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Cor de la Ciutat, el batec magdalenero
Les nostres festes són cultura, tradició, solidaritat, esforç, trobada, alegria i estima. Són algunes dels principals senyals d’identitat ciutadana de les Festes de la Magdalena, arrelades des de
fa dècades en la memòria col·lectiva d’una ciutat que, a més, va celebrar al setembre de 2021 el
770 aniversari de la seua fundació. Som una ciutat que continua caminant cap al seu futur sense
perdre la seua història, la seua identitat, aqueixes arrels que ens van fer poble, una gran poble.
Les Festes de la Magdalena de 2022 seran un autèntic esclat de llum, alegria, convivència i
estima. Des que començara aquesta prolongada i greu pandèmia, les nostres festes de 2020 van
quedar suspeses, també les de 2021, com ha estat suspesa la nostra vida i la de molts castellonencs que han patit la malaltia i la pèrdua de sers estimats.
Quan se celebre el primer acte de Magdalena 2022 serem un poble unit i emocionat, sentint
que Castelló renaix després de llargs mesos d’incertesa, dificultats, sofriment, dolor i tristesa. En
els nostres cors viuran els qui es van anar, els qui han sigut part important del nucli de la festa.
Magdalena sou vosaltres, els qui cada any us dedicau a treballar i col·laborar per a crear les
vostres gaiates, per a organitzar la vostra participació en la setmana gran, per a promoure la
convivència en el sector, en el barri.
La Gaiata 7, Cor de la Ciutat, és un sector que defineix, precisament, el cor de la nostra festa.
Aqueix batec magdalenero que tornarem a viure aquesta primavera, encara que amb restriccions,
però amb tota la il·lusió i esperança. Cor de la Ciutat representa aquests valors castellonencs, el
treball, esforços, compromís i alegria. La llum de la Plaça Cardona Vives brillarà com mai aquesta
Magdalena.
Ara, ens preparem per a viure les festes de la Magdalena 2022 amb tota l’emoció continguda
i les ganes de compartir els somnis d’aquests dos anys. Desitgem que es complisquen totes les
nostres il·lusions. Com a alcaldessa de Castelló vull desitjar-vos que aquest futur pròxim de la
nostra festa arribe carregat d’esperança i alegria.
Magdalena Festa Plena!

Amparo Marco
Alcaldessa de Castelló
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Gaiata 7, la llum del Cor de la Ciutat
Les festes de la Magdalena són l’espai de convivència més intens i entranyable de Castelló.
Durant aqueixos dies la ciutat es transforma perquè els seus habitants confluïsquen en un ambient colorista, emblemàtic i festiu. Aquesta experiència no seria la mateixa sense les comissions
dels sectors festers, les colles i altres col·lectius culturals que són l’ànima de la Magdalena. I, per
descomptat, sense les Gaiates, els monuments que ens recorden cada any la tradició i la història
dels nostres avantpassats.
Les Festes de la Magdalena de l’any 2022 seran una vibrant realitat després de dos anys
sense celebrar la nostra setmana gran. Tornarà la llum que ens acompanya “de la antigor per
lluminosos camins”.
Les Festes de la Magdalena són singulars, pròpies, molt participatives i, per descomptat, emotives. En els nou dies que celebrem Magdalena conflueixen sentiments castellonencs que ens
defineixen i que marquen a les gaiates com a grans espais de trobada, germanor i de celebració.
Hi ha gaiates que tenen un especial batec magdalenero i Cor de la Ciutat és una d’elles. Anys
de tradició i treball, de festa i d’esforços, de convivència i d’alegria. La Gaiata 7 continuarà compartint la seua llum pròpia, el seu treball i germanor. Un sector magdalenero que creix i que ens
aportarà el millor del seu treball i compromís.
Castelló és una ciutat amb ganes de festa, i la festa necessita que gent com vosaltres, aquelles
i aquells que des de les Gaiates, colles i altres col·lectius manteniu viva la festa. Des de l’Ajuntament tenim molt clar que la festa necessita del vostre alé.
En aquesta primavera de 2022 tornarà a brillar la llum de la nostra Magdalena, les llums de
la Gaiata Cor de la Ciutat que il·luminaran el treball d’una comissió entregada a les tradicions i a
la festa que tant volem els castellonencs.
¡Bones Festes!
Magdalena Festa Plena!

Omar Braina
Regidor de Festes i President del Patronat Municipal de Festes
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Les festes són importants per nosaltres, per molts motius. Són milers i milers les persones
que per tot arreu de la nostra ciutat viuen en primera persona qualsevol de les manifestacions
festives que tenen lloc a la nostra setmana gran. Totes aquestes persones han fet possible una
cultura festiva complexa i diversa que s’estén al llarg de tot l’any i que compartim amb un enorme
orgull amb els visitants que acudeixen per viure al costat de nosaltres una experiència única.
Amb la Magdalena de 2022 comença una història diària d’aventures, que té una varietat enorme de propostes impulsades pel món de la festa. Enguany la nostra ciutat per fí tornarà a convidar
a la festa a tot el món, encara que no hi siga com de costum. Música, gastronomia, pólvora, romeria, ofrena i com no, com a element diferenciador de les nostres festes, les gaiates.
La gent de la Gaiata 7 “Cor de la ciutat” treballa amb molt d’esforç per a expandir per tot el seu
barri la nostra estimada festa i donar-li als seus veïns les festes que es mereixen. El seu treball intens i desinteressat és sinònim de tradició, dedicació i de força, i possibilita que les nostres festes
passen de generació en generació per tal d’aconseguir que no es perden mai. I peça fonamental
en l’engranatge de la Gaiata set és la persona que és al capdavant, el seu president que demostra
la seua valia, implicació i il·lusió per les nostres festes.
Aprofitant aquestes pàgines, com a president de la Federació Gestora de Gaiates, vull agrair
el treball i esforç de totes i cada una de les persones que formeu part de la comissió de cor de
la ciutat. També estendre aquest agraïment als socis, veins i comerços col·laboradors del sector,
perquè son fonamentals per créixer i continuar la vostra tasca dins del “món de la festa”.
La Magdalena 2022 serà diferent, pero vol arribar a tots i a totes. La festa és diversitat, com
diversitat és el col·lectiu gaiater. Per això disfruteu al màxim d’una setmana plena d’actes multitudinaris on l’únic requisit és passar-s’ho bé, però sempre amb sentit comú i respectant les mesures sanitaries de seguretat. I és que des de l’alegria i la germandat, la festa i el treball, les gaiates
ens em convertit en els millors amfitrions de les nostres festes.

Esteban Gual i Ibanez
President de la Gestora de Gaiates
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En estos dos ultims anys, el Cor de la Ciutat, no ha deixat de bategar i ara qué s’apropa nostra tan esperada Setmana Gran, batega
amb força, passio i ganes de donar a aquest gran sector les festes qué
es mereixen.
Bones Festes!!!!

Alejandro Navarro i Canós
President de la Gaiata 7 - Cor de la Ciutat
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Estimats amics del sector del ‘’Cor de la Ciutat’’
Les Festes de la Magdalena commemoren els orígens de la nostra ciutat i cada
tercer diumenge de quaresma tots els castelloners i castelloneres eixim al carrer
per fer festa i rememorar aquell trasllat de la muntanya fins a la plana. Després
de dos anys consecutius fent aquesta commemoració des de casa, aquest any
Castelló es prepara per tornar a donar la benvinguda a la “nostra setmana gran”,
respectant les mesures pertinents, per amb molta estima i il·lusió.
El treball d’una comissió de sector és molt decisiva durant tot l’any i encara
més durant la nostra Setmana Gran. Des d’aquestes línies sols hem queda agrairvos tot el treball realitzat durant aquest temps de parèntesi i per seguir fent-ho
any rere any. Gràcies per la vostra entrega i dedicació desinteressada cap a la
nostra ciutat. Seguiu amb el mateix entusiasme, però sobretot, gaudiu i feu germanor.
Amb molta estima

Carmen Molina i Ramos
Reina de les festes de la Magdalena 2022
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Amics de la Gaiata 7, Cor de la Ciutat, com a tercer any consecutiu, torne a escriure unes paraules, com a Reina Infantil de Castelló, en el vostre llibre per a les nostres festes fundacionals,
que Castelló celebra aquest 2022 després de dos anys sense poder eixir a gaudir d’elles pels
carrers de la ciutat.
Després de tants mesos en el que el món de la festa està parat, sense poder vore els nostres
monuments pels carres, sense poder escoltar una mascletà ni olorear la polvora, sense escoltar
als musics tocar el rollo i canya o als dolçainers i tabaleters pels carrers animant a tota la gent
a gaudir de la festa, pareix que ara, que la vacunació ens diuen que resulta i que coneixem una
mica mes al virus, es pot començar a fer alguna coseta, i com no, ahí esteu els amics del “Cor de
la Ciutat”, preparant aquest llibret, amb idees i propostes per a começar a gaudir una mica de la
festa, sempre amb prudència.
Gràcies per continuar amb les nostres tradicions i mai perdre l’esencia del castellonerisme
que ens envolta. Gràcies per continuar creent en les nostres festes. Gràcies per participar en cada
acte que es programa i proposar nous reptes.
Gràcies a la vostra comissió per continuar després de dos anys, en els que els infantils ja no
som tant infantils i pot ser alguns ja no siga prioritat el ixir a una desfilada o anar vestits de castelloneres o castelloners en comte de gaudir amb blusa i tejanos tirar cohets per tot arreu, i les
corts majors, tenen altres preferències, com estudis o treballs que han seguit deixant de costat
per a gaudir de la nostra setmana i lluir la nostra indumentaria regional.
Segur que la nostra Plaça Cardona Vives aquestes festes tornarà a ser punt de trobada de
molts jovens i no tant jovens gràcies als vostres concerts que segur mantindran totes les mesures
que sanitat ens demana, ja que els Portalers al igual que tota la ciutat de Castelló ha donat exemple de seny i responsabilitat durant tota la pandemia i així continuarem.
Salutacions

Gal.la Calvo i Santolaria
Reina Infantil de les festes de la Magdalena 2022
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Delia Madrid Cont
reras
Fallera Major 2022

Alba Molina Pérez
Fallera Major Infa
nt

il 2022

Soraya Salah Al
-kharbutli i Bas
Presidenta

Pau Polo Gómez
Presidenta Infant
il 20

22

És un gran honor i tamb un privilegi per a mi, poder dedicar unes llinies a tots
elscomponents de la “Gaita 7”.
Quan dos ciutats germanes, unides pel sentiment que produeixen les seues
grans festes conjuminen llaços, com els que hem creat entre les nostres comissions, entens que la diferència entre ambes és a penes mínima.
Les dos festes denoten, alegria, sentiment, cultura, tradició i innovació a parts
iguals. En estos moments només puc dir-vos que la nostra comissió és més completa, gracies a la gran germanor que tenim en vosatres!!! Gràcies a això hem
conegut més de prop la vostra gran festa. Vos desitgem de tot cor poder gaudir de
una molt bona Magdalena 2022 i demostreu una vegada més, que la gran festa de
Castelló, ho és més si cap, gràcies a que vosatros romaneu en ella.
Vixca la Magdalena i Vixca Castello

Soraya Salah Al-kharbutli i Bas
Presidenta de la Comissió Ripalda Soguers
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De nuevo me siento delante del teclado con la intención de escribir un Saluda
a nuestros amigos de la Gaiata “Cor de la Ciutat”. Sin duda no es fácil, en estos
momentos no es fácil. Cientos de pensamientos se amontonan en mi cabeza, de
emociones, de recuerdos, y todos ellos contradictorios. Pulso las teclas con sentimientos encontrados, de ilusión y de temor. “¿Será esta vez, verdad? ¿Podremos
realmente disfrutar de nuestras ansiadas Fiestas en un entorno de Normalidad?”
Recuerdo con verdadera añoranza vuestra siempre impagable hospitalidad. Me
emociono al recordar la ofrenda, las noches en vuestro “Cao”, y como no, ese
aroma a fiesta que envuelve a Castellón durante la Magdalena. Y tecla a tecla, me
vuelven a la cabeza los mensajes de apoyo, y de ánimo que han viajado de una a
otra ciudad en estos tiempos de pandemia. Sí, ha sido duro para todos. Algunos
ya no podrán acompañarnos. Eso, es seguro lo peor. Pero al mismo tiempo, y
tecla a tecla, la Esperanza vuelve a ser la protagonista. “¡Seguro que sí, este año
sí!” Unidos todos los amantes de nuestras fiestas, con ilusión, y con las debidas
precauciones lo lograremos.
Pronto nos veremos, y pronto disfrutaremos de las mejores fiestas posibles.
¡Un fuerte abrazo, COMPAÑEROS!

Luis Morata
President de la Foguera Sant Blay La Torreta
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Des de la localitat de la Vall d’Uixó volem compartir amb vosaltres uns dies
especials durant la celebració de les Festes de la Magdalena. Enguany seran unes
festes més especials que mai. Ha arribat el moment de retrobar-se amb la família i els amics i gaudir les vostres benvolgudes festes. La Regina de la Ciutat de
la Vall d’Uixó representant les Festes Patronals en Honor a la Sagrada Família i
Santíssim, Carmen González juntament amb el President de les Festes Juanma
Sánchez desitgem que passeu unes festes inoblidades.

Manuel Debón i Abad
President Festes Patronals Sagrada Familia i Santisim Crist
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Junta
Directiva

Comissió
Major

PRESIDENT:
Alejandro Navarro i Canós

MADRINA:
Helena Solano i Miralles

VICEPRESIDENT 1er
José J. Also i Fabregat

MADRINA D´HONOR:
Raquel De Dios i Villach

VICEPRESIDENT 2on
José R. Salvador i Carañana
VICEPRESIDENT 3er
Jorge Batiste i Sanz
SECRETARIA
María Asunción Bernat i Mateu
TRESORERA
Pilar Gijón i Ribera
COMPTADOR
Juan Serrano i Martínez
VOCALS
Ana I. Ramos i Sanchis

DAMES D´HONOR:
Lucía Andreu i Valero
Laura Palomo i Martí
Selene Dilla i Aparicio
Silvia Martínez i Nebot
Beatriz Also i Galaso
Julia Lluch i Sánchez
Noelia Fabra i Galí
GAIATERA D´HONOR:
Alexia González i Izquierdo
ACOMPANYANTS:
Jesús Pastor i Chover
Alberto Villarroya i Castillo
Jorge Batiste i Salazar
José J. Also i Fabregat
V. Javier Villarroya i Escura
Víctor Vicente i Sutil
COL·LABORADORES:
Yaiza Campesino Izquierdo
Aisha Beyonce i Botea
Irene Iñiguez i Ribes

Vocals
Víctor Agost i Pitarch
Paloma Arribas i González
Lidón Batiste i Salazar
Cristina Beltrán i Luque
Rubén Beltrán i Luque
Dana i Botea
Silviu i Botea
Roberto Cervera i Nebot
Antonio De Dios i Carretero
Lidia De Dios i Villach
Ana Diez i López
Antonia Domenech i Alonso
Salvador Fabra i Casañ
Luis Font i Carceller
Yolanda Galaso i Fernández
Francisca Galí i Agost
Teresa Gas i Nebot
Juan A. Guimerá i Martí
Pedro Izquierdo i Balaguer
Ana Izquierdo i Salazar
Vanesa Izquierdo i Salazar
Patricia Lacasa i Bernat
Francisco Lacasa i Ramírez
Manuel J. López i Palomino
Lourdes Luján i Arribas
María José Luque i Cabello
Juan Mateu i Cepria
Vanesa Navarro i Prieto
Jesús Pérez i Almazán
Arantxa Ribes i Sánchez
Lidón Salazar i Hernández
Salvador Sánchis i Ferrando
Ana B. Sauceda i Orero
Juan Luis Saura i Vilar
María Pilar Sebastiá i Vallés
Pablo Serrano i Diez
Eva Solano i Miralles
Sergio Toledo i Llorens
María Rosa Villach i Escrig

Comissió
Infantil
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MADRINA INFANTIL:
Sofía Guimerá i Navarro
MADRINA D´HONOR INF.:
Nadia Pérez i Sauceda
DAMES D´HONOR INF.:
Gala Beltrán i Ortíz
Natalia Espin i Solano
Nora Beltrán i Ortíz
Balma Navarro i Gijón
Luna Pacheco i Martínez
COL·LABORADORS:
Alex Navarro i Gijón
Óscar Íñiguez i Ribes

Vocal
Infantil
Nagore Boix Romero

Comissió Gaiata
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Helena Solano i Miralles
Madrina 2022

32

Saluda

33

Benvolguts veïns, amics i socis del cor de la ciutat. Després de dos anys tornem a poder gaudir de la nostra Magdalena.
Ha sigut difícil arribar fins ací, hem perdut amics i coneguts al llarg d’aquests
dos anys i per culpa d’aquesta pandèmia ens trobem així.
Aquestes festes seran diferents, amb màscaretes, aforaments i distàncies
socials, però no ens impedirà gaudir d’allò que portem tant de temps esperant.
Hem de donar gràcies que la podem viure dins de tan bé com siga possible i que
prompte torne tot a ser com abans i si no poguera ser, almenys millor del que
eren.
Espere i desitge que pugueu gaudir de la nostra setmana gran tant com la
gaudiré jo, portem molt de temps esperant. Ara es el moment!
Amb afecte.
Helena

Helena Solano i Miralles
Madrina 2022
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Raquel de Dios i Villach
Madrina d'Honor
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Noelia Fabra i Gali
Dama d'Honor
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Beatriz Also i Galaso
Dama d'Honor
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Selene Dilla i Aparicio
Dama d'Honor
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Lucia Andreu i Valero
Dama d'Honor
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Alexia González i Izquierdo
Gaiatera d'Honor
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Yaiza Campesino i Izquierdo
Col.laboradora
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Irene Iniguez i Ribes
Col.laboradora
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Sofia Guimerá i Navarro
Madrina Infantil 2022
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Sofia Guimerá i Navarro
Madrina Infantil 2022
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Nadia Pérez i Sauceda
Madrina d'Honor Infantil 2022
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Balma Navarro i Gijón
Dama d'Honor Infantil 2022
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Nora Beltrán i Ortiz
Dama d'Honor Infantil 2022
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Natalia Espin i Solano
Dama d'Honor Infantil 2022
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Gala Beltrán i Ortiz
Dama d'Honor Infantil 2022
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Alex Navarro i Gijón
Acompanyant Infantil 2022
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Activitats

BOLLERIA y PANADERIA
68

HORNO:
Ctra. Alcora C-70 (Venta Rosita)
Tel. 964 21 89 48

DESPACHOS CASTELLÓN:
Avda. Alcora, 10 - Tel. 964 21 89 01
Músico Pascual Asensio, 1 - Tel. 964 25 77 70
Ctra. Alcora C-70 (Venta Rosita) - Tel. 964 21 89 48
Obispo Salinas, 36 - Tel. 964 26 11 73
C. Godofredo Buenosaires, 19 - Tel. 964 26 09 25
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MADHUR
GASTROBAR

722 60 44 23
C/Caballeros, 20, Castellón de la Plana
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DESCOBRIX MÉS EN ARROZDACSA.COM
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UTILITZAR UN
ARRÒS QUALSEVOL
TÉ LES SEUES
CONSEQÜÈNCIES
L’AUTÈNTIC ARRÒS DE VALÈNCIA AMB DENOMINACIÓ D’ORIGEN
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Fent Gaiata
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Esbós Gaiata Infantil

Artista: Pepin Marco
Lema: Llumeneta d'amor
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Esbós Gaiata

Artista: Miguel Angel Moreno i Gracia
Lema: El nostre millor Pregó
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Gaiata de mà

Artista: Miguel Angel Moreno
Realització: Membres de la Comissió
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Fadrins i
Reconeiximents
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,
Fadri d'Or
Víctor Agost i Pitarch
Patricia Lacasa i Bernat

,
Fadri d'Argent
Helena Solano i Miralles
Vicente Javier Villarroya i Escura
Víctor Vicente i Sutil
Alberto Villarroya i Castillo
Selene Dilla i Aparicio
Irene Iñiguez i Ribes
Óscar Iñiguez i Ribes

2021

,
Fadri d'Or
Alexia González i Izquierdo
José J. Also i Fabregat
Yolanda Galaso i Fernández
Silvia Martínez i Nebot
Luna Pacheco i Martínez
Mª Asunción Bernat i Mateu

,
Fadri d'Argent

Beatriz Also i Galaso
Lidia De Dios i Villach
Nora Beltrán i Ortiz

,
IV Fadri de la Vila
Miguel Pastor i García

2022
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Articles

90

La Romería de la Magdalena:
el seu significat, història i evolució
Aquest article ha participat en el concurs d’articles inèdits

En primer lloc cal fer notar que la
Romeria responia exclusivament a una
improvisada pregària que va proposar
conjuntament les autoritats i el clero,
pero sense cap connexió amb qualsevol tipus d’efemèrides històrica.
En l’Edat Mitjana les processons
penitencials i rogatives eren freqüents,
perquè pensaven els nostres avantpassats que els fenòmens extrems metereòlogics, les epidèmies i les catàstrofes eren conseqüència i just castic del
pecat.
I quan va començar a donar-se-li a
la Romeria eixe commemoratiu significat del trasllat de la població des del
Castell Vell a la Plana?
Potser en el segle XVIII amb els corrents historicistes del romanticisme,
que esguitarien la celebració del VI

Centenari de la Fundació de la Ciutat de
l’any 1852
De totes maneres no es pot precisar
amb exactitud, encara que va haver de
ser a partir d’eixe moment quan el que
era simplement una manifestació religiosa va passar a convertir-se en una
festa cívica, encara que mantenint en
l’essencial del ritual l’aspecte religiós.
I és així que des del segle XVIII la
Romeria de la Magdalena unix el significat pur de celebració penitencial, la
commemoració històrica de l’origen de
la ciutat.
Quant al començament d’esta singular Romeria cal situar-ho sobre l’any
1572 en que tenim les primeres notícies d’ella, que en aquell moment se
celebrava en el tercer dissabte de Quaresma, i no el diumenge. I no va ser fins
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el 2 de març de 1793 en que la Romeria
es va traslladar l’endemà, el tercer diumenge de Quaresma.
Encara que les festes de la Magdalena, sobre la base i amb el fonament
de la Romeria i la processó, en la rememoració del fet fundacional de la ciutat,
al llarg dels anys va tindre alts i baixos
que no van fer sinó confirmar l’autenticitat del seu significat i la realitat del
seu arrelament en els castellonencs.
Fent un poc d’història ens remuntem als anys 1917 i 1918, amb motiu de
la Primera Guerra Mundial, per motius
obvis, es va suspendre la Romeria Oficial, encara que per a no interrompre la
tradició, va tindre lloc la “Religiosa” que
el poble va protegir en massa, omplint
de romers l’Ermita.
Amb la Guerra Civil Espanyola es
va passar, com no, un període caòtic en
que va deixar de celebrar-se la Romeria
i ja en 1940 i 1941 de nou es va tornar a
celebrar la mateixa amb gran quantitat
de participants, i és a partir de llavors
quan van començar a manifestar-se
una sèrie d’iniciatives promogudes des
de distints sectors influents en la vida
local i també des del propi Ajuntament,

que van cristal·litzar en 1944 amb la
constitució de la “Junta Central de Festejos de la Magdalena”, que l’any següent va organitzar ja el començament
d’una nova i renovada etapa en l’engrandiment de la gran commemoració
anual de la ciutat de Castelló.
Hui en dia la Romeria de les Canyes
s’ha convertit en l’eix central de les festes amb una extraordinària participació
en les mateixes.
Arribats a este punt m’agradaria
remarcar en alguns fets i en algunes
anècdotes que van intrinsicament unides a la Romeria, principalment des del
1945, any que dòna començament l’ultima etapa de les festes de la Magdalena
fins hui en dia.
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En primer lloc parlarem de les CANYES amb què els romers inicien la processó que culminarà en l’interior de
l’ermitori, pareix que va tindre lloc el
seu origen en 1852 en ocasió del sext
centenari fundacional i, cent anys després, és a dir, el 1952 es va incorporar
la CINTA VERDA, com les canyes, en el
seu extrem superior. Pero si contemplem fotogafies de l’època, podem observar que la major part dels participants en la Romeria ho feien proveïts
de mocadors, pero eren estampats, mai
monocolors. El de les dones, generalment estaven decorats amb flors, mentres els hòmens solien portar-los de
quadros en tons blaus.
Els MOCADORS VERDS dissenyats
pel regidor Godoy i l’empresari Reverter per a recaptar fons al finançament
de les festes l’any 1967, es van convertir en part imprescindible del vestit
dels romers.

Vegem a estes altures de l’article la
cronologia mes moderna:
L’any 1945 la Romeria va partir des
de l’Esglesia de Sant Agustí perquè
l’Arxiprestal de Santa María estava en
obres al ser incendiada en la Guerra
Civil.
L’any 1977 es van repartir als romers 16000 canyes i estes van ser incrementant el seu nombre en els distints anys: en 1981 van ser 20000 i en
el 2009 van ser 28000 canyes.
L’any 1985 va ser la primera vegada en què les Reines i les Dames de la
Ciutat van acudir a la Romeria vestides
de llauradores.
L’any 1993 la pluja va suspendre la
Romeria.
L’any 2004 va haver-hi un canvi de
dates decidit per l’Ajuntament per a les
festes, per coincidir el tercer diumenge
de Quaresma amb la celebració de les
Eleccions Generals de l’Estat, traslladant-se les mateixes a la setmana següent; per la qual cosa la Romeria en
compte de ser el tercer diumenge de
Quaresma, va ser el quart.
I els anys 2020 i 2021 sabut és que
les nostres entranyables festes van haver de suspendre’s pel Covid 19.
Jorge Batiste i Sanz
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Mundialització, universalització,
internacionalització, globalització!!!
Com t’agrade més!!!
Ja fa uns quants anys, passejant
pel carrer amb la meua filla, de sobte
em diu “mare, mira, Coca-Cola!“. Jo em
vaig quedar bocabadada, però… si esta
xiqueta no sap llegir! Vaig pensar. Però,
vet aquí que les multinacionals aquest
problema el tenen ben resolt, ens envaeixen dels seus productes amb una
intensitat que no ens coste gaire fer
nostre tot allò que ens arriba. Ara hi
ha de tot en tots el llocs i tan feliços. I
per què no hem d’estar-ho? a tots ens
agrada viure bé, a mi també. I com hem
arribat a aquest punt? Perquè... no sols
són productes els que ens envaeixen
i ens transformen en consumidors impulsius, també l’economia, la política, la
cultura… tot està impregnat d’aquesta
integració mundial, mundialització, internacionalització, universalització, generalització o, de manera més habitual,
globalització.
Ens ha arribat de sobte la globalització? Impossible, no tenim una vareta
màgica ni un túnel del temps que ens
trasllade a altres èpoques. Llavors…
quin ha sigut el camí que ha seguit
la humanitat per veure’s embolicada
d’aquest batibull de la mundialització?
Des d’un punt de vista ampli, ens
podem remuntar a l’escola filosòfica
del estoïcisme, creada per Zenón de
Citio al segle IV a. C., els primers en
parlar del caràcter universal de l’ésser humà; reforçat aquest enfocament
pel cristianisme, segles més tard, que
predicà la concepció que tots som persones dotades de la mateixa llibertat i
dignitat. I així arribem als romans amb

freqüents disputes amb els pobles que
limiten les seues fronteres i amb els
quals han d’arribar a continus acords,
sorgint d’aquesta manera noves normes que regulen la vida de l’Imperi i
la dels seus veïns. La relació de Roma
amb aquests pobles fou el germen del
que seria posteriorment el Dret Internacional, un lligam entre pobles i cultures. Ja en l’Edat Mitjana prosperaren
institucions de caràcter internacional
(Les Treves de Déu, La Pau de Déu...)
establint-se normes “internacionals”
més o menys respectades. Fins aquesta època, la generalització es du a terme entre territoris veïns, moguda per
la necessitat de regular la convivència,
però amb l’arribada del Renaixement
i la creació dels Estats moderns i els
grans descobriments geogràfics, sorgeixen altres necessitats derivades
dels problemes internacionals com els
drets de sobirania, tràfic d’esclaus, seguretat en les mars, relacions comercials a gran escala, etc. signant-se pactes i acords entre els Estats-nacions.
D’aquesta manera, les relacions internacionals es marcaren per les necessitats que anaven sorgint i sotmeses
als interessos econòmics i polítics dels
governs. Al segle XX, el Dret Internacional aconsegueix el seu ple desenvolupament arran de la mundialització
del comerç i a l’interès per preveure
guerres, cada vegada més destructives. En l’actualitat els tractats abasten
cada vegada més països i solen anar
acompanyats d’acords de cooperació
cultural (beques, intercanvis, ajuda en
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projectes, etc.) Veiem una clara evolució
cap a iniciatives encaminades a construir una “societat civil internacional”.
Però, quins són els vectors que fan
possible aquesta universalització, que
ens connecten els uns amb els altres
i que no podem parar perquè l’engranatge es va posar en moviment des que
van començar les relacions humanes?
La necessitat de l’ésser humà per comunicar-se, relacionar-se amb el seus
iguals i amb el món que l’envolta fa que
s’establisquen una mena de relacions,
avui dia, basades en la globalització dels
capitals: esternude Estats Units i la resta del món traiem el mocador, per posar
un exemple; de les mercaderies amb la
supressió d’impostos duaners amb els
seus avantatges i inconvenients; de les
migracions massives, abastint els països pobres de recursos materials i humans als països rics, però sense rebre a
canvi una vertadera ajuda per a eixir de
la pobresa; de la informació i comunicació amb la emergència dels primers
periòdics al segle XVIII experimentant
un continu creixement amb l’aparició de

la ràdio, el cine, la televisió, ordinadors,
xarxes, Internet, satèl·lits de comunicació... la informació arriba a qualsevol
lloc del món “a temps real”. Això suposa
un avantatge perquè facilita les comunicacions i un inconvenient perquè gran
part d’aquesta informació està monopolitzada i ens mostren el món tal com
ells creuen que ha de ser, hi ha una “uniformització cultural” enfront de la qual
hauríem de desenvolupar el sentit crític i mantindre’ns informats per altres
fonts que no siguen únicament les que
controlen els poderosos. El poder del
mitjans de comunicació és exorbitant,
tenen el poder d’ocultar, instrumentalitzar, crear estat d’opinió favorables o adversos sobre qualsevol assumpte, proporcionen entreteniment, diversió… fins
al punt que poden ser perjudicials per a
la formació de les persones si no s’utilitzen adequadament o si el seu contingut no afavoreix el respecte i la dignitat
de les persones. Tenint en compte el poder que tenen aquests mitjans, hauríem
de ser els ciutadans els qui exigírem als
mitjans una responsabilitat que esti-
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guera en proporció al poder que tenen,
perquè els mitjans han d’estar al servei
dels ciutadans i no a l’inrevés. Cal que
siguem exigents i crítics amb ells, perquè siguen competents i honestos; en
cas contrari, serem fàcilment manipulables, no podrem ser realment lliures,
ens convertirem en marionetes.
El sociòleg canadenc H.M. McLuhan
considerava que en la història de la cultura es poden distingir tres edats atès
el principal mitjà de transmissió dels
continguts culturals, la vida tribal on
el canal es la paraula; “Galàxia Gutemberg” on l’imprès adquireix rellevància,
i el llogaret global que s’inicia amb la
televisió i s’amplia fins a les anomenades “autopistes de la comunicació”
on se superen les fronteres nacionals
i comencem a sentir-nos ciutadans del
món. I nosaltres, on volem viure? A
un llogaret global que ens transporta
a una xicoteta comunitat dependent
d’una població major on es regeixen
per unes relacions familiars i de cooperació o a una jungla on els interessos
particulars i egoistes dels individus,
empreses i Estats dominen sobre les
relacions d’igualtat i cooperació, fent
impossible l’enteniment mutu?
Bé, és una decisió sobre la qual hau-

rem de romandre en una reflexió continuada perquè no podem donar treva a
la velocitat en què es desenvolupen els
esdeveniments de la internacionalització. Una valoració que hem de fer tant
per part dels dirigents (polítics, econòmics, culturals...) que prenen les regnes de la societat com per a les persones com a element unitari que suma en
el conjunt de la humanitat. No podem
donar l’esquena a aquest engranatge
de mundialització que es mou per la
seua pròpia inèrcia, però sí que podem
reconduir aquest procés accelerat d’interconnexió entre els països del món,
fent un bon ús dels mitjans de què disposem perquè els pobles i nacions caminem cap a un món on les desigualtats siguen cada vegada menors.
Mentrestant, ens donarem un respir
en el nostre llogaret global posant de
manifest el bagatge cultural, històric i
festiu de la ciutat de Castelló i gaudirem de cadascun dels actes programats pels qui vetllen perquè aquest
remolí globalitzador no ens envie coll
avall, reivindicant el passat fundacional
d’aquesta ciutat. Bones festes.

Trinidad Puchol
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L’antiga tradició castellonenca
de disparar salves

LES ESPURNES SÓN SEMPRE UN ESPECTACLE LLUMINÓS I SONOR.
EN LA FOTO UNA DEMOSTRACIÓ DE TONET DE DIOS

Que Castelló és terreny de pólvora
està fora de tot dubte, i és per això que
en arribar les festes de la Magdalena,
ja és habitual vore i sentir de nou els
trabucaires de la colla Xaloc de Castelló desfilant al Pregó llançant a l’aire
inofensives salves de pólvora.
Molta és la gent que es pregunta
que representen aquests trets. Potser
són Moros i Cristians? Perquè a Castelló?, doncs res més autòcton que recuperar l’antiga tradició castellonenca
d’enlairar pólvora.

LA HISTÒRIA DE
LES SALVES
Les circumstàncies de les guerres
del segle XIX van anar deixant o aletar-

gant les antigues armes. Aquells llegendaris i temuts trabucs, lluny ja de
ser armes d’assalt de guerrillers, contrabandistes i assaltacamins, van acabar emprant-se com a simples utensilis per disparar salves de pólvora, que,
en nombroses poblacions de la nostra
província solia fer la joventut les vigílies de festes patronals com crida a la
festa.
Entrat el segle XX, aquestes antigues
armes d’avancarga (es carregaven per
davant, per la boca de foc), obsoletes
des d’una visió tècnica, poc precises i
inútils per a la caça, van anar passant a
l’oblit en algun racó dels masos o penjats de les parets com a simples objectes decoració. Algunes escopetes van
continuar la tradició fins que la millor
accessibilitat a la pirotècnia de coets i
petards van anar acabant a poc a poc

amb la tradició de salves a les nostres
comarques
Carlos Sarthou Carreres, en el seu
llibre Geografía General del Reino de
Valencia 1913, (Provincia de Castellón),
ens aporta dades sobre el costum antic
de l’ús d’armes de foc com a element
festiu. Es tracta de pobles de les comarques de Muntanya, encara que hi
ha dades d’altres localitats de la costa
com és el cas de Benicàssim

Els joves carregaven pólvora negra
i un grapat de carbó per així disparant
contra les parets poder guixar de negre
la casa de la xica pretesa.
Als fragments següents, l’autor relata els costums de l’època (sic):
BORRIOL
En la de San Vicente (fiesta) van en
procesión á la ermita y á la imagen del
Santo acompañan muchos jóvenes haciendo disparos al aire con escopetas.
VILAFAMÉS
Consumen mucha pólvora en las festividades.
CATÍ
Los naturales de Catí son sencillos y
de buen trato, aficionados á la pólvora en
las fiestas.
COVES DE VINROMÀ
Los habitantes de las Cuevas son religiosos y pacíficos; muy amigos de su
trabuco, con el que hacen salvas ruidosas en las festividades, costumbre ya en
decadencia.
TÍRIG
Son sus naturales, sencillos y hasta llegan al fanatismo algunos de ellos.
Las noches de grandes fiestas las pasan
los hombres jóvenes tirando trabucazos
á las fachadas de las casa de sus amadas, previamente blanqueadas. Los arcabuces los cargan con pólvora mezclada
con polvo de carbón, para que tizne más.
Esas noches es imposible poder dormir,
por el ruido de los disparos, aullidos y algazara.
VILAR DE CANES
Son pacíficos y laboriosos los de Culla (parece una equivocación entre poblaciones), y aficionados á la pólvora en sus
festividades.
BOIXAR, EL
El de los de Bojar (en relació al seu
caràcter) es muy honrado; su pasión favorita, en las fiestas, es el disparo de armas de fuego y la pólvora.
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UNA ACTUACIÓ DE RODA DE FOC DE TRABUC

CASTELL DE CABRES
Son aficionados á la pólvora en sus
fiestas. Las verbenas y las vigilias de
fiestas, algunos jóvenes pasan la noche
disparando sus trabucos por las solitarias calles contra las fronteras de las casas de sus novias, que dejan tiznadas con
los disparos como prueba de sus querer.
CASTELLFORT
Disparan armas de fuego en las grandes festividades (*)
(*) Reminiscencia de las costumbres
árabes de correr la pólvora.
CORATXÀ
Son aficionados á la pólvora en las
festividades religiosas.
OLOCAU DEL REY
En las fiestas principales del pueblo
tiznan los mozos con disparos de armas
de fuego y de cohetes las fachadas de las
novias y amigas.
ORTELLS
Como en San Mateo, tiznan á tiros las
fachadas de las casas de novias.
SANT MATEU
En sus fiestas nocturnas, los mozos
tiznan con cohetes las blancas fachadas
de las casas de sus novias y amigas.

SALZADELLA
En las principales
festividades, las mozas
blanquean previamente las fachadas de sus
casas, y los chicos, de
noche, con trabucos y
cohetes, las tiznan á
disparos, siendo más
festejada la moza cuya
casa aparece más ennegrecida al amanecer.
ALCUDIA DE VEO
Durante la marcha
de la procesión (San
Pedro Mártir, 29 de
abril), los mozos del
lugar se encargan de
romperle el tímpano del oído al forastero,
á fuerza de constantes trabucazos.
ALGIMIA DE ALMONACID
Dedican gran importancia á las festividades religiosas y son aficionados á los
fuegos artificiales.
ALMEDÍJAR
Además, se distinguen los de este
pueblo por su carácter animado, pero temibles en sus pendencias por el abuso
de las armas, que esgrimen con abusiva
frecuencia.
NAVAJAS
En las fiestas suelen abusar de los
cohetes.
CÁLIG
Tiznan á tiros y con cohetes las fachadas de las casas de las mozas en las
noches que preceden á ciertas festividades; y ellas las blanquean previamente
para que se señalen bien estas típicas
muestras de querencia de los mozos.
TORÁS
Tienen mucha afición á las armas.
Bernardo Mundina, en el seu llibre
Historia Geografia y Estadística de la

Provincia de Castellón, imprès el 1873
també relata ampliament aquest costum.
Altres celebracions com l’Entrada
de la Tea a Benassal, també tenia els
trets de salves de trabuc com a part del
protagonisme de la festa.

LA RECUPERACIÓ DE
LLANÇAR SALVES
Llançar salves de pólvora en festes no és de cap manera un espectacle importat d’altres llocs com molta
gent creu, sinó que com hem vist, està
perfectament documentat, i és per això
que, els trabucaires de Xaloc dediquen
el seu esforç en seguir treballant en la
continua recerca d’informació sobre la
història de la nostra província.
Per no caure en l’anacronisme que
podria suposar l’ús d’armes d’avancarga, escenifiquen en ambient festiu
els guerrillers castellonencs que van
lluitar durant la Guerra de la Independència a principis del segle XIX, entre

els anys 1808 i 1814, personatges del
poble esperançats molts d’ells amb
aquella Constitució de Cadis de 1812,
familiarment coneguda com “la Pepa”,
predecessora de la que hui tenim.
És per això que l’Esquadra de Trabucaires de la Colla Xaloc, des de l’any
2004 realitza una tasca important,
aconseguint rescatar aquella antiga
tradició dels nostres avantpassats, i
des d’un plantejament festiu-cultural,
torna a cridar a la festa com es feia antigament, aquesta vegada amb la combinació del foc i la música dels seus
dolçainers i tabaleters.
Es pretén, alhora, mostrar les rèpliques de les precàries armes individuals
que portaven, canons, la indumentària
d’època, polvoreres, i altres proveïments, amb l’objectiu de conèixer-los
com a part de la història, la nostra història.

Toni Aguila i Fillol, Cap d´Esquadra de Trabucaires Xaloc de Castelló

EL GRUP COMPTA HUI AMB 22 LLICÈNCIES D’ARMES, ARTILLERES, FIGURANTS, ABANDERATS PORTAESTANDARDS,… I RECENTMENT TAMBÉ RECREA LES INCURSIONS BARBARESQUES A LES COSTES
CASTELLONENQUES

101

Converses d’antigor
102

Manel era un xiquet inquiet, xerraire, entremaliat, però sobretot un xiquet
amb moltes ganes d’aprendre i tot l’antic despertava en ell, la curiositat i li
portava sempre a relacionar-se amb
les persones, en general majors.
Tenia una devoció especial pel seu
avi Joan (Joanot per als amics), un
home de camp, molt apegat a la seua
terra i un amant de les coses històriques relacionades amb el seu estimat
Castelló.
- Avi, per què no contes la història
de Castelló?
- Una altra vegada Manuel! Què vols
que et conte que no t’haja repetit el
menys vint vegades?
- Tot avi, tot, des que el rei Jaume I li
va concedir als habitants de la “*montanyeta” el privilegi de baixar a la plana.
- Bé, asseguem-nos sota la figuera
del tio Vicent……….. Allà per Setembre
de 1251, el Rei Jaume I el conqueridor,
atorga al seu lloctinent, Ximen Perez
d’Arenos, el privilegi per a poder traslladar el poble des de la muntanya a la
fèrtil plana en la qual ens trobem.
- Avi, què és un lloctinent?
- Era el general que manava a València i la seua persona de confiança. Els
castellonencs, plens de goig i gratitud
pel privilegi, es van dedicar a construir
i adequar la nova vila. Diuen i compte
la història, que va ser pels voltants de
Fadrell.
Amb molt d’esforç i treball, va anar
creixent la vila, no sense patir tumults
i lluites per conservar el que per dret,
els havia concedit Jaume I. Apareix
també un altre personatge important,
Francesc de Vinatea.
Aleshores, la vida continuava la

seua discórrer, però va succeir un fet
que significaria una gran alegria per a
la població...
- Què va ser avi, que va ser?
L’avi Joan va encendre el seu cigarret, va beure un glop del càntir i va
continuar…
- Perquè estava el bo de Perot de
Granyana llaurant, quan de sobte, els
seus bous es van parar espantats i no
volien continuar llaurant. Llavors, Perot
es va adonar que havien entropessat
amb una pedra. Però no era una pedra qualsevol, no no, era nostra Mare
de Deu del Lledó!! (dita així perquè es
va trobar en una zona de lledoners).
Allí mateix es va construir una xicoteta ermita. El que hui coneixes no té res
a veure, perquè molts anys després es
construïsc l’actual Basílica.
Continuaven l’avi i el net amb la xerrameca, quan s’acoste Nasio, el veí de
l’hort del costat.
- Bon dia. Què feu els dos?
- Ací, contant al net la història de
Castelló des de la seua fundació.
- Cha, quin avorriment. Presa un
glop de vi, que és de Vilafamés. Contali
les festes, que el xiquet ho agrairà.
- Això avi, compta compta….
- Bo xiquet, no sigues impacient.
Castelló sempre ha sigut una terra de
gents alegres. Havien festes en quasi tots els barris i carrers de la ciutat.
Per nomenar-te algunes et diré: les del
Carrer Sant Blai, Sant Cristòfol, els de
l’Agost, Sant Pere del Grau i moltes altres. Però l’any 1945, un grup de personatges il·lustres i veïns notables de la
ciutat, van acordar celebrar les festes
que hui coneixem com les de la Magdalena. Amb això commemoraven la
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baixada de “la montanyeta” a la plana
(allò que et comptava abans del Rei
Jaume I). Bé, perquè van decidir nomenar una reina de les festes i les seues
dames. Alhora van nàixer els diferents
sectors de la ciutat amb les seues gaiates i les seues madrines i dames. Es
va instaurar com a data, el tercer diumenge de Quaresma, i en aqueix dia es
realitza la “Romeria de les Canyes” i a
la vesprada “La Torná” i desfilada de
Gaiates. Aquestes festes han anat evolucionant als deixe anar dels anys.
Hui dia, tú ja saps que duren més
d’una setmana i se celebren multitud
d’actes.
Et recordes de “les mascletaes”? la
por que et donaven al principi? Ja, ja, ja
- No avi, és que em feien mal les oïdes.

- Bé, i el Pregó del dissabte, amb
grups que venen de tota la província.
I el del dilluns, que és l’infantil. El teu
eixies amb el teu gaiato i el teu vestit
de llaurador, mes fanfarró que un huit. I
quan anàvem als castells de focs artificials a les nits……
- Sí que em recorde. I de la desfilada de Gaiates. Què bonics eren aquells
monuments avi!
- Manuel, anem per a casa, que
l’àvia María ens crida i serà per a menjar, segur.
- Anem avi, però després continuares explicant-me coses de les d’abans,
que t’has deixat moltes. Val?

Juan V. Serrano i Martínez
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Les herbes en la tradició
popular de la provincia
De tots es conegut que en la nostra
provincia tenim una gran varietat de
plantes silvestres que fem servir des
de molt antic, tant per a cuinar com per
a ús medicinal. Tots coneixem o hem
utilizat plantes com el romer, el poliol,
el timó, l’espígol, la cua de gat ….
Ací, anem a parlar d’unes plantes
tal vegada menys conegudes però que
em semblen interessants, com una
xicoteta mostra de la nostra cultura
popular , en la qual els coneixements
passen de pares a fills normalment de
forma oral i que hui en dia en alguns
llocs encara es continúen utiltzant com
es feia abans.

viant de color, del púrpura a un blau
intens a mesura que va envellint la
planta, en temps passats este canvi de
color s’ associava a que la planta podía produir canvis en la sang i baixar la
tensió sanguínia segons “la teoría del
signe” ,( aquesta teoría identifique les
propietats de la planta a la seva aparença externa)
. Antigament les infusions d’aquesta
planta s’administraven als malalts per
baixar la tensió i també per a baixar la
febra.
Se li atribuïxen també altres propietats com hemostàtica, antiséptica i
antiinflamatòria

HERBA DE LES SET SAGNIES
(Lithodora fructicosa)

HERBA TRENCA PEDRES ó
HERBA PEDRERA

També es coneguda con herba blava , herbeta de la sang, sanguinària i
botja. És una mata que fa 50 cm d’alçada i 1 m d’amplaria com a màxim.
Floreix de març a juny i les flors són
d’un blau viu, aquestes flors van can-

Este nom s’utilitza per designar
totes aquelles herbes que tenen propietats litotricies (dissolen els càlculs
renals) , les especies botàniques utilitzades varien en funció de la zona geogràfica on ens trobem.

Tenim varios exemples :Lepidium
latifolium , Herniaria glabra, Herniaria
hirsuta.
És habitual pendre-la en infusió i
durant un període de 9 dies (novena).
Les denominades “novenes” són típiques de la nostra zona , porten associades un component religiós i màgic
que fa que la gent es prenga el tractament de forma més seriosa. Pareix
que estes 9 dies són suficients per
la curació i, a més a més ,al no ser un
tractament llarg no ser perillós per la
salut.

alçada, molt aromàtica, amb fulles verdes coriàcies (dures), en forma de “V”
i de disposicío oposada. Floreix a l’estiu i la tardor i les flors són blanques
o violàcias . Les fulles son comestibles
i es poden utilitzar tant fresques com
seques.
Com sabem s’ utilitze per les conserves d’olives, també en carns, amanides, llegums i per fer oli i vinagre arormatizat.
Juntament amb altres plantes seques es poden fer substituts de la sal.

HERBA DE LES OLIVES
(Satureja montana)

HERBA QUEIXALERA
(Hyosciamus niger,
Hyosciamus albus)

També s’ anomena Saboritja o Sajolida. Esta herba té moltes aplicacions a
la cuina. És una planta perenne de poca

Es coneixen com Belenyo negre i
belenyo blanc respectivament. També
en els noms de tabaco bord, tabaco de
pared.
Són plantes altament tòxiques i no
els recomana el seu ús en preparats
casolans.
Les fulles i les llavors produeixen
efectes en el sistema nerviós i cervell.
Produeixen la dilatació de la pupil.la,
sensacions hipnótiques , sensació d’in-
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gravidessa (pareix que estigues volant)
,és una planta calmant i sedant .
El fum de les llavors té propietats
analgésiques que s’utilizatven pel mal
de queixals, per altra banda l’herba
maxacada i introduïda en el forat d’una
càries disminuïx el dolor ja que té efectes narcòtics.
Les fulles enrrollades serveixen
per fer cigarrets antiasmàtics.
També es feien ungüents per calmar els dolors .
Junt altres plantes s’ elaboraven
fòrmules de bruixeria .
Esta planta pot provocar mal
de cap, narcosi, retenció d’orina, somni,
i segons la dosi inclús la mort.

HERBA DE LLUNETES
(Biscutella laevigata)
l’identifiquem per els seus particulars
fruits formats per dues valves circulars semblant unes ulleres.
L’ús medicinal que té és com
diurética i antiedematosa o sigui, va bé
per evitar la retenció de liquids i la retenció d’orina.
Sol utiliza-rse en infusions i en
decoccions.

HERBA BRASERA
(Centaurea aspera)

És una planta crucífera , perenne, una mica llenyosa en la base ,
les flors són de color groc. Esta herba

També es coneix com herba
raspallera, caps de burro, carxofa borda….
El seu tacte és aspre i rugós.
S’utilitzen en la medicina tradicional
com hipoglucemiant (baixe el sucre de
la sang), com aperitiu, ja que estimula
les ganes de menjar perque presenta
uns compostos amargs que estimulen
les papil.les gustatives produint una

HERBA PIGOTERA
(Polypodium vulgare)

alliberació de la saliva i dels sucs gastrointestinals. També es digestiva (eupéptica), colerética i colagoga.
És pren en infusió o en pols i la
part que es fa servir és la de les sumitats florides.
El nom d’herba raspallera és
perque es pot fer servir per a fabricar
raspalls (graneres)

És una falaguera, s’anomena així
per causa dels sorus que formen cercles groguencs o ataronjats en el revers
dels folíols( semblant a les senyals que
deixa l’enfermetat de la pigota o verola.
S’utilitza des de temps remots com
a laxant suau en casos crònics d’estrenyment. També com a expectorant, en
constipats, bronquitis i tós.
La part que s’utilitze és el rizoma o
part subterrània que després d’ assecat
i bullit es beu i té un gust semblant a la
regalèssia, per aquesta raó també s’ha
utilitzat com a edulcorant natural ja que
conté una gran quantitat de sacarosa.
La podem veure com una planta ornamental com a altres falagueres , les
fulles poden fer 30 cm de llarg i són fulles dividides.
Hi ha una llegenda que diu que si
anem a recollir herba pigotera la nit
de Sant Joan i tornem a casa caminant
d’esquenes, els sorus es transformaran
en or.
Purificación Rubio
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75 anys del Pregó de Bernat Artola
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Enguany es compleixen 75 anys des
que el Pregó, escrit per Bernat Artola i Tomàs, va ser cantat per primera
vegada pels carrers de Castelló, una
ciutat ben diferent a l’actual, que patia, aleshores, els efectes d’una dura
postguerra i de la repressió d’un règim
autoritari que, entre altres imposicions,
treballava a destall pel que la historiografia a anomenat una renacionalització cultural d’Espanya, una operació
d’etnonacionalisme fonamentat en la
tradició catòlica, com a referent cultural nuclear.
Enmig d’un panorama cultural determinat per la por, l’odi al projecte nacional republicà i l’adhesió ideològica
al nou autoritarisme, el geni literari de
Bernat Artola aconsegueix concebre un
text que esdevé, ben aviat, emblema
de les Festes de la Magdalena. El seu
Pregó apel·la a uns valors universals
que han fet possible una identificació
col·lectiva de generacions ben diverses de castellonencs, des d’aleshores
fins l’actualitat. Davant la preeminència de la llengua espanyola que imposava el projecte cultural franquista, per
damunt de qualsevol altra llengua de
l’estat, i amb el precedent d’un primer
text escrit en espanyol per Carlos González-Espresati i cantat els anys 1945 i
1946, Artola va escriure el Pregó íntegrament en valencià culte i el seu text
va ser acceptat amb satisfacció per les
dos sensibilitats que, aleshores, definien les noves festes majors de la ciutat.
La concepció del model contemporani de les Festes de la Magdalena va
comptar amb aportacions de dues sensibilitats ideològiques diferents. D’una
banda, hi havia personalitats influents
que se sentien més identificades amb

Retrat de Bernat Artola i Tomás

la ideologia del règim franquista i el
seu projecte de renacionalització cultural. D’altra banda, altres personalitats
locals, no menys influents, tot i la seua
obligada i formal adhesió al règim, es
mostraven més afectes i coneixedores
de la cultura autòctona i, per això, més
decidides a imprimir un caràcter singular i tradicional al programa festiu,
sobretot als seus símbols i representacions. Aquesta segona sensibilitat ha
estat nomenada pairalisme per alguns
historiadors. En aquest ambient, va ser
concebuda la Cavalcada del Pregó, com
a acte anunciador de les Festes de la
Magdalena, segons la seua nova estructura, i en aquest ambient, després
de dos anys de realització d’aquesta
cavalcada, amb un significatiu èxit popular, es va adoptar el text de Bernat
Artola com a anunci oficial de la festa.
Bernat Artola i Tomás va nàixer el
20 de desembre de 1904 al carrer de

Cavallers de Castelló de la Plana. El seu
pare, Bernat Artola Soligó era delineant
de l’Ajuntament de Castelló i professor
de dibuix, i la seua mare, Carmen Tomás Traver, es dedicava a la cura de la
llar i dels seus fills, i era germana de
l’arquitecte Francisco Tomás Traver, el
qual, entre altres edificis a la ciutat, va
projectar l’Institut Francesc Ribalta.
L’ambient domèstic en el que es va
criar Bernat Artola va ser un ambient
il·lustrat. Al col·legi, va ser alumne del
mestre Canós i, poc després d’acabar
el batxillerat, va marxar a Barcelona
per a estudiar arquitectura. Però, passat un curs, Artola va tornar a Castelló
i es va dedicar al que realment era la
seua vocació, escriure, sobre tot, poesia. En 1925 va guanyar el seu primer
premi literari, la Viola d’Or, a València,
amb el seu poemari L’Ermità, guardó
que va tornar a fer seu a l’any següent
amb Cançons d’Amor. Tot seguit, vindrien més premis -va guanyar tres vegades la Flor Natural dels Jocs Florals
de Castelló- i la publicació del seu primer llibre Elegíes, i més endavant Te-

El Pregó sobre el pergamí del pregoner

rra, A l’ombra del Campanar, Llantia viva,
Lledons, Olivera i Llorer... L’any 1933,
li va ser atorgar el Premi Nacional de
Literatura pel seu poemari Santoral.
L’any 1955 es va casar a València amb
Enriqueta Castellets Folch, matrimoni
del qual va nàixer el seu fill, Bernardo
Enrique. El 8 de maig de 1958, Bernat
Artola va morir a Madrid i dos dies després el seu cos va arribar a Castelló
per a ser soterrat, amb els merescuts
honors, al cementeri municipal de Sant
Josep.
Home inquiet, Bernat Artola va dissenyar mobles, va projectar decoracions, va inventar un sistema de persianes articulades, va dirigir obres, i va
treballar com a crític d’art i com a editor, entre altres ocupacions. L’escriptor també va mantindre amistat amb
Miguel d’Unamuno, va ser membre de
la Societat Castellonenca de Cultura,
signatari de les Normes de Castelló
(1932), que van fixar les bases ortogràfiques del valencià, va participar en el
Congrés d’Escriptors Antifeixistes de
València (1937) i, paradoxalment, va
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Francisco Breva Ramón, pregoner de 1975

Miguel Tirado Alicart, pregoner des de 1950 a 1962

treballar per a les direccions generals
d’Informació i de Cinematografia del
règim franquista. Així mateix, Artola va
participar en la concepció de les Festes
de la Magdalena, en les primeries dels
anys 40, juntament amb personalitats
com ara Manuel Segarra, l’esmentat
González-Espresati, Gonzalo Puerto,
Carlos Murria, Antonio Pascual Felip,
Eduardo Codina o Luis Sales Boli, entre
altres.

Les quatre dècimes encadenades del Pregó, escrit
pel poeta més significatiu
de la història castellonenca fins l’actualitat, Bernat
Artola i Tomás, compleixen
enguany 75 anys de vida
i, tornaran a ser cantades
pels carrers de la ciutat
amb eixa melodia d’autoria anònima que tan emotivament i solemnement
marida amb el text poètic,
realment magistral, per a
enlairar els sentiments del
castellonerisme més profund i autèntic. Vítol!
En memòria de Juan José Seder
Sos (1951-2022), pregoner que va ser
de les Festes de la Magdalena
Descanse en Pau

Fernando Vilar Moreno
Comissionat de l’alcaldessa de
Castelló per als pregoners
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Festes de la Magdalena durant els anys
quaranta, les cartilles de racionament
A penes acabada la guerra civil
espanyola del 1936 al 1939, a través
d’una ordre ministerial que va entrar
en vigor el 14 de maig de 1939, va ser
establit un règim de racionament, per
a tots els productes alimentosos més
bàsics i els de primera necessitat. Així
mateix, es van dissenyar, van imprimir
i van repartir entre els espanyols, dos
tipus de cartilles: una per als productes
càrnics i una altra per a la resta. També eren diferents les dels homes, que
les de les dones; així mateix, existien
unes per als qui superaven els seixanta
anys i altres per als menors de catorze. Totes elles van ser necessàries des
que es va publicar l’ordre, fins a l’any
1952. Malgrat tot això, els productes
més bàsics escassejaven, en existir els
qui els acaparaven per a vendre’ls d’estraperlo. Quant als quals havien d’obtindre’s mitjançant l’importació d’altres
països, a conseqüència de la política
econòmica del règim, basada en l’aïllament internacional, eren pràcticament impossibles d’adquirir a cap preu
i entraven a Espanya com a contraban.
El subministrament era controlat per
la Comissaria General de Proveïments,
organisme que, setmanalment anunciava el percentatge, quantitat i preu
dels aliments; d’altra banda, cada espanyol tenia assignat el proveïdor (generalment una botiga d’ultramarins),
on havia d’utilitzar la seua cartilla. Els
qui no actuaven d’acord amb la normativa, eren condemnats amb penes que
podien arribar, fins i tot, al seu empresonament. Els productes més bàsics
que es podien adquirir a través del sistema legalment establit eren: cigrons,
moniatos, bacallà, oli, sucre i cansala-

da. Només en comptades ocasions es
podia tindre accés al café, xocolate, codony o fins i tot al sabó. Quant a la carn,
llet, o ous, era difícil trobar existències
habitualment, per la qual cosa era normal, recórrer a l’estraperlo. Les quantitats per persona i dia solien ser: un
quart de litre d’oli, cent grams de sucre, cent grams de cigrons, un quilo de
creïlles i un brioix de pa, generalment
negre, amb pes entre 150 i 200 grams.
Als pobles on es criaven animals per
a ser sacrificats, havia d’explicar-se
amb el permís previ de les autoritats,
per a poder vendre la carn. De la mateixa manera, el blat estava controlat,
per la qual cosa era impossible enfornar pa a casa, d’açí ve que els agents
de la Fiscalia, quan tenien alguna
sospita, reconeixien si s›havia fet pa,
per l›aroma que deixava on s’havia produït l’infracció. Si era així, de manera
immediata es decomissava el pa i, amb
posterioritat, s’imposava una sanció
a l’infractor, d’acord amb la quantitat
que havia fabricat. Aquells funcionaris
actuaven sempre que algú actuava de
manera diferent a la que estava ordenat.

FESTES A CASTELLÓ
Com és lògic suposar, durant la
postguerra ningú solia tindre l’humor
necessari per a fer festes; no obstant
això, en la capital de la Plana sempre
es van celebrar nombrosos festejos,
encara que mai es va considerar que,
qualsevol d’ells, poguera ser o havien
sigut els millors, ni tampoc les més
importants, encara que les més notables, com les del Corpus, solien ser de
caràcter religiós. Estan documentats

festejos organitzats en ocasió de la
visita d’algun monarca, com la que va
fer el Rei Carles IV amb la seua esposa donya María de Parma, Manuel Godoy, conegut com el Príncep de la Pau i
grans personatges de la Cort. Així mateix, els comerciants, castellonencs van
organitzar festes, en alguna època, durant el mes de juny. Així mateix, l’Ajuntament va celebrar festejos, per a commemorar que els castellonencs amb el
seu valor, van impedir que les tropes
carlistes de Ramón Cabrera prengueren la capital de la Plana durant els dies
7,8 i 9 de juliol del 1837, motiu pel qual
la reina Isabel II li va donar a Castelló el
títol de fidel, lleial, constant i excel·lent,
però cap d’ells era considerat la festa
major de la ciutat.
Malgrat aquests motius, sempre van
ser les de l’estiu, limitades als dies 14,
15 i 16 d’agost, les que van tindre més
acceptació, potser per coincidir amb dates que ja s’havien recollit les collites, i
la calor de la ciutat convidava a romandre en zones refrescades per la brisa
de la mar o de les nostres muntanyes.
D’açí ve que ens preguntem per quin
motiu, les que van començar limitantse a un dia de romeria acabaren per
imposar-se i aconseguiren l›esplendor
amb què se celebren, cada any durant
nou dies, a partir del dissabte anterior
al tercer diumenge de Quaresma.

LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL DE L’ALCALDE FABREGAT
Don Benjamin Fabregat Martí va substituir
com a alcalde a don José
María Casado Pallarés
i va prendre possessió com a president de
l’Excm. Ajuntament de la
capital de la província, el
dia trenta-un de març de

l’any 1944. Aquella Corporació presidida pel farmacèutic Fabregat, comptava
amb quatre tinents d’alcalde, un síndic
i nou regidors i es va mantindre fins al
dotze de juny de 1948, dia en què va ser
substituït per don Carlos Fabra Andrés
quan Castelló comptava amb 53.129
habitants i la ciutat vivia una etapa en
la qual la seua economia semblava haver millorat.

ELS ANYS QUARANTA DEL
PASSAT SEGLE
Durant aquella dècada de la postguerra, res es feia per casualitat. La capital de la Plana havia patit una guerra
civil i l’últim que podia pensar qualsevol castellonenc era prendre part en la
celebració de qualsevol festa. En la major part de les famílies castellonenques
havien ocorregut tragèdies i després
que el primer d’abril de 1939 s’anunciara que la contesa havia acabat, els
veïns no estaven amb ganes de moltes
celebracions. La majoria d’ells tenien
problemes fins i tot per a poder menjar i, en qualsevol cas, era impossible
adquirir el mínim indispensable per a
fer festes. Les cartilles de racionament
continuaven sent necessàries per a
obtindre aliments imprescindibles per
a subsistir, però també per a comprar
tabac, café, xocolate i fins i tot licors. El
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color negre era comú en la major part
de les peces que es podien lluir pels carrers d’una ciutat en la qual romanien
restes d’edificis destruïts pels bombardejos i en cada casa es plorava la mort
d’algun familiar. Els carrers no comptaven amb els serveis urbanístics més
imprescindibles i la major part dels
homes vivien dels jornals que anaven
sorgint dia a dia. En aquell ambient, era
molt raro pensar que el nou alcalde,
el farmacèutic don Benjamí Fabregat,
pensara, des de quasi el moment que
va prendre possessió del seu càrrec, a
impulsar unes festes que, fins llavors,
es limitaven a una romeria el tercer
diumenge de Quaresma.
Bé és cert que la celebració d’un o
diversos festejos taurins en el cus situat en l’Avinguda de Pérez Galdós, al
costat d’altres xicotets al·licients que
poc o res tenien a veure amb els actes
religiosos, van anar transformant el
que al principi es limitava a una processó penitencial, i un parell de dies
d’actes lúdics, entre els quals la construcció de diferents monuments que els
castellonencs denominaven “gaiates”
constituïen una festa que reunia, d’any
en any, a un major nombre de veïns, no
sols de la capital de la Plana, sinó també, d’altres poblacions; per tot això, les
autoritats locals van pensar que les de
la Magdalena podien ser les festes de
la província.

COM I PER QUÈ VAN SORGIR LES
FESTES DE LA MAGDALENA?
Vaig conéixer bé a don Benjamí i
no m’hauria pogut imaginar que prenguera una decisió similar; encara que
clar, eren temps en què els alcaldes
eren triats pel governador civil, qui al
seu torn havia sigut designat per les
més altes autoritats de la nació. Des
de la perspectiva que donen els anys,
crec que aquella va ser una “consigna”

que no va eixir de la nostra ciutat i molt
menys de la primera autoritat municipal. De qualsevol manera, l’alcalde va
convocar a diferents personatges i els
va anunciar “la seua” idea respecte a
les festes de la Magdalena i com era
natural, ningú va voler oposar-se a ella;
amb la qual cosa, l’any 1945 va tindre
lloc, sens dubte, la major transformació
del món de les festes castellonenques
en tota la seua història. Promogut per
un grup de persones als qui l’alcalde
de la ciutat, va animar en una reunió,
perquè les de la Magdalena es convertiren en les més importants, no sols de
la capital de la Plana, sinó també les de
tota la província, aquells personatges
triats per la primera autoritat municipal es van constituir en una espècie de
comissió a la qual van denominar Junta Central i, durant aquells anys en què
tan sols havien transcorregut sis, des
de la finalització de la guerra civil, en
pocs mesos van aconseguir seleccionar els actes del denominat Programa
Oficial de Festes de la Magdalena, entre
els quals, alguns eren molt nous, mentre uns altres, tan sols tractaven de
resoldre alguns problemes que exis-

tien quant al finançament dels quals
ja es feien, ja que les arques municipals havien d’atendre altres necessitats pròpies d’una dura postguerra que
semblava no acabar mai.
Una vegada concretat el Programa de Festes, els veïns van veure amb
bons ulls la incorporació de la dona en
els actes principals, creant la figura de
la Reina de les festes amb una cort de
dames i una padrina per cadascun dels
dotze sectors en què es va dividir la
ciutat, perquè els festejos arribaren a
cadascun dels barris.
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LA DIVISIÓ EN SECTORS
Cal suposar, que en conéixer la decisió de dividir la ciutat en sectors i cadascun d’ells s’encarregaria de fer la
seua pròpia gaiata, al governador José
Andino Núñez, ja tota la resta li degué
semblar molt encertat, ja que fins llavors, els monuments sempre havien sigut construïts i finançats per entitats o
empreses molt vinculades amb el Moviment als qui a vegades, no els podia
exigir massa, puix que preferia utilitzar-los per a altres qüestions que podien aportar per a altres fins diferents
a uns festejos que, almenys a ell que
havia nascut en la població burgalesa
de Briviesca, poc li van interessar, mentre va mantindre el càrrec de governador civil.

LA GRAN TRANSFORMACIÓ
Els qui van formar la primera Junta Central, degueren pensar que aquell gran canvi de la Magdalena de l’any
1945, no sols influiria, almenys durant
una setmana, a Castelló, sinó en la resta de les poblacions de la província, per
la qual cosa el programa de festejos,
des del seu inici, havia d’incloure actes que arribaren a ser multitudinaris
i apartaren durant algun temps als
castellonencs de les penúries que pa-

tien; puix que, tant a la capital, com a la
resta de poblacions de la província, els
convenia, des del punt de vista polític,
que les de la Magdalena es convertiren,
almenys durant una setmana, en la capital de les festes provincials i pogueren servir perquè la gent, a poc a poc,
fora oblidant les tragèdies que havien
viscut durant la guerra.
Una de les grans novetats, va consistir a incorporar a les dones en les
festes, però no com s’havia fet en uns
altres temps, triant a la xica més bonica de la ciutat, sinó creant la figura
de la Reina, a qui poguera representar
millor els valors que es consideraven
idonis per a ser, en el futur, una bona
mare i excel·lent mestressa de casa.
Al costat de la Reina de les Festes de
la Magdalena, les autoritats de la festa
triarien a una cort de dames i cadascun dels dotze sectors en què es va
dividir la ciutat, comptaria amb una
madrina i unes dames de sector; d’altra banda, cadascun d’ells tindria una
comissió formada per persones, en la
seua majoria homes, encara que ja en
la comissió de la gaiata número huit es
van incloure tres dones amb funcions
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d’organització; Leonisa Ureña com a
sotssecretària, i vocals: Concha Nebot
i Conchita Bayo, els qui s’ocuparien en
què les festes arribaren a cada racó de
la ciutat.

DE LA FESTA LA VESPRA
Durant els anys anteriors a la guerra, la romeria s’havia consolidat com
una festa important, però El Pregó,
concebut pel farmacèutic don Manuel Segarra, com una gran cavalcada
anunciadora de les festes, va ser capaç
de llevar-li protagonisme aquell any a
la pròpia romeria. El dissabte tres de
març de 1945, a primera hora de la
vesprada, la major part del veïnat abarrotava les voreres del recorregut previst per a presenciar un espectacle per
al qual s’havia creat una gran expectació. Des que els primers participants
van partir de la Plaça de Fadrell, lloc
des d’on va partir el primer Pregó de la
història, van començar a sonar aplaudiments. A pesar que a través del diari
Mediterrani s’explicava el que havien
preparat els qui havien participat en
l’organització de la Cavalcada del Pregó, la sorpresa va ser majúscula. Tot
semblava estar ben pensat i millor preparat. Passat, present i futur de les festes, la seua història, tradicions, folklore
d’alguns pobles, la indústria i artesania
de les diferents comarques, el comerç,
la pesca, música popular, danses anti-

gues… Cadascuna de les parts en què es
va dividir la sorprenent cavalcada, era
constituïa un malbaratament d’imaginació i la seua execució fregava el mai
vist. Quan els espectadors semblaven
cansats d’aplaudir i creien que ja res
els podia sorprendre, un bon nombre
de joves, abillades amb els vestits de
castelloneres, portant rams de flors
que, segons es va dir, serien oferits a
la nostra Patrona, es va reavivar l’entusiasme popular que es va incrementar, quan sobre una carrossa van poder
veure a la Reina de les festes, la senyoreta Carmen Abriat Puig envoltada
de la seua Cort formada per les dames:
Lupita Andí, María Luisa Asensio, Isabel
Sánchez i María Lidón Pascual. El cequer major Manuel Vellón, amb la seua
inconfusible veu, va cantar els versos
de don Carlos González Espresati. Acabava de nàixer, El Pregó. Els qui ho van
presenciar afirmaven que mai havien
vist gens igual i algú va explicar allò
que “de la festa la vespra”, mentre uns
altres es van perdre el gran espectacle, perquè havien preferit quedar-se
a casa per a seguir, com cada any, engalanant el carro que utilitzarien per
a acudir, a l’ermitori de la Magdalena.

LA ROMERIA VA PARTIR DE
SANT AGUSTÍ
En estar l’Església Major en obres,
com durant els anys anteriors, la romeria va partir de l’Església de Sant Agustí, enfront de la façana del qual es van
unir els membres de la Corporació Municipal, amb la Reina de les Festes i Dames de la ciutat, la Junta Central en ple
i el clergat. Tots lluïen els seus millors
gal·les. Alguns, com el dia era fresc,
utilitzaven gavardines, però a la seua
mà dreta, tots portaven les canyes que,
segons la tradició, van ser necessàries
per a anar tantejant el terreny pantanós pel qual els nostres avantpassats
van travessar les terres que separa-

ven l’antic poblat, del lloc on volia instal·lar-se. Els veïns van esperar que
partira la processó i amb les seues “saquets”, portant la “berena”, van iniciar
la marxa en direcció a l’ermita de Sant
Roc de Canet, on prendrien la figa i el
dosset. Aquell any, mentre caminaven i
alguns romers contestaven a les salutacions dels seus coneguts, les converses giraven al voltant dels actes que se
celebrarien. S’assegurava que s’anaven a recuperar les corregudes per la
joia. Altres pocs parlaven del Certamen
Literari que figurava en el programa
amb diferents premis i la Flor natural
per a la millor poesia. Alguna discussió es va produir en parlar del final que
havien de tindre les gaiates. En opinió
d’una minoria, havien de cremar-se
com les falles, molts opinaven que allò
era una barbaritat… No obstant això, la
gran notícia del dia de la Magdalena va
ser la que algú va dir haver escoltat a
través del programa Rincón de Festes
de Ràdio Castelló, segons el qual, amb
motiu de les Festes de la Magdalena, es
donaria un racionament extraordinari, per persona, consistent en un quilo
d’arròs, un litre d’oli, un quart de quilo
de café, ració doble de pa, és a dir: huitcents grams. No cal dir que tots els romers van rebre la van rebre amb amb
tant d’entusiasme que alguns no volien
creure-s’ho.

LES MILLORS GAIATES
A conseqüència que les gaiates, per
primera vegada, van ser construïdes
pels propis membres de cada sector,
hi havia una gran expectació per a conéixer les que havien sigut millors en
opinió del Jurat. Cadascun dels dotze
sectors van demostrar el seu enginy i
van procurar fer un monument digne;
però va ser la del sector número onze,
conegut llavors com a Sant Roc, batejada amb el nom de “Pubilla i en fanecaes”, la que va aconseguir el primer
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premi. El segon se li va atorgar a la
del sector número nou, plantada en la
Plaça de Clavé i el tercer va ser per a la
del número set: Plaza de l’Església, en
l’actualitat Plaza de l’Herba. Els premis
van ser ben acollits pels qui van estar
en l’acte, però molt més important va
ser la notícia que des de la Junta Central se’ls va donar als membres del diferents sectors: “després d’estudiar bé
el tema, el final d’aquells monuments
era clar, les gaiates no es cremarien”.
Aquells monuments res tenien a veure amb les falles que van nàixer per a
cremar tot el que no servia per a res, no
obstant això, les gaiates eren el símbol
de la festa.

LES FESTES D’ANYS
POSTERIORS
Durant la dècada dels quaranta, els
actes programats es van anar desenvolupant amb normalitat, d’acord amb
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el Reglament aprovat per la Junta Central i les normes que es van donar per
als projectes de les gaiates, l’any 1946.
El Pregó va continuar creant la major
expectació; no obstant això, aquell mateix any 1946 la gran sensació va ser
el concurs per a triar un pasdoble de
les festes. L’acte es va celebrar en la
Plaça de Bous, sent triat el Rotllo i Canya del mestre don José García que va
guanyar les dues mil pessetes que li
corresponien com a premi. En 1947 es
va construir la primera gaiata de la Ciutat, l’esbós de la qual era de l’escultor
Tomás Colón. Per primera vegada es va
fer una ofrena floral en el Santuari de
la Verge del Lledó, fins on van arribar
la reina i dames, amb cotxe de cavalls.
Un any després, és a dir, en 1948, no es
va poder celebrar el Pregó a causa de
la pluja, que degué traslladar-se al següent dilluns. En 1949 algunes bandes
de música van acompanyar a diferents
sectors en la desfilada de la nit de la
Magdalena: la gaiata número deu va
desfilar amb la de tambors i cornetes
de la Creu Roja, la del sector número
set amb la Banda de Beneficència; la

gaiata sis amb la Banda Municipal de
Vila-real, la tres amb la de Vilafamés;
i la dues amb la de Benlloch. Amb la
música, la desfilada va guanyar en animació i s’esperava repetir-lo en anys
posteriors. Es va celebrar, per primera vegada, una Cavalcada Infantil que
va partir de la Plaça María Agustina, i
va recórrer diferents carrers del centre, convertint-se, des d’aquell primer
any, en un dels actes fonamentals de
les festes. El conegut també com Pregó dels xiquets, es continua celebrant
durant el matí del dilluns de les festes.
També aquell any 1949 es va anunciar
en el Programa de Festes la celebració,
per primera vegada, del Magdalena Vitol. Aquell acte ideat per a posar fi a les
festes havia despertat gran interés, per
la qual cosa s’esperava molt de públic
en la Plaça Major, però la pluja va deslluir l’espectacle preparat, acudint tan
sols els representants dels sectors tres
i huit.

CANVIS EN L’ECONOMIA
PROVINCIAL
A mitjan anys quaranta del passat
segle, les famílies començaven a albirar un futur millor, a conseqüència de
diverses circumstàncies. D’una banda,
a pesar que l’agricultura continuava
sent el motor econòmic de la ciutat i
també de la major part de les poblacions de la província, amb la qual cosa,
la comercialització i exportació dels cítrics, s’havia consolidat i era un factor
tan important que, després d’una bona
collita, els qui disposaven de finques
podien estalviar i fins i tot alguns van
començar a invertir en altres immobles
per a residir amb major comoditat, que
l’oferida per les habituals cases unifamiliars del nostre casc vell, encara
que comptaren amb àmplia “entrá de
carro”; d’açí ve que es començaren a
construir alguns edificis plurifamiliars,
els habitatges dels quals disposaven

de peces que, fins llavors, no havien
sigut massa habituals, com els banys,
lavabos i fins i tot cuines amb les seues
parets alicatades i amb espai suficient
per als electrodomèstics que, segons
s’anunciava, anaven a ser una important ajuda per a les mestresses de casa.
D’altra banda, en algunes poblacions de
la Plana, creixia el nombre d’indústries
per a la fabricació de taulells. El nom
de Castelló va anar coneixent-se en el
món, a través de les seues taronges i
els productes ceràmics. Així mateix,
el port pesquer i el comercial, juntament amb l’inici del turisme, també van
aconseguir que fins a la nostra ciutat
i altres poblacions de la Plana, arribara un bon nombre de castellonencs de
l’interior, a la recerca d’un futur millor.
Com era d’esperar, la capital de la província va créixer no sols en el nombre
d’habitants, sinó també en extensió.

L’ESTADI CASTALIA
La inauguració d’aquell complex
esportiu, propietat del Front de Joventuts, amb la seua pista d’atletisme de
cendra i la seua torre per a poder seguir les carreres de Marató, data precisament d’aquell any 1945, en concret,
va ser el quatre de novembre, quan el
governador Andí, va
veure complit el seu
somni i l’antic Castalia va poder ser
una realitat, molt
diferent a la que
desitjaven alguns
castellonencs que,
sense possibilitats
de comptar amb
un sostre on dormir, aspiraven al fet
que, sobre aquells
solars de propietat
municipal, es construïren habitatges.
Les obres es van fer

amb la finalitat que el CD Castelló poguera disputar allí les seues trobades
oficials, encara que els socis i aficionats, no eren de la mateixa opinió i mai
van ser partidaris d’unes instal·lacions
que, malgrat comptar amb un parell de
pistes de tennis, dues poliesportives,
una d’hoquei sobre patins i una piscina,
el terreny de joc estiguera separat de
les graderies per una pista d’atletisme.

DESBORDAMENT DEL RIU SEC
Durant la matinada del 29 de setembre del 1949 es va produir una de
les majors tragèdies de la història de
Castelló. Amb la riuada provocada pel
desbordament del Riu Sec, van morir
ofegades dotze persones i moltes altres famílies van veure com els seus
humils habitatges van ser afectades,
de tal manera, que no podien considerar-se habitables. L’Estat, a través
dels diferents organismes creats per a
aquests casos, va començar un parell de mesos més tard, les obres per a
edificar cent vint-i-sis habitatges en la
zona dels Mestrets, per a adjudicar-les
als qui demostraren haver perdut la
seua amb la riuada.

Miguel Pastor García
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Concatedral de Santa María de Castelló:
pinzellades sobre les seues diferents
edificacions en el temps

Les dades d’aquest escrit, no són
més que unes quantes pinzellades i curiositats del que suposa per a la ciutat
de Castelló, l’actual Cocatedral de Santa María, com a reflex d’una història
i d’unes vicissituds, ocorregudes en
aquesta.
He intentat informar-me amb diferents escrits i cadascun dels consultats, em transmet l’afecte dels seus
autors per Castelló i la seua cultura, no
obstant això el temple de Santa María,
a partir de l’any 1.940, inici de la seua
actual reconstrucció, està especialment unit, a una família de gran arrelament castellonenc, la família Traver,
tant per la direcció com arquitectes, de
les obres de reconstrucció, com per les
diferents publicacions que han generat
sobre aquesta església.

El temple ha patit, diferents incendis i demolicions, quatre en total, (encara que alguns erudits en aquest edifici,
estimen que únicament són tres), sempre ha ressorgit d’aqueixes les seues
ruïnes, adequant-se a la nova situació
i desenvolupament urbanístic de Castelló.
En aquest dibuix del llibre “Antiguitats de Castelló” l’arquitecte i humanista,Sr. Vicente Traver, reflecteix
com seria la distribució de les portes
d’entrada, del “fosar”, de la posició de
l’església, segons les consultes realitzades amb l’ajuda del Sr. Revest, indicant com a curiositat, que davant les
exèquies que la vila va celebrar per la
mort del rei Pere IV, ningú entrava a
l’església amb un vestit de color.
El permís Real de Jaume I, segellat

a Lleida, S.XIII 8 de Setembre 1.251, mitjançant la Carta Pobla, concedeix el
trasllat de la Vila de Castelló de Borriana, des del castell de Castelló situat en
el turó al pla, dins del terme del mateix
castell.
(Segons Sr. José Sánchez Adell, en un dels
seus estudis, indica que l’autentica Carta Pobla,
és anterior, perquè està datada en 1239)

Es té constància que en el (S.XIII),
el noble Alonso de Arrufat va ser qui
va triar els terrenys per a l’inici de l’assentament, creant les muralles del nou
Castelló en la plana i es va traçar el
poblat, dins del seu perímetre, la plaça
amb l’església, el “fosar” i els carrers,
segons la típica ubicació de l’època.

PRIMER TEMPLE
Durant alguns segles, l’Església de
Santa María, va ser l’única parròquia
de la vila de Castelló, com indica el Sr.
Vicente Traver Tomás en la data del 28
de Gener de 1288, es celebre en el seu
interior el jurament de fidelitat i vassallatge al nou Abad de Poblet, la qual
cosa segurament indica que ja havia

d’estar acabada la seua construcció.
L’església estava envoltada entre
quatre placetes de forma triangular,
Nord: plaça de la Herba, en la qual es
comercialitzava amb vegetals, plaça
de Llevant o de les Corts amb uns porxos, en els quals es reunien els veïns,
la plaça del Sud amb la carnisseria i
la plaça de Ponent o Oest formada per
l’església, l’abadia, i les tàpies del “fosar”. La situació de la planta de l’església va ser en diagonal als carrers adjacents.
Es té molt poca informació de com
havia de ser aquesta església, la coberta se sustentava mitjançant una
armadura de fusta, recolzada en arcs
transversals, amb un arc romànic de
mig punt en l’entrada, alguns capitells
i l’absis en volta i amb dos arcs de les
capelles laterals.
Aquesta construcció va desaparéixer després d’un incendi, que molt
probablement es va produir per la caiguda d’algun ciri en l’altar i es propague
el foc fins a l’armadura i van quedar
únicament les parets del tancament.
Es va acusar el retor, i al cap de sis
anys en 1341, el Papa Benet XII, en Aviñon, va dictar sentència condemnant
al retor, al fet que contribuïra a la seua
reconstrucció.
En el dibuix / pla superior adjunt,
podem observar la situació de la primitiva església, la qual no coincideix
exactament amb la situació actual. Observar la ubicació del solar del “fosar”,
al costat de l’abadia. Sembla també,
que es reprodueix l’actual carreró del
Ecce Homo”, antic “pés de la Farina”.

SEGONA CONSTRUCCIÓ
Es plantege des d’un començament
realitzar un nou temple, amb una construcció, de dimensions similars i la mateixa ubicació que l’església anteriorment destruïda.
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Així l’església va tindre les mateixes
dimensions que l’anterior, perquè havia
de ser finançada en part
pel retor
que va ser condemnat a això i aquest
rector no estava disposat a finançar
cap increment en la despesa.
El consell de la vila, es va implicar
en el finançament de les obres i de l’adquisició de complements.
L’any 1374 el “manobre” Pere Miquel, ha avançat els seus diners i tem
que no li ho reembossen, al que el Consell accedeix a efectuar aquesta devolució.
En 1382 el Consell castiga amb
multes a aquells ciutadans, que robaven els pedres per als murs, perquè el
pillatge va ser molt important.
La vila creix en habitants i es veuen obligats a ampliar les seues muralles, quedant tancada per aquestes
muralles que transcorrien pels actuals
carrers i places: del Rei, a l’oest, Clau i
Sant Lluís al nord, Governador a l’est,
Escultor Viciano i Ruiz Zorrilla al sud.
L’any 1397 la parròquia és in-

corporada a la Cartoixa de Vall de Crist
en el bisbat de Segorbe, decretat pel
Papa Lluna (Benet XIII) a instàncies del
rei Sr. Martin. El retor es va convertir
en vicari sota l’autoritat de l’Abat de la
Cartoixa i les rendes que d’ella eixien, ja
no tornaven a la vila per al veïnat i ja no
s’utilitzarien per a la reconstrucció de
l’església.
En el pla adjunt del segle XIV s’observa que la vila contínua tancada en
les seues muralles, segons el pla les
divisions administratives de la vila, són
les parròquies, que servien per a determinar el nombre de persones que habitaven en elles.
Existeixen sis parròquies, sent una la
de Santa María, segons el llibre de Valúes la parròquia té ja 1.002 habitants
i per tant un major nombre de rendes,
per a aportar a la reconstrucció de l’església..

TERCERA ESGLÉSIA (S.XV)
Confirmant la seua annexió de la
parròquia a la Cartoixa de Vall de Crist,
en la reunió per a elecció de càrrecs
públics, el dia 26 de Desembre de 1403,

Guillem Miró, Batlle de la vila, proposa
realitzar obres d’ampliació de l’església de Santa María, canviant la seua
situació si calguera, proposta que és
acceptada pel Consell.
Passats cinc anys, al gener de 1.409,
es decideix començar les accions per a
aquesta ampliació i el 18 d’Octubre de
1409 el Consell decideix que se li encarreguen les obres a Miguel García veí
de Segorbe.
L’inici de l’obra d’una església de
nova planta aprofitant el portal del
migdia i el seu mur. En planta presentava una ampla nau de cinc trams amb
capelles entre els contraforts. Un gran
absis pentagonal al qual es van obrir
dues capelles, similars a les utilitzades en l’església de la localitat de Sant
Mateu, com a coberta es creen naus de
voltes de creueria sexpartita.
El temple va comptar amb tres
portades, la principal que donava a la
Plaça, la de la Carnisseria al sud o migdia, sent aquesta la més antiga citada

en la segona església i la de la Plaça de
l’Herba, es construïda l’any.1420. (En la
part superior de la porta, sobre l’arc se situava
una imatge de la Verge amb el Xiquet, damunt
d’una mènsula, amb un trobador i el seu llaüt).

A causa de les dimensions de la
nova església es necessita un nou retaule que s’encarrega a Pablo de San
Leocadio, pintor italià que treballava
en la catedral de València, portat per
l’arquebisbe Rodrigo de Borja, (posteriorment el Papa Alexandre VI). Segons l’historiador Rafael Martí de Viciana, aquest retaule, era molt bell i el
major del regne, segurament es finalitze en 1495.
Una vegada acabada es va consagrar l’església el dia 3 de Març de 1.549.
L’il·lustre castellonenc Sr. Juan
Cardona Vives, es va fer càrrec de les
obres de remodelació i adequació, realitzades en el segle XIX, sent els arquitectes responsables de tals obres Sr.
Vicente Martí i Sr. Manuel Montesinos.
Es van modificar els passos entre
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capelles, les xicotetes finestres es van
transformar en finestres allargades
d’arc apuntat, en l’absis es van efectuar tres buits de grans dimensions, de
l’altura màxima que permetia la volta,
es van crear capelles bessones, es va
construir una llotja per al cor, sobre la
porta principal.
En les tres portades es van instal·lar
cancel·les de ferro, amb un atri tancat a
la porta principal amb un reixat neogòtic de dimensions importants, dissenyada per l’arquitecte D. Godofredo Ros
de Ursinos.
Es van ampliar i van reformar, les
dependències de la sagristia i l’arxiu,
situades en el temple.
Es va efectuar una decoració amb
pintura policromada, d’un estil senzill
gòtic-romàntic, dibuixada per D. Godofredo Ros de Ursinos i executada pel
pintor Nicolau.
.

DEMOLICIÓ DE L’ESGLÉSIA
L’ANY 1.936
Segons acord municipal el 17 de
Novembre de 1936, es va procedir a
la demolició de la tercera església,
únicament quede en peu algun arc del
cor i poc més.
Les seues pedres, es van utilitzar

posteriorment per a la construcció de
l’escorxador municipal.
A causa de l’actuació de diverses
persones compromeses amb la cultura
castellonenca, es van conservar rosasses, les tres portes, claus i algun altre
element.
Destacant pel curiós del personatge,
el cas de D.Francisco Esteve i Gálvez,
enigmàtic, prehistoriador i investigador
romàntic, el qual amb tot el respecte,
vam conéixer com “Paquito Funebre”,
així sobrenomenat, pels alumnes de
l’Institut d’ensenyament mitjà Francisco Ribalta, de Castelló, del qual va ser
el nostre estimat professor..

125

ESGLÉSIA ACTUAL
Dins de la seua “llegenda”, es deia,
que vestia sempre de negre, com a “dol
i protesta silenciosa”, per la desaparició
de la segona República, o per un amor
impossible. En finalitzar la guerra, va
ser expedientat pel govern de Franco, a
causa de les seues idees republicanes.
El Sr. Francisco Esteve, durant la
guerra civil, com a director del museu
provincial, es va dedicar a salvaguardar el patrimoni de Castelló, dels espolis i destrosses, que es van efectuar en
aquesta època.
Com a exemple, el 17 de Novembre
de 1.995, D.Francisco Esteve, just quan
ja havien passat 59 anys després de
la seua demolició, fa lliurament de les
restes de la Imatge de la Verge amb Xiquet, que estava situada en el timpà de
la Portada Nord i que va ser llançada
al sòl i recollida per Sr. Francisco, com
a part de la continuïtat dels elements
a restaurar, de la ja Cocatedral, que en
aqueixa època, ja està dirigida la seua
restauració per l’Arquitecte Sr. Juan Ignacio Traver de Juan.

A partir de l’any 1.940, una vegada
finalitzada la guerra civil espanyola,
s’inicia la construcció de la nova església, basada en el projecte de l’arquitecte Sr. Vicente Traver Tomás, (primer dels

arquitectes de la família Traver que intervenen
en la seua reconstrucció) i que es va inspirar

en les bases de l’església destruïda.
L’any 1.960, és quan es crea la Diòcesi Segorbe-Castelló i adquireix el
rang de Cocatedral.
L’any 1.966, s’interrompen les
obres, que es reprenen en 1977, sent
l’arquitecte director de les obres Sr.
Vicente Traver Gonzalez – Espresati,
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que realitza un avantprojecte que inclou habitatges per als sacerdots, dependències parroquials i altres estades
catedralícies, fins al carrer Major, amb
la qual cosa tot el conjunt, ocupa tota
la cuadra. Aquestes obres van finalitzar
l’any 1.984.
Es reprenen les obres l’any
1.988, continuant la dirección el mateix D.Vicente Traver Gonzalez – Espresati i a partir de l’any 1.992 les dirigeix l’arquitecte D.Juan Ignacio Traver
de Juan, fins a l’actualitat.
El nou plantejament, d’estil neogòtic, no obstant això està basat en l’església derruïda l’any 1.936, conservant
les tres portes, la del migdia o sud, és
la més antiga i està situada sobre cinc
esglaons, la porta del nord, situada en
la plaça de l’Herba i en la de l’oest, la
porta principal, flanquejada per altres
dues de menor grandària.
Es conserven parcialment alguns
dels seus arcs, encara que amb una
composició diferent a l’original, també
s’han utilitzat part en la capella de la
Comunió .

Bibliografia de recopilació de desenvolupament, dades i imatges per a
aquest article:
Antigüedades de Castellón de la
Plana – D.Vicente Traver Tomás.
Concatedral de Santa Maria de Castellón de la Plana - proyecto final de
curso – Universitat per a Major – UNIVERSITAT Jaume I- Estudiante: Dña.Mª
Soledad Castells Martínez.
Publicació Loggia5 - Artícle – Restauración de las Portadas góticas de la
Concadral de Santa Mária de Castellón
de la Plana - D.Juan Ignacio Traver de
Juan.
Publicació Loggia5 – Artícle – Restauración de la imagen de Santa María
– Portada norte de la Concatedral de
Castellón - D.José Luis Roig Salom.
El Periodico Mediterraneo de Castelló - Diferents articles de - D.Salvador
Belles.
Vicente Traver Tomás – Un arquitecto entre Sevilla y Castellón - D.José
Carlos Pérez Morales.

José M. Díez

Planta en creu llatina, amb tres naus i
un creuer rematat amb un cimborri.
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L’art del Rococó i el vestir a la français
Durant el segle XVIII es va desenvolupar un estil d’art anomenat rococó, és
un terme derivat de la combinació dels
vocables rocalla i conxa. En aquest segle, quasi tot el referent amb moda, art,
estil, gustos... ve derivat o copiat des
de Paris. L’art del rococó està al servei
de l’aristocràcia i l’alta burgesia i els
seus gustos: els balls, el luxe, el colorit
i l’opulència. Com a millors exemples
d’aquest estil de vida i un refent en la
moda serien la reina Maria Antonieta
i Madame Pompadour, les dos dones
que dictaven la manera de vestir, parlar, pentinar-se i eren copiades por tota
Europa. Fins i tot enviaven maniquins
amb mostres de com
eren els seus vestits
per tal de poder copiar-los.
La indumentària i el
vestir a la français durant el rococó es portar les següents peces:
una cotilla per al cosa i
una falda fins als peus.
La cotilla va molt ajustada i acobla perfectament al cos de la dona.
Generalment al davanter hi ha un puntera en
forma de V molt marcada, de vegades es
confeccionava en una
roba diferent per a que
donés un impacte més
visual i fer estilitzar la
figura femenina. Per
l’escot d’aquesta cotilla
sol sobreeixir una punta d’encaix que pertany
a la brusa interior, obligada a dur baix de totes
les peces de roba. Amb

açò es pretén tapar una mica l’escot en
aquesta època més llibertina.
Un altra característica dins d’este
estil es el gust per els pentinats molt
exagerats, molt voluminosos i elevats,
normalment decorats amb flors naturals, barrets on predominen els bucles
i rinxols.
El canvi en la moda i la manera de
vestir en la dona es la resposta a la
necessitat amb el seu nou paper en la
societat: organitzadora de balls i reunions, xerrades en salons amb artistes
e intel·lectuals.
Victor Agost Pitarch
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El nostre agraïment al
nostre personal sanitari
Molt de temps ha
passat des que va començar aquesta pandèmia, exactament 23
mesos es compleixen
en el moment d’escriure aquestes línies.
Vosaltres heu estat
en primera línia des del
minut menys un perquè no vau començar
aquell fatídic mes de
març de 2020 sinó molt
abans i no sabíeu al fet
que us enfrontàveu.
Molt de temps ha
passat però poc ha
canviat. Seguiu amb
els EPIS, continueu
veient situacions que
ningú volguera veure,
continueu pregant que
acabe ja, continueu demanant responsabilitat
a tots, continueu demanant ajuda que no
arriba.
Pensàvem que una
vegada tenint la vacuna seria un indici d’esperança i tampoc ha sigut així. No
fa miracles però almenys no es van
tants sers estimats com abans.
Vosaltres que esteu exhaustos
perquè ja dura massa, cansats de
veure per què alguns no compleixen
les normes i després damunt heu de
salvar-los si es contagien. Vosaltres

que dia a dia no sabeu si en arribar
a casa us aneu acompanyats per la
“bestiola”.
Cal tindre esperança diuen, eixirem d’aquesta... quan? 23 mesos
després amb tres vacunes de moment i les que probablement ens
queden.
Aquells aplaudiments a les 20
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hores de la vesprada lluny han quedat ja i hauríem de continuar fent-ho
perquè us ha tocat a vosaltres estar
en aqueixa primera línia combatent
aquest fastigós virus, cuidant de nosaltres sense prejudicis i sense rebre
res a canvi, només feliços per haver
ajudat a salvar una vida més o molt
tristes per no haver-ho aconseguit.
Aqueix últim alé, aqueix últim sospir, aqueixes últimes paraules són

vostres i per desgràcia les portàreu
gravades per sempre en el vostre
cor encara que no coneguéreu a la
persona.
Els nostres herois...de bata blanca, verd, blau, amb pantalla, màscara, guants, peücs, aqueix és el vostre
vestit de súper heroi i que no us fa
immunes.
Gràcies, gràcies i gràcies per la
vostra grandíssima labor.

Records de la Romeria
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Oferta válida local/recoger del 01/10/2021 al 31/12/2022 en tiendas adheridas. Mediana (ﬁna o clásica) hasta 5 ing. excepto para Las Gourmet, Quadroller, Las Veguis
de Telepizza y masa 3 pisos. No acumulable a otras ofertas. IVA incluido.

964 253 939
964 222 262
964 342 727

Cataluña 31
Segarra Ribes, 1
Avda. Valencia, 47

Històric de la Gaiata 7
MADRINES INFANTILS
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

María Dolores Medrano i Badenes
Mariló Medrano i Badenes
Quinita Guilléni Albiol
Mª Angeles Bellidoi Martínez
Isabel Calderón i Amigó
Mercedes Castellano i Sancha
Pilar Mª Fabrega it Fabregat
Mª Lidón Fabregat i Fabregat
Ana Castellanoi Sancha
Sense comissió
Rosana Ruiz i Gimeno
Paula Pradells i Irún
Sylvana Chabrera i Almela
Berta Pradells i Irún
Bárbara Breva i Valls
Carmen Lloret i Sos
Laura Goberna i Viñado
Mónica Albert i Ahís
Carla Benet i Fabra
Lidón Barberá i Jordán
Mª José Prades i Ferrer
María Benet i Fabra
Isabel Miralles i Gomis
Amparo Prades i Ferrer
Elena Llopis i Gimeno
Nerea Miravet i Salvador

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022

Laura Radín i Marín
Andrea Rubert i Aparici
Elena Zaera i Muñoz
Laia Marco i del Prado
Susana Martí i Gallén
Patricia Vinuesa i Vilaplana
Marta Ostos i Gavella
Sense comissió
Sense comissió
Cristina Beltrán i Luque
Neus Felip i Galván
Mar Manzanedo i Pallarés
Cristina Feced i Mas
Carlota Martín i Bastán
Lourdes Luján i Arribas
Cecilia Luján i Arribas
Nayla Guimerá i Navarro
Alexia González i Izquierdo
Patricia Santacatalina i Pol
Beatriz Also i Galaso
Balma Querol i García
Beatriz Also i Galaso
Aisha Beyoncé i Botea
Yaiza Campesino i Izquierdo
Sofia Guimerá i Navarro
Sofia Guimerá i Navarro

PRESIDENTS INFANTILS
2001
2002
2006
2007
2008

Iván Isasi i Buñuel
Oliver Cabanes i Casalta
Jorge Batistei Salazar
Carlos López i Martínez
Carlos Gimeno i Nos

2011
2012
2017
2018

Antonio Campesino i Izquierdo
Borja Fornas i Chiva
Alex Navarro i Gijón
Alex Navarro i Gijón
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MADRINES
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1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

Mª Luisa Dols i Cosin
Mª Carmen Pascual i Climent
Rafaela Pastor i Mataix
María Fernández i Olleta
Encarnita Aguilar i Beltrán
Mª Luisa Pascual i Climent
Ana Vidal i López
Maruja Mon i Felip
Mª Teresa Forcada i Altava
Sofía Sánchez i Martín-Sierra
Paquita Arcusa i Breva
MªTeresa Fabregati Tirado
Mª Teresa Martínez i Sanz
Mª Carmen Lópezi Dols
Mª Carmen Reverteri Godes
Natalia Castañoi Gomar
Amalia Lauterio i Silvestre
Rosita Bisbal i Cardona
Ana Mª Fabregat i Tirado
Fina Porcar i Marín
Mª Carmen Sanjurjo i Forés
Rosa Dolores Peris i Cervera
Trini Soler i Real
Mª Carmen Porcar i Marín
Mª Carmen Francisco i Montero
Emilia Martínez i Barrachina
Mª Teresa Pitarch i Saborit
Cecilia Fuentes i Vicent
María Igual i Sierra
Inmaculada Albert i Tirado
Carmen Viñas i Portolés
Mª Carmen Pardo i Mas
Guillermina Igual i Sierra
Manuela Porcar i Moragrega
Sense Comissió
Mariló Pascual i Molina
Inmaculada Fortanet i Gómez
Gisela Tascón i Marín
Cristina Fortanet i Gómez

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022

Lorena F. Fabregat i Agost
Irene Catalán i Balfagó
Isabel Pellicer i Gil
Isabel Lloret i Sos
Delia Arcusa i Segarra
Carmina Falomir i Ibañez
Fina García i Llopis
Gemma Chiva i Gómez
Nuria Miravet i Salvador
Noelia Diez i Gisbert
Rebeca Chover i Llamas
María Rodríguez i Capdevila
Arantxa Manteca i Mayo
Carolina Isla i Sanz
Mª Lidón Montañés i Ramos
Eva Prades i Molla
Paqui Vives i Farcha
Lledó Prades i Molla
Mónica Isasi i Buñuel
Sense Comissió
Sense Comissió
Patricia Cortés i Bartolo
Tamara Gauchía i Beltrán
Lidón Batiste i Salazar
Miriam Telo i Burniol
Estefania Bartoll i Moya
Cristina Beltrán i Luque
Cristina Fornas i Chiva
Marta Font i Ramos
Mónica Toledo i Llorens
Yaiza Viciano i Pérez
Teresa Gas i Nebot
Iris Macias i Lara
Patricia Lacasa i Bernat
Lourdes Luján i Arribas
Alexia González i Izquierdo
Helena Solano i Miralles
Helena Solano i Miralles

PRESIDENTS
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

José Babiloni Soriano
Antonio Fabregat i Cardona
Luis Ros de Ursinos i Polo de Bernabé
Luis Ros de Ursinos i Polo de Bernabé
Luis Ros de Ursinos i Polo de Bernabé
Luis Castell i Gimeno
Luis Castell i Gimeno
José Mulet i Vila
Vicente Martínez i Peris
José María Sanahuja i Catalán
José María Sanahuja i Catalán
Jesús Calderón i Gómez
Vicente Escura i Beltrán
Vicente Escura i Beltrán
Vicente Escura i Beltrán
Manuel Guallart i Ramos
Rafael Guallart i Ramos
Jesús Medrano i Gutiérrez
Jesús Medrano i Gutiérrez
Jesús Medrano i Gutiérrez
Federico Mateu i Marín
José Luis Nebot i García
Juan Prades i García
José Blanco i Peris
José Blanco i Peris
Jesús Medrano i Gutiérrez
Jesús Medrano i Gutiérrez
Jesús Medrano i Gutiérrez
Antonio Pascual i Almela
Simón Carceller i Más
Antonio Pascual i Almela
Juan A. Agost i Balfagó
José Soler i Segarra
Juan Font i Prades
Sense Comissió
Manuel Soriano i Fabregat
Manuel Soriano i Fabregat
Juan Meseguer i Llopis
Juan Meseguer i Llopis

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022

José A. Felip i Mut
José A. Felip i Mut
Miguel A. Aparici i Monteagudo
Jaime Tortes i García
Jaime Tortes i García
Jaime Tortes i García
Jaime Tortes i García
Rafael Bellido i Julve
José Garbí i Cazador
José Garbí i Cazador
José Garbí i Cazador
Juan Radin i Roig
Juan Radin i Roig
Juan Radin i Roig
Juan Radin i Roig
Antonio Dolz i Ángel
Antonio Dolz i Ángel
Antonio Dolzi Ángel
Antonio Dolz i Ángel
Sense Comissió
Sense Comissió
Rubén Garrido i García
Manuel J. López i Palomino
Manuel J. López i Palomino
Manuel J. López i Palomino
Manuel J. López i Palomino
Manuel J. López i Palomino
Manuel J. López i Palomino
Manuel J. López i Palomino
Manuel J. López i Palomino
Manuel J. López i Palomino
Manuel J. López i Palomino
Manuel J. López i Palomino
Manuel J. López i Palomino
Manuel J. López i Palomino
Manuel J. López i Palomino
Alejandro Navarro i Canós
Alejandro Navarro i Canós
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Vicent Jaume Almela
Mari Carmen Aldás
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Pol. Pi Gros II, nau 37
12005 Castelló
Tel. 964 224 706
667 741 311
610 903 349

www.imprentarosell.com
imprenta@imprentarosell.com

Socis del Sector
Amparo Nebot
Antonio Pascual
Belén Palau
Breva Valls
Calzados Amples
Farmacia Inmaculada Riera
Francisco Hurtado Ávila
Inma López
José Antonio i Salazar
José Carbajo i Barrera
José Castellano iIbáñez
José Mª Arquimbau i Montolio
José Marco
José María Pascual
Josefa Beltrán
Juan Moliner i Royo
Luis Balado i Soler
Mª Virtudes Santamaría
Manuel Breva i Ferrer
Manuel Fornes
Manuel Ruiz i Sanz
Mª Amparo Ros Adelantado
María José Beltrán
Mª Lidón Traver i Llopis

Miguel Angel Mulet i Taló
Nieves Gil i Soriano
Pascual Lloret
Pasteleria Benages
Pepe renau
Portolés
Rosa Lidón Cueva i Almela
Salvador González i López
Sáez
Studi
Vicenta Duro
Vicenta Miralles
Vicente Arrantis i Ventura

Servisca de reconeixement i agraïment a totes estes
persones i entitas que col·laboren amb esta Gaiata 7,
bé com a socis del nostres sector o particulars
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.
Agraiments
El president, les Madrines i la Comissió de la Gaiata 7 volem agraïr
de tot cor l’ajuda i l’estimul que ens heu ofert:
LES EMPRESES, ELS COMERÇOS, LES SÓCIES, ELS SOCIS I LES
PERSONES QUE HEU COL·LABORAT AMB NOSALTRES DE QUALSEVOL MANERA a intentar que les festes puguen ser de grat per a totes
i tots els que vivim en aquest sector i tots els que vulguen visitar-nos
al llarg de la setmana magdalenera.
Gràcies!!! Sou la nostra raó de ser!!! Ens agradaria molt poder
comptar amb la vostra presència als actes que hem organitzat per a
totes i tots vosaltres. Esteu convidades i convidats.
Si voleu conéixer amb més detall la programació d’actes de cada
dia, podeu pasar per “la carpa” de la Gaiata.
Per acabar volem animar-vos a participar de manera activa i viure
la festa des de dins com a membres de la Comissió amb el grau de
compromís que pugueu (qualsevol col·laboració és bona).
Si decidiu acompanyar-nos en aquesta tasca de fer gaiata, no dubteu en contactar amb nosaltres al nostre e-mail: gaiata7@gmail.com.
Aprofitem l’ocasió per saludar-vos ben cordialment i MAGDALENA,
VITOL!!
La Comissió
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