han anat millorant la ciutat, i fent de 
Castelló una ciutat on és més fàcil i salu-
dable viure. S’ha convertit en zona de via-
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nants el centre i es continua ampliant les 
zones per als vianants, la qual cosa dona 
una qualitat de vida per aquells que allí 
resideixen i també per als que utilitzen 
aquests espais. Però sens dubte on estem 
encara molt per darrere d’altres provín-
cies és a tindre una gran centre hospitala-
ri que puga atendre sense demores i amb 
la qualitat que mereixem. El nostre actual 
Hospital General està vell i desfasat, i això 
fa que siga molt difícil per als professio-
nals de la medicina prestar els seus ser-
veis amb la qualitat i eficàcia que tots ne-
cessitem. Per tant crec que Castelló amb 
un nou i modern hospital seria encara 
una millor ciutat. I en aquest sentit crec 
que estem per darrere d’altres províncies, 
que sí que disposen de noves infraestruc-
tures sanitàries en concordança al temps 
en què vivim. Les nostres instal·lacions sa-
nitàries tenen més de 50 anys.

P Eres el President de AFANIAS en 
Castelló, associació que atén i millora la 
qualitat de vida de les perso-
nes amb discapacitat intel·lec-
tual i la de les seues famílies. 
Quines activitats i projectes 
esteu desenvolupant?

Actualment en AFANIAS, 
atenem a més de 280 perso-
nes diàriament. Disposem de 
2 centres ocupacionals 2 cen-
tres de dia, 2 centres d’atenció 
precoç, 3 habitatges tutelats 
i una Residència. La nostra 
plantilla està formada per 150 
professionals, tots ells formats 
i acreditats per a poder pres-
tar servei als nostres usuaris. 
Disposem de psicòleg/es, pe-
dagog/es, infermer/es, metge, 
cuidadors/es. Les nostres ins-
tal·lacions estan en la Quadra 
Portolés i disposem de 5.000 
m² per a realitzar totes les nos-
tres activitats. Recentment 
hem ampliat les nostres ins-
tal·lacions signant un conveni 
d’ús amb Diputació de Caste-

lló en les seues instal·lacions de Penyeta 
Roja, on tenim un centre ocupacional per 
a 80 persones, amb tallers de ceràmica, 
jardineria, fusteria, pintura, i amb la fina-
litat d’inserir a aquestes persones en el 
món laboral.

Tenim persones entre 1 any i 75 anys, 
amb discapacitats de tota mena i que, en 
molts casos, superen el 80%. Aquestes 
persones necessiten cures molt especials 
i són atesos diàriament per vertaders pro-
fessionals.

Estar en AFANIAS, per a mi representa 
una enorme satisfacció personal, i vetlar 
pels drets de les persones més desfavori-
des de la societat i exigir de les adminis-
tracions el compliment de les seues obli-
gacions el deure que em correspon.

Moltes gràcies Héctor per les teues 
respostes i disposició per a treballar per 
tal de celebrar unes festes de la Magda-
lena 2023 com la colla sap organitzar-les 
i la gent de Castelló ho desitja.
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Era aquell el bell paratge [de la Font 
de la Reina] que baix el tossal de les Se-
rretes n’hi havia, en la ferèstega i delitosa 
planúria on les aigües abundoses són pa-
rides per innumerables fonts; algunes cal-
des, per això es coneixen per Fonts calen-
tes; que després d’ajuntar-se, formen gran 
badina, vorejada de bellíssims i frondosos 
arbres, 

[Les aigües abundoses] eren menades 
a la mar pels irregulars i alterosos màr-
gens d’una séquia, que més semblava 
canalàs, per ampla i per recta, també vo-
rejada de verdíssims arbres; la qual en tra-
vessar aquella planícia erma, sols de juncs 
i de senills guarnida, marcava una ratlla 
de relleu hermosíssim i lluent aspecte. En 
aquell lloc de delictícia extrema i de venti-
jolets suaus...

... El senyor Rei Barbut féu un esforç, i 
cavalcant una muleta vella i prou mansa, 
va arribar a aquel paratge seguirt de tota 
la cort, on es varen quedar per igual admi-
rats de la faena feta com de la bellíssima 
rodalia.

N’hi havia dins la bassa, i a la revolta, 
catorze naus, amb bones veles fetes dels 
llançols de l’eixovar de la Infanta. La Capi-
tana portava cisellat en la proa amb lletres 
grans el nom venturós de Sant Cristòfol.

La Cort, de dalt d’un cadafal, contem-
plava el miracle, que quasi no creïa, amb 
gran goig. El Rei Barbut amb veu forta i 
resolta li va preguntar a Tomba Tossals:

¿Quan us fareu a la mar? 
Senyor, quan així ho disponga la vostra 

reial voluntat. 
Mamprengueu benaurats la conques-

ta, beneït siga el vostre viatge, i Déu i vos-
tre sant patró us guien, almirall valent! 
Què la història s’òmpliga dels fets heròics 
teus, fins els màrgens!

I, abraçant el primer almirall del món, 
en nom de tots, va donar l’ordre de par-
tida. Quins moments més solemnes! Com 
bategaven els cors, i com corrien les mi-
rades cap a Tombatossals! Volguèrem 
pintar fidelment aquells moments quan, 
deslligades les naus dels arbres vorans, on 
eren amarrades, enfilaren el gran canal de 
la Séquia Mare, fins a posar-se tota aque-
lla balumba de pasteres en renglera. 

Tot l’estol de mar és preparat. Tots es-
taven al lloc que els pertocava. Bufanú-
vols, quan no tocarà el caragol, unflava les 
veles que, enlairades, empenyien les em-
barcacions amb suau esvarar per aquelles 
aigües, mirallíssimes...

 PASCUAL TIRADO, Josep (1966) 
Tomba Tossals. Contalles de la Terra. 
Societat Castelloneca de Cultura Bi-
blioteca de Contemporanis XXIV.

Tot un espectacle de la nostra mitolo-
gia en descriure un espai geogràfic, que 
l’arqueologia i els investigadors han posat 
en un lloc destacat de la nostra història, 
com veurem a continuació.

La línia de costa no és una forma-
ció immutable; ben be al contrari, fluc-
tua i varia moltíssim al llarg del temps. 
Malgrat que, amb la brevetat del temps 
humà davant del geològic, no arribem a 
adonar-nos dels canvis. La nostra costa 
es de sedimentació, ja que la Mediterrà-
nia és una mar tranquil·la, de pocs i dè-
bils corrents i onatge. De manera que els 
materials detrítics transportats pels rius i 
barrancs, encara que també hi ha d’origen 
marítim i eòlic, es dipositen a la platafor-
ma continental.

Com que aquesta plataforma és poc 
profunda i de pendent suau, en el rom-

L’embarcador de la Séquia de 
l’Obra i Tomba Tossals
Vicente Domènech Querol
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pent de l’onatge, s’acumulen els sedi-
ments i es disposen formant una barra 
o cordó submarí, que de vegades es con-
verteix en un cordó litoral o restinga, com 
és el cas que ens ocupa, que aïlla i separa 
de la mar oberta una porció, generalment 
una badia o una cala, formant-se una al-
bufera.

Així, les costes són ambients en un 
equilibri inestable, com hem vist, paisat-
ges sempre fronterers que experimenten 
canvis importants amb el pas del temps: 
terra i mar s’enjogassen en la construcció 
i la destrucció de deltes, platges, albufe-
res (l’Al-buhayra dels àrabs) i barres sub-
marines, en la paradoxa d’un paroxisme 
lent i permanent. A més com ja és sabut 
que les marees, el vent i els corrents són 
els principals actors als processos evolu-
tius litorals.

La nostra albufera i zona de marjal ac-
tual formada després del màxim flamenc 
amb un ascens del nivell marí de la pla-
nura costera al període Holocè datat als 
litorals de la Mediterrània al voltant del 
10.000 al 6.000 a. C.

El cordó litoral vell de l’albufera de 
Castelló en el passat degué estar format 
al llarg del temps amb un esquema du-
nar amb dunes pioneres, dunes mòbils, 
dunes semi-fixes, dunes estabilitzades, 
unes mallades i dunes velles estabilitza-
des damunt les quals s’estableix un pinar, 
la qual cosa s’anomena restinga litoral. 
Esta restinga litoral la coneixem amb di-
versos noms a la platja de Castelló segons 
la zona: el Coscollar, el Pinar o el Serrallo.

El tram septentrional - des de la ratlla 
de Benicàssim o barranc del Sigalero fins 
l’actual desembocadura del riu Sec- el Cos-
collar, comprenia una barra o restinga efí-

1 Capità General de la Ciutat i Regne de Valencia, don Vespasiano Manrique Gonzaga al 1673, en parlar-ne de 
la Torre del Pinaret ja constata l’existència d’esta séquia, que és una de les goles de l’albufera: Tiene un atajador, 
con obligación de hacer el atajo a la parte de levante por todo el Pinaret y marjal, y llegará a dicha acequia de la 
Obra, a donde tiene que llegar el atajador de la torre o fortaleza de San Vicent, y dándose el seguro, se volverá a 
dicha torre del Pinaret.

2 ARASA Arqueologia del terme...
3  BOSCH GIMPERA Els problemes arqueològics de la província de Castelló; PORCAR Les cultures de la platja de Caste-

lló; PORCAR La prehistòria en la desembocadura de la séquia de l’Obra
4  PORCAR La prehistòria en la desembocadura de la sèquia de l’Obra; GIL-MASCARELL Yacimientos ibéricos de la 

Región Valenciana...
5 PORCAR La prehistòria en la desembocadura de la sèquia de l’Obra 6 LLANSOL DE ROMANÍ Castelló de la Plana i el seu
 patrimoni arqueològic... 7 TRAVER Antigüedades...

mera formada per sediments semblants 
als de la platja immediata. Probablement 
era zona de desguàs de les revingudes del 
riu Sec i d’altres barrancs que inundaven 
l’aiguamoll. Al mateix temps, els voltants 
del desguàs de la séquia de l’Obra coinci-
diria amb l’indret on es localitzaria la vella 
gola de l’albufera holocena Restes d’esta 
albufera podrien serien els antics estanys 
de l’Ample i el Quadro del Serradal (Qua-
dro de Santiago a la zona de Benicàssim), 
que comunicaria amb la mar pel Graó de 
la Séquia de l’Obra, a la platja de l’antiga 
caserna de Carrabiners. 

A 200 m, al SO de la desembocadura 
de l’actual Séquia de l’Obra1, entre els 
antics estanys de l’Ample i el Quadro i la 
mar, hi havia una ampla zona d’uns 150 
mts en la qual apareixia abundant cerà-
mica prehistòrica, concentrada entorn 
a un escull o graó que florejava prop de 
la vora, i del qual les ones arrancaven 
trossos que contenien escassos sílexs i 
alguns fragments ceràmics. La ceràmica 
presentava un tipus homogeni, de pasta 
compacta, color negrós, parets grosses 
i superfície basta, decorada sovint amb 
cordons aplicats amb impressions digitals 
i mugrons2. Classificat en un primer mo-
ment per Bosch Gimpera i Porcar3com 
Eneolític, aquest jaciment pot encloure’s, 
per les característiques dels seus mate-
rials, en un moment evolucionat del Bron-
ze. Amb els materials del Bronze hi havia 
també fragments de ceràmica ibèrica4 i 
abundants fragments de teula romana5. 
La seua ocupació va perdurar en època 
ibèrica i romana, fins a l’Edat Mitja, quan 
s’hi va establir un descarregador; actual-
ment ha desaparegut soterrat per l’arena 
de la platja; el seu primer moment d’ocu-
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pació pot datar-se en el 1500- 1000 a.C.6 
Ací estaria l’altre “guerau”, el de la Morera, 
que apareix documentat a finals del segle 
XVII i que segons Traver7 podria ser el 
mateix embarcador.

Els materials ceràmics corresponen a 
un mateix període de l’època del bron-
ze, tot i que també sembla que hi havia 
alguns fragments de teules romanes i, a 
més, podria situar-se ací també altres tro-
balles del segle XIX d’inhumacions en àm-
fores que correspondrien a un moment 
romà tardà. El trasllat de les dades de Por-
car a la cartografia actual i la prospecció 
superficial permet acotar una mena d’al-
tell arrabassat actualment que, malgrat 
tot, manté una cota de nivell lleugera-
ment superior al voltant dels 50 centíme-
tres sobre el nivell del mar, mentre que a 
ponent descendeix lleugerament per sota 
de la cota 0 (on degué estar l’estany es-
mentat amb el camí Serradal de restinga) 
i cap a l’est es troba la restinga de la línia 
de costa (per on hui discorre l’avinguda 
Ferrandis Salvador).6. Pensem estaria al 
damunt de l’accident costaner que els 
mapes anomenaven Punta de la Marjal.

Al 1878 es van realitzar excavacions 
en el Quadro-la Séquia de l’Obra, en la 
desembocadura de la séquia de l’Obra, 
desenterrant-se un tell cinerari amb res-
tes humanes7. La cronologia 
concreta d’este tell no pot 
determinar-se, per la qual 
cosa tant podria ser d’època 
iberoromana com altimpe-
rial. L’any 2001 la zona va ser 
prospectada per l’empresa 
ARETE, no podent localit-
zar-se cap material antic en 
superfície. S’han recollit àm-
fores romanes republicanes 
pertanyents a les formes 
Dressel 1 A i Lamboglia 2, que 
segons Fernández Izquierdo 
suggereix que aquest jaci-
ment correspon a un em-
barcador relacionat amb el 

6 SELMA Els jaciments arqueològics de Castelló de la Plana…
7 ARIGÓ Memoria de los trabajados...; ALMARCHE La antigua civilización ibérica...

poblat de la Séquia de l’Obra. En tot cas, 
la presència d’àmfores romà-republicanes 
en aquest lloc contribueix a documentar 
l’intens trànsit marítim registrat en els se-
gles II-I a J. C.

En arribar Jaume I a la Plana en 1233 
es va trobar amb uns terrenys plans, bos-
cosos i quallats de canyars, senillars i mur-
ta. Hi havia molts aiguamolls, així com 
“lluents” (zones amb aigua entollada que 
lluïa amb el sol, per aquelles aigües, mira-
llíssimes). Aquestes aigües no sols proce-
dien de la pluja i dels desbordaments del 
riu Sec i d’altres barrancs que baixaven 
de les muntanyes que tanquen la Plana 
per l’oest, sinó també de les inundacions 
provocades pels temporals de Llevant, de 
l’aigua de les fonts, com La Font de la Rei-
na o del Molí de la Font i de la gran quan-
titat de ullals en el sol. La vegetació era 
frondosa, amb boscos de pins, carrasques 
i altres espècies.

Geogràficament aquest lloc pertany 
a les Serretes de la Magdalena per estar 
aquestes més prop – només uns dos kilò-
metres– però, és de creure que en la pre-
història els quatre poblats que es troben 
equidistants d’aquest lloc, Tossal Gros, 
Castellet, Serretes i Graó desembocadu-
ra de la Séquia de l’Obra llurs pobladors 
–encara que tots castellonencs– hauran 

Lloc de les troballes pròximes a la desembocadura de la Séquia de 
l’Obra, segons Porcar
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buidat més d’una vegada el buirac de sa-
getes disputant-se bèl·licament la hege-
monia d’aquestes goles cabaloses8

El camí seguit per les naus [pasteres] 
del Rei Barbut seria el camí que descriu 
Esteve11 el camí hi era molt regular i 
sempre igual d’ample, anant recte de la 
Magdalena a La Font de la Reina o Molí la 
Font, i d’ací dret a la mar fent-li caixer per 
la dreta a la Séquia de l’Obra, que a l’al-
tra banda no en tenia, estenent-se l’aigua 
pels senillars. El camí passava pel costat 
de l’alqueria d’Ortega, molt vella, que al 
seu subsòl hi hauria ruïnes romanes, per-
què abaix la calcada travessava la séquia, 
mantenint-se al fons l’ empedrat, sen-
cer, en el Pas de les Vaques, seguint fins 
el guerau de la Morera, com ja ha estat 
vist: Habia otro guerau, denominado de 
la morera, junto a un exutal de Hierony 
Folch que lindaba con un garroferal en la 
partida de Santa Magdalena. ¿Seria en las 
proximidades de la cequia de l’obra?…. 
Acaso el guerau de la morera fuera el 
origen de la casa de la obra. La falta de 
troballes arqueològiques no ens perme-
ten parlar d’altres possibles camins, que 
farien operatiu l’embarcador de la Séquia 
de l’Obra. No hem d’oblidar que les vies 
paral·leles a la costa estarien comunica-
des per altres ramals més o menys per-

8 PORCAR Les cultures de la platja de Castelló 11 ESTEVE De com degué nàixer...

pendiculars a la mateixa 
que possibilitarien un 
teixit viari de comunica-
cions.
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Si la pintura y la escultura castellonen-
ses del siglo XX tienen en  Porcar  y  Ad-
suara  a sus máximos exponentes de 
vocación universal, el campo de las letras 
adolece de una figura equivalente a ellos. 
Tal vez la existencia de dos lenguas de 
uso generalizado y habitual ha podido 
dificultar la aparición de un gran literato 
(o no). Castellón, para el área del español, 
constituye una periférica alejada de 
Castilla, mientas que, para el ámbito ca-
talano-valenciano-balear, representa una 
zona a medio camino entre sus grandes 
capitales. En castellano, los indígenas, 
desde que  Ricardo Carreras  escribiera 
la  nouvelle Doña Abulia, han tratado de 
introducir sus obras en las letras hispá-
nicas con desigual resultado. A su vez, 
los autores en lengua valenciana, desde 
que Salvador Guinot publicara el libro de 
relatos Capolls mustigats, hacen lo propio 

para ingresar en los anales de la literatu-
ra vernácula. Unos y otros, han comparti-
do foros y vivencias con escritores adopti-
vos y forasteros que, en un idioma u otro 
(o en ambos), han situado sus ficciones 
en la Plana de Castellón. De este modo, 
los vecinos han podido sentir como pro-
pias estas narrativas monolingües produ-
cidas en este pequeño país; incluso reír 
con los sainetes que parodiaban su bi-
lingüismo. Así, personalidades de la talla 
de Baroja, Aub, Azorín, Calders, Aguirre, 
Vicent, Mira, Jardiel, entre otros, han es-
crito en esta ciudad y/o sobre ella.

Dicen que Azorín sentenció en un ága-
pe en el Hotel Suizo que Castellón era la 
capital cultural valenciana. En cambio, su 
colega  Max Aub, en  Campo cerrado, la 
describió con las tristes impresiones que 
le produjo su visita a la ciudad. «Castellón 
es un pueblo chato, ancho sin más carác-

Un ”Galifant” entre 
letraheridos
Joan Montañés Xipell
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ter que la falta de él. Las casas son blan-
cas, con un piso a cuestas, desván y  te-
rrat donde secar la ropa; sin más fantasía 
que el zócalo imitando mármol, veteado 
gris, rosa o verde. (...). El mar no existe; 
hay puerto a lo lejos, y su comercio. Los 
negociantes -tez parda, nariz cinzolina, 
manos rugosas y duras, mesas de escri-
torio con salvadera, poco amigos de fila-
terías- (...) Andan con blusa negra, camisa 
blanca, sombrero negro, pantalón negro, 
zapatos negros o alpargatas blancas, lu-
ciendo sus cheques, sus amigos de Ham-
burgo o Liverpool, sus perros de caza. El 
que más y el que menos estuvo en les Ha-
lles o en Bremen; traen de Europa un gran 
desprecio por lo que no sea suyo: Ché, allá 
fa molt de fret  (...) El gobernador es de 
tercera; mancebías, pocas y sucias; los ca-
fés se oyen de lejos: el dominó es el jue-
go capital. Los únicos trabajadores que se 
ven son los carreteros; las fábricas están 
a las afueras, la estación en la periferia; 
país de recaderos, ciudad, quieta, lenta, 
pequeña, blanda y rica. Un Ateneo langui-
dece frente a una acacia y algún maestro 
de escuela escribe modosos versos en va-
lenciano».  Este mismo escritor acuñó la 
frase: «En Castellón nunca pasa nada», 
una verdad a medias, pues como señaló 
más tarde Manuel Vicent por el término 
municipal pasa el meridiano cero. Pero no 
todo iba a ser la literatura descarnada del 
judío Aub, medio valenciano de adopción, 
medio mexicano por exilio. Por suerte en 
1930 apareció un gigante.

Si uno repasa la nómina de escrito-
res que desfilan por el volumen Castelló 
literari  del cátedro  Meseguer, entre to-
dos ellos destaca Pascual Tirado  (1884-
1937). Este terrateniente y  lletraferit es 
el nativo que ha penetrado más en el 
alma de los castellonenses; aun sin ne-
cesitar que sus paisanos siquiera lo lean. 
Ahí radica el mérito. Sus obras, el libro de 
relatos  De la meua garbera  y la novela 
breve Tomba Tossals, encierran las trazas 
constitutivas del imaginario colectivo que 
los vecinos del Castellón contemporáneo 
han hecho suyas. Pascual confesaba que 

la inspiración para la creación del gigan-
te le había llegado con las lecturas del Ti-
rant  de  Martorell  y la  Crònica  de  Mun-
taner, pero también de los ecos de la 
narrativa oral que escuchó desde niño. 
Esta oralidad imaginativa sumaba a la vez 
la riqueza léxica del habla castellonense 
de la que su esposa Joaquina Roig era un 
libro abierto. De ahí que con el tiempo el 
escritor se convirtiera en uno de los más 
productivos corresponsales del Dicciona-
ri Català-Valencià-Balear  que promovía 
mosén  Alcover  como el mayor compen-
dio de palabras en este idioma.

No obstante, la universalidad que per-
siguen Porcar y Adsuara en sus obras, 
como también hace Tárrega en la música, 
él la buscó adoptando la figura de un mito 
que se encuentra en muchas culturas del 
orbe: el gigante benefactor. Pero Pascual 
lo naturalizó tanto que lo convirtió en un 
ser tan castellonero, que imposibilitó que 
traspasara las lindes del término munici-
pal, el petit pays que Tombatossals vino a 
transformar en un vergel. El escritor fan-
tasioso, como un  Tolkien  mediterráneo, 
a través de sus ficciones azuzó la 
imaginación de los suyos, hasta el 
extremo que se han convertido en lugares 
comunes del acervo local. La filla del Rei 
Barbut, la Marxa de la Ciutat, el Betlem 
de la Pigà, junto al elenco de los (super)
héroes Bufanúvols, Tragapinyols, Arran-
capins y Cagueme, nacen en sus libros y, 
de algún modo, regresan a la oralidad.

Meseguer también apunta una anéc-
dota extraída de la extensa correspon-
dencia entre Pascual y Alcover. A saber: 
el religioso mallorquín, extrañado con la 
lectura de la entrada  «galifant», con el 
significado de  «gegant, corpulent», re-
quirió a su corresponsal de la Plana para 
conocer nuevos datos sobre su etimolo-
gía. Entonces, el escritor le confesó que 
la había inventado. Quizá fue así, o tal vez 
se la había escuchado a su esposa cuando 
calificó al coloso que había creado. De lo 
que no cabe duda que el mosén le perdo-
nó el pecado venial e incorporó el vocablo 
al Diccionari. Ego te absolvo.
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L’historiador romà Caelius Rufus fa re-
ferència al segle primer abans de Crist a ge-
gants: “…I en aquells dies hi havia gegants 
a la Plana”. Posteriorment a l’Enchiridion 
rerum memorabilium o “Llibre Verd” de Cas-
telló de la Plana, es recull una tradició: el 
naixement dels gegants a les muntanyes, la 
seua hegemonia a la Plana, a la mar i a les 
Illes Columbretes, l’enfrontament amb els 
primers agricultors, l’ús de la màgia negra 
per part d’aquests i, finalment, la seua ex-
pulsió i el confinament.

Mites, fets meravellosos o extraordinaris 
els protagonistes dels quals solen ser déus, 
monstres o herois, i llegendes, creences 
d’una comunitat, narracions de fets natu-
rals, sobrenaturals o una barreja de tots dos, 
que es transmeten de generació a generació 
de forma oral o escrita.

Aquests episodis i histories, amb el pas 
dels segles, van anar arraconant-se, i al segle 
XIX i sobretot als inicis del XX pel procés de 
racionalització i secularització de la societat 
moderna van arribar quasi a desaparéixer.

Recollint un antic mite castellonenc, del 
qual desconeixem la seua antiguitat i ori-
gen, Pascual Tirado recrea el 1930 la figura 
del gegant mitològic de la Plana, i publica en 
la seua pròpia llengua materna, el valencià, 
una obra literària, que prenent com a títol el 
nom del gegant, Tombatossals, aconsegueix 
reviure una més que interessant connexió 
entre els mites més ancestrals de la nostra 
cultura occidental, amb elements naturals 
objecte de veneració local com les muntan-
yes que envolten el terme i una cova més 
que coneguda, cau del quasi sacralitzat pro-
tagonista, a qui rodeja d’una colla de per-
sonatges, de caràcter bo i forçuts com ell, 

fàcilment identificables, i disposats en tot 
moment a acompanyar-lo i fer-li costat en la 
dura tasca d’organització del terme.

El conte de Tombatossals prompte és as-
sumit com a propi per una ciutat que, com 
la resta del món, també tenia dret a tenir i 
somiar la seua mitologia, a venerar herois i 
gegants propis i, per què no, a retre home-
natge a les sirenes de la mar, relatar la fictí-
cia conquesta de les Illes Columbretes i pro-
tagonitzar relats fabulosos.

Així, Tombatossals és el gegant prota-
gonista de la novel·la que ha esdevingut el 
principal referent de la mitologia castellone-
ra i que ve a lligar un abans i un després en la 
història gegantera del nostre poble.

Però, podem parlar de gegants famosos, 
éssers colossals, estimats o venerats a Castelló 
abans de Tombatossals i els seus amics, Arran-
capins, Tragapinyols i Bufanúvols? Clar que sí.

No és menester anar-se’n al mite del bí-
blic filisteu Goliat, que segons les narracions 
del tracte de Déu amb els home, recollides 
en l’Antic Testament, va ser l’últim descen-
dent dels nephilim, una raça híbrida dels fills 
de Déu i les filles dels homes, gegant amb 
qui va lluitar el rei David, i que, a més d’un al-
liberament per al poble jueu va suposar tota 
una metàfora per demostrar la superioritat 
d’algú a priori en desavantatge.

A l’igual que a la resta de l’Europa me-
dieval on es van teixir nombroses llegendes 
al voltant de la transposició de mites antics, 
podem assenyalar que a Castelló va ser, per 
molts anys, i amb el pas del temps continua 
sent, objecte d’especial veneració, la figura 
del cananeu Cristòfor, aquell que, mesurant 
dotze colzes d’estatura va portar sobre les 
seues espatlles el Crist nen. 

“Gigantes autem erant super 
planitiam in diebus illis”
(... I en aquells dies hi havia gegants a la Plana)

José Juan Sidro Tirado
Vocal del Consell Municipal de Cultura. Membre del Patronat de Festes.
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Cristòfol va ser el sant a qui el veïnat no 
va dubtar a encomanar-se durant “la epi-
demia de calenturas” que va patir el poble 
des del 1696 fins al 10 de juliol de 1698. I el 
gegant va intercedir, va ficar-se al costat de 
Castelló, deslliurant-lo del flagell de la plaga. 
En agraïment el Consell municipal va decla-
rar el 1703 Cristòfol de Lícia, patró de la Ciu-
tat. Vet per on, podem dir amb orgull que 
som un dels pocs pobles al món que poden 
honorar-nos de tenir un gegant com a patró.

Més encara, a Castelló els gegants a més 
a més de transmetre creences religioses i 
orígens mitològics, han format part de les 
festivitats. Quan la festa del Corpus a Cas-
telló, de caràcter eminentment religiós va 
passar de celebrar-se de l’interior de les es-
glésies a convertir-se en processó pública, 
en festa urbana, apareixen les figures dels 
gegants dins la imatgeria popular. Al nostre 
poble aquestes figures venen a representar 
les classes socials o les diferents races, amb 
un clar propòsit, enaltir l’església catòlica i 
mostrar la veneració d’aquells éssers majes-
tuosos envers l’Eucaristia.

Els gegants de la ciutat com la mateixa 
Vila han evolucionat amb el pas del temps 
i, aquells primers originaris fets de cartó i 
amb estructura de fusta, molt pesats, s’han 
substituït per uns altres, més lleugers, més 
d’acord amb el segle XXI, amb estructura de 
fibra de vidre.

Sis gegants, tres parelles, LLedó I Tàfol, 
castelloners de festa, molt estirats, que 
obren les desfilades; Sentet i Senteta, llau-
radors molt mudats que llueixen les seues 
millors robes després de la feina de l’horta i, 
Mussa i Azufaifa que, procedents d’altres te-
rres, representen l’acolliment de la gent del 
poble a tots els nouvinguts.

I què dir de la representació iconogràfica 
dels gegants a Castelló?

La de Sant Cristòfol a casa nostra està 
ben bé definida,mitjançant la imatge situa-
da sobre la porta d’accés a l’edifici noble 
de l’ajuntament o els vitralls i llenços que 
podem trobar a l’església concatedral, a la 
parròquia titular, i al museu provincial; un 
home amb trets de gegantisme i el Nen Je-
sús a les espatlles, vara florida o no, de vega-
des amb el palmell del martiri, vestimenta 

tosca, recollida o curta.
La figura dels sis gegants de la ciutat 

també. LLedó amb faldilla verda, mocador 
de pit i davantal blanc, Tàfol amb armilla i 
jupetí; Sentet amb saragüells, jupetí, faixa i 
manta, Senteta amb faldilla florejada i mo-
cador de pit; Mussa amb gel·laba i Azufaifa 
amb vestit roig d’una sola peça, i com diu la 
cançoneta: “tots sis amb gran satisfacció a 
la menor ocasió roden i ballen pels carrers 
de Castelló”.

I el gegant Tombatossals i la seua conllo-
ga? Hem d’esperar uns quants anys perquè 
aquestes figures es feren realitat física i pas-
saren del paper a les tres dimensions. Corria 
l’any 2002, la “Colla del Rei Barbut” celebrava 
el seu XXV aniversari i amb la col·laboració 
de l’ajuntament van crear-se els “gegants de 
la colla”. Tombatossals, Arrancapins i Bufa-
núvols, que construïts a Terrassa pel mestre 
geganter Jordi Grau, participant juntament 
amb altres gegants en el Primer aplec de ge-
gants i cabuts de Castelló.

Aquestes creacions van suposar el tret 
de partida per aconseguir, al caliu de la com-
memoració del 750 aniversari del trasllat de 
la ciutat des de la muntanya al pla, engegar 
un projecte de major envergadura, entre la 
Colla, l’Ajuntament i la creativitat de l’es-
cultor sevillà de naixement i castellonenc 
d’adopció, Melcior Zapata, amb la creació 
dels monuments en ferro dels gegants mi-
tològics de Castelló.

Tombatossals amb els seus 20 metres 
d’alçada i 20 tones de pes, considerada l’es-
cultura més alta d’Europa, va fer-se realitat 
l’any 2003; a aquesta va seguir-li Arranca-
pins inaugurada el 2006, i quatre anys des-
prés, el 2010, va ser el torn de Bufanúvols. 
D’aleshores ençà aquests personatges pas-
sen a ser uns dels veïns més il·lustres que a 
la ciutat tenim.

I els anys passen, i Castelló continua fi-
del a les seues tradicions, mantenint i en-
grandint el patrimoni dels nostres gegants; 
des de Cristòfol a Bufanúvols, passant pels 
gegants de la ciutat. Gràcies a associacions 
com la “Colla del Rei Barbut” tenim l’oportu-
nitat d’identificar-nos amb l’arrel mitològi-
ca, gaudint als nostres carrers dels gegants 
al segle XXI. Moltes gràcies i per molts anys!
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Des del Castelló de la Plana entre la mun-
tanya i la mar, i entre la tradició i la moder-
nitat, Tombatossals és l’obra narrativa tradi-
cional valenciana més interessant, i una de 
les més curioses de tot el Mediterrani: suma 
una creativitat personal, la del Josep Pas-
cual Tirado arrelat a l’herència i la transfor-
mació de la terra, i els motius històrics i mi-
tològics, reunint la importància europea de 
les relacions polítiques d’Europa en el segle 
XIII, especialment en les relacions nord-sud 
–així, les conquestes i creacions del rei Bar-
but Jaume I-, i la tradició oral mediterrània 
des de l’antiga Grècia –així, la “Serena de la 
Mar”, o siga, la sirena com a representació 
de la mar i el sentiment. I la seua curiosa 
qualitat prové no solament dels seus mèrits 
literaris i imaginatius, sinó, sobretot, de la 
capacitat singular d’evocar un món de vi-
vències socials ja perdudes de la memòria, 
o transformades en altres manifestacions 
i continguts. Com la majoria de creacions 
populars -o, més ben dit, basades en la ima-
ginació tradicional-, aquestes aventures de 
gegants llegendaris contenen una especial 
enciclopèdia de les tradicions i els valors 
col·lectius d’un passat evocat amb tant 
d’idealisme com d’humor.

Per això, es poden llegir també, a l’escala 
reduïda de la proximitat o l’afecte, amb l’emo-
ció de sensacions afectives comparables a les 
que qualsevol persona culta pot sentir en de-
gustar les grans narracions clàssiques o mo-
dernes, representatives de cultures senceres: 
els treballs d’Hèrcules, el cicle de Bretanya, 
les cròniques medievals, el Tirant lo Blanch, o 
Gargantua i Pantagruel, per reduir-ne la nò-
mina a les obres que tu, lector curiós, hi po-
dràs trobar implícites en Tombatossals. I, en 
un altre sentit, també es pot llegir evocant 
els contes recollits o inventats per Perrault, 
els Grimm o Andersen; o fins i tot amb les 
invencions de Verne, o les aventures de Peter 
Pan; encara que en cap d’aquestes peces de 
la imaginació universal s’hi trobe recollit el 
conte popular que inspirà l’obra.

L’espai màgic de les aventures del llibre 
és el terme municipal d’una ciutat que ocu-
pa un lloc geogràfic especial, el del corredor 
mediterrani peninsular, al nord valencià, 
en fecund veïnatge històric amb les terres 
catalanes al nord i les aragoneses a l’oest. 
L’obra, justament, és una divertida i apas-
sionada crònica dels canvis derivats de la 
urbanització de la ciutat, i de la correlativa 
sensació de pèrdua dels valors de la tradició 
(per a una comprensió més global de la cul-
tura de la ciutat, remet al meu llibre Caste-
lló literari, Castelló de la Plana, Universitat 
Jaume I-Diputació de Castelló, 2003).

I alhora, es presenta com una mitificació 
de la història. L’esquema de la contalla po-
pular hi és adaptada a una idealització de 
la “conquesta” de les terres valencianes en 
temps del rei Jaume I. I l’estil no defuig la 
inclusió de l’herència de cançons populars, 
jocs infantils, refranys, creences, i costuma-
ri gastronòmic. I, sobretot, manifesta una 
tendència irreprimible a la ironia, amaga-
da de vegades rere un barroquisme còmic. 
Una ironia pròpia del feliç autor, Josep Pas-
caul Tirado, desmitificadora, antisolemne, 
humorística, autocrítica, vitalista. Aquesta 
empremta local ha provocat la pervivència 
de l’obra al seu univers “propi”, plenament 
present en l’àmbit associatiu, lúdic i institu-
cional de la ciutat. Així, a través de la bella 
òpera per a titelles titulada La filla del rei 
Barbut (1943), obra de la compositora Ma-
tilde Salvador i l’erudit Manuel Segarra Ri-
bés, indiscutible suma també moralment 
representativa de la mentalitat castellonen-
ca en el trànsit a la ciutat contemporània.

 

Projecció internacional de Tombatossals

Tot i el seu localisme genuí de Castelló 
de la Plana, potser el màxim mèrit de l’obra 
és el d’haver-hi sabut oferir una versió sin-
crètica i ben travada de diferents materials 
folklòrics. I més recentment, ha adquirit una 
certa condició d’ambaixada castellonenca, 
per exemple, amb la versió escènica la com-

Tombatossals: Castelló del món
Lluís Meseguer
Universitat Jaume I
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panyia Xarxa Teatre, amb les traduccions 
castellana i francesa, i també, amb el llarg-
metratge en dibuixos animats Gigantes. La 
leyenda de Tombatossals (2012), disponible 
en valencià, en castellà i en anglés, que cir-
cula al llarg del món.

Els personatges més rellevants, de fet, 
pertanyen a la rondalla de Joan de l’Ós, ben 
documentada en terres catalanes, balears i 
valencianes. Així, en les recopilacions popu-
lars de Joan Amades i Antoni Maria Alcover, 
i en les versions literàries d’Apel·les Mes-
tres, Josep Maria de Sagarra o Enric Valor, 
apareix el mateix esquema de personatges, 
és a dir, la força transformadora de la terra 
d’Arrancapins, el clima representat pel vent 
creatiu de Bufanúvols, l’eufemisme plujós i 
guerrer de Tragapinyols, l’entremaliat i in-
genu infantilisme de Cagueme; i amb noms 
semblants, Arrancapins o Arrabassapins; Gi-
ramuntanyes, Esclafamuntanyes o Escarda-
penyes; Bufanúvols o Bufim Bufaina; Apun-
terapareis, Plegallana, Passaponts  Sens 
dubte, pel que fa a aquest Tombatossals, 
pogué ser determinant la lectura per part 
del nostre autor, de les Rondaies mallorqui-
nes de mossén Antoni Maria Alcover, amb 
qui va col.laborar.

Es tracta, en definitiva, d’un dels contes 
més ben representats en la rondallística 
internacional, segurament d’origen orien-
tal. El protagonista, d’origen meravellós i 
tel·lúric, vinculat a una cova misteriosa o 
altres elements del paisatge, és protago-
nista d’aventures vinculades a una prince-
sa o personatge semblant, acompanyat de 
gegants representants de les forces de la 
natura.

Del conte se’n coneixen més de cinquan-
ta versions hispàniques, portugueses i llati-
noamericanes. En la tradició hispànica l’oral 
i la literària mesclades-, els personatges 
reben els noms de Juanillo el Oso, Arranca-
pinos, Allanacerros, Aplastacuestas, Aplana-
montes, Aplastapeñas, Arrancapeñas, Vuel-
cacerros, Tripero, Rueda de Molino, Carguín 
Cargón, Soplín Soplón, Oidín Oidón  Res-
sons literaris del personatge central es tro-
ben en romanços castellans, el Quijote, Lope 
de Vega, i entre les adaptacions literàries, es 
poden esmentar les de Fernán Caballero i 
Juan Fastenrath (en alemany, i traduït per 
Juan Valera). En època colonial s’empeltà a 

Llatinoamèrica, com revela la versió quítxua 
recopilada per Apolinario López.

Com a molt pròxima a la versió catalana, 
cal citar la versió occitana, amb els personat-
ges Jan de l’Ors, Vira-palets (o Roda-palets), 
Viramontanhas, Tòmba-buòns, al.ludida per 
Mistral al cinqué cant de la seua novel.la en 
vers Mirèio. Molt pròxima a aquella, la fran-
cesa, amb els noms Jean de l’Ours, Roue de 
Moulin (o Pierre de Moulin), Coupe Chêne 
i Porte Montagne (o Arrache-montagne). I 
entre la catalana i la hispànica, l’aragonesa, 
amb els noms de Chuan l’Onso, Arrancapi-
nos, Batemontes i Barbancha.

De tota manera, el conte es revela amb 
una gran capacitat sincrètica, és a dir, capaç 
d’atraure o reunir elements diversos. En al-
gunes tradicions, aquests apareixen solita-
ris: sense eixir de la Península, per exemple, 
el “Nuberu” asturià (conegut també com 
a “Xuan Cabritu”) no és sinó el nostre Bu-
fanúvols. Però, com s’ha dit adés, el conte 
presenta una gran projecció internacio-
nal. Basta esmentar la versió eslava, on els 
personatges se solen anomenar Vertogor 
(Tombatossals), Vertodub (Arrancapins) i 
Vertogez; per exemple, en la bella rondalla 
La bruixa i la germana del Sol d’Aleksandr 
N. Afanasiev.

En definitiva, el lector curiós no com-
prendria aquest conte de contes -i les seues 
elucubracions sobre la sirena reconvertida 
en dama dels somnis de l’heroi, i totes les al-
tres riquíssimes adherències de la imagina-
ció de l’autor- sense les referències mitolò-
giques i idealitzadores de la gegantització: 
l’Osiris egipci, l’Hyndra hindú, els Samsó o 
Goliat bíblics, el sant Cristòfol cristià, l’At-
las i l’Hèrcules grecs i tots els gegants en-
gendrats per Gea, o els jentillak bascos, o 
el Rübezahl alemany... En representació de 
tantes i tantes recerques sobre la intensitat 
i la projecció de Tombatossals, el lector con-
temporani de vocació internacional, trobarà 
una lliçó oberta sempre (i remet al recent 
llibre d’Alfonso Boix, De piedra y trueno. Mit-
lología y literatura en Tombatossals, 2019).

Per això, Tombatossals, en la seua be-
llesa i la seua humil grandesa, compartit 
socialment en la dialogant trobada activa 
d’institucions cíviques de tota classe, com 
la Colla del Rei Barbut, és alhora autèntica 
veu de Castelló, dels segles i del món.
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Tombatossals és fruit de l’amor en-
tre la “Penyeta Roja” i “el Tossal Gros”. 
Eixes dos muntanyes del terme muni-
cipal de Castelló de la Plana, es van co-
néixer quan van ser creades per la força 
dels moviments tectònics i han tingut 
una llarga vida, juntes i enamorades. 
Després de molts anys d’eixa amorosa 
relació, va nàixer el seu pobill “Tomba-
tossals”. Aquest es fruit de les muntan-
yes, però sempre ha tingut present la 
Plana, la mar, la platja, l’horta, la marjal 
i la ciutat de Castelló de la Plana. 

 Tombatossals passejava per la Pen-
yeta Roja i pel Tossal Gros, observant la 
geologia de roques sedimentaries, al-
gunes calcàries i unes altres d’arenísca 
ferruginosa que amb el seu color roig 
donen nom a la seua maternal muntan-
ya. La Plana, penetra cap a l’interior al 
nord de la Penyeta Roja i del Tossal Gros, 
en una partida que es diu la Joquera o 
Racó de la Torreta. La paraula Joquera 
fa al·lusió al fet de ser un paratge on 
s’ajoquen aus, a la posta de sol, en les 
vessants de les muntanyes, amagant-se 
en la garriga, per a passar allí la nit. En 
eixa partida trobem el barranc de la To-
rreta o del Baladre i a la part nord d’ell 
un tossal rocós amb molta verticalitat, 
que es diu el Tossal del Castellet, el qual 
arriba a una alçada d’uns 232 metres 
sobre el nivell de la mar. 

La Penyeta Roja, de 278 metres d’al-
tura i el Tossal Gros de 357 metres so-
bre el nivell de la mar, han vist com les 
persones han estat en el seu territori, 
així com en els seus voltants. Els ha-
bitants de l’edat del bronze, ja fa vora 

3.500 ó 4.000 anys, van aprofitar al-
gunes covetes que allí hi ha, al peu del 
Tossal del Castellet, al nord del barranc 
de la Torreta. En eixes covetes van fer 
enterraments i a l’any 1926 el professor 
Francesc Esteve ja va assenyalar l’exis-
tència de restes òssies i de ceràmica en 
eixes covetes. 

En la cimera del Tossal Gros també 
es troben les restes arqueològiques 
d’un poblat fortificat de l’edat del bron-
ze. 

En el segle IX i fins al segle XI, va ha-
ver al capdamunt del penyal del Tossal 
del Castellet una fortificació medieval, 
sobre un replà d’escasses dimensions, 
delimitat per parets verticals. Es tracta 
d’una construcció defensiva menuda 
adaptada a les irregularitats de les ro-
ques. De fet hi ha llenços de maçoneria 
de pedra que semblen eixir de les ma-
teixes roques naturals. Hi ha una torre 
de planta circular lligada al conjunt. 

Des de la Penyeta Roja i des del 
Tossal Gros es pot veure mirant cap 
el nord-est la Torreta Alonso. Aquesta 
torreta és una construcció de caràcter 
defensiu del segle XVI, de planta sensi-
blement quadrada. 

És un volum prismàtic i de planta 
rectangular, que té la façana principal 
mirant a l’est, cap a la mar. Conta amb 
obertures per a il·luminació, ventilació 
i vigilància. Es poden observar els mer-
lets en la part alta i conserva el matacà 
a dalt de l’entrada principal. 

El paisatge dels orígens del nostre 
jove Tombatossals ha sofrit transfor-

La Penyeta Roja i el Tossal Gros, 
pares de Tombatossals 
Emilio Segarra Sancho
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macions a causa de les accions de les 
persones al llarg del temps. En eixes 
muntanyes, en la prehistòria, proba-
blement hi havia, al menys en part, un 
bosc de carrasques, però la presència 
significativa d’aquesta espècie d’arbre 
fa molts anys que va desaparèixer. Ara 
hi dominen, entre els arbres, el pins (pi-
nus halepensis) que van envaint el te-
rritori. Es veu que l’amic Arrancapins 
fa temps que no actua per aqueixos 
paratges. El monte baix, tipus garriga 
té una notable extensió, amb espècies 
com el llentiscle (pistacea lentiscus), 
el coscoll (quercus coccifera), la botja 
blanca (anthyllis cytisoies), l’espí negre 
(rhamnus lycioides), l’alarden (rhamnus 
alaternus), el margalló (chamaerops 
humilis), l’arborçer (arbutus unedo) i al-
tres especies. 

El jove Tombatossals gaudia de les 
úniques palmeres autòctones de la pe-
nínsula ibèrica, que son el margallons, 
no tan sols amb la vista sinó també amb 
el gust. Ja que li agradava menjar el seu 
nucli tendre i blanquet. El nostre pro-
tagonista va observar, com pujava gent 
a per els seus estimats margallons, no 
sols per a menjar sinó també per a uti-
litzar les fulles per a fer matalassos i al-
tres coses com graneres. Els margallons 
femella fan uns dàtils, que es coneixen 
a Castelló com “dàtils de gos”. Aquests 
són uns dàtils comestibles però aspres. 
Tragapinyols, un dels amics del nos-
tre bon gegant, menjava d’eixos dàtils 
i utilitzava els pinyols com a munició. 
Desprès d’ingerir-los els disparava amb 
força per un lloc que vostè amic lector 
podrà imaginar. 

Les seues paternals muntanyes li 
oferien a Tombatossals aliments, i no 
tant sols les garrofes de les abundants 
garroferes, que li encisaven pel seu 
tronc de formes retorçades i foradades 
tan embruixadores. També altres plan-
tes comestibles com els espàrrecs sil-
vestres de l’esparreguera punxosa (as-

paragus horridus), o d’altra espècie no 
punxosa (asparragus officinalis). 

També el gegant i els seus menjaven 
els fruits de l’arboç (arbutus unedo). Els 
arboços que a la tardor tenen els fruits 
vermells i dolços, al mateix temps que 
trauen flors iniciadores d’un nou ci-
cle vital. Quan Tombatossals i els seus 
amics menjaven arboços amb excés 
arribaven a tenir una espècie d’embria-
guesa, ocasionada per menjar excessiva 
quantitat d’arboços massa madurs. 

També podia collir el noble gegant, 
per la generositat dels seus progeni-
tors, les fulles de garrofera mascle (ce-
ratonia silicua) que es sol ficar a l’ama-
niment de les olives partides a l‘estil de 
Castelló, junt a la sal i la saborija (satu-
reja montana). També prenia el nostre 
gran amic el raimet de pastor (sedum 
sediforme), el qual podia menjar en sal-
morra. Quan se li acabava la pasta de 
dents utilitzava el làtex de la matissa 
(pistacia lentiscus) i el feia servir de 
dentífric. 

La Penyeta Roja i el Tossal Gros pro-
veïen al seu fill de les plantes que ne-
cessitava. Quan al nostre amic li feia 
mal la panxa, seguint la tradició de 
Castelló, li preparaven una infusió de te 
de muntanya (Jasonia glutinosa), que 
creix preferentment en les roques. Si 
el nostre protagonista estava refredat 
li preparaven una infusió de timonet 
(Thymus vulgaris). El dia que se pegava 
un colp i tenia una inflamació, li ficaven 
un emplastre d’olivarda també conegu-
da com a jolivarda (inula viscosa). 

 També es poden trobar a la Penyeta 
Roja i al Tossal Gros plantes que es pres-
ten a bromes. Com feien alguns xiquets 
de Castelló fa anys, es poden menjar els 
fruit dels lledoners (celtis australis), els 
lledons, i fer servir els seus ossos com a 
munició d’un canut de plomer de canya 
(arundo donax). Una broma molt pro-
hibida era untar les figues collides de 
les figueres (ficus carica), que també hi 
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ha per eixos enderrocs, amb el suc de la 
planta moc de gall “thymelaea hirsuta”, 
que els produïa un allargament de ven-
tre indomable. Tal vegada desprès d’un 
temps d’eixa horrible purga els nostres 
amics tingueren ganes de gaudir de la 
beguda coneguda en Castelló com a 
sarsa, que es podia degustar fa unes 
dècades en els bars de les nostres co-
marques i que es pot elaborar a partir 
de la rail d’una planta la sarsaparrella 
“smilax aspera”, que creix abundant-
ment per eixes muntanyes. 

Tombatossals també rebia dels seus 
pares flors. En primavera preferia un 
ram de flors grogues de Boja blanca 
(anthyllis cystoides), a l’estiu les flors 
blanques de l’herba santjoanera (loni-
cera implexa) y de les grogues de l’ore-
lla de llebra (phlomis lychnitis) a la tar-
dor gaudia de les flors rosades del bruc 
(erica multiflora). També. a la tardor i 
l’hivern les flors blaves de la foixarda 
(globularia alypum) y de la perfumada 
garlanda (lavándula dentata), al final 
de l’hivern les flors blanques del marfu-
ll (viburnum tinus). Quan volia sentir a 
més una agradable aroma collia romer 
(rosmarinus officinalis). 

Malauradament succeïa algunes ve-
gades que es puntxava amb les espi-
nes d’algunes plantes, com l’espí negre 
(rhamnus lycioides) i d’altres. Un dia 
es va punxar amb l’espí negre i va dir: 
Aquesta planta si que té mala punxada, 
que et quedes adolorit molt de temps!. 

En el transcurs dels anys i el temps, 
van desaparèixer quasi tots els arbres 
autòctons, perquè el cultiu de les ga-
rroferes i l’aprofitament de les plantes 
de la garriga per als forns de la ceràmi-
ca va ocasionar que es desforestaren 
les nostres muntanyes. Tombatossals 
ho va veure i també ho podem observar 
nosaltres en les fotografies aèries que 
van fer els americans l’any 1956, on la 
Penyeta Rotja i el Tossal Gros ja no te-
nien pràcticament vegetació natural i 

eren garroferals en la seua major part. 
Tombatossals de menut podia jugar 

en zones d’arena que durant anys van 
ser lloc d’extracció, d’un material que 
feien servir les persones de Castelló per 
a escurar, “ la terreta d’escurar”. D’altra 
banda el nostre jove amic es va poder 
banyar en la llacuna que es formava als 
peus del tossal de El Castellet. 

En la Torreta Alonso, el jove Tom-
batossals veía com altres joves anaven 
a menjar la mona de Pasqua. Eixa era 
un costum molt popular entre les per-
sones de Castelló fins als anys seixanta 
del segle passat. 

Construccions històricament hi ha-
via ben poques en la Penyeta Rotja i el 
Tossal Gros, cal citar el Mas de Peret al 
sud de Penyeta Roja. 

 El temps va transcórrer i a princi-
pi dels anys seixanta del segle vint, la 
transformació agrària i la mecanització 
del camp, va comportar una dràstica 
disminució dels animals per a treba-
llar la terra. Cavalls, mules i rucs van 
ser substituïts per maquinària. A con-
seqüència d’aquest fet el cultiu de les 
garroferes va decaure, encara que es va 
mantenir l’estima del garrofí per a ela-
borar productes integrants d’aliments, 
com els gelats. 

En 1974 es va constituir una societat 
civil amb l’objecte de la captació, eleva-
ció i aprofitament de les aigües d’un 
pou que es va construir en el buidatge 
que, en la Penyeta Roja, havia ocasionat 
l’extracció de pedra per a la construcció 
de la caserna del regiment Tetuán XIV. 
Aquest pou va donar aigua no sols per 
regar camps de cultiu, sinó també per 
permetre que es construïren urbanit-
zacions. Van sorgir tres urbanitzacions 
anomenades: Penyeta Roja, Tossal Gros 
i Racó de la Torreta, on viuen moltes 
persones emparats pels pares de Tom-
batossals i amb gojós contacte amb la 
natura. 
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El dia 23 del passat mes de desem-
bre, el programa Saber y ganar de RTVE, 
sí, sí aqueix presentat per l’incombustible 
Jordi Hurtado, va tindre un marcat caràc-
ter  castellonec. Castelló en la televisió, i 
en un concurs que compta amb una gran 
audiència, i que va estar dedicat a la figu-
ra mitològica de Tombatossals, el gegant 
més nostre, el que recull les essències de 
la gènesi de la nostra ciutat. La periodista 
de La Vanguardia, Lorena Montón, va ser 
l’encarregada de relatar per als teleespec-
tadors qui és Tombatossals «un gegant a 
qui s’atribueix la fundació de Castelló de 
la Plana». Un gegant, la gènesi del qual és 
fruit del «esfondrament de dues muntan-
yes, Penyeta Roja i Tossal Gros, que serien 
els seus pares, després d’una intensa tem-
pesta, un fenomen climatològic en el qual 
van intervindre tots els vents de la zona 
menys la Tramuntana, amb la participació 
de  Bufanùvols, ‘el  soplador’  , qui després 
es convertiria en un amic inseparable de 
Tombatossals».

Montón va continuar afirmant que 
el gegant va destacar «per ser de caràc-
ter afable i de molta bonhomia, i que vi-
via amb el seu grup d’amics a la Cova de 
les Maravelles». «Un grup d’amics format, 
a més de  Bufanúvols,  per Arrancapins  (el 
forçut),  Tragapinyols  (l’escatològic) i  Ca-
gueme  (el voluntariós), i tots ells éssers 
amb poders de la naturalesa que els feien 
especials».

El relat de la periodista va continuar 
contant que un dia «el Rei Barbut, el mo-
narca de la zona, els va demanar ajuda en 
una sèrie de contenciosos que tenia pels 
seus territoris, i Tombatossals i els seus 
amics no van dubtar a acudir al rescat». 
Montón, a més a més, recorda a l’autor de 
la llegenda, Josep Pasqual Tirado, que va 
publicar el llibre en 1930.

La narradora de Saber i ganar evoca 
a un Tombatossals de «grans sentiments 

que també es va enamorar». Ho va fer de 
la Serena de la Mar, una «sirena que li va 
furtar el cor i a la qual el gegant li dedica-
va belles cançons». «Es diu, fins i tot, que 
el gegant va crear el Pinar del Grau per a 
regalar-li’l a la seua estimada».

«Com en tota bona història d’aventures, 
Tombatossals té el seu enemic, al qual ha 
d’enfrontar-se, el príncep Garxolí, un mal-
vat que vol annexionar totes les terres que 
estan baix domini del Rei Barbut per a així 
poder demanar la mà de la Infantona Me-
rilde», explica Lorena Montón en la seua 
al·locució televisiva, que també comenta el 
llegat de Tombatossals a la ciutat de Cas-
telló, com la seua aparició en la cavalcada 
del Pregó, en les Festes de la Magdalena, la 
creació d’un concurs de literatura infantil i 
d’una carrera popular que se celebra cada 
any. «El seu nom bateja, també, un centre 
escolar», incideix una Lorena Montón que 
es refereix, així mateix, a les «diverses es-
cultures, tant d’ell com dels seus amics, re-
partides per la ciutat». «L’estàtua de Tom-
batossals fa honor a la seua condició de 
gegant, ja que medeix 20 metres d’alçada 
i pesa 20 tones». «De fet, és considerada 
com l’escultura d’acer més gran d’Europa», 
va explicar en RTVE Montón, qui cita a l’au-
tor de l’obra, Melchor  Zapata, i el lloc on 
podem trobar-la, l’Avinguda de Lledó, a la 
glorieta amb el carrer María Rosa Molas.

I de la importància de Tombatossals, la 
comunicadora assenyala que «s’ha volgut 
reflectir la llegenda en la pantalla amb Ge-
gant, un llargmetratge subvencionat per 
l’Institut Valencià de l’Audiovisual i la Cine-
matografia, en el qual va treballar, en el dis-
seny dels personatges, Harald Sipermann, 
animador de grans èxits de Disney, com 
ara Roger Rabbit, Tarzán  i Mulan. Castelló 
en Radiotelevisió Espanyola. Tombatossals 
en Saber y ganar. Més Castelló. Més Tom-
batossals. Més llegenda. Senyals d’identi-
tat de la ciutat turquesa i taronja.

Tombatossals en RTVE
Vicente Cornelles Castelló
Escriptor i periodista
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«La Filla del rei Barbut», és un retaule 
escènic en vers, original del farmacèutic, 
historiador i poeta Manuel Segarra Ribés, 
amb proemi i colofó rimats de Bernat Ar-
tola, inspirada en la Contalla «Tombatos-
sals» de Josep Pascual Tirado i musicada 
per la compositora Matilde Salvador. Fou 
oficialment posada en escena en el Tea-
tre Principal de Castelló, el dia 31 de Març 
de 1943. L’estrena va conformar una so-
lemne i guarnida òpera, auspiciada per 
la Societat Filharmònica i en la que van 
intervindre com a solistes els tenors An-
tonio Cortis i Vicente Martí, les sopranos 
Carmen Andújar i Emilia Muñoz, el barí-
ton Manuel Rodrigo i el baix Antonio Sa-
les, amb l’orquestra de Castelló, reforçada 
per alguns professors de l’orquestra de 
València, dirigits tots pel mestre Vicente 
Asencio, qui va assumir la instrumentació 
de l’obra.

La novel·la mítica «Tombatossals» del 
llaurador il·lustrat José Pascual i Tirado 
(«Pepe Mirona») va ser impresa en una 
encisera edició l’any 1930 i, des del mo-
ment mateix de la seua publicació, va sig-
nificar una exaltació paisana d’identitats 
elevades a la categoria de símbols, sense 
perdre per això el tarannà del paisatge i 
del paisanatge pairal. 

Sens dubte, el sentiment d’esperit de 
consonància amb la història i els costums 
de Castelló, s’havia desenvolupat des 
que, en 1920, es creara la Societat Cas-
tellonenca de Cultura, per part d’un grup 
d’intel·lectuals de clares idees, i invete-
rat amor per la seua terra, molts d’ells de 
gran altura literària i científica en les seu-
es investigacions. Això va motivar la sèrie 
d’obres editades en les pàgines del seu 

butlletí i altres publicacions del seu sege-
ll, en gran manera dedicades a historiar, 
sense xovinismes de campanar, «casos i 
coses» del país. En este esperit cal enten-
dre l’aparició de relats i epopeies novel·la-
des com ara, «Seidía», «Fontrobada», 
«Bolangera de dimonis», «El cavaller del 
dubte», «Càstor i Elercia», sense oblidar 
les comèdies d’ambient rural de Pepe 
Barberá. Una efervescència de sentiment 
vernacle, bategava en l’ambient, condicio-
nat, en gran manera pel fet que en 1932 
s’havien firmat, en la seu de la benemèri-
ta societat cultural, Les Normes de Caste-
lló que suposaven la sistemàtica escrita i 
oral del valencià, segons els preceptes de 
l’Institut d’Estudis Catalans.

L’estrena familiar de 
«La Filla del rei Barbut»
Antoni Josep Gascó i Sidro
Cronista Oficial de la Ciutat

Voladoret d’Or 2006 
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El sentit de l’epopeia, -tan de moda 
des del període romàntic i més en la Re-
naixença on hi havia en la intel·lectualitat 
seqüeles del wagnerisme- sobre la base 
d’un molt intel·ligent simbolisme des-
criptiu costumista, tan ben estudiat per 
Lluís Meseguer, troba en «Tombatossals» 
un motiu immillorable per a mitificar am-
bients, costums i refranys, en un parnàs 
molt pròxim i afectiu. 

D’altra banda el regust per l’especta-
cle, com ho prova el que pocs anys des-
prés quallaria la singular i colorista caval-
cada del Pregó, i en concret per l’escènic, 
fermament sentit per Manuel Segarra, 
bon amic de Pepe Mirona, manifesta el 
que recomponguera el text adaptant-ho 
al teatre de guinyol. L’ús de locucions, 
modes i refranys populars, molts d’ells 
de burlesca intenció, dels que estaven 
presents encara en la parla del col·lectiu 
agrícola castellonenc, com en el llibre de 
Pascual Tirado, concedeixen al nou text 
de Segarra un simpàtic regust de paròdia.

Prolegòmens familiars

Quelcom que molt poca gent sap, i 
que el seu autor va escriure escrupolo-
sament, amb un rigor notarial, en el post 
escriptum original de la seua obra, és que 
prèviament al solemne debut en el Prin-
cipal, «La filla del rei Barbut», intitulada 
«retaule», es va oferir en estrena priva-
da en l’any 1939, el dia de l’Assumpció de 
la Mare de Déu d’Agost, en que la filla de 

l’autor celebrava la seua onomàstica, en el 
Mas de Guimerà en la castellonenca parti-
da de Benadressa. Ja llavors es comptava 
amb la col·laboració del pintor i miniatu-
rista Luis Sales Boli, per a confeccionar els 
decorats d’un teatret de guinyol de fusta, 
conformat pel propi autor del text, recol-
zat per algun dels seus molts amics «sa-
buts i manifassers». El vestuari dels tite-
lles, (amb els caps i les mans que el mateix 
apotecari, destre i manyós, havia confec-
cionat amb cartó, goma aràbiga i algeps, 
a la manera antiga) va ser confeccionat 
per Maria Lledó Segarra i la prestigiosa 
modista local Doloretes Carreguí, sent la 
música d’aquella primera representació 
original de Vicente Sales Rovira, fagot 
solista de la primera plantilla de la Banda 
Municipal de Castelló. Els personatges no 
cantaven i les diverses tonades musicals, 
que el bon fagot havia readaptat al pro-
pòsit del llibre, eren interpretades a l’uní-
son pels membres de la família Segarra i 
amics. 

Acabada la representació, Manolo 
Segarra va incloure un canvi en el final, 
reemplaçant els versos adjudicats al Rei 
Barbut per altres que recita Tombatos-
sals, sobre la música de la popular canço-
neta «A la run run, tabalet de fum» i ell els 
que es rendeix homenatge a Josep Pas-
cual Tirado autor de l’epopeia del gegant 
castellonenc, en la que s’inspira la versió 
escènica. El llibre mecanografiat del text 
literari, que és un verdader còdex miniat 
amb valor de manuscrit, on apareixen els 
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dibuixos dels decorats i les vinyetes amb 
els abillaments dels ninos del guinyol, in-
forma d’estos i altres detalls referents. 
També és molt d’agrair, la molt argumen-
tada informació d’Enrique Segarra, fill de 
l’autor del text que va deixar redactada 
una «historieta intima de la Filla del Rei 
Barbut» tan sentimental i afectuosa com 
documentada, font inapreciable de dades 
sobre este projecte.

Que l’obra va ser ben acollida, ho de-
mostra el fet que encara rebria una se-
gona representació que la sancionaria i 
la deixaria disposada perquè, donada la 
seua transcendència, es decidira oferir 
el text a una compositora que poguera 
valorar-ho en la forma adequada, amb 
la seua música. Esta segona versió, enca-
ra amb la partitura de Sales, es va donar 
el dia 24 de febrer de 1940, vigília de la 
festa de la Magdalena, en la seu de la So-
cietat Castellonenca de Cultura, amb mo-
tiu de la iniciació de les seues activitats 
després de la guerra civil. La crònica del 
dia següent del periòdic local «Mediterrá-
neo» assenyalava, amb una redacció molt 
de l’època: «la societat que va suspendre 
les seues activitats durant l›època de 
dominació marxista, va creure un deure 
el reprendre-les ara i dedicar un record a 
un dels seus socis fundadors difunt José 
Pascual Tirado.» 

La benemèrita institució cultural, tenia 
llavors la seua seu en la biblioteca públi-
ca municipal, instal·lada en el carrer Ma-
jor enfront de l’encara existent convent 
i església de Sant Agustí. Actualment, 
després d’altres ubicacions, ha tornat a 
emplaçar-se en este mateix local. D’esta 
manera «La filla del rei Barbut» s’unia in-
defectiblement a la cultura i a la festa del 
nostre poble, en la que també es donen 
història i llegenda. María Luisa Simó va ser 
la veu de la infantona Merilde; Rosita Ne-
bot va ser Josepa María; Bernat Artola va 
ser el Rei Barbut, Eduardo Codina, Bufanú-
vols; Angel Sánchez Gozalbo Arrancapins 
i Tombatossals el mateix Manolo Segarra. 
Van moure els ninos Vicent Sales, Manolo 
Peláez, Antonio Pascual, Enric Soler i Go-

des, Miquel Sánchis i els germans Pepe i 
Ramón Barberá. La nòmina de col·labora-
dors, molts d’ells signataris de les Normes 
de Castelló i assidus de l’habitual tertúlia 
en la rebotica de Manolo Segarra Ribés, 
era un testimoni del valuós i ampli planter 
intel·lectual de la Societat Castellonenca 
de Cultura del moment.

En la representació van estar presents, 
entre altres amics, Jaime Nos, Luís Revest 
i Salvador Guinot que van riure, de bona 
gana, les paròdies dels intèrprets que van 
imitar personatges típics de la societat 
castellonenca del moment i, inclús, a pro-
fessors, d’enlairat caràcter, de l’institut 
de batxillerat del què molts dels presents 
eren membres del claustre.

Especialment receptiu amb la repre-
sentació, va estar Bernat Artola, íntim 
amic de Manolo Segarra. L’insigne poe-
ta, d’espavilada intuïció, que havia escrit 
un nou proemi rimat per a esta segona 
representació, li advertia moltes disposi-
cions al text escènic, que parodiava la sin-
gular mitologia de Pascual Tirado. Ell va 
ser qui, en una conversació amb Matilde 
Salvador, li va proposar la viabilitat que 
servira de llibret per a una òpera, amb 
postulat pairal. L’emergent compositora 
castellonenca, l’obra de la qual tenia un 
assenyalat nacionalisme musical, va intuir 
també grans possibilitats a eixe argument 
i, de fet, es va il·lusionar immediatament. 
A la visita d’ambdós a Manolo Segarra, en 
la seua rebotica, va quallar el propòsit, a 
l’extrem que Matilde Salvador es va posar 
el mateix dia de la visita a llegir el text i 
a engiponar les primeres notes sobre el 
pentagrama.
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El camí de la tradició. 

«[...]I serà la veu del teu poble...», així 
és com Estellés continua el segon vers 
del seu destacat poema fent al·lusió a la 
identitat del col·lectiu i a la necessitat 
de mantenir el poble com a essència. La 
veu d’un poble s’assumeix, hui a dia, baix 
el nostre context, mantenint la tradició i 
exaltant la cultura i els valors autòctons 
però, també, creant, innovant i avançant 
amb la concepció de nous camins 
afluents als costums més arrelats. Ac-
tualment, hi ha gran mena de factors que 
pluralitzen la nostra cultura com són el 
canvi intergeneracional, la globalització 
i la interculturalitat. Aquests elements 
no estan renyits amb les tradicions però, 
com a societat que evoluciona, deguem 
tenir-los en compte per adaptar-les als 
canvis. El perquè és senzill: allò que no 
s’adapta al mitjà que l’envolta acaba 
per desaparèixer, extingir-se... Servisca 
d’exemple la música emprada a les revet-
les populars: què ocorreria si escoltarem 
encara la música dels anys 50 i ignora-
rem les noves cançons del moment? Les 
revetles es mantenen en concepte, però 
han evolucionat a favor dels temps i les 
noves generacions. Aquest fet tan senzill 
com és adaptar la música als temps ac-
tuals ho fem de manera sistemàtica i es 
deu a la adaptació del contingut al mitjà 
generacional. 

La tradició és sinònima de festa, men-
jar, música i costums, i tot això configura 
part de la cultura d’un poble i la identi-
tat que distingeix un poble. Encara que 
cal tenir en compte que la cultura pren 
forma quan s’estén en el temps una idea 
popular via un fil conductor: en el cas de 

la ciutat de Castelló, la figura del Tomba-
tossals. I es què aquest esser mitològic 
ha sigut fomentador d’històries, llegen-
des i art. Ha sigut -i és- una espècie de 
connector que ha llaurat simultàniament 
la tradició i el progrés. 

El Tombatossals ha servit d’inspiració 
a escriptors i artistes, i ha deixat entre-
veure què és allò que uneix un poble. És 
el cas de la novel·la Tombatossals (1930) 
de Josep Pascual Tirado que “enceta la 
tradició d’escriure sobre el gegant. Tot i 
que ja pel segle XV d.C. apareix referen-
ciat el naixement dels gegants a la Plana 
per Joseph Blay (atrib. s. XV), la imatge 
del bon gegant que hui es coneix tarda-
ria quatre segles en aparèixer. 

L’axioma de la cultura musical 
castellonenca: el Tombatossals
Pascual Gassó
Cronista Oficial de la Ciutat

Compositor, professor i gestor cultural
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 Tombatossals: inspiració musical al 
llarg de 100 anys. 

Al llarg del segle XX la figura del Tom-
batossals ha anat guanyant forma i pres-
tigi, sobre tot, com a símbol d’un poble 
reconvertit en ciutat. L’evolució artística 
que ha envoltat el Tombatossals ha do-
nat pas a mantenir la tradició i la mito-
logia viva, carregant-la de força i atem-
poralitat. Exemple visual d’aquest fet 
el podem trobar a l’escultura figurativa 
“Tombatossals” (2003) de Melchor Zapa-
ta en contraposició a l’aposta abstracta i 
conceptual de José Luís Yebra “Érase una 
vez” (1999): dos exemples d’evolució no-
cional de la tradició que envolta la figura 
clau d’aquest article. 

Per altra banda, la producció musi-
cal popular castellonenca també s’ha 
vist influïda per aquesta inspiració. Se-
guidament, es presenta una cronològi-
ca de referències a la figura del Tom-
batossals que, d’alguna manera, han 
donat continuïtat i evolucionat la lle-
genda del Gegant Bo aproximant-la als 
diversos públics: des de l’òpera fins al 
rock en valencià, nacionalment i inter-
nacional. 

L’any 1943, la compositora caste-
llonenca Matilde Salvador (1918-2007) 
compon l’òpera La filla del Rei Barbut, 
basada en els personatges de l’obra de 
Josep P. Tirado que, baix l’esclat del mo-
viment del nacionalisme espanyol iniciat 
per atribució a Felipe Pedrell, inclou me-
lodies, ritmes i escena tradicionalista i 
popular sense deixar de banda les propo-
sicions estilístiques i harmòniques que 
caracteritzen la seua obra: si pot resol-
dre un acord amb tres notes no ho farà 
amb quatre... 

L’any 1946, el director de banda i 
compositor José García (1897-1958) 
va compondre el pasdoble Rotllo i can-
ya, actual himne de les festes majors de 
Magdalena, amb lletra d’Àngel Sánchez. 
La lletra, així com la música, fa clara al·lu-
sió a la figura del 

Tombatossals: un salt d’octava i un de 

quinta per formar el “motiu Tomba Tos-
sals” 

(cc.76-80 y 84-88 de la partitura). 
Aquest fet recalca l’evident influència de 
la figura en la societat castellonenca. 

Anys 1970-80. El músic aficionat xi-
rimiter Miquel Mulet Ortiz (1926-1987), 
per aquell moment expresident de la 
Junta Central de Festes de Castelló, va 
compondre un cercavila de sis peces cur-
tes per a tres dolçaines i tabalet. Les sis 
parts que componen el cercavila són: 1. 
Bufanúvols (Crida), 2. Garxolí del Senillar 
(Ballet), 3. Arranca Pins (Saltiro), 4. Tom-
ba Tossals (Cançó), 5. Rei barbut (Marxa) 
i 6. Cagueme (Remat). Aquesta col·lecció 
fa referència a la festa i la tradició dolçai-
nera de la terra fent al·lusió a la mitolo-
gia. 

L’any 2009, el músic José Falomir 
(1931-2014) i el poeta Vicent Jaume Al-
mela (1958) van presentar l’obra Dotze 
Nadales Novelles per a Castelló de caràc-
ter costumista que pretenia formar part 
del repertori tradicional nadalenc de 
Castelló. Aquesta obra està escrita per a 
conjunt de cambra orquestral i veu so-
lista, i conté, entre els seus títols, la Na-
dala de Tombatossals, homenatjant a la 
figura mitològica incloent-la com a part 
essencial del ritual nadalenc. La poesia 
comença així: «Tombatossals volia al Xi-
quet nat al portal, fer-li ofrena d’estima 
en nit Santa de Nadal. [...]». Posterior-
ment, l’any 2014 el músic Ferran Badal 
crea la versió per a conjunt orquestral, 
cor mixt i veu solista baix el nom Nad-
ales de la Plana. L’any 2021, el compo-
sitor Pascual Gassó és l’encarregat de 
crear la nova adaptació per a banda, cor 
mixt, narrador i soprano solista, essent 
estrenada per la Banda Municipal de Cas-
telló. I, recentment, l’any 2022, el pianis-
ta Pedro Miguel Garrido adapta aquesta 
última versió per a piano, cor i soprano. 
Aquesta obra marca una nova tradició 
nadalenca a Castelló que, entre altres, 
exalta la figura mitològica del Tombatos-
sals com un personatge més de l’escena 
de la Nativitat. 
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L’any 2013, el compositor Diego Mon-
tesinos (1973) compon la música de la 
banda sonora original de la pel·lícula Gi-
gantes. La leyenda de Tombatossals del 
director Manuel J. García. Aquest llarg-
metratge va ser nominat a cinc Premis 
Goya l’any 2014, entre ells a “Millor Mú-
sica Original”. La creació d’aquesta pel·lí-
cula il·lustra la capacitat d’adaptació al 
mitjà audiovisual de la cultura folklòrica 
i popular d’un lloc concret que ha sobre-
passat els límits autòctons, deixant així 
que la història seguisca evolucionant. 

L’any 2016, el compositor Pablo Bas 
(1992) rebé l’encàrrec de compondre 
l’obra obligada de la quarta secció del 
certamen provincial de bandes de Cas-
telló. Aquesta obra escrita per a banda 
simfònica d’estil descriptiu en forma de 
poema simfònic, porta per títol Tom-
batossals, inspirada en la història del 
Rei Barbut. L’obra recull aquest nom per 
l’experiència de l’autor a la ciutat de Cas-
telló quan visitava la gran escultura del 
Tombatossals als seus passejos de des-
cans de l’estudi al Conservatori. 

L’any 2017, el compositor Pascual 
Gassó (1995) compon l’obra per a piano 
Suite Española. Siete ritmos españoles. 
Aquesta suite conté els títols: 1. “En un 
lugar de la 

Mancha...”, 2. Canción gaditana, 3. Jot-
ica Aragonesa, 4. Al sol de Extremadura, 5. 

Cançó de Llevant, 6. El Tombatossals, 7. 
“... de cuyo nombre no quiero acordarme”. 

L’obra consisteix en una dansa còmi-
ca-macabra que emula el rodatge d’una 
pedra que trenca a Tossal Gros i que re-
dola fins caure a la Plana degut al pas 
del gegant: naixement i final de la pedra 
com a element conceptual del principi i 
final d’aquelles coses efímeres. 

Aquesta peça està inclosa al reperto-
ri d’estrena de l’any 2023 de la pianista 
internacional Nélida Sánchez (Argenti-
na) i quedarà registrada en el seu pròxim 
àlbum d’estudi. En aquest enllaç podem 
escoltar la peça d’estudi: https://youtu.
be/FXL_C7DneYk 

L’any 2017, el compositor Ferran Ba-
dal (1949) compon l’obra La Conlloga, 
una obra entre la cantata i la represen-
tació teatral amb llibre de Miquel Peris, 
basat en els personatges de Tirado i que 
gira al voltant del Tombatossals. Aques-
ta composició té un gran caràcter peda-
gògic, enfocat als infants i adolescents i 
que porta la interdisciplinarietat de les 
arts com a bandera: uneix teatre, dansa, 
música i arts plàstiques. 

Per altra banda, la figura del Tom-
batossals també ha inspirat cançons de 
diversos grups valencians: l’any 2013, el 
grup de música en valencià “Almorranes 
Garrapinyaes” va incloure al seu àlbum 
Homes, homenets i cagamandurries la 
cançó Tombatossals, amb un estil de mú-
sica rock valencià. L’any 2018, el grup de 
música familiar en valencià 

“Trobadorets” va incloure al seu quart 
treball discogràfic A xalar! la cançó Tom-
batossals que narra la història del naixe-
ment del gegant. L’any 2020, el cantau-
tor Marcel “el marcià” presenta el seu 
àlbum infantil Balla, balla. En aquest disc 
inclou la dansa Tomba Tossals. Aquesta 
cançó és d’estil rítmic i referència el nom 
del gegant com un patró per acompan-
yar les instruccions del ball. 

 
Semicadència del Tombatossals 

La cultura evoluciona, i ho ha fa jun-
tament amb la tradició d’un poble: naix, 
creix, es reprodueix i, inclús, pot morir. 
La idea de que la cultura és perenne ens 
nega avançar com a societat. Cal mante-
nir la tradició, la mitologia, els costums, 
però n’és imperatiu que la cultura enfile 
un camí sense prejudicis i no es corrom-
pa per pensaments absolutistes inamo-
vibles. Cada inspiració musical que els 
compositors i compositores han anat 
explorant a través de l’axioma del Tom-
batossals ha permés mantenir i, més im-
portant encara, evolucionar la veu d’un 
poble: la veu de Tombatossals, la veu de 
Castelló. 
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Els Socis
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Les nostres imatges
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Colla
tancada
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Lectura del Tombatossals 
al Molí la Font
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Monòlit homenatge al 
naixement de Tombatossals
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Programació
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MADRID - FERRANDO - TRAVER

ABOGADOS

Enmedio, 91 - 1º
12001 Castellón
Tel. 964 24 16 17
Fax 964 25 66 56

www.mfabogados.com
mfabogados@mfabogados.com
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PROGRAMACIÓ 
MAGDALENA 2023
COLLA DEL REI BARBUT

DIVENDRES 10 MARÇ

21:00 h.
En els salons del Casino Antic recepció dels Voladoret d’Or; 
Regina de les festes, autoritats, socis i convidats.

21:30 h.
Sopar i entrega del Voladoret d’Or 2023 a Tombatossals 
continuació “Ball i festa” als salons del Casino.
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Tel: 964 33 65 86 - jconsultores@jconsultores.es
Plaza la Vila, 8 1º | 12540 Vila-real (Castellón)

www.jconsultores.es

NADA ES SEGURO
TU SEGURO SI...

Protege a lo que más quieres
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DISSABTE 11 MARÇ

12:00 h.
Obertura del cau de la COLLA DEL REI BARBUT.

12:05 h.
“MAÑANEO” DEL REI BARBUT: Obertura de la carpa de la 
Plaça de les Aules amb l’actuació de l’orquestra LA KINKY 
BAND.

13:30 h.
Dinar al cau de la Colla per a tots els participants en el Pre-
gó, servit per Mesón los Alfares. Olla de la plana.

16:00 h.
Participació dels socis de la COLLA DEL REI BARBUT en el 
Pregó 2023.

18:00 h.
“TARDEO” DEL REI BARBUT, a la Plaça de les Aules amb 
l’actuació de LA KINKY BAND.

23:30 h.
REVETLLA DEL REI BARBUT, en la Plaça de les Aules actu-
ació de l’orquestra CENTAURO.
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DIUMENGE 12 MARÇ

8:30 h.
Desdejuni en la Tasca de la colla amb figues i barretxa.

9:00 h.
Eixida amb la Romeria de les canyes fins l’ermitori de la 
Magdalena.

10:30 h.
Recepció en el Mas del Moro Llopis amb degustació de tor-
rà de carn pel magnífic chef Traver i pinxes.

15:00 h.
Paelles a la Plaça de les Aules per tres equips dels millors 
chefs especialistes de la Colla.
Posteriorment “tardeo” al local.

18:00 h.
“TARDEO” DEL REI BARBUT, a la Plaça de les Aules amb 
l’actuació de THE LORIAN.

23:00 h.
REVETLLA DEL REI BARBUT, en la Plaça de les Aules actu-
ació de RESILIENTES.
DJ.
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Indumentaria tradicional y complementos. 

 Blusas negras especiales réplicas de las ant iguas. 
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DILLUNS 13 MARÇ

9:45 h.
Concentració dels participants en el Pregó infantil al car-
rer Sant Roc de Castelló, cantó Cáritas.

10:00 h.
Participació de la COLLA DEL REI BARBUT en el PREGÓ 
INFANTIL 2023.

13’00 h.
VERMUT BARBUT en el local, amb actuació de Juanjo Car-
ratalá.

15:00 h.
A les Aules dinar per a socis i convidats servit per Mesón 
los Alfares.

18:00 h.
“TARDEO” DEL REI BARBUT: En les Aules, actuació musi-
cal de MALA IDEA.

21:30 h.
Sopar al cau de la colla, servit per Mesón los Alfares.

23:00 h.
REVETLLA DEL REI BARBUT: Actuació de TARANTO.
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DIMARTS 14 MARÇ

9:00 h.
Convocatòria a tots els socis en el ‘Parc del Jocs tradicionals’ del 
Segon Molí, per ajudar en el concurs de paelles. Esmorzar per als 
treballadors.

12:00 h.
XXXI CONCURS DE PAELLES INTERCOLLES, organitzat per la CO-
LLA DEL REI BARBUT.

14:15 h.
Visita de la Regina de les Festes i la seua Cort d’Honor al XXXII 
CONCURS DE PAELLES INTERCOLLES. 

14:30 h.
Dinar de la paella monumental del REI BARBUT per a tots els so-
cis, acompanyants, amics, col·laboradors i patrocinadors.

15:00 h.
Lliurament dels premis del XXXII CONCURS DE PAELLES INTER-
COLLES de la COLLA DEL REI BARBUT.

18:00 h.
“TARDEO” DEL REI BARBUT, amb l’actuació musical de JARANA.

21:30 h.
Sopar al cau de la Colla, servit per Mesón los Alfares.

23:00 h.
A les Aules, actuació musical del grup KASPAROV.
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Tel: 964 33 65 86 - jconsultores@jconsultores.es
Plaza la Vila, 8 1º | 12540 Vila-real (Castellón)

www.jconsultores.es

NADA ES SEGURO
TU SEGURO SI...

Protege a lo que más quieres
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DIMECRES 15 MARÇ

9:30 h.
En el cau de la Colla, “Esmorzar al Rei Barbut”: ous fregits, 
sardina de bota, tomata i pebrera. Salvo nova opinió dels 
cuiners.

13:00 h.
VERMUT BARBUT amb Juanjo Carratalá.

15:00 h.
A les Aules, dinar per a socis i convidats, servit per Mesón 
Los Alfares.

18:00 h.
“TARDEO” DEL REI BARBUT, a les Aules, actuació de VA-
LIENTE BOSQUE.

21:30 h.
Sopar al cau de la colla, servit per Mesón los Alfares. 

23:00 h.
REVETLLA DEL REI BARBUT, amb l’actuació musical de 
AMOR DE MADRE.
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ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO Nº11 DE CASTELLÓN 

Admón. Lotería nº11 Aquí pagamos  
tus papeletas 

 admonloteriala11    la11@loteriacastellon.es        www.loteriacastellon.es        Mayor, 81          12001 Castellón              
 

Infórmate 
964 22 38 95 
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DIJOUS 16 MARÇ

9:30 h.
En el cau de la Colla, “Esmorzar al Rei Barbut”.

13:00 h.
VERMUT BARBUT amb PALOMA GONZALVO

15:00 h.
A les Aules, dinar per a socis i convidats, servit per Mesón 
los Alfares.

18:00 h.
“TARDEO” DEL REI BARBUT, a les Aules, actuació musical 
de VUDÚ.

21:30 h.
Sopar al cau de la colla, servit per Mesón los Alfares.

23:00 h.
REVETLLA DEL REI BARBUT, amb l’actuació musical de 
LOS SIMPLES.
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www.cafe56.es

El arroz 
que te gusta

en tu Café
        favorito 

Avd. Rey Don Jaime nº 56964046781  I

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

adaptacion faldon arroz.pdf   1   30/1/23   12:30

Grúas Tomás S.L.
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DIVENDRES 17 MARÇ

9:30 h.
En el cau de la Colla, “Esmorzar al Rei Barbut”.

13:00 h.
VERMUT BARBUT amb Juanjo Carratalá.

15:00 h.
A les Aules, dinar per a socis i convidats, servit per Mesón 
los Alfares.

18:00 h.
“TARDEO” DEL REI BARBUT, a les Aules, actuació musical 
de KONECTA 80s.

21:30 h.
Sopar al cau de la colla, servit per Mesón los Alfares.

23:00 h.
REVETLLA DEL REI BARBUT, amb l’actuació musical de 
FIVE COVER BAND.
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EL AUTÉNTICO ARROZ DE  
VALENCIA CON

DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

www.arrozdacsa.com
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DISSABTE 18 MARÇ

9:30 h.
En el cau de la Colla, “Esmorzar al Rei Barbut”.

12:00 h.
MAÑANEO DEL REI BARBUT, a les Aules amb actuació mu-
sical.

14.30 h.
A les Aules, dinar per a socis i convidats, servit per Mesón 
los Alfares.

15:30 h.
Repartiment de rams i eixida per assistir a la OFRENA DE 
FLORS a la MARE DE DEU DEL LLEDÓ.

18:00 h.
“TARDEO” DEL REI BARBUT, a les Aules, amb l’actuació 
musical de VETERANOS (TRIBUTO A LOQUILLO).

21:30 h.
Sopar al cau de la colla, servit per Mesón Los Alfares.

23:00 h.
REVETLLA DEL REI BARBUT, amb l’actuació musical de 
ARTISTA NACIONAL + RELISIENTES + LOBO DJ.
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IMPREMTA
SERIGRAFIA
ETIQUETES

MARXANDATGE

POL. PI GROS II, NAVE 37 - 12005 CASTELLÓ 
Tel. 667 741 311 - 610 903 349

imprenta@imprentarosell.com - www.imprentarosell.com
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DIUMENGE 19 MARÇ

14:00 h.
Paelles a la Plaça de les Aules per tres equips dels millors 
chefs especialistes de la Colla.

16:00 h.
Eixida des d’el cau de la Colla per anar a la correguda de 
bous.

20:00 h.
Comiat a la Tasca del REI BARBUT … fins l’any que ve!

21:30 h.
MAGDALENA VÍTOL!

Els actes de la programació podran veure´s alterats segons 
la situació del moment.

BON PIT BON CÀNEM!
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Fins l’any que ve

Bon pit, bon cànem!
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Himne de la nostra colla


