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MOLT HONORABLE 
PRESIDENT DE 

LA GENERALITAT 
VALENCIANA

X
PUIG I FERRER

IMO

C
astelló ha fet de les seues Festes de la 
Magdalena una gran celebració popular 
per als veïns i per a totes les persones 
que participen cada any al seu costat en 
qualsevol dels actes que tenen lloc al 
llarg d’uns dies molt especials.

Quan la pandèmia provocà que moltes de les 
nostres festes més estimades foren suspeses, vam 
poder valorar la importància que tenen per a no-
saltres. Per fi estem vivint les nostres celebracions 
tradicionals com era costum quan ja hem deixat 
arrere aquell trist parèntesi.

Els nostres pobles i ciutats han recuperat tot 
allò que caracteritza els seus dies grans i Cas-

telló viurà de nou enguany el final de l’hivern 
amb unes celebracions populars a la manera de 
sempre. Les gaiates renovaran el seu compro-
mís tradicional amb la festa, i també la Gaiata 18 
Crèmor rebrà l’afecte i l’admiració popular en un 
itinerari que unirà a moltes persones en un dels 
actes més emotius i brillants d’estes jornades 
tan especials.

Vull enviar-vos des de les pàgines del vostre lli-
bret, a tota la gent de la Gaiata 18 Crèmor, la meua 
salutació més cordial i els meus millors desitjos 
per a estes Festes de la Magdalena de 2023, junta-
ment amb un fort abraç.

Vos desitge unes bones festes de la Magdalena!
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9C R È M O R

ILM. SR. PRESIDENT
DE LA EXCMA.

DIPUTACIÓ 
DE CASTELLÓ

J
MARTÍ I GARCÍA

OSÉ P .

L
es festes de la Magdalena de Castelló, de-
clarades d’Interés Turístic Internacional 
des de l’any 2010, són unes festes molt 
simbòliques, amb una gran càrrega de 
significat ja no sols per als veïns i veïnes 
de la capital de la Plana, sinó per a tota la 
ciutadania de la nostra província.

És una festivitat de la gent i per a la gent, dels nos-
tres carrers, de llum i de color, de recordar els orígens 
de la ciutat. En definitiva, la festa major de Castelló.

Aquestes Festes de la Magdalena 2023 seran les 
primeres que viuré plenament com a president de la 
Diputació de Castelló, ja que ens ha tocat viure temps 
molt difícils, en els quals no hem pogut celebrar-les 
com ens haguera agradat.

Entre tot l’embull d’entitats col·laboradores amb 
l’organització de les festes m’agradaria destacar l’ele-
ment fonamental, l’esclat de llum sense foc ni fum, 
les gaiates. Gràcies a l’esforç que es realitza per totes 
elles, any a any s’aconsegueix obtindre una programa-
ció festiva totalment completa, s’aconsegueix crear 
aquest agermanament entre veïns i veïnes de la ciutat.

Les gaiates representen aquells fanals de llum 
que van guiar als habitants de Castelló en el seu camí 

des de l’ermita de la Magdalena fins a la plana on hui 
coneixem aquesta ciutat. Però també representen el 
grup de veïns de la ciutat que fan possible, gràcies a la 
seua col·laboració, l’existència de la creació artística i 
l’ambient festiu en el qual totes les persones que volem 
acostar-nos som benvinguts.

Per això, m’agradaria felicitar i agrair a tots els 
membres de la Gaiata 18 Crèmor tot l’esforç i el treball 
que durant tot l’any realitzen, de manera desinteressa-
da i en favor de la festa gran de Castelló, especialment 
a la madrina Sonia Barberá Carbajo, el president José 
Antonio Lleó Rubio i a la madrina infantil Ainara Antón 
Palacios.

Per descomptat, com tots vosaltres, jo ja tinc moltes 
ganes de gaudir de la romeria, les colles pels carrers, 
les gaiates i els focs artificials. D’eixir en el pregó com a 
integrant de la històrica representació clerical i acom-
panyant a la comitiva del meu poble, que és Suera.

Enguany tornem a omplir els nostres carrers, i per 
això us convide a demostrar l’alegria de poder gaudir la 
Magdalena com mai. Si alguna cosa ens han ensenyat 
aquests últims anys és que aquesta és la nostra obli-
gació, gaudir de cada moment d’alegria.

M’acomiade de vosaltres desitjant-vos unes bones 
festes de la Magdalena 2023!
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EXCMA. SRA.
ALCALDESSA
DE CASTELLÓ

A
MARCO I GUAL

MPARO

Crèmor, tot l’esperit fester 

L
es nostres festes són la gran llum que 
il·lumina la història i la convivència caste-
llonenca, i enguany desitgem amb tota la 
força que tornen a brillar plenament. Hem 
passat diversos anys de dificultats, d’una 
pandèmia, de crisis mundials i, així mateix, 
de condicions climatològiques adverses. 

Però l’esperit fester que posseïm és determinant 
perquè la nostra Magdalena siga una cita irreemplaça-
ble i molt estimada. Som un poble unit que mirem al 
futur amb positivisme; som un poble unit que sap de 
lluites i de reptes, d’esforços i lliurament, que ha anat 
superant els obstacles de la nostra història; som un po-
ble unit enfront de qualsevol adversitat i, sobretot, una 
ciutat que s’estima i que estima profundament la seua 
cultura i les seues tradicions. 

Les Festes de la Magdalena 2023 tornen a ser la 
gran cita de la convivència i l’estima castellonenca. 
Tornem a entregar-nos de ple a celebrar els nostres 
orígens i l’orgull de ser castellonencs, perquè aquestes 
festes són el nostre millor Pregó, el nostre millor em-
blema i la millor marca que avala una ciutat valenta i 
decidida, amable, solidària i festera. 

D’aquesta manera, la Gaiata 18, Crèmor, és un dels 
sectors més especials i representa aquests valors 
tan valuosos i tan assentats. Crèmor, com cada sector 
i cada Gaiata, conserva aquesta memòria col·lectiva, 
conservant, així mateix, un important tros de la nostra 
història que hem de protegir. Crèmor és un exemple de 
convivència i del manteniment de les nostres tradi-
cions, en un espai públic que ens identifica a tots els 
castellonencs, amb activitat i convivència ciutadana 
constant. 

Vull agrair a la Comissió de la Gaiata Crèmor tot el 
treball que han desenvolupat aquest últim any. Gràcies 
als qui representeu a aquesta Gaiata. Gràcies als qui 
integren aquest sector. Sense vosaltres la festa no se-
ria possible. Sou el batec, i l’alé, permanent de la nostra 
Magdalena. 

Com a alcaldessa de Castelló em sent orgullosa 
dels vostres esforços i dedicació, i desitge de tot cor 
que aquestes Festes siguen el millor espai comú per a 
celebrar una nova Magdalena, per a trobar-nos i gaudir 
conjuntament la nostra setmana gran. 

Magdalena Festa Plena!!
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CONSELLERA 
D’EDUCACIÓ,

CULTURA I ESPORT

R
tamarit i iranzo

aquel

Que es faça la llum sense foc ni fum! 

T
orna la Magdalena, una de les festes més 
emblemàtiques del nostre país i, amb ella, 
torna l’emoció de tenir-ho tot a punt: gaia-
tes, locals, actes, celebracions... A la meua 
Sueca natal, també vivim la festa intensa-
ment i, per això, em fa molt de goig com-

partir eixa emoció i alegria “festeres” amb tots i totes 
vosaltres a través del vostre llibret i la vostra gaiata.

Som un país mediterrani i, com a tal, necessitem 
l’escalfor de la gent; la música i la festa; el riure i la 
conversa. I no hi ha millor escenari per enfortir aques-

tes senyes d’identitat que els carrers i les places de 
Castelló, ànimes indiscutibles de la Magdalena. De nou, 
s’ompliran de vida i de festa per a gaudir de tots els cas-
tellonencs i les castellonenques i, també, dels milers i 
milers de visitants que no s’ho voldran perdre.

Torna la Magdalena i, amb ella, torna la il·lusió d’una 
ciutat sencera, representada per les colles, les gaiates 
i madrines com Sònia i Ainara, a qui vull enviar una 
cordial salutació. Espere de tot cor que gaudiu d’unes 
festes inoblidables, repletes d’alegria, diversió i eixa 
màgia tan especial que fa possible, any rere any, el mi-
racle antic de “fer la llum sense foc ni fum”.
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UTILITZAR UN 
ARRÒS QUALSEVOL 

TÉ LES SEUES 
CONSEQÜÈNCIES

UTILITZAR UN 
ARRÒS QUALSEVOL 

TÉ LES SEUES 
CONSEQÜÈNCIES

DESCOBRIX MÉS EN ARROZDACSA.COMDESCOBRIX MÉS EN ARROZDACSA.COM

L’AUTÈNTIC ARRÒS DE VALÈNCIA AMB DENOMINACIÓ D’ORIGEN
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REGIDOR DE FESTES I
PRESIDENT DEL PATRONAT

MUNICIPAL
DE FESTES

O
BRAINA I BOU

MAR

É
s un plaer celebrar la nostra setmana 
gran en la que es commemora el trasllat 
de la població des de la muntanya fins al 
pla fèrtil del litoral. Enguany s’espera amb 
molta il·lusió, perquè tot el poble i els seus 
visitants desitgen tornar a gaudir de la 
cultura i de les festes de Castelló.

Viure les festes de la Magdalena és sentir que for-
mem part del passat i del present, i que junts fem pos-
sible el futur, ja que el nostre amor per la ciutat i les 
tradicions es reflecteix en la llum de la Gaiata, símbol 
de les nostres festes, símbol de tot el que ens uneix i 
ens enorgulleix.

Perquè la llum us il·lumine tota la setmana i la resta 
de dies de l’any, perquè viure en aquesta terra repre-
senta la continuïtat, la festa, la cultura i les tradicions.
Les gaiates viuen la festa amb molta alegria.

Ens enriqueixen culturalment, ens donen espe-
rança i sobretot és donen el coneixement de saber 
que la Gaiata és molt més que un monument, totes les 
persones que durant tots els anys treballen perquè es 
mantinga encesa la flama de l’amor per les nostres 
tradicions. Tot esforç, dedicació i afecte ho llauren en 
els seus sectors i vull donar-los el meu més sentit re-
coneixement i agraïment per la seua labor.

Vull donar la meua enhorabona a la Gaiata 18 “Crè-
mor” per tot el seu treball, constància i lliurament.

Gràcies José Antonio per tota la teua labor festera. 
Sé que enguany en conjunt amb Sonia i Ainara passàreu 
unes grans festes de la Magdalena 2023.

Tot el meu agraïment i afecte.

 VITOL
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REINA DE LES
FESTES

DE CASTELLÓ

S
TARÍN I ALEGRE

ELENE
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REINA INFANTIL
 DE LES FESTES

DE CASTELLÓ

A
SÁEZ I SISAMÓN

LEJANDRA
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PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ
GESTORA DE GAIATES I

PRESIDENT DE LA GAIATA 18
“CRÈMOR”

J
lleó i Rubio

osé A.

D
e nou en aquests fulls presentant una nova 
edició de la Magdalena, la del 2023. Les 
festes de la Magdalena són un espill on po-
dem veure la imatge de les tradicions, els 
costums més arrelats i les creences més 
venerades a la nostra ciutat. 

No obstant, són molt més que això, les festes per a 
la nostra ciutat són i seran la nostra imatge turística 
cap a l’exterior, són i seran un motor econòmic per a 
la nostra ciutat, no sols per els els nou dies que dura 
la setmana de festes, sinó també durant la resta de 
l’any.

Enguany més que mai, vull recalcar el nostre reno-
vat compromís, per tal de fer que la Gaiata 18 presente 
uns monuments dignes en aquesta nova Magdalena i 
al mateix temps, oferir una gran programació per a la 
setmana de festes, que desitge siga del gust de tots.

Per tot açò i molt més, vull donar les gràcies a tots 
els que any rere any presten la seua desinteressada 
col·laboració a la nostra associació. Aquestes perso-
nes que construeixen els nostres monuments, contri-
bueixen a la creació i distribució del llibret, treballen 
en la presentació o col·laboren de qualsevol altra ma-
nera. Gràcies per tot.

No m’agradaria acabar sense desitjar a les nostres 
madrines Sonia i Ainara que passen una gran setmana 
de festes, així com a Nadia i Miriam que tindran la sort 
i l’honor de viure la setmana més intensa de les seues 
vides com a dames de la ciutat 2023, una vegada més 
enhorabona.

Convide  a tots els veïns del sector del Crèmor que 
participen activament als diferents actes organitzats 
per aquesta Gaiata, ja que estic ben segur de què gau-
direu de cadascun d’ells com mai.
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DAMA 
DE LA CIUTAT

N
MAS I GASULLA

ADIA
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DAMA INFANTIL 
DE LA CIUTAT

M
BUSTO I LLEÓ

IRIAM
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PRESIDENT DE LA 
FEDERACIÓ

DE COLLES DE CASTELÓ

P
BELTRÁN I BACAS

EPE

D
es de tot el nostre col·lectiu, com a president de 
la Federació de Colles de Castelló, vull en pri-
mer lloc agrair l’oportunitat de saludar a tots 
els membres de la vostra comissió i a totes les 
persones que tinguen l’oportunitat de gaudir 
d’aquest magnífic llibret.

Sembla que per fi enguany sí, podrem tornar a gaudir 
de les nostres festes fundacionals amb total normalitat, 
una vegada deixada arrere aqueixa desastrosa pan-
dèmia que tantes coses ens ha fet deixar pel camí, per 
damunt de tot les pèrdues personals.

Tots tenim unes ganes enormes de poder gaudir al 
màxim de les festes, de la pólvora, el Pregó, la Rome-
ria de les Canyes, la música, tants actes reunits per a 
gaudir de les nostres tradicions, del nostre “orgull de 
genealogia”, i de la llum de les Gaiates, aqueix “esclat 
de llum sense foc ni fum” que ens guia el camí en la 
nostra setmana gran.

Aquests últims anys on el vincle entre les Comissions 
de Sector i les Colles, a les quals tinc l’orgull de repre-
sentar, s’ha fet cada vegada més important, i on cada 
any augmenten els actes en els quals podem participar i 
gaudir junts, són l’estímul que ens ha de servir per a con-
tinuar treballant units amb l’objectiu de millorar cada 
any les nostres festes, i que la presència de les colles en 

els diferents sectors cresca any rere any en pro d’aug-
mentar la col·laboració entre els nostres col·lectius.

Enguany Castelló sencer tornarà a eixir al carrer, 
a gaudir de tots i cadascun dels actes que se celebren 
durant les Festes de la Magdalena, les Colles tornaran a 
obrir les seues portes i els Carros Engalanats tornaran a 
recórrer els nostres carrers, i allí estarem nosaltres, des 
de la Federació de Colles al complet, acompanyant i gau-
dint al costat de les Comissions de Sector gaiaters de la 
ciutat en cadascun dels actes que compartim fins al dia 
en què les nostres Reines criden des del balcó de l’ajun-
tament el Vítol! que acomiade les festes de l’any 2023.

Els col·lectius festers som el vertader motor de les 
festes, els que treballem de manera altruista durant els 
365 dies de l’any perquè aqueixos 9 dies siguen inoblida-
bles per a tota la ciutat, i per a això necessitem l’ajuda de 
tots per a facilitar-nos aqueixa tasca que fem encantats 
per amor a la nostra Ciutat, a les nostres tradicions i a les 
nostres festes, però que requereix d’un esforç que no ha 
de veure’s dificultat més del ja és per si mateix.

Des de la Federació de Colles de Castelló us desitgem 
que gaudiu al màxim cada minut de les nostres festes 
fundacionals, i sobretot, desitgem poder fer-ho al costat 
de vosaltres, ajudant en tot el possible perquè la Gaiata 
siga el nostre millor Pregó!
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PRESIDENT DE 
L’ASSOCIACIÓ

CULTURAL 
L’HORTA DE VALÈNCIA

M
GARCÍA - PARDO I SUÁREZ

ANUEL

E
Estimats amics de la Gaiata 18 Crèmor, com 
a president de l’Associació cultural l’Horta 
de València i en nom de totes les festeres i 
festers de l’Horta de València us animen al fet 
que continueu donant a la capital de la Plana 
la llum tan especial que oferiu a forasters i 
forasteres en els vostres dies grans de festa.

Un any més en nom de la Reina de l’Horta de Valèn-
cia done les gràcies a la gaiata Crèmor per obrir-nos 
les portes de bat a bat de les vostres festes majors i en-
tre tots enriquir-nos culturalment i poder fer més unió 
entre les províncies del regne de València, podent dis-
frutar i valorar més les nostres tradicions germanes.

Les festes de la Magdalena 2023 ja han arribat! Vítol!
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MADRINA DE LA GAIATA 18 “CRÈMOR”

sonia barberÁ i carbajo
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E
n ple nadal de 1996 a la ciutat de Castelló, naixía 
Sonia Barberá i Carbajo, aquest any máxima re-
presentant de la gaiata 18, Crèmor.

Tot i que, les arrels vénen de diversos llocs d’Es-
panya sempre es va sentir molt lligada a les festes 
fundacionals de la nostra ciutat.

Gran amant dels animals, va decidir estudiar auxiliar tèc-
nic de veterinària, ja que la seua vida sempre va lligada alguna 
mascota que cuidar i mimar.

En l’actualitat, el seu esperit inquiet, l’ha portada a estudiar 
tècnic de farmàcia, ja que les seues ganes d’aprendre són im-
menses. 

Sonia és una jove a la qual li agraden les mateixes coses que 
a qualsevol persona de la seua edat, eixir amb els amics, riure, 
divertir-se, però també és una dona responsable que adora a la 
família i no existeix major plaer que compartir temps amb ells.

Des de xicoteta esta lligada a les festes de la Magdalena 
eixint en el pregó i l’ofrena amb el col·legi Antonio Armelles. 
Però no va ser fins a molt de temps després, que de la mà de 
la seua millor amiga va descobrir un món diferent per a ella i 
es va enamorar encara més, si cap de les festes i de la cuitat. 
Va ser així, un dia en la desfilada de gaiates, espentant d’una 
d’elles i sentint l’emoció d’aqueix moment, va decidir que aquell 
món anava ser el seu. 

Els inicis de Sonia en el món gaiater van començar en la 
gaiata 19, La Cultural, des de 2018 al 2020 i de la gaiata 1, Bran-
cal de la Ciutat, des de 2020 a 2022. En aqueix moment li van 
donar l’oportunitat de ser la madrina de la gaiata 18, la Crèmor, 
cosa que va acceptar amb il·lusió i orgull.

Els actes preferits de Sonia són la desfilada de gaiatas i la 
encesa. On el protagonista és el monument.

Esta vivint enguany amb intensitat i l’emoció que correspon, 
i desitjant amb il·lusió i tristesa l’arribada de les festa , emoció 
perquè sap que serà el punt culminant de la seua trajectòria , 
i tristesa perquè siga el punt final d’un any tan fascinant. Però 
encara que enguany s’acabe, ella sap que la seua vida seguirà 
lligada al món gaiater.
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DAMA INAFNTIL DE LA CIUTAT
MIRIAM BUSTO I LLEÓ 

MADRINA INFANTIL
AINARA ANTÓN I PALACIOS

MADRINA D`HONOR INFANTIL
CAROLINA LLEDÓ PERSONAT I LLEÓ

GAIATERA D`HONORR INFANTIL
LEIRE BORT I PERIS

DAMES D’HONOR INFANTILS
LEYRE ANTÓN I PALACIOS
ALMA FULLERA I NIETO
MANUELA VILARROCHA I FABRA
AITANA GÁNDARA I  ANDREU 

ACOMPANYANTS INFANTIL
MARIO VILARROCHA I FABRA

VOCALS INFANTILS
OLIVIA GÁNDARA I ANDREU
ALEXANDRA VIDAL I PANADÉS
GABRIELA PIÑERO I ÁLVAREZ
DANIEL PIÑERO I ÁLVAREZ

Comissió INFANTIL 2023
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MADRINA INFANTIL DE LA GAIATA 18 “CRÈMOR”

AINARA ANTÓN I PALACIOS
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Hola, amigues i amics del Crèmor!

E
m dic Ainara i tinc 12 anys, vaig nàixer l’1 de desembre de 
2010, actualment estudi primer d’ESO en l’institut I.E.S. Bo-
valar.
Les meues assignatures preferides són geografia i biolo-
gia.

Les meues aficions són ballar, nadar i patinar. Si he d’elegir algu-
na d’aquestes tres, seria nadar, ja que vaig nadar des dels 9 mesos, 
a més, m’encanta anar a la platja en qualsevol època de l’any i si els 
meus pares es despisten una mica banyar-me dient-los que he cai-
gut en saltar les ones de la mar.

Vaig formar part de la comissió del Crèmor fa 5 anys. Quasi va ser 
per casualitat, ja que vaig començar com a sòcia de carrer, però en 
descobrir la família que formava aquesta comissió no van dubtar la 
meua família i jo de formar part d’ella.

Al principi tenia molta vergonya, em costava integrar-me, però, 
ràpidament ens van obrir els braços i m’ho van fer molt fàcil. És per 
això que ara tinc molts amics, fins i tot amb els quals per diferents 
circumstàncies formen part de la nostra familia gaiatera.

Recorde, com en el confinament, féiem videotrucades amb les 
altres famílies i ens ho passàvem genial. Va ser una època dura, però 
em va fer veure que som una gaiata unida.

Aquest, és un any especial per a mi, tinc l’orgull de representar 
a totes les xiquetes i xiquets del Crèmor, això m’ha permés conéixer 
a les madrines de la resta de gaiates i viure amb elles experiències 
úniques per a nosaltres i fer molt bones amistats que espere que du-
ren per molt de temps. 

M’agrada anar al Palau a les presentacions, ballar el rotllo i 
canya, gaudir dels actes i viure’ls d’una manera diferent, com mai 
m’havia imaginat.

Tinc la sort de portar-me genial amb Miriam, la madrina 20/22 i 
dama de la ciutat 2023, ella m’ha donat el millor dels consells: gau-
dir cada moment d’enguany, tan especial… Ho faré!! A més, també 
compte amb els consells del nostre presi, està clar, els millors de 
tots, amb els anys que porta… Je-je-je.

El que si tinc clar, és que aquest any 2023 serà un any especial, 
i no sols per a mi, sinó per a tots, ja que tindrem unes festes sense 
restriccions, on podrem gaudir tots junts.

COMENÇA EL COMPTE ENRERE PER A MAGDALENA 2023!
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El dia que em van comunicar que seria la madrina infantil, 
sabia que arribaria el dia d’acomiadar-me del sector, el dia 
que hauria de plasmar tot el que havia viscut durant aquest 
any, la qual cosa mai haguera imaginat és que aquest comiat 
havia de resumir el que viscut durant 3 anys, amb una pan-
dèmia pel mig. 

Mai se m’oblidarà com em vaig assabentar de la suspen-
sió de les nostres festes, vestida de llauradora i a la porta 
del nostre ajuntament on havia acudit a repartir el progra-
ma oficial de festes. Amb només 9 anys, quasi no entenia la 
gravetat de la situació de la qual vaig ser consent molt poc 
després….calia esperar, no quedava una altra…El meu presi-
dent ens va proposar a Nadia i al mi a continuar en el càrrec 
com a madrines fins a poder gaudir de les nostres festes. 
Tancats en casa a causa de la situació sanitària no perdíem 
el contacte amb les xiquetes i els xiquets de la gaiata, elles 
i ells ens van preparar un vídeo sorpresa donant-me ànims, 
on féiem reptes en línia i videocridades. Que ganes teníem de 
magdalena 2021, però aquell any tampoc va poder ser, aquell 
any no es van arribar ni a convocar, però el tercer diumenge 
de quaresma el nostre president ens va organitzar una ro-ACOM
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meria molt íntima i particular, amb música, canyes 
i esmorzar tradicional.

Totes les esperances les teníem en 2022, no 
podríem romandre molt més en el càrrec, havien 
moltes xiquetes darrere esperant per a representar 
també a la gaiata, elles també mereixien la banda 
de madrina.

Un acte senzill de renovació de banda em va im-
posar la banda de madrina infantil 2022 on la mas-
careta no va poder ocultar el somriure de la reina 
Gal.la, les seues dames de la ciutat, de les meues 
companyes madrines i dels presidents infantils, 
l’emoció de tornar a vestir-nos i d’anar reprenent 
actes de nou. El 2022 era el nostre any, allò que 
ens va furtar la pandèmia ens l’anava a retornar el 
2022…

I va arribar el dia de la primera mascletà, l’inici 
de 9 dies intensos, 9 dies de la nostra Magdalena, 
però la pluja va ser la protagonista els 9 dies. Havia 
de ser just aquesta setmana? Això em preguntava 
cada matí en despertar i veure els carrers mullats. 
Vam canviar la canya pel paraigües però vam fer la 
romeria i vam eixir a presumir de monument pels 
carrers de la nostra ciutat, monuments que porta-
ven adormits quasi 3 anys en el fred magatzem mu-
nicipal i no mereixien una arribada a la ciutat com 
la van tindre, amb pluja i sense poder brillar com 
només fan elles: les gaiates.

El paraigües i la mascareta van ser els nostres 
màxims aliats, però no vam perdre el somriure, ni la 
il·lusió ni les ganes de gaudir dels actes que es van 
reinventar i es van acoblar a la situació meteorolò-
gica. El dimarts des de la carpa vam viure un nou 
lliurament de premis, on vam saltar d’alegria en 
rebre el tercer premi en les 2 categories, així com 
tots dos monuments van ser premiats en concurs 
d’il·luminació, no podia estar més feliç! 4 premis, i 
encara faltava el premi popular, on les nostres dues 
gaiates van ser les més votades i per tant campio-
nes absolutes.
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Els dies anaven passant i el que tant tant tant 
havíem esperat anava arribant a la seua fi. El dis-
sabte al fer l’ofrena a la nostra patrona en nom de 
totes les xiquetes i els xiquets del Crèmor va ser una 
cosa molt especial. Escoltar cridar «vítol» al crit de 
magdalena de les nostres reines Carmen i Gal·la va 
ser com posar el punt i final a una història la qual 
semblava no tindre fi, era una sensació rara. D’una 
banda, alegria de poder haver viscut per fi la setma-
na de festes en el mes alt del tron de la meua gaiata 
i aquella tristesa perquè l’única cosa que em queda-
va ja era anar a la carpa i apagar el meu monument, 
que gràcies als membres de la meua gaiata, que van 
ser previsors i van ficar el monument infantil dins 
de la carpa per així salvar-se dels desperfectes que 
va ocasionar la pluja.

Tres anys des d’aquell nomenament a l’agost de 
2019, fins a aquest juliol passat que vaig passar el 
relleu a la meua amiga Ainara, a ella ja li ho he dit 
moltes vegades, vull que gaudisca perquè encara 
que no vull que arribe el dia i sense adonar-se es 
trobarà escrivint aquest comiat. Obri bé els ulls, 
Ainara, gaudeix de cada acte, de cada matinada, de 
cada hora de perruqueria, perquè és una cosa que 
només les afortunades tenen el privilegi de viure.

I sense allargar-me mes només agrair a tots els 
que han fet possible aquests anys, a les meues xi-
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quetes i xiquets de la Comissió, vau ser el motor que em va mantindre amb il·lusió i esperança, a la meua 
família que no van mostrar mai aquella ràbia que sé que la situació els produïa, perquè jo no em posara 
trista, a les meues germanes perquè m’han acompanyat en tot aquest viatge, sempre somrient perquè 
jo no deixara de fer-ho.

A la meua madrina Nadia, la millor companya de viatge que es pot tindre i que no em va soltar de la 
mà en cap moment. Nadia em va cuidar i tractar sempre com una germana major, és per això que el destí 
ens tenia el millor dels regals, de nou un any més juntes, un any més agafades de la mà perquè enguany 
juntes una al costat de l’altra formem part de la cort d’honor de les nostres magnifiques reines Selene i 
Alejandra.

I finalment, al capità del vaixell, que per molta aigua que va entrar no va deixar que mai s’afonara, al 
nostre president, al meu oncle perquè sempre ha estat atent de mi i de Nadia cada dia, així com cadascun 
dels membres de la gaiata, perquè 20 anys al capdavant de la gaiata li avalen. El seu treball i dedicació 
a les nostres festes i qui enguany ha sigut elegit president de la Federació Gestora de Gaiates i del qual 
estem totes i tots molt contents i orgullosos d’ell.

Moltes gràcies a totes i tots els que heu llegit açò fins al final. No acabaria mai d’escriure, perquè 
sàvia que havia d’arribar però no em vull acomiadar, sempre seré una mes del Crèmor.
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El dia ha arribat!. Han passat 3 meravellosos anys i hui puc 
escriure el meu comiat com a madrina d’aquesta gran gaiata, la 
meua gaiata, la Crèmor.

Amb aquesta xicoteta família he viscut mil coses, moments, 
anècdotes que contar, mil riures de fer-me mal l’estómac i també 
alguna diferència que altra però sempre amb respecte i afecte. 

Ser la vostra representant per quarta vegada ha sigut tot un 
record guiness, crec que no heu tingut madrina que li haja agra-
dat repetir tant el càrrec com jo, però ha sigut tot un honor i un 
orgull portar l’escut del Cremor en el meu pit.

El temps és una cosa fugaç, alguna cosa que passa sense que 
ens adonem. L’única cosa que podem fer contra això, és gaudir 
cada instant, cada moment i fer-ho especial per haver-ho viscut. 
Jo estic feliç, feliç per haver tingut l’oportunitat de tornar a repre-
sentar a la meua gaiata com es mereix, de poder haver tingut la 
sort de comptar amb la meua cort eterna, formada per persones 
autèntiques, persones de bon cor que han sigut ací sempre, amb 
les quals he pogut crear més que un vincle d’amistat, seran la 
meua família sempre per estar en els meus bons moments però 
sobretot en els dolents. Sempre heu sigut els primers a tendir-me ACOM
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una mà, a abraçar-me i escoltar-me quan les coses em 
podien una mica, només vull donar-vos les gràcies de 
cor, gràcies a vosaltres he pogut viure el meu any amb 
molta il·lusió, sentir el vostre suport que era el que més 
m’emocionava i em feia tindre ganes de seguir. La des-
filada de gaiates que vam viure junts i on ens va caure 
tota la pluja a la meitat de la desfilada i érem dels pocs 
que no comptàvem amb paraigües, ja que res anava a 
impedir-nos viure una desfilada de gaiates com tocava. 
Veure-us al meu costat, sense abandonar per molt que 
caiguera el diluvi, va ser un orgull per a mi, vau sacrifi-
car les vostres manteletes, capes, faldes i tot això, sen-
se perdre el vostre somriure, donant la volteta i escol-
tant la població i veïns de Castelló com ens animaven i 
ens deien valents per no agafar el paraigua, estic orgu-
llosa de la meua cort eterna, ací em vau demostrar que 
som una família i una vertadera pinya. El nostre primer 
dissabte de Magdalena, que només nosaltres bé sabem 
com ho vam passar quan van suspendre el Pregó; el pri-
mer que vam fer va ser animar-nos els uns als altres. 
I mai oblidaré el vitol que vosaltres vau fer que fora el 
més bonic de la meua vida i això va ser gràcies a vosal-
tres, únicament. Andrea, Paulina, Tamara, Olatz, Isabel, 
Jorge, Alan, Jesús, Mari Merche...us vull molt. 

També he d’afegir que estic molt orgullosa de poder 
dir que els dos monuments, tant infantil com major, van 
guanyar el 3r premi en el Concurs de gaiates, un doblet 
que forma part de la història del Crèmor, així com el pre-
mi popular a les millors gaiates de tot Castelló, organit-
zat pel canal de la comunitat, Àpunt, aquest premi va 
ser molt especial per a tots nosaltres, ja que votava tot 
el poble i no un jurat. Tot Castelló es va enamorar de Vol-
teta i Llumeta Plena. Per a la nostra comissió va ser tot 
un orgull i satisfacció, ja que som una comissió xicoteta 
i familiar. Aquesta és la nostra essència, açò és Crèmor: 
treball i constància davant totes les adversitats.

He de dir que aquests tres anys no he estat sola, en 
aquesta aventura he tingut la sort de poder viure-la 
amb la meua madrina infantil, Miriam, una xiqueta molt 
especial en tots els sentits. Per la seua maduresa, la 
seua responsabilitat, el seu amor per les nostres fes-
tes i per l’afectuosa que és. Hem tingut moments bons 
i dolents, com quan ens anunciaven que se suspenien 
les Festes de la Magdalena, però Miriam sempre ha si-
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gut forta i optimista, cosa que em transmetia a mi. Grà-
cies, xicoteta, per cada abraçada i cada bonica paraula 
que has tingut amb mi, me n’alegre molt d’haver viscut 
aquests tres anys amb tu, has sigut la millor companya 
de madrinatge. Espere haver-te ensenyat alguna cosa 
i encara que tu sempre has anat un pas per davant, 
només vull que no deixes de somiar mai, que tot arriba 
per a qui sap esperar i que el que un dia fantasiàvem les 
dues es va convertir en realitat. Enguany som Dames de 
la Ciutat juntes i el millor de tot, és que som parella com 
a Dames de la Ciutat 2023, alguna cosa que déiem com 
a impossible i mira’ns, juntes fins al final. Per això no 
m’acomiadaré de tu, ens queda tot un any i una setmana 
que viure encara juntes i sé que ho gaudirem com les 
dues bé sabem.

Com tota protagonista en la seua història, hi ha un 
heroi, en el meu cas és el meu Batman, el meu cavaller 
fosc, el que ha estat per a ajudar-me en tot en l’ombra. 
Al qual li ha tocat anar corrent de tant en tant per a ves-
tir-me i estar en el lloc en el moment indicat. El que ha 
fet temps rècord a vestir una castellonera i a ell mateix. 
A part de ser el meu cavaller fosc, ha sigut el meu presi-
dent, he de dir, que molt bon president. Gràcies Jose, per 
tot el suport que m’has donat des que vaig dir que sí a 
ser madrina per al 2020. Per donar-me suport, per estar, 
per ajudar-me i per ser el meu estilista de tant en tant. 
Viure aquest madrinatge al costat de tu ha sigut molt 
més que especial. Vull donar-te l’enhorabona pel teu 
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càrrec com a president de la Federació Gestora de gaiates, t’ho mereixes! Per tot el teu treball incansable, per 
mirar sempre per les gaiates i el monument, per ensenyar-me tant de les nostres arrels. Has fet que m’enamore 
de les gaiates com tu, que les veja com tu les veus i que les senta com tu les sents. Presi, ets un crack! 

I ara m’agradaria nomenar les persones que han fet sempre possibles els meus somnis, que han estat amb 
mi des d’aquell 2016 on va començar tot. Vosaltres si que heu estat en l’ombra, que mai us ha agradat el protago-
nisme i que us plenava veure’m feliç i gaudir al costat del meu. Gràcies per cada esforç que fas, papa, per estar 
al costat meu, per a veure’m somriure. Aquesta Magdalena ens ho hem passat en gran els 3 junts, la veritat que 
ha sigut la millor des de fa uns 5 anys. Mama, gràcies per alçar-te prompte per a vestir-me, fer i desfer sempre 
per i per a mi. Tu si que ets una super mami, la que està en tot. Arreglar-me i alhora preparar al papa i tot això en 
un temps rècord, és d’admirar tot el que has fet per mi aquests anys sols per veure’m feliç i que gaudira bé del 
meu any com a madrina. Aquell any que se’ns va quedar pendent de viure als 3. Estic tan orgullosa de tot el que 
m’heu ensenyat, crec que gràcies a això he pogut ser una gran madrina i arribar fins on he arribat. Gràcies a les 
vostres lliçons i el vostre amor. Ens queda una nova aventura que viure amb famílies meravelloses i estic segura 
que així serà. Gràcies per acompanyar-me en tot sense pensar-ho, per estar sempre disposats a qualsevol cosa 
per mi. Només espere que esteu orgullosos del meu pas com a Dama de la Ciutat i que puguem esprémer-lo al 
100%. Us vull moltíssim, sense vosaltres res d’açò seria possible. 

Per a finalitzar aquest acomiadament, vull desitjar-vos, Sonia i Ainara, un gran any, que gaudiu de tot al 
màxim, que el somni i el cansament en algun moment determinat val la pena, de veritat. Teniu molta sort de la 
cort que us envolta, ja que les dues teniu grans castellonenques i castellonencs al vostre costat seguint-vos 
allà on aneu. Sou unes grans representants del Crèmor i no tingueu dubte. Gaudiu i viviu-ho tot al màxim i obriu 
bé els ulls a cada moment.

Una abraçada molt gran a totes i tots els lectors.
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VISITA REINES
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ESTEL DE FESTA  pàg. 90
ARTISTA: ADRIÁN BERNAT I AITOR EDO
IL·LUMINACIÓ: ANTONIO DÍAZ

CAMÍ DE TRADICIÓNS pàg. 91
ARTISTA: AITOR EDO
IL·LUMINACIÓ: PAULINA DÍAZ

GAIATA DE LA CIUTAT 2023 pàg. 92

GAIATA DE LA CIUTAT INFANTIL 2023 pàg. 93
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IL·LUMINACIÓ: ANTONIO DÍAZ

ESTEL DE FESTA
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ARTISTA: AITOR EDO
IL·LUMINACIÓ: PAULINA DÍAZ

camí de tradicions
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L’alcaldessa de la ciutat

i terme de Castelló

té hui la satisfacció

de fer saber al veïnat:

Que ja el dia és arribat

de la nostra ‘Magdalena’,

i desitjant siga plena

de goig pur i verdader

convoca al poble sancer

a traure l’amor de pena.

I puix saben els veïns

que la Ciutat té l’honor

de vindre de l’antigor

per lluminosos camins,

ara, girant cap a dins

els ulls de l’enteniment,

voran orgullosament,

les festes ‘magdaleneres’

dignes entre les primeres

de tindre lloc preeminent.

Anar a la romeria

no és, tan sols, anar de festa,

és deure que manifesta

orgull de genealogia.

Quin fillol oblidaria

la rabassa maternal?

Tots devém, en dia tal,

ratificar la promesa

de mantindre, sempre encesa,

la llum de l’amor filial.

I perque siguen les festes

dignes, de nom i de fets,

no volem límits estrets

d’ambicions massa modestes.

I ací venen, manifestes

per raons de tradició,

les festes que Castelló

fa seguint la llum antiga

per que la gaiata siga

el nostre millor pregó.

Vitol!!

Bernat Artola.

PREGÓ
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L´Alcaldessa de Castelló,

per mig d’este pregoner,

vol fer al poble saber,

que hem cumplit la tradició.

Feta ja l’obligació,

ara la nostra ciutat

es farà tota un esclat

de festes i de cançons,

sense més imposicions

que les son d’obligat.

Castelló no oblidarà

els xiquets en Magdalena

perquè son memòria plena

d’històries per al demà.

I esta festa és la que ens fa

comprendre en una setmana 

que son d’arrel valenciana

i d’empelt castelloner:

“Set dies per a saber

que som els fills de la Plana”

Els xiquets son poble ja.

Som el futur i esperança

d’un Castelló que hui avança

i que ningú pararà.

Som la força que farà

de Castelló la Ciutat

en la que tots hem somniat.

Som els que tenim l’herència

de mantindre la presencia

d’un gloriós i antic passat.

Els xiquets, volem cridar

que com és festa al carrer,

per uns dies s’ha de fer

una ciutat per jugar.

Si tots hem de celebrar

set-cents anys de tradició,

és just dins de raó

que proclame qui més mana

que, almenys per una setmana,

serà “de tots” Castelló.

Vitol!!

Vicent Pau i Serra.

PREGÓ
INFANTIL



102G
AIATAA I ATA Calendari 

fester

2022
29 DE JULIOL  pàg. 104 

30 DE JULIOL pàg. 105 

6 D’AGOST pàg. 106 

8 DE SETEMBRE pàg. 107 

9 DE SETEMBRE pàg. 108  

12 DE SETEMBRE pàg. 109 

14 DE SETEMBRE pàg. 110

16 DE SETEMBRE pàg. 111

17 DE SETEMBRE pàg. 112

24 DE SETEMBRE pàg. 113

1 D’OCTUBRE pàg. 115

5 D’OCTUBRE pàg. 116

8 D’OCTUBRE pàg. 117

9 D’OCTUBRE pàg. 118

15 D’OCTUBRE pàg. 119

20 D’OCTUBRE pàg. 120

22 D’OCTUBRE pàg. 121

29 D’OCTUBRE pàg. 122

3 DE NOVEMBRE pàg. 123

5 DE NOVEMBRE pàg. 124

8 DE NOVEMBRE pàg. 125

12 DE NOVEMBRE  pàg. 126

13 DE NOVEMBRE  pàg. 127

16 DE NOVEMBRE pàg. 128 

19 DE NOVEMBRE pàg. 129

26 DE NOVEMBRE pàg. 130

3 DE DESEMBRE pàg. 131

6 DE DESEMBRE pàg. 132 

7 DE DESEMBRE pàg. 133

9 DE DESEMBRE pàg. 134

10 DE DESEMBRE pàg. 135

17 DE DESEMBRE pàg. 136

25 DE DESEMBRE pàg. 137 

2023
3 DE GENER pàg. 138 

5 DE GENER pàg. 139 

7 DE GENER pàg. 140 

12 DE GENER pàg. 141
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DL  DM  DC  DJ DV  DS  DG

juliol 2022

    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31

Degut a la situació sanitària per la qual hem passat, el darrer mes de juliol es va tancar el cicle més llarg 
de tots els que hem viscut a les nostres festes fundacionals.

Des del juliol de 2019, no s’havia tornat a viure la il·lusió i els nervis de rebre la trucada que anuncia que 
dues castelloneres han sigut triades per a representar com a reines de les festes de la ciutat a totes les 
dones i xiquetes de Castelló.

Va ser el 29 de juliol de 2022, últim divendres del mes, quan l’emoció tornava a tota la ciutat, així com al 
món de la festa. Després de tres anys de regnat de Carmen Molina i Gal·la Calvo els telèfons van tornar a so-
nar. L’alegria va arribar a casa de Selene Tarín després d’escoltar la veu de l’Excm. Alcaldessa a l’altre costat 
del telèfon. Aquesta mateixa alegria i ambient festiu es respirava a casa d’Alejandra Saez, Reina infantil de 
les Festes. 

Nadia Mas i Miriam Busto, madrines de la passada edició de les festes, van rebre la trucada del regidor 
de festes i president del patronat municipal de festes el En Omar Braina. qui els traslladava la tan desitjada 
notícia de que havien  sigut triades per a acompanyar a les reines formant part de la seua cort d’honor. Nadia 
i Miriam van veure així complit el seu somni de ser portadores de tan alta distinció com és la banda blanca.

Al costat d’elles completen les corts d’honor: Raquel Prats, Raquel Provinciale, Camila Castelluchio, Paula 
Hernández i Andrea Alcaide en la cort de la reina Selene, i en la cort infantil:  María Cano, Daniella Gimeno, 
Noa Pascual, Sofía Guimerá i Lucía Benitez.

Totes elles es van reunir aquella mateixa nit en el domicili de la reina, iniciant així un viatge juntes on el 
castellonerisme i l’amor per les nostres tradicions són protagonistes.

ELECCIÓ DE REINES I DAMES DE LA CIUTAT 2023
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L’endemà de l’elecció va tindre lloc la recepció oficial i presentació als mit-
jans de comunicació de les reines de les festes i les dames de la ciutat, el lloc triat 
va ser el Palau de la Festa, Selene Tarín i Alegre i Alejandra Sáez i Sisamón, reina i reina 
infantil, van ser rebudes al costat de les dames de la ciutat, Camila Castelluchio i Monroy, 
Paula Hernández i Capdevila, Raquel Provinciale i Cazalla, Nadia Mas i Gasulla, Raquel Prats i 
Borreguero i Andrea Alcaide i Hernández; i les dames de la ciutat infantils, Sofia Guimerá i Navarro, 
Maria Cano i Rambla, Daniella Gimeno i Segarra, Lucía Benítez i García, Noa Pascual i Soler i Miriam 
Busto i Lleó.

L’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, va felicitara les noves màximes representants de les festes de 
Castelló i les va animar a viure amb intensitat el cicle fester.

Al acte també van acudir el regidor de Festes, Omar Braina, i altres membres de la corporació, al costat 
de representants del Consell Rector del Patronat de Festes, de la Junta de Festes, dels ens vinculats i del món 
de la festa en general on es va trobar la nostra madrina Infantil Ainara junt amb el President José Antonio.

RECEPCIÓ I BENVINGUDA A LES 
NOVES REINES DE LES FESTES
I CORTS D’HONOR

DL  DM  DC  DJ DV  DS  DG
    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31

juliol 2022
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noves madrines. La gaiata 18 després de 2 anys sense renovar a les seues madrines a causa de la suspensió 
de festes 2020 i 2021, degut a la situació sanitària coneguda per tots, per fi el passat 6 d’agost Nadia Mas i 
Miriam Busto van passar el relleu a les seues successores, així doncs en un acte íntim i familiar en la resi-
dència d’estiu de la nova madrina, Ainara Antón i Sonia Barberá es convertien en ambaixadores del Cremor, 
el president de la comissió José Antonio Lleó entregava els pergamins acreditatius després de la lectura 
de l’acta de nomenament llegida per Marina Andreu secretària de la gaiata. Nadia i Miriam van imposar les 
insígnies de plata només reservades als alts càrrecs de la gaiata i que llueixen en cadascun dels actes als 
quals assisteixen.

Les madrines de la passada edició es van acomiadar de la seua comissió en un emotiu discurs que va 
emocionar a tots els presents. A més, les recentment nomenades madrines van voler dedicar unes entran-
yables paraules a la seua comissió.

Després dels seus discursos, va tindre lloc el lliurament de presents a les dames i acompanyants tant 
infantils com majors per part de les seues madrines, també elles en van rebre de les seues dames.

Una vegada finalitzat l’acte protocol·lari es va servir un sopar fred a tots els presents per part de les 
noves madrines i la seua família, la festa va finalitzar a altes hores de la matinada amb bany en la piscina i 
discomòbil inclosa.

NOMENAMENT A LES  MADRINES DE LA  GAIATA 18 “CRÈMOR”

DL  DM  DC  DJ DV  DS  DG
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
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22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31

AGOST 2022
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El passat 8 de setembre les nostres madrines Sonia Barberá i Ainara 
Antón van participar en l´acte per a homenatjar al Rei Jaume I. Aixi mateix, 
l´acte celebra l´aniversari de la nostra ciutat.  Sonia i Ainara junt a totes les 
gaiates van acompanyar als Cavallers Templers per la l´avinguda Rei en Jaume I fins 
aplegar al monument per a realizatzar un emocionant homenatge.

DL  DM  DC  DJ DV  DS  DG

SETEMBRE 2022

   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30

ACTES ANIVERSARI DE LA 
FUNDACIÓ DE LA CIUTAT
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organitzada per la Federació Gestora, per a mostrar la seua participació en els actes del 771é aniversari de 
la fundació de Castelló.

No figuraven en el programa oficial de l’Ajuntament, però no es van conformar amb la decisió d’ajornar-lo 
fins a novembre.

Així és que, la Federació Gestora de Gaiates va prendre cartes en l’assumpte. Perquè les gaiates, símbols 
de les festes i de la identitat de Castelló no es podien quedar relegats a un racó.

Les nostres madrines i president van estar presents per a donar suport al nostre monument de mà. L’acte 
va ser senzill però l’espai va estar ple fins a la bandera i el qual va estar presidit per l’Excel·lentíssima Al-
caldessa de la ciutat, Amparo Marco.

II EXPOSICIÓ DE GAIATES DE MÀ

DL  DM  DC  DJ DV  DS  DG
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Ningú podria haver-les anunciat quan es va realitzar la im-
posició de bandes, al setembre de 2019, que Carmen Molina i Gal·la 
Calvo, amb les seues dames de la ciutat i les madrines dels 19 sectors 
gaiaters, que les seues festes més esperades arribarien en 2022.

Però així va ser, i el comiat que semblava que mai anava a arribar, va arribar el 
passat 12 de setembre en un acte íntim celebrat a la sala museu del Palau de la Festa.

Nadia i Miriam, amb el seu millor somriure però sense dissimular la nostàlgia es van posar 
per última vegada la insígnia amb la qual havien representat a tot el sector del Crèmor durant 
aquest llarg cicle fester.

Posaven fí a un somni i començaven a viure el següent, juntes de nou!

DL  DM  DC  DJ DV  DS  DG

SETEMBRE 2022
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CLOENDA 2022
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acte de benvinguda gestora de gaiates

DL  DM  DC  DJ DV  DS  DG
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SETEMBRE 2022

El passat 14 de setembre es va donar la benvinguda a les representants de les festes de l’any 2023. La 
Federació Gestora de Gaiates va organitzar un acte el qual tenia com a punt de trobada la plaça de les Aules 
i que va seguir amb l’acte protocol·lari celebrat en l’emblemàtic edifici de la Diputació Provincial. Mitjançant 
aquest acte, es va donar la benvinguda a totes i tots els representants de les festes, sense oblidar-se de 
donar la benvinguda a les reines 2023, Selene Tarín i Alejandra Sáez.

Com cada any, la gaiata 18 va estar present en aquest acte amb els càrrecs representatius de l’exercici 
fester, acompanyats pel nostre President.



111C R È M O R

DL  DM  DC  DJ DV  DS  DG
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30

SETEMBRE 2022

IMPOSICIÓ DE BANDES INFANTIL

Si hi ha un acte que inicia un nou cicle fester és, sens dubte, 
la imposició de bandes. El 16 de setembre el Teatre Principal es va 
vestir de gala per a acollir a la màxima representant de les xiquetes i 
els xiquets de Castelló.

La Banda Municipal va acompanyar aquest moment tan emocionant amb la in-
terpretació dels pasdobles festers, d’entre els assistents es trobaven les delegacions 
de València amb la seua Fallera Major Infantil i la d’Alacant amb la seua Bellea del Foc 
Infantil, per donar suport a Alejandra Sáez en aquesta nit tan especial per a ella.

Les primeres a accedir a l’escenari van ser les madrines dels 19 sectors gaiaters, d’entre elles, la 
nostra madrina infantil Ainara Antón. Després d’elles, va ser el torn de les dames infantils de la ciutat i 
allí estava Míriam Busto, la nostra madrina de la passada edició. Amb l’escenari quasi complet, on només 
faltava precedida de l’esquadra de gala de la Policia Local de Castelló a Alejandra Sáez i Sisamón. Després 
de la lectura de l’acta de nomenament per part del secretari de la mesa es va procedir a la imposició de 
bandes i lliurament de pergamins acreditatius a reines i dames de la ciutat, i la imposició de la banda blanca 
a les madrines de les gaiates, tot això per part de la màxima autoritat de la nostra ciutat, l’Excel·lentíssima 
Alcaldessa Amparo Marco.

Tanmateix, van tindre el seu moment de reconeixement, sempre merescut, els presidents infantils de les 
gaiates.
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Un dia després de la imposició de bandes infantils el Teatre Principal es va tornar a vestir de gala, però 
aquesta vegada per a acollir a la màxima representant de tot Castelló.

La Banda Municipal va tornar a encarregar-se de la part musical i d’entre els assistents es trobaven les 
delegacions de València amb la seua Fallera Major i la d’Alacant amb la seua Bellea del Foc per donar suport 
a la nostra reina Selene Tarín.

Les primeres a accedir a l’escenari van ser els madrines dels 19 sectors gaiaters, d’entre elles, la nostra 
madrina Sonia Barberá. Després d’elles, va ser el torn de les dames de la ciutat, i allí estava Nadia Mas,  la 
nostra madrina de la passada edició. Amb l’escenari quasi complet, on només faltava precedida de l’esquadra 
de gala de la Policia Local de Castelló, Selene Tarín i Alegre. Després de la lectura de l’acta de nomenament 
per part del secretari de la mesa, es va procedir a la imposició de bandes i lliurament de pergamins acredi-
tatius a reines i dames de la ciutat, així com a la imposició de la banda blanca a les madrines de les gaiates, 
tot això per part de la màxima autoritat de la nostra ciutat, l’Excel·lentíssima Alcaldessa Amparo Marco.

La festa es va prolongar fins ben entrada la matinada en els salons de Real Club Nàutic, on els nostres màxims 
representants van aprofitar per a entregar els saluda on els convidàvem a l’acte de la nostra presentació.

IMPOSICIÓ DE BANDES
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Tres anys han passat des d’aquell novembre de 2019 des que la nos-
tra Gaiata presentara a la comissió de l’any 2020. Tres anys han passat 
fins a poder tornar a fer-ho. La Nostra Gaiata va ser l’encarregada d’obrir el 
cicle de presentacions en el Palau de la Festa, després de l’aturada deguda a la 
situació sanitària.

La responsabilitat que suposa inaugurar la temporada i mostrar homenatge al sector i a 
les nostres madrines major i infantil, va fer que la 18 ho apostara tot amb un escenari blanc en 
el qual els detalls i matisos dels jocs de les llums foren els encarregats de crear somnis i símbols 
per a crear la història més bonica del món: la festa de Castelló.

Isabel Busto va ser l’encarregada de presentar un senzill però emotiu acte. Primer de tot, va nomenar un 
a un als membres de la Comissió, la qual estava encapçalada per les representants de l’anterior comissió i 
actuals dames de la ciutat: Nadia Mas i Miriam Busto.

Després d’elles, va desfilar la cort infantil, formada per: Manuela Vilarrocha, Alma Román, Alma Fullera, 
Leyre Antón, Mario Vilarrocha, Leire Bort i Carolina Lledó Personat com a madrina d’honor.

Posteriorment, van desfilar les dames majors del sector: Mercedes Peris, Tamara Sabater, Paulina Díaz, y 
Andrea Gálvez, les quals ja formen part de la cort de la madrina de la gaiata 18.

Abans de rebre a les madrines, el valencià Dario Piera va ser l’encarregat d’afegir un toc d’humor mit-
jançant un divertit monòleg que va donar pas a les màximes protagonistes de la nit: Ainara Antón, la madrina 
infantil i Sonia Barberá, la madrina del Crèmor, qui va ser acompanyada pel President de la Comissió, José 
Antonio Lleó.

PORESENTACIÓ DE LA GAIATA 18
“CRÈMOR”
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A l’acabar l’acte d’imposició de bandes, les nostres madrines van rebre ofrenes de diverses institucions 
de la nostra ciutat com Fundación Albinegra, el centre ocupacional Afanias o la Federació de Colles.

Després de la desfilada de retorn, va arribar el torn de les sorpreses. La primera va ser per a Nadia i Mí-
riam, qui posaven punt final al seu llarg padrinatge i on van rebre el tradicional comiat en forma d’imatges i 
paraules de madrines i on els presidents infantils de la passada edició van aparéixer a l’escenari per emo-
cionar a Míriam. A més a més, les amigues de Nadia van fer el mateix amb veu en off i un vídeo amb imatges 
que recordaven els moments més especial que havien viscut. No va ser fàcil poder resumir 3 anys en uns 
pocs minuts!

Posteriorment i amb únicament les actuals màximes representants a l’escenari, els va arribar el seu 
moment: imatges junt amb persones importants que van fer saltar les llàgrimes a Sonia i Ainara.

Per si de cas faltava alguna cosa, persones del seu entorn van dir-les unes paraules: la germana i la tia 
per part d’Ainara i el germà i la cunyada per part de Sonia. Gràcies a totes i tots per voler estar presents a un 
moment que segur quedarà per sempre a les seues memòries.

No va ser una tasca fàcil la d’obrir el cercle de presentacions després de tant de temps, així i tot, el Palau 
va està ple de gent que va acompanyar a la nostra Comissió amb moltíssimes ganes de normalitat.
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PRESENTACIÓ DE LA GAIATA 11
“FORN DEL PLÀ”
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El dissabte 1 d’octubre tocava nit de presentació al Palau de la Festa 
de Castelló. Sent el torn de la Gaiata 11, Forn del Plá.

Una presentació teatral i comediant un escenari decorat en referència als cò-
mics d’ Astèrix i Obèlix però canalitzat a les nostres benvolgudes festes fundacionals. 

Les nostres madrines Sonia i Ainara, acompanyades del nostre president Jose i membres 
de la Comissió, van estar presents per donar suport a les màximes i màxims de Forn del Plá i a 
tota la seua Comissió en la seua gran nit.

Enhorabona, Berta, Lledó, Pau i Lidón! 
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Les festes de carrer tenen una importància destacada dins de la nostra ciutat, la comissió de festes de 
San Francisco i Clara d’Asís cada any organitzen les seues festes populars tenint en compte a totes les co-
missions de sector sense importar si per proximitat pertanyen al sector o no, és per això que les nostres 
madrines Sonia i Ainara acompanyades del vicepresident Pablo no van dubtar a acceptar la seua invitació i 
acudir a la seua missa i processó en representació de tot el barri del Crèmor el passat 5 d’octubre.
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El Recinte de Fires i Mercats de la nostra ciutat va ser el lloc 
triat per la Federació de Colles per a celebrar el tradicional retorn 
a la ciutat, acte amb el qual les colles de la ciutat donen per finalitzat 
el període estival.

Les principals activitats preparades per a l’ocasió van ser: animació per als 
xiquets, pirotècnia, sopar i discmòbil.

Entre els convidats estava la nostra madrina 
infantil Ainara Antón, que va gaudir dels jocs al cos-
tat de la resta de madrines infantils.

Les reines de les festes Selene Tarín i Alejandra Saez van 
assistir acompanyades de les seues dames de la ciutat i van gau-
dir de cadascuna de les activitats.

Pepe Beltrán, president de la Federació de Colles, es va mostrar 
feliç de tornar a celebrar aquest esdeveniment amb la normalitat 
que ens va llevar la crisi sanitària de la pandèmia que hem patit 
els últims anys.

El dissabte 8 d’octubre va tindre lloc al Palau de la Festa de Castelló la presentació de la Gaiata 9, L’espartera.
 
Una presentació dedicada als arrels de Castelló, a les tradicions i la cultura de la nostra ciutat. L’escenari va 

ser decorat amb la senyera de la Comunitat Valenciana.

Les nostres madrines Sonia i Ainara, acompanyades del nostre president Jose i membres de la Comissió, van es-
tar presents per donar suport a les màximes representants L’espartera i a tota la seua Comissió en la seua gran nit. 

Enhorabona, Remedios, Ariadna i Raquel!
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presentació de la gaiata 9 “l’espartera”
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Castelló va celebrar la festivitat del 9 d’octubre  i el Crèmor va ser partícip.

La celebració va comptar amb la participació de les Tres Cultures que van conviure a Castelló en temps 
del rei Jaume I, representades per: l’Associació L’Aljama, Moros d’Alqueria i la Germandat de Cavallers de 
la Conquesta, protagonistes també d’un programa musical molt especial amb la presència de la Conlloga, 
“Muixeranga de Castelló”.

Representants de l’ajuntament i de conselleria, es van estar presents en la Plaça Major al costat dels 
representants de les gaiates i on es trobava la nostra madrina infantil Ainara Antón.

La primera fila va ser ocupada per les reines de les festes Selene Tarín i Alejandra Sáez, totes dues acom-
panyades per les dames de la ciutat infantil.

La jornada va començar als peus de l’estàtua del Rei en Jaume, on les tres entitats van depositat una 
corona de llorer per a celebrar la festa. Posteriorment, va començar una desfilada acompanyada de la Colla 
de Dolçainers i Tabaleters Xaloc i la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló pels carrers del centre fins a 
arribar a la Plaça Major, on han fet la seua entrada cerimonial amb la música de la Banda Municipal.
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Des de fa anys, a aquesta Comissió li vincula la germanor amb l’Associació 
Cultural L’horta de València, és per aquest motiu que sempre estem presents en 
els seus actes més importants, així com ells solen assistir  als nostres.

El passat 15 d’octubre va tindre lloc en l’Ateneu Mercantil de València l’exaltació de la 
seua reina, Paula Acosta. L’emoció va ser la gran protagonista d’aquest acte i va estar present 
entre tot el públic que va estar present.

Aquest any, amb un ateneu sense aforament es va engalanar per a homenatjar a la reina de L’horta 
de València i a tota la seua cort. L’associació 
està presidida per Manuel García, qui treballa 
incansablement per a mantindre l’essència i les 
tradicions del Regne de València.

Les nostres madrines, Sonia Barberà i Ainara 
Antón, van estar presents en aquest acte, juntament 
amb el vicepresident Pablo Antón, per a presentar 
una ofrena en nom de tot el sector. Tanmateix, Cas-
telló no va estar només representada per la nostra 
gaiata, també van estar presents les reines de les 
festes, Selene Tarín i Alejandra Sáez.

El dissabte 15 d’octubre va tindre lloc al Palau de la Festa de Castelló la presentació de la Gaiata 2, Fadrell.

Una presentació que ens mostrava la història al costat de la infantesa. Un escenari decorat amb una toc 
cavalleresc i al seu torn amb dibuixos Disney. Vam poder gaudir d’un espectacle de màgia i trucs. 

Les nostres madrines Sonia i Ainara, acompanyades del nostre president Jose i membres de la Comissió, 
van estar presents per donar suport a les màximes i màxims del Fadrell i a tota la seua Comissió en la seua 
gran nit.  Enhorabona Judith, Laura i Manolo!

exaltació de la reina de 
l’horta de valència
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presentació de la gaiata 2 “fadrell”
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van acudir a la inauguració de l’exposició (Navidad Con Arte XI , Regala Arte,  Regálate Arte) que va tindre lloc 
el 19 de desembre de 2022 en la galeria de l’artista Luís Bolumar.  En la mateixa galeria de l’artista, van poder 
conéixer i admirar un poc més les seues obres i brindar junts per un feliç Nadal 2022.
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El dissabte 22 d’octubre va tindre lloc al Palau de la Festa de Castelló 
la presentació de la Gaiata 3, Porta del Sol.

Una presentació dedicada als més xicotets i xicotetes i al futur de les nostres 
festes. Els amics Trolls van estar presents al Palau de la Festa per a presentar i anun-
ciar a les madrines de la Gaiata 3. L’escenari estava ple de color i festivitat. 

Les nostres madrines Sonia i Ainara, acompanyades del nostre president Jose i membres de la 
Comissió, van estar presents per donar suport a les màximes representants de Porta del Sol i a tota la 
seua Comissió en la seua gran nit. 

Enhorabona, Valeria, Laura i Vicente!

presentació DE LA gaiata 3
“porta del sol”
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El dissabte 29 d’octubre va tindre lloc al Palau de la Festa de Castelló la presentació de la Gaiata 5, Hort 
dels Corders. 

Una presentació on vam viatjar al bosc encantat i ens van meravellar les fades que habitaven en ell. 
L’escenari reflectia cada detall del bosc: els seus jardins, flors, lianes o balls màgics. 

Les nostres madrines Sonia i Ainara, acompanyades del nostre president Jose i membres de la Comissió, 
van estar presents per donar suport a les màximes i màxims d’Hort dels Corders i a tota la seua Comissió en 
la seua gran nit. 

Enhorabona, Irene, Raquel i Jose! 
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elecció del president de la 
gestora de gaiates
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El 3 de novembre del 2022  va tindre lloc a la Sala Museu del Palau 
de la Festa l’elecció del nou President de la Gestora de Gaiates, on va eixir 
triat de forma unànime Jose Antonio Lleó i Rubio. En aquesta reunió van estar 
presents tots els presidents de les 19 Gaiates, el regidor i president del patronat 
municipal de Festes, Omar Braina i, l’antic president de la Gestora de Gaiates, Este-
ban Gual i Ibañez. 

Per a aquesta Gaiata és tot un orgull que el nostre president isquera triat per als cicles del 
2023 i 2024. És per això que en aquest xicotet llibre volíem dedicar-ne un apartat a aquest acte que 
per a molt pot semblar insignificant però molt significatiu i emocionant per a aquesta Comissió. 

Enhorabona, José! Estem molt orgulloses i orgullosos de tu i, sabem que portaràs a la Federació Gestora 
de Gaiates cap al més alt. 

També voldríem donar-te l’enhorabona pel treball ja realitzat, actes ja organitzats per la Gestora estant 
ja encapçalada per tu i que han eixit de manera extraordinària. 
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Segurament si algun dels nostres lectors va passejar pel centre de la ciutat, el passat 5 de Novembre, 
es va sorprendre en veure el pregonet anunciador de les festes de Lledó, estem acostumats a viure-ho la 
vespra del dia gran de la nostra patrona, el mes de maig. Però aquest any amb motiu del centenari del pa-
tronatge de la nostra patrona, la molt il·lustre Reial confraria de la Mare de Déu del Lledó coincidint amb 
l’aniversari de la coronació va organitzar aquest pregonet anunciador de festes al novembre així com altres 
actes per a honrar a la nostra patrona.

La nostra madrina infantil Ainara al costat de la resta de madrines i presidents infantils va gaudir de 
l’acte participant en la carrossa reservada per a ells.

També ho van fer Miriam i la resta de dames de la ciutat al costat de la reina Alejandra.

El dissabte 5 de novembre va tindre lloc al Palau de la Festa de Castelló la presentació de la Gaiata 7, Cor 
de la Ciutat.

Una presentació dedicada als més xicotets i xicotetes i amb una decoració formada per un fons de llençols 
blancs i globus en l’escenari. Com sol ser habitual, va actuar un grup de ball per a donar a conéixer a 

aquesta Comissió. 

Les nostres madrines Sonia i Ainara, acompanyades del nostre president Jose i membres de 
la Comissió, van estar presents per donar suport a les màximes i màxims de Cor de la Ciutat i 

a tota la seua Comissió en la seua gran nit.  Enhorabona, Raquel, Nadia i Alejandro!

presentació de la gaiata 7 “cor de la ciutat”
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centenari del patronatge
de la verge de lledó

DL  DM  DC  DJ DV  DS  DG

novembre 2022

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30

L’Ajuntament de Castelló, juntament amb la Real Confraria de La 
nostra Senyora del Lledó, va organitzar els actes en commemoració del 
centenari del patronatge de la patrona de la ciutat.

El passat 8 de novembre es van complir 100 anys de la proclamació com a patro-
na de Castelló, un 8 de novembre de 1922.

Per aquest motiu, es va realitzar l’acte central de l’aniversari i es va fer una recepció de la 
Verge del Lledó en la Plaça Major, amb volteig general de campanes, tret de 100 carcasses comme-
moratives, lectura del rescripte papal que va proclamar a la patrona i la celebració del Magnificat en 
la Cocatedral de Santa Maria.

I allí va estar el nostre President al costat d’altres representants de les nostres festes, la reina Selene i 
les seues dames de la ciutat i la corporació municipal.
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el seu conte de pirates 2022 titulat «Els Barbareses i Es-
panya» del qual és autor Francisco Carbonell amb il·lus-
tracions de María Martín.

Van assistir la reina infantil de les festes de Castelló 
Alejandra Sáez i les dames infantils de la ciutat, el regidor 
de festes en Omar Braina. També la nostra madrina infan-
til Ainara junta al president de la nostra comissió en José 
Antonio Lleó.

El dissabte 12 de novembre va tindre lloc al Palau de la Festa de Castelló la presentació de la Gaiata 15, Sequiol.
 
Una presentació on vam poder gaudir d’una nit d’espectacles ambientada amb la música d’Abba. Amb un 

escenari elegant i amb classe, tal com l’ocasió el mereixia. Aquesta és la gaiata a la qual pertany la nostra 
reina infantil de les Festes Alejandra Saéz, qui va pujar a saludar a la seua Comissió i a qui van mostrar un 
vídeo de comiat pel seu pas com a madrina en les Festes de la Magdalena 2020-2022. 

Les nostres madrines Sonia i Ainara, acompanyades del nostre president Jose i membres de la Comissió, van 
estar presents per donar suport a les màximes i màxims representants del Sequiol i a tota la seua Comissió en 
la seua gran nit.  Enhorabona Adriana, Lucia, Carlos i Elisabeth. 
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presentació de la gaiata 15 “sequiol”
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El passat 13 de novembre va ser un dia gran per a la nostra ciutat, una 
eucaristia en acció de gràcies va commemorar els 100 anys de la declaració 
pontifícia de la Mare de Déu del Lledó com a patrona, pel papa Pius XI un 8 de 
novembre de 1922.

Una esplanada de la basílica plena de gent va celebrar la missa de celebració presidida 
pel bisbe de la diòcesi Segorbe-Castelló en Casimiro López i Llorente.

Les reines de les festes vestides de Castelloneres van fer ofrena a la patrona en nom de tota la 
nostra ciutat.

Entre els assistents la nostra madrina infantil Ainara Antón al costat del president de la comissió que no 
van voler perdre’s un acte que no tornarà a viure’s fins passats 100 anys més.

misa pontifical a l’esplanada
de la basílica
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AIATAA I ATA El 16 de novembre va tindre lloc a l’Auditori i Palau de Congressos de la Castelló el 3r festival de Música 

Templera a càrrec de la Banda Municipal de Castelló i sota la direcció de Marcel Ortega.

Les nostres madrines van  estar acompanyada del nostre President. Tanmateix, van assistir les reines de 
les festes, les dames de la ciutat, el regidor de festes i altres autoritats. 
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El dissabte 19 de novembre va tindre lloc al Palau de la Festa de Caste-
lló la presentació de la Gaiata 19, La Cultural.

Una presentació on ens van delectar al ritme de la batucada, L’escenari estava 
elegant i modern per a la gran ocasió. Aquesta és la gaiata a la qual pertany la nostra 
reina de les Festes Selene Tarín, qui va pujar a saludar amb afecte a tota la seua Comissió.

Les nostres madrines Sonia i Ainara, acompanyades del nostre President Jose i membres de la 
Comissió, van estar presents per donar suport a les màximes i màxims representants de la Cultural i a 
tota la seua Comissió en la seua gran nit. 

Enhorabona, Noelia, Ahinara, Héctor i Maria Dolores! 

presentació de la gaiata 19
“la cultural”
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El dissabte 26 de novembre va tindre lloc al Palau de la Festa de Castelló la presentació de la Gaiata 8, Portal de l’Om.

Amb aquesta presentació vam viatjar fins a la màgica Venècia. L’escenari estava decorat amb inspiració venecia-
na, més especialment en el pont de Rialto. Balls i un preciós escenari amb un xicotet guió de teatre. 

Les nostres madrines Sonia i Ainara, acompanyades del nostre President Jose i membres de la Comissió, van estar 
presents per donar suport a les màximes i màxims representants del Portal de l’Om i a tota la seua Comissió en la seua 
gran nit. 

Enhorabona, Alba, Aileen i Fernando!
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presentació de la gaiata 13
“sensal”
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El dissabte 3 de desembre va tindre lloc al Palau de la Festa de Castelló la presen-
tació de la Gaiata 13, Sensal.

Aquesta presentació ens van transportar la Rue del Sensal. L’escenari estava decorat amb un 
gran còmic que representava en cada fracció a tota la Comissió. 

Les nostres madrines Sonia i Ainara, acompanyades del nostre President Jose i membres de la Comissió, 
van estar presents per donar suport a les màximes i màxims representants del Sensal i a tota la seua Comissió 
en la seua gran nit. 

Enhorabona, Andrea, Nayade i Carlos!
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El dimarts 6 de desembre va arribar oficialment el Nadal a la ciutat de Castelló. Aquesta arribada es du a terme 
cada amb la tradicional encesa de llums per part de l’Alcaldessa de la ciutat, acompanyada de les reines de les festes, 
les dames de la ciutat, les representants dels sectors gaiaters, i diverses autoritats municipals.

Les nostres madrines Ainara i Sonia no van voler perdre’s aquest acte i va acudir acompanyada del nostre Presi-
dent José Antonio Lleó.
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Com cada any, les madrines de la gaiata fan d’amfitriones al tradicional sopar 
de gala que ofereixen els membres de la gaiata. Així mateix, l’esdeveniment va servir 
per felicitar els nadals, donat que el sopar va celebrar-se el dia 7 de desembre per poder 
aprofitar la festivitat el dia 8. 

Sonia Barberá i Ainara Antón van reunir a tots la seua comissió al voltant de la taula del restaurant 
Sierra de Irta, en Castelló de la Plana.

Va ser una vetlada agradable que va servir per a retrobar-se tots, ja que és comú que a aquest tipus de 
celebracions assistisquen tots els membres de la comissió.

Després del sopar va arribar la part protocol·lària, familiar i intima on les madrines i el president van re-
bre regals per part de tota la seua comissió i que sempre guardaran en el seu record: un adreç de llauradora 
per a Ainara i per a Sonia, tela per al vestit de llauradora. A més a més, elles també van donar un record a 
totes i tots dels membres de la gaiata.

sopar de gala madrines
de la gaiata Crèmor
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La Federació Gestora de Gaiates va celebrar com cada any el tradicional sopar de Nadal amb el qual es felicita les 
festes nadalenques a la Reina de les Festes i totes les components de la seua cort d’honor.

El sopar, que es va celebrar en el restaurant Àgora va distendre en un ambient agradable, després del sopar va ser 
la reina de les festes Selene Tarín, qui va prendre la paraula per a agrair la labor de totes les comissions gaiateres així 
com per a felicitar a tots els assistents i desitjar-los unes bones festes, Després d’ella el president del Patronat Muni-
cipal de Festes, Omar Braina, també va dirigir unes paraules als presents, tancant el torn de parlaments el president 
de la Gestora de Gaiates, José Antonio Lleó.

Tots els presents tant dones com homes van ser ofrenats per la tradicional flor de Nadal.

Sonia Barberá madrina del Crèmor i Nadia Mas com a dama de la ciutat van gaudir del sopar al costat del nostre 
president que s’estrenava com a president de la Federació Gestora de Gaietes.

Tot un orgull per a la nostra comissió.
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 El dissabte 10 de desembre va donar lloc al Palau de la Festa de Castelló la 
presentació de la Gaiata 4 L’Armelar.

Una presentació clàssica on van exposar vídeos en la gran paret del recinte de les 
nostres festes i les seues tradicions. Un escenari clàssic exposant diferents gaiates de mà.

Les nostres madrines Sonia i Ainara al costat del nostre president Jose i membres de la comis-
sió van acudir per a fer costat a les màximes representants de L’Armelar i a tota la seua comissió en la 
seua gran nit.

Enhorabona, Laura, Lluna i Alejandro.

pResentació de la gaiata 4
“l’armelar”
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Festa i solidaritat.

La Federació Gestora de Gaiates va organitzar una recollida 
d’aliments en benefici del Banc d’Aliments. El passat 17 de des-
embre en la plaça de la Peixateria, els membres de la Federació 
Gestora de Gaiates, juntament amb les madrines de les gaiates, 
d’entre elles les màximes representants de la nostra Comissió, 
Sonia Barberà I Ainara Antón, van passar una jornada molt soli-
dària i on la recollida d’aliments va ser tot un èxit. No hi ha dubte 
que Castelló és solidari!

Cada any l’arribada del carter real marca la proximitat de les festes de nadal, les xiquetes i xiquets de la 
ciutat plasmen en la seua carta tot allò que volen fer arribar als Reis Mags. El patge real va aterrar a Caste-
lló el passat 18 de desembre en una plaça Hort dels Corders plena de xiquetes i xiquets. Aquest acte va ser 
organitzat  per la Junta de Festes i el Patronat Municipal de Festes que va comptar amb l’actuació de la Glüps 
Band. Entre les xiquetes i xiquets que es van anar a entregar la seua carta va estar la nostra madrina Infantil 
Ainara Antón, que va lliurar els seus desitjos en nom de totes les xiquetes i xiquets del Crèmor. Així mateix 
ho va fer Miriam Busto, dama infantil de la ciutat i madrina de la passada edició de festes d’aquesta Comissió. 
No tenim clar si Melcior, Gaspar i Baltasar van fer cas a tot el que van demanar, però segur que a gran part sí.

El dissabte 17 de desembre va donar lloc al Palau de la Festa de Castelló la presentació de la Gaiata 14 Castàlia.

Una presentació nadalenca, plena d’il·lusió, màgia i llum. Un escenari decorat concorde a la temporada 
donant un toc de tendresa i dolçor al seu torn. Va ser l’última presentació de l’any 2022 abans d’entrar en 
el 2023. On les nostres Reines i Corts van pujar a les diferents llotges de les gaiates per a repartir les co-

rresponents felicitacions nadalenques. La nostra madrina infantil Ainara i la vocal de comissió Isabel al 
costat del nostre president Jose i membres de la comissió van acudir per a fer costat a les màximes 

representants del Castàlia i a tota la seua comissió en la seua gran nit.

Enhorabona, María Lidón, Nieves, Alejandro i Dani.

DL  DM  DC  DJ DV  DS  DG
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fotos felicitació nadal
de les madrines de la gaiata 18
“crèmor”
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convidant-les a un sopar i lliurant-les la tradicional pasquera, també ho celebra amb les representants in-
fantils. Aquesta celebració va tindre lloc el passat 3 de gener on les madrines i presidents infantils, al costat 
de la reina infantil de les festes de Castelló, Alejandra Sáez, i les seues dames de la ciutat van gaudir d’un 
berenar i una magnifica vesprada plena d’aventures i diversió en Kidom.

La nostra madrina, Ainara Antón, i Miriam Busto, dama de la ciutat, ho van passar de meravella i van ser 
obsequiades amb un detall que segur guardaran sempre com a record d’aquesta magnifica i infantil vespra-
da de nadal.

DL  DM  DC  DJ DV  DS  DG
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Si hi ha un dia a l’any on els xiquets i xiquetes, la màgia i la 
il·lusió són protagonistes és sens dubte el 5 de gener, aqueix dia tots 
eixim al carrer a rebre com es mereixen a Ses Majestats els Reis Mags 
d’Orient: Melcior Gaspar i Baltasar, després de fer nit en la veïna illa de les 
Columbretes arriben a port a vora del catamarà que cada any posa a la seua 
disposició l’Autoritat Portuària, allí són rebuts per l’Excel·lentíssima alcaldessa de 
la ciutat Amparo Marco i la reina infantil de les festes de Castelló.

A la vesprada i amb una normalitat que ja trobàvem a faltar vam poder gaudir de la ca-
valcada enguany amb el tema comú del bosc encantat, fades i elfs predeien a les carrosses de 
Ses Majestats, entre aqueixes fades i elfs vam poder veure al president de la nostra comissió que va 
participar al costat de la carrossa de la Federació Gestora de Gaiates, la qual també presideix. A més a més, 
vam poder veure per allí Isabel Busto dama de la nostra comissió, a Olatz Lorenzo va participar en la part 
musical amb la seua Colla de Dolçainers i Tabaleters, i a Mercedes Peris, també dama de la nostra comissió, 
en la part de seguretat.

Es un orgull per al Crèmor veure cada any a membres de nostra gaiata en un acte tan bonic com aquest. 
En el cas de les nostres madrines Ainara Antón i Sonia Barberá tenien lloc reservat al costat de la resta de 
madrines, així com el van tindre les reines de les festes i les seues dames de la ciutat: les nostres volgudes 
Miriam Busto i Nadia Mas.

Totes elles van tindre el privilegi d’es-
tar prop de les seues majestats al Palau de 
la Festa i guardar aquest record per a tota 
la vida.

cavalcada dels reis mags DL  DM  DC  DJ DV  DS  DG
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Un altre acte que es celebra cada any a la nostra ciutat i pròxim a les festes nadalenques és el 
Concert Dolçainadal, un concert on la dolçaina i el tabala són protagonistes. Cada any, aquest es-
deveniment es solidaritza amb una institució benèfica i donen tot el que es recapta amb la venda 
d’entrades. Aquest any, el beneficis es lliuraren a Aspropace. 

Les nostres madrines, Sonia i Ainara no van voler perdre’s aquest acte, que com cada any, no de-
cep a ningú.

DL  DM  DC  DJ DV  DS  DG

gener 2023
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El passat 12 de gener es va donar a conéixer el cartell anunciador de les festes 
fundacionals. Aquest any, compta amb la novetat de què no ha sigut triat amb el tradi-
cional concurs de cartells, sinó per un procediment diferent. El cartell triat té com a lema 
«La festa de la llum» i està dissenyat pel valencià Vicent Ramón, qui el va presentar en una 
de les cambres del Menador en un acte senzill. L’acte estava presidit per les reines de les festes 
Selene Tarín i Alejandra Saéz. Després de les paraules del regidor de festes i president del patronat 
municipal, l’autor de l’obra, el senyor Omar Baina, va signar una mostra del cartell que ja penja als apara-
dors de la nostra ciutat i que anuncia quan es celebrarà la setmana gran de la ciutat de la Plana. 

Les nostres màximes representants, Sonia Barberá i Ainara Antón, les quals van estar acompanyades 
pel president de la Comissió, van estar presentes en aquest acte, el qual també va servir per a exposar les 
gaiates de mà realitzades per les comissions del sector i presentades a concurs. En aquest any, el nostre 
treball va aconseguir un cinqué premi, el que tota la comissió celebra.

presentació del cartell
de festes per a la magdalena
2023
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MARÍA VALLS I BARBERÀ
Psicóloga deportiva Fundació Albinegra CD Castellón. Dama de la ciutat 2004

HISTÒRIA EN ALBINEGRE I VERD, VINCULACIÓ ENTRE EL C.D. CASTELLÓN 
I LES FESTES DE LA MAGDALENA

ARTICLE QUE  ES PRESENTA  AL CONCURS  DE MILLOR  ARTICLE  INÈDIT
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tour pel nou castàlia 
amb olor a polvora

MITOLOGIA, MITES I HIMNES

E
stem en un bonic matí, el típic dia que a Castelló solem dir «fa dia de Magdalena». Com em sol 
passar vaig taral·larejant «Anem Anem,» i «En el escudo de tu historia». Al Rotllo i Canya, pas-
doble per excel·lència de les nostres festes i compost per Pepito García en 1946, li va posar lletra 
Sánchez Gozalbo estrenant-se el 22 de febrer de 1946 en el Teatre Principal. En el text original 
no es cantava «Som de Castelló», sinó que el pasdoble versava «Pam Pam Orellut», aquesta re-
ferència indica la simbiosi entre les nostres festes i el CD Castellón. Cal recordar que el «Pam 

Pam Orellut», té el seu origen en els anys 20, amb el porter Alanga i l’elefant que sempre posava a manera 
d’amulet en la seua porteria, l’aficionat d’orelles prominents Jaime Varella, i l’astúcia d’uns joves aficionats. 
L’expressió «Pam Pam Orellut», ja es cantava en el primer himne del club, escrit per Eduardo Bosch i Vicente 
Andrés, en 1939, que acabava dient «ya viene el coco a hacerme un gol». Dècada en la qual el Castelló va 
estar sense participar durant 6 temporades per la Guerra Civil i d’un incident contra l’Oviedo en el Sequiol. 
Encara que ja érem coneguts a nivell nacional des de la temporada 1929-1930, per ser el primer equip que, 
militant en tercera divisió, eliminava de la copa a un primera com l’Atlético de Madrid. 

Camine pel carrer Huesca i em trobe amb un colossal edifici, el Nou Estadi municipal de Castalia, inaugu-
rat el 17 de juny de 1987, sent reines de les festes Rosa Cerdá i Beatriz Pascual. Quina bonica coincidència que 
un any tan important per als albinegrres coincidira amb el regnat de la filla d’un dels més grans periodistes 
castellonencs i un enamorat de les festes, l’inoblidable Paco Pascual. El colós em recorda a Tombatossals, 
l’ésser mitològic que, en la novel·la de 1930 titulada amb el mateix nom del gegant, relata Josep Pasqual 
Tirado, autor de la mitologia de Castelló, i que la colla el Rei Barbut, fundada en 1977, recrea en la primera 
part del Pregó. Però per a mites, Planchadell (temporades 1922-1929), primer jugador de la història del club, 
Basilio (temporades 1940-1948), màxim golejador albinegre, Del Bosque (temporades 1970-1973), exjugador 
albinegre, i campió del món o Planelles (temporades 1971-1983), considerat el millor jugador de la història 
del Castelló.

Accedisc per les oficines, i em trobe amb els empleats i empleades, qui estan sempre en l’ombra, realit-
zen totes aquelles funcions imprescindibles perquè una entitat funcione, igual que famílies, perruqueries, 
floristeries, modistes, etc., els qui tant contribueixen al fet que les nostres festes continuen sent «les millors 
festes del món», que ho són i seran, gràcies a albinegres de cor i amants de les festes com els fotògrafs Wam-
ba o Roda, periodistes com Vicente Cornelles, Jose María Arquimbau, Crescencio López del Pozo, «Chencho», 
Antonio Gascó, cronista oficial de la ciutat des de 2006 o Francisco Vicent Doménech «Quiquet de Castalia». 
Aquest últim, veu del CD Castellón a través de les ones i fundador de la revista Castelloneries creada en 1986 
i l’última edició de la qual va ser publicada en 2005, coincidint amb l’ascens del CD Castellón a 2a Divisió, en 
aquell memorable partit contra el Zamora. 

Emblemes de Castelló i del Castellón
Parlar del Pregó, és homenatjar a Manuel Segarra Ribes qui va fundar aquesta cavalcada anunciadora de 

les festes en 1945, al poeta Bernat Artola qui va escriure en 1977 el «Pregó» i Matilde Salvador, compositora 
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de la Marxa de la Ciutat en 1945. Mentrestant, es construïa l’Estadi Castalia, sent inaugurat en 1946, deixant 
arrere el volgut Sequiol, inaugurat en 1923. En 1945 quan l’Ajuntament de Castelló va voler revitalitzar les 
festes de la Magdalena, entenent la celebració tal i com la coneixem actualment, es van crear 12 comissions 
festeres (de la Gaiata 1 a la 12), a mesura que la ciutat creixia i els barris es van expandir van nàixer en els 80 
les Gaiates de la 13 a la 19. En 1972 es va gravar l’himne oficial del CD Castellón, el «Pam Pam Orellut», per les 
veus de la Murga Típica Fadrell Camp, del director i compositor José Gargori, en els estudis de la Cadena SER, 
intervenint com a solista Miquel Soler. En 1973, vam jugar la mítica final de copa del rei contra el Atletic club 
de Bilbao, l’alineació del qual recordarem per sempre; Corral, Figueirido, Cela, Babiloni, Óscar, Ferrer, Tonín, 
Del Bosque, Clares, Planelles i Félix. Seguint pels corredors de Castalia, respire entusiasme, i a la meua ment 
venen las 19 persones que componen la Federació Gestora de Gaiates, fundada en 1987. Curiosament en el 87, 
el CD Castellón jugava com a local al Marquina. 

Federació de Colles, FEDPECAS i els «20 del 88»
Recorregut ja el corredor de les oficines, em trobe amb la seu de la FEDPECAS (Federació de penyes del 

Castelló) fundada en 1996 per a ser el nexe d’unió entre totes les penyes albinegres. Al meu cap ressonen 
festers com, Bacalao, colla fundada en 1992 i que la primera part del pregó escenifiquen als «Pirates Ber-
beriscs», colla que a més va distingir al CD Castellón en 2018 amb el «Bacalao Maravillao», coincidint amb 
les primeres festes de Vicente Montesinos com a president del club, qui va ascendir a l’entitat a 2a divisió 
B, després de 7 anys transitant la tercera divisió. Com va celebrar Quique Masó aquest ascens, albinegre i 
magdalener de bressol, a més d’integrant de l´Aljama, colla que des de 1990 recrea els costums jueus en el 
pregó. La institució Federació de Colles de Castelló, es va fundar en 1993, per a ser el nexe entre les centenars 
de colles de la ciutat. Abans de saltar al camp, em trobe amb una barra de bar i em recorde de «Els 20 del 88», 
associació cultural i gastronòmica que des de 1988 es faria càrrec de la gestió del mesó del vi. Malgrat que 
el mesó va arribar a les festes de Castelló en 1969, gràcies a Carlos Murria. En 1969, el Castelló jugava en ter-
cera divisió, però com el vi, milloraríem amb el temps, ja que, en 1972, un gol de Planelles contra el Mallorca 
ens donaria en l’última jornada l’ascens a primera divisió, on vam romandre fins al 74. 

Magatzem de Gaiates, un Any de Rècord, Eliseo Ramos, La Pèrgola i el Palau de la Festa
Per la tribuna baixa accedisc al túnel de vestuaris, en el mateix túnel m’assente en les escales i re-

flexione sobre la sort que tinc de ser de Castelló i que els meus pares m’inculcaren l’amor per les festes i el 
respecte per l’albinegrisme. Sé el que senten els jugadors quan transiten aquest túnel, nervis, il·lusió…i la 
meua ment es va al magatzem de gaiates, on artistes gaiaters i membres de la comissió treballen durant 
tot l’any en la confecció dels monuments. El nou magatzem municipal de gaiates i carrosses, es va construir 
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l’any 2003 sobre els mateixos terrenys on estava 
situat l’antic escorxador. La temporada del 2003, 
passarà a la història com la del Any del Rècord, ja 
que vam estar invictes durant 34 jornades, mal-
grat aquell fatídic 29 de juny el Ciudad de Murcia 
va impedir el nostre ascens a segona. Que dia tan 
dolorós per a la ciutat, igual que en la matinada 
del 27 de gener de 2012, quan va cremar el ma-
gatzem de gaiates, cremant-se la gaiata 16 i 18, 
altres 5 patint greus desperfectes, així com di-
verses carrosses i carros triomfals. Però som de 
Castelló i de les adversitats eixim més forts, i així 
va ser, les 19 gaiates van il·luminar la ciutat la nit 
del diumenge, mentre el CD Castellón començaria un periple fosc per a la seua història, jugant diverses eli-
minatòries d’ascens sense èxit contra el Córdoba B, Gavà i Peña Sport de Tafalla i trobant-se en una situació 
econòmica i social precària.

Em trobe amb una vella habitació, on l’inoblidable assistent del club, Eliseo Ramos, guardava nombroses 
relíquies. Gran albinegre i magdalener, ja que Eliseo va acudir a nombroses presentacions de gaiates, tant 
en la Pèrgola com al Palau de la Festa per a fer ofrenes en nom del club. La pèrgola, durant anys va ser l’es-
cenari de celebració de presentacions de gaiates, galanies, homenatges a les dames de sector i imposicions 
de bandes. Des dels anys 30 es va utilitzar per a albergar diversos esdeveniments festius, i quan aquesta 
va necessitar una reforma, es va utilitzar l’Hostal de la Llum, fins que en 1971 una vegada reformada es va 
reprendre l’activitat festiva inaugurant-se amb la imposició de bandes de la reina María Melchor. En el 2011 
es va inaugurar el Palau de la Festa amb motiu de la galania de les reines Mónica Sidro i María Badenes. En 
altres paraules, la pèrgola ha sigut l’última seu a veure al CD Castellón en primera divisió en les temporades 
89/90 i 90/91, i on es va viure l’etapa mes gloriosa del club, quan aquest va disputar sis temporades consecu-
tives en 1a Divisió, des de la temporada 40/41, fins a la temporada 46/47.

COVID-19, Gala del centenari del CD Castellón i Magdalena Internacional
Al meu front veig la sala mèdica i recorde aquell fatídic dia de març de 2020, quan es va suspendre la 

setmana de la Magdalena a causa de la pandèmia provocada per la COVID-19. Les festes de la Magdalena es 
van repre en 2022, festes en les quals el CD Castellón va participar en la cavalcada infantil, per motiu del 
seu centenari. La pandèmia també ens va privar de celebrar l’ascens del Castelló a segona divisió en l’estiu 
de 2020, així com de viure al costat de l’equip el nostre últim periple per la lliga professional. Amb motiu dels 
100 anys del club, al febrer de 2022, es va celebrar la gala a l’Auditori de Castelló on vam recórrer els 100 
anys d’història de nuestro fiel amigo, fundat el 20 de juliol de 1922, sent el seu predecessor la SD Cervantes 
CF i vam poder gaudir de l’himne del centenari compost pel músic Ximo Fabregat i amb lletra del poeta Vicent 
Jaume Almela. 

Deixem la sala mèdica i al seu costat ens trobem amb el vestuari visitant. Quan parlem de visitants, 
recorde a Miquel Peris i Els Llauradors fundat en 1967, i la seua cançó «Magdalena Festa Plena», perquè 
en aquesta obra d’art musical tenim present el nostre esperit acollidor i de rebre al que ens visita amb els 
braços oberts. Tots sabem que qui coneix Castelló s’enamora i molts són els jugadors que després de vestir 
l’albinegra s’han quedat a viure a la nostra ciutat, com Jose Ignacio González Viñas «Viña», el jugador que 
més partits ha disputat en la història en la categoria de plata. Com a curiositat, malgrat ser natural de El 
Puerto de Santa María (Cádiz), la seua filla Lledó, va ser dama de la ciutat l’any 2004. A més, el zamorà de 
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naixement i ex jugador del Real Madrid i CD Castellón, Luis Alonso Poncela «Cela», es va quedar a viure a 
Castelló. És també el cas de Toni Manchado, natural de Sabadell i actual delegat del CD Castellón. Amb el 
mateix afecte rebem a les bandes de música internacionals, les quals van estar presents per primera ve-
gada en la Magdalena de 1987 i un incansable treball de Moros d´Alqueria, associació que tant va contribuir 
en què, al març de 2010, es declarara a la Magdalena, Festes d’Interés Turístic Internacional. També amb els 
braços oberts, els albinegres vam rebre a Racic (temporades 1974-1982), qui és considerat el millor jugador 
estranger de la història del club. 

Indumentària, Reina i cort d’Honor, Banda Municipal de Música i 50é Aniversari
Quants records evoquen aquests jugadors, i a més, és que tots han sigut part important del lloc on ac-

cedim ara, el nostre vestuari. Ací es troben les fotos de tots els integrants de la primera plantilla i en el 
lloc de cada jugador, està preparat l’equipament . Per cert, la indumentària actual del Castelló data de 1964, 
samarró albinegra i pantalons i calces blanques. Aquest equipament que ha patit alguns canvis al llarg de la 
nostra història, com l’han patit la roba i el pentinat regional. M’assente en el lloc de Pablo Hernández, un dels 
millors jugadors que ha donat el nostre planter, i mentre observe cada detall, em recorde de la Reina i la seua 
Cort d’Honor, mentre taral·lege «que guapes les castelloneres», la cançó «Gaiata», que interpreta de forma 
magistral la Banda de Música de Castelló fundada l’1 de juliol de 1925, sent el seu director el mestre Pascual 
Asensio. Actualment la dirigeix Marcel Ortega, però no puc oblidar-me del senyor Paco Signes. 

En el 50 aniversari de la fundació de les nostres festes (1995), Alejandra García, neta del compositor del 
Rotllo i Canya i Belén Monerris, filla d’Enrique Monerris, membre de Moros d´Alqueria, van ser les reines de 
les festes. Monerris, Llopis o Sixto Barberá, il·lustres membres de Moros d’Alqueria, associació constituïda 
en 1982, coincidint amb un Castelló en primera. El 50 aniversari del nostre club (1972), també va ser molt 
especial, ja que es va aconseguir un nou ascens a primera divisió, sent reines Isabel Peris i Maria Sales. La 
figura de la reina infantil era molt recent, perquè la primera a ocupar el càrrec va ser Asunción Adsuara en 
1969, any en què el club ascendia a segona divisió. 

Jaume I, el Rei Melcior, grups de teatre i Lledonera
En el vestuari veig la foto d’un jugador, i recorde que, en la cavalcada de Reis de 2023, va visitar Castelló el 

Rei Melcior més albinegre. No m’oblide de Jaume I, qui va concedir el privilegi de trasllat el 8 de setembre de 
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1251, figura que recrea 
en el pregó, l’associació 
cultural Germandat dels Ca-
vallers de la Conquesta, fundada el 
15 de desembre de 1950. Un apassionat 
de la Germandat va ser Fernando Úbeda, 
primer preparador físic de la història quan Paco 
Gento va ser entrenador del club (1974-1975). En 
eixir del nostre vestuari, veig el dels àrbitres, i amb riure 
innocent em recorde de Bufanúvols i Cagueme, pels bufits 
que s’escolten en Castalia amb alguna decisió arbitral, i també 
per si hi ha algun teatrillo. Però per a teatre, les obres valencianes 
que es representen durant les festes. Menció especial per a Rafa Lloret, 
precursor del teatre a Castelló.

Puge a la llotja , aquesta zona noble de l’estadi em recorda a la tribuna d’autoritats, 
històricament situada enfront del Casino Antic, on es deté el pregoner per a anunciar «Que 
ja el dia és arribat». Eixint de la tribuna, em trobe amb la Lledonera, un preciós altar construït 
al maig del 2006 i és que totes i tots som conscients de que la Lledonera ha obrat més d’un miracle 
en Castalia. Com per exemple que des de 2005 fins a 2010, el Castelló va jugar en segona divisió. Com tot 
romer que recorre el camí fins a la nostra blanca ermita, camine amb predisposició fins al centre del camp. 
Sobre la gespa, soc conscient de que els meus ulls veuen la vida en blanc, negre i verd. 

Fundació Albinegra, Dolçaina i Tabal, Balls regionals i Pregó Infantil
Isc del camp per l’aparcament, i em trobe amb els cotxes dels jugadors, de nou amb riure innocent, ja 

que els cotxes d’aquests carromatos no semblen però em recorden als carros engalanats que s’aparquen 
en l’esplanada de la Magdalena. Com a bona castellonera, faré la Tornà, recuperada en 1989 i m’aniré a la 
seu de la Fundació Albinegra, constituïda en 2017. Aquesta és com passar per Sant Roc, parada obligatòria. 
La Fundació s’encarrega de la formació dels canteranos i d’aquesta, va eixir entre altres, Gaizka Mendieta, 
prèviament instruït en el mític club de Tonín. En pensar en el planter, em recorde de Vicent Pau Serra, autor 
del text del Pregó Infantil, estrenat en 1993, ja que, en el seu text, entonat per la veu d’un xiquet versa «Som 
el futur i esperança d’un Castelló que hui avança i que ningú pararà». 

Descansen i prenguen aire, perquè hui és dia de partit en Castalia. Caminant cap a l’estadi, em trobe amb 
veïns de tota la província, els mateixos que en el Pregó ens mostren les seues tradicions, i és que la provín-
cia és magdalenera i albinegra. Quan l’equip salta al camp, recorde la mascletà de Peñaroja, Reyes Martí o 
Hermanos Caballer, els decibels pugen d’una manera descomunal, com quan dispara la colla Xaloc, associa-
ció fundada en 1999 i que en 2004 incorpora l’Esquadra de Trabucaires, o la colla de Dolçainers i Tabaleters 
que tan bonic entonen el «Pam Pam Orellut» des de la seua fundació en 1981. I atents que quan hi ha gol, en 
Castalia es veuen fins a balls, encara que no tinguen la bellesa dels de Conso Jóvena, qui va fundar en 1983, 
l’Escola de Dansa, oficialitzant-la en 1992, i que en tantes ocasions ha col·laborat amb Xarxa Teatre (1983). 

Finalitzat el partit i de nou al carrer Huesca , veure plens els voltants de l’estadi em recorda la Plaça 
Major al magdalena vítol. Ja de retorn al barri, vaig cantant, «¡Que el albinegro será el eterno glorioso club 
de Castelló!», un fragment de l’Himne a l’Afició estrenat el 20 de juliol de 2022, obra de Arrufat i Belinchón, 
a més, exclame visca «¡La Festa de la Llum!», lema del Cartell de la Magdalena 2023, obra de Vicent Ramón.
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PLAÇA DE BOUS

L
a història de la plaça de bous de Castelló, va començar quan sis personatges, després d’una festa 
de camp, van pensar que seria  interessant per a Castelló i la seua província, l’embarcar-se en 
l’execució d’una obra de gran envergadura, com seria la construcció d’una plaça de bous.
Aquests senyors no van poder imaginar, que  arribaria a ser, amb el pas del temps, la plaça de Perez 
Galdós.

La idea de construir la plaça va sorgir, com quasi totes les coses, en una tertúlia d’un grup de  amics, grans 
aficionats taurins, que es  reunien tots els dies en una xocolateria propietat d’Isidoro Pascual Gomis, situada 
al carrer del Poble número 3, després carrer Fira i ara Av. Rei En Jaume,  núm. 72 (Aguilar).

Isidoro tènia una alqueria (“ alqueria del xocolater”) on amb freqüència, es reunien en cites gastrono-
miques, i en una d’elles, al voltant de l’any 1880 , van pensar a organitzar una gran festa, per a la qual es va 
muntar una plaça de bous i en la qual es va bregar i va matar un vedell, de grans dimensions, segons diuen 
els anals.

La festa es va prolongar durant huit dies, acudint  alli gran numero d’aficionats. I van començar a pensar 
en la construcció d’una plaça de bous, i per a això el 13 de gener de 1885 van procedir a la compra d’uns te-
rrenys de 12 hectarees, situats a extramurs del carrer Sant Vicent, entre aquest i l’estació del “tren del nord” 
( hui dia el Corte Inglés)

El projecte de l’obra el va dur a terme l’arquitecte i ex-alcalde de Castelló, Sr. Manuel Montesinos Ar-
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landis, possant-se la primera pedra el 10 d’abril de 1885 (Aguilar) . Curiosament l’inici de l’obra va coincidir 
amb l’epidèmia de còlera i malgrat això, el 22 de juny de 1885, 13 dies després de produir-se la primera mort 
pel còlera a Castelló, es va signar davant  notari, la construcció d’una plaça de bous ( Balbàs “Llibre de la 
província de Castelló “)

L’obra va acabar el 12 de gener de 188, segons Sarthou Carrreres.

El cost total  va ser de  65.000 duros, amb una capacitat de 19.500 localitats i la totalitat de la plaça amb 
les seues dependències: corrals, infermeria i altres,  ocupen una superfície de 10.185 metres quadrats.

Les graderies son de pedra artificial i silleria, envoltades  d’un pis alt de llotges i graderies cobertes 
(Carlos Sarthou Carreres “Geografia del Regne de València. Província de Castelló).

Es va inaugurar el dissabte 2 de juliol de 1887, constant en el Llibre Verd de l’Ajuntament, totes les cele-
bracions que es van dur a terme, des de focs artificials, banda de música, ball, mercat, exposicions, etc.

Al dia següent, diumenge, es va celebrar la primera correguda de bous amb els destres Lagartijo i Fras-
cuelo, que van ser obsequiats amb dos estocs. Els bous pertanyien a la ramaderia del Duc de Veragua , i el bou 
amb el qual es va inaugurar la plaça tènia per nom Caramel.

El 7 de juliol, el periòdic de Castelló “ El Clamor” deia: “ La correguda d’inauguració, va donar a la plaça de 
bous un ple complet, però va suposar un mal precedent perquè els bous de Veragua no van ser el que l’em-
presa, a tot bombo anunciava, ni molt menys . 

El segon dia de bous, dilluns “El Clamor” , com a continuació de la crònica  del  diumenge  deia : “ la segona 
correguda, encara que el ramat de Puente López, era millor, va deixar alguns vüits en les graderies i va per-
metre que les localitats es revengueren per molt menys valor”.
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En el periòdic “Cro-
nica”, en un article  signat 
per Aburrio, es llegia: “en re-
sum: magnifica correguda. Els bous 
als núvols de bons, valents i braus. Els 
picadors sempre per terra. Els matadors 
molt bé. La presidència no va fer cap falta. Ca-
valls morts, tretze i l’inspector de policia sense no-
vetat.”

En la dècada dels anys 50 a 60 la plaça va experimentar un 
impuls extraordinari amb l’aparició de toreros de la nostra terra; Fer-
nando Zabalza,  Antonio Rodriguez Caro, Rufino  Millián, Pepe Luis Ramirez 
i Pascual de la Cruz, entre altres. Va ser famosa la parella formada per Antonio 
Rodriguez Car i Pepe Luis Ramirez. Els aficionats es van inclinar per l’un o l’altre, 
fins a l’extrem de produir-se renyines entre ells, però mai “va arribar la sang al riu”.

Per desgràcia, alguns d’ells ja no estan entre nosaltres (D.E.P.)

En l’època en què es va inaugurar la plaça de Perez Galdós , va ser un model per a molts pobles de la 
geografia espanyola . Cal recordar el que va dir El  Gallo ,  quan li van preguntar que pensava que li faltava a 
la plaça: “unes rodetes per a passejar-la per Espanya i poder ser admirada per tots els espanyols”.
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Escultura homenatge de la ciutat de 
Castelló a la dolçaina i el tabal.

C
astelló tenia un deute amb la dolçaina i el tabal, dos 
instruments tradicionals molt arrelats a la nostra ciu-
tat. Sols hem de recordar els emblemàtics Xamberga i 
Illescas, els Dolçainers del Grau, un referent per a tots; 
la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló, colla de-
gana, a més d’un bon grapat d’agrupacions, i com

no, l’Escola Municipal de Dolçaina i Tabal (EMDiT), autèntica pe-
drera de dolçainers i tabaleters a Castelló.

Quan Alberto Fabra va ser elegit alcalde de Castelló, jo mateix li 
vaig recordar unes paraules que ens havia dit en una xarrada elec-
toral amb gent de la cultura als jardins del Casino Antic: “Si arribem 
a governar, la dolçaina i el tabal tindran el lloc que els correspon”. 
Després de passar-li el càrrec José Luis Gimeno l’any 2005, vam 
iniciar amb el regidor de Cultura d’aleshores, Miguel Ángel Mulet, 
la proposta de triar entre diferents propostes presentades per Car-
los Vento, Jere i Vicent Varella. I quan Alberto Fabra va ser nomenat 
president de la Generalitat Valenciana, vam insistir també en els estudis de dolçaina als 
conservatoris.

Vicent Varella Beltrán, aleshores professor de dibuix a l’IES Sos Baynat, va presentar un esbo-
rrany d’escultura per a ser col·locada a la cantonada de la plaça Clavé i el carrer Sant Fèlix, com donant 

UNA PROMESA FETA REALITAT

Xambera i Illes al 
Pregó de Castelló. 

Al fons 
les Sesots.

Esborrany Varella Varella
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l’entrada al Pregó de Festes de la Magdalena. Per diferents 
raons, no va poder ubicar-se allí i al final va ser instal·lada 
davant de l’olivera de l’avinguda del Rei en Jaume. Per cert, 
actualment acompanyat per un contenidor de residus sòlids.

Al seu estudi al Racó de la Torreta Vicent va començar a 
modelar amb argila una magnífica obra, ben assessorat per 
un bon grapat d’imatges de dolçainers i tabaleters de totes 
les edats. El resultat fou una fantàstica escultura amb tres 
cossos, en què una dona i un home junts fan sonar la dolçaina 
amb elegància, i un infant toca el tabalet, seguint la tradició 
pairal, el qual representa el futur de la dolçaina i el tabal.

Una vegada conclosa l’obra, van venir de la fosa per a fer-li 
un motle de resina per posteriorment omplir amb bronze. Fet 
el motle, va venir un moment molt dur i trist quan van des-
trossar l’escultura d’argila.

El 9 d’octubre de 2006, el dia de la festa gran dels valencians, sent reines de les festes de la Magdalena 
2007, Raquel Borrás i Laura Torrent, acompanyades per l’alcalde Alberto Fabra, el president de la Junta de 
Festes Jesús López, i bressolades per totes les colles de dolçainers i tabaleters de Castelló, quedà inaugu-
rada l’escultura HOMENATGE DE LA CIUTAT DE CASTELLÓ A LA DOLÇAINA I EL TABAL, damunt d’una esplèndida 
pedra de Borriol aportada per Lubasa.

Escultura en argila

Dolçainera
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No som, al nostre País, els primers a tenir una escultura o monument que faça referència a la dolçaina i el tabal. 
Vull recordar que a València, a la Gran Via Marqués del Túria, cruïlla amb el carrer de Pizarro, hi ha un monument 
en honor al poeta Teodor Llorente Olivares amb una associació de motius llorentins: el dolçainer i tabaleter, Faust 
i Margarida, i una al·legoria a la poesia. Va ser restaurat el 2016, però cal dir que va ser inaugurat el 4 d’agost de 
1913, obra de l’arquitecte Dicenta i de l’escultor valencià Gabriel Borrás, encarregat per Lo Rat Penat a iniciativa de 
Francisco Peris Mendeta i que es va sufragar per subscripció popular i municipal.

Vull recordar amb satisfacció les agrupacions de la nostra ciutat que gaudiren d’aquell dia i foren tes-
timoni d’aquest esdeveniment, com ara: la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló, el Grup de Dolçaina 
i Tabal El Gínjol, la Colla El Soroll, la Colla El Fadrí, la Colla Castàlia, l’Agrupació de Dolçaina i Tabal DiT, els 
Dolçainers i Tabaleters del Grau de Castelló, la Colla Xaloc, el Grup de Dolçainers i Tabaleters La Plana i el 
Grup Xarançaina, a més de les escoles: Escola Municipal de Dolçaina i Tabal de Castelló, Escola del Grau, 

Inauguració 
Escultura 
09-10-06

Vicent Varella i 
Joanjo Trilles
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Escola de l’IES Joan Baptista Porcar, Escola de la Gaiata 15 Sequiol, Escola del CP Herrero, Escola Ramell i els 
CEIP Pintor Castell i Sanchís Yago.

Una promesa electoral que va fer realitat un somni de molta gent i, com ens recorda Bernat Artola al 
Pregó “... és deure que manifesta, orgull de genealogia...”, de tots els dolçainers i tabaleters de Castelló.El 
projecte de l’obra el va dur a terme l’arquitecte i ex-alcalde de Castelló, Sr. Manuel Montesinos Arlandis, 
possant-se la primera pedra el 10 d’abril de 1885 (Aguilar) . Curiosament l’inici de l’obra va coincidir amb 
l’epidèmia de còlera i malgrat això, el 22 de juny de 1885, 13 dies després de produir-se la primera mort pel 
còlera a Castelló, es va signar davant  notari, la construcció d’una plaça de bous ( Balbàs “Llibre de la pro-
víncia de Castelló “)

Monument a Teodor 
Llorente a Marqués 

del Túria
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Escultura, homenatge de  la ciutat de Castelló a la dolçaina i el tabal.
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LA ROTONDA DE LA GAIATA: 
HOMENATGE ARTÍSTIC AL SÍMBOL DE CASTELLÓ

A
l 2004, cinc alumnes  de la Càtedra de Disseny Industrial de la Universitat Jaume I (en concret Maria 
José Castells, Miquel Carpio, Sergio Andreu, Iván Sebastià i Mari Luz García) van crear una escultura 
de formigó i metall emplaçada a una rotonda de l’avinguda Benicàssim.

La seua ubicació no va ser fútil, ja que s’emplaçava molt prop del magatzem de gaiates, conegut 
com l’escorxador que és el lloc on les diferents comissions creen els seus monuments efímers, “les 

gaiates”, autèntic símbol de les festes fundacionals de la capital de la Plana.

Aquesta escultura  ha segut molt qüestionada ja que poca gent diu veure al primer colp el concepte que re-
presenta aquesta obra d’art, “la Gaiata”, i és que la idea que van tindre els seus autors, va ser el concebre aquest 
monument com un homenatge avantguardista i conceptual que represente, “el símbol i emblema de les festes 
de la Magdalena, i també a la història de la ciutat”. 

Sigui com sigui, aquest monument no deixa indiferent ningú. La seua ubicació, com s’ha comentat, no és gra-
tuïta, ja que és camí habitual per acudir al lloc que les comissions de Gaiata tenen facilitat per poder construir 
els seus monuments. Però també, la seua col·locació estratègica dona la benvinguda a una de les entrades més 
utilitzades a la ciutat, aquella que ve des del nord, i que utilitzen molts estiuejants que venen a visitar-nos a les 
vacances estivals i aquest motiu és el que fa que moltes persones amants de les nostres festes fundacionals es 
preguntin, si aquest monument ajuda a entendre el seu significat a les moltes persones que visiten les nostres 
terres. L’escultura si que inclou simbolismes al·lusius a la historia i representació de la Gaiata com son aquells 
que recorden a la tornà de la romeria i que son necessaris al monument Gaiater,  aquestos elements son el faro-
let i la llum, des del punt de vista dels autors i autora de l’obra artística.

Aquest conjunt d’escultures modernes, composen una estructura on predominen materials com el metall 
i el formigó, i en què en menor mesura també s’inclouen el vidre i la ceràmica. Al principi, la FGG havia pensat 
en col·locar a la rotonda una gaiata feta de metraquilat amb una estructura més tradicional, però després de 
la revisió dels diferents esbossos que es van presentar al concurs de idees, van apostar per triar una proposta 
més avantguardista.
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El monument va ser aprovat el 7 de maig de 2004 pels presidents i presidentes de la Federació Gestora de 
Gaiates, encapçalats per a les hores recent elegit president, Jovi Nadal. Tot ells, van triar entre un total de quinze 
propostes, la que van considerar més oportuna. 

Una vegada aprovat el projecte, la Federació Gestora de Gaites va centrar tots el seus esforços en buscar el 
finançament més adequat per a poder dur endavant la construcció d’aquesta obra d’art que finalment va poder 
ser inaugurada el 24 de febrer del 2005. Aquest dia, el llavors alcalde Alberto Fabra Part, junts a les reines de les 
festes de la Magdalena 2005, Elena Llopis i Victoria Bataller, les seues Corts d’Honor, les Madrines i Presidents/
es de les Comissions de les diferents Gaiates, i autoritats del Consistori de la Plana, membres de la a les hores 
Junta de Festes i altres persones del món de la cultura castellonenca, a més del públic general van assistir 
a l’esdeveniment. Aquella tarda glaçada, avantsala d’una de les Magdalenes més fredes de totes les que han 
esdevingut després de més de 75 edicions de celebració de les nostres festes posteriorment a la seua renova-
ció, va ser protagonista de la presentació oficial a Castelló i al món en general,  del monument de la ciutat més 
simbòlic per a les Gaiates. 

 Amb aquest acte inaugural,  es pretenia posar en un lloc preeminent el protagonisme que té la gaiata com a 
símbol de les nostres festes i de la ciutat i que avui dia i després del IV congrés magdalener ha quedat confirmat 
com el principal símbol de les festes i de la ciutat. 

Però potser els mateixos elements que configuren el caràcter diferencial que tenen les gaiates  també son 
el principal obstacle per al seu coneixement, ja que precisament eixa singularitat, al ser exclusivament un mo-
nument que tan sols es realitza a Castelló fa que sigui poc coneguda i per tant estranya fora de la nostra terra. 
En aquest sentit, i tal com es va plasmar al IV Congrés Magdalener, fa falta plantejar un pla estratègic que ajuda 
a posicionar, donar a conèixer i projectar la gaiata i el seu significat.

Els diferents consistoris han fet esforços per donar a conèixer les nostres festes i el seu significat, en aquest 
sentit la declaració de les Festes de la Magdalena com d’interès turístic internacional el 2010 o el reconeixement 
el 2017 de la romeria de les canyes com a BIC (Bé de interes cultural) són passos molt ben donats per apuntar en 
aquest millor coneixement, que ajudi a comprendre, distingir i apreciar el nostre monument.

L’aposta del consistori per la promoció de la gaiata s’ha manifestat amb la presència d’aquest monument 
a la Fira Internacional de Turisme (Fitur), a Madrid, durant els darrers anys. Tant el 2018, el 2019,2020 i2022 
els visitants a aquesta cita turística van poder contemplar una gaiata, a més de gaudir en alguns casos, d’una 
representació de la desfilada de gaiates i una romeria protagonitzats pel món de la festa (reines, madrines, 
presidents, dolçainers i tabalaters) per les instal·lacions firals de la capital. També al 2017 les reines, corts i 
representants festers van fer promoció de les festes a Eurodisney.

Tot això va quedar palés  en les reflexions i debats del IV Congrés Magdalener, en concret , en el IV bloc, ano-
menat “De la imatge de la ciutat. Projecció exterior”:

5. Dels molts i diversos elements que conformen les Festes de la Magdalena, les gaiates monumentals constitueixen 
el de major singularitat i, per això, de major capacitat de diferenciació, especialment respecte dels elements que inte-
gren les festes valencianes més senyeres de l’entorn pròxim a Castelló de la Plana, com ara les Falles o les Fogueres, 
amb les quals el monument gaiater comparteix el seu caràcter de monument d’art efímer i festiu. La singularitat de 
les gaiates monumentals rau en la seua capacitat de conjuminar tradició secular, expressió artística i innovació tec-
nològica en una mateixa actualització simbòlica, de caràcter efímer i de valors àmpliament compartits per la societat 
castellonenca i de significació, a més a més, universal. No obstant això, s’adverteix que cal fer una reconsideració de 
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la gaiata monumental com a producte cultural i redefinir-lo des del vessant artístic, de la innovació, del tecnològic i 
del de l’artesania, per tal de poder fer-lo servir com a element d’una imatge positiva de Castelló i de les seues festes, 
convertit realment en un focus d’atracció de la ciutadania castellonenca i de la de fora de la ciutat i també del talent 
d’artistes nacionals i internacionals. 

6. Cal que la redefinició de la gaiata monumental com a producte cultural tinga el seu desenvolupament mitjançant 
estratègies de gestió i organització i d’imatge i comunicació de les Festes de la Magdalena. En el marc d’aquestes es-
tratègies cal reflexionarsobre aquells actes festers d’exaltació del símbol gaiater, com ara la Processó de les Gaiates, 
l’Encesa o les visites organitzades als diferents monuments, i també sobre les noves propostes d’actuació, com ara 
el museu de les gaiates, la marca gaiata o la producció de merchandising. Així mateix, caldrà reformular també la 
valoració social dels monuments gaiaters mitjançant el concurs de gaiates, les ubicacions urbanes dels diversos mo-
numents, les guies explicatives o la possible creació d’espais de llum per a contextualitzar-los. Només el pensament i 
la pràctica estratègics poden harmonitzar tot aquest tipus d’actuacions i fer-les eficients per a la promoció nacional i 
internacional. El Patronat de Festes tindrà un any de termini com a màxim per a presentar un pla estratègic.

7. La gaiata, com a principal símbol diferenciador, ha de tindre una centralitat en la promoció de les Festes de la Mag-
dalena i, en part, de la ciutat de Castelló. Només així s’aconseguirà la identificació i diferenciació de les festes i de 
la ciutat en els diversos escenaris de comunicació. Castelló ha de ser identificada com la ciutat de les gaiates, un 
aspecte que s’ha de tindre clar en totes aquelles accions comunicatives de promoció de les Festes de la Magdalena 
i en algunes de les de la ciutat, sense dispersions ni confusions en el discurs promocional. Per això la gaiata serà un 
element obligatori en el cartell anunciador de les festes.

També al parlar de la internacionalització, la promoció de les festes mitjançant l’exhibició de gaiates fora de 
Castelló, és un punt al que s’aplega com estrategia de projecció de les nostres festes.

En este sentit, al maig de 2022 es va presentar la sol·licitud per aconseguir la declaració com a BIC de les 
Gaiates de Castelló, impulsada per Agustín Món, comissionat de la Gaiata 15, que va comptar amb el recolzament  
de l’alcaldia de la ciutat, la Gestora de gaiates i molts col·lectius del mon de la festa, de les institucions i del món 
social de la ciutat. Lamentablement esta sol·licitud ha tingut una resposta negativa per part de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport  argumentant que les Gaiates de Castelló són un objecte material i que a la petició 
no s’expressen de manera clara les connotacions immaterials del bé. En estos moments se estan buscant solu-
cions per intentar contra argumentar esta decisió i aconseguir la protecció de les gaiates.

Per finalitzar aquest xicotet apunt sobre la rotonda de la Gaiata, cal assenyalar que aquesta escultura no 
representa tan sols una obra d’art per embellir l’espai urbà de la nostra vila, és fonamental reconèixer el seu 
profund significat semàntic quan l’homenatge que suposa al monument “Gaiata” símbol principal de les nostres 
estimades festes. Així, l’escultura simbolitza a més, un element fonamental de futur i progrés, amb moltíssimes 
possibilitats, de projecció, cohesió i desenvolupament local pel que fa a la seva possible implementació com a 
símbol i element aglutinador i diferencial de la ciutat. 

Així, la rotonda de la Gaiata representa dos conceptes units però ben diferents, d’una banda, “la tradició”, 
com a símbol de la història de la fundació de Castelló i per això es troba al costat del lloc on es construeixen els 
seus monuments germans i en el camí que ens porta al lloc del naixement de la Vila, l’ermitori de la Magdalena. 
Però, d’altra banda el segon concepte que representa, és “progrés i futur”, i la seva mateixa ubicació a la sortida 
i entrada de la ciutat, significa les possibilitats de projecció, de dinamisme, reconeixement i repercussió econò-
mica que pot suposar. Així, accions com la portada a terme per la FGG, anomenant al actor i humorista castello-
ner, Carlos Latre, gaiater de l’any 2023, pot reforçar i ajudar en l’afany d’expandir el reconeixement i valor de la 
Gaiata com a símbol identitari de les nostres festes i la nostra ciutat.
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Curiositats del campanar de la Vila

M
olt i extens s’ha escrit al llarg dels més dels 400 anys de la seua existència del campanar de 
Castelló, sens dubte el més clar exponent definitori de la ciutat. Per tant, no és cas ara i ací, 
de tornar a contar la història del sentinel·la del cor de la Vila.

Molt millor que jo ho han fet il·lustres castellonencs com Vicent Traver, Gimeno Michavila, 
Balbàs, Enric Forcada, Emili Calduch, Andrés Peyrats, Luís Revest, Sánchez Adell, Ferran Olu-

cha, Joan Andrés o Vicent Marzà, lletraferits  que han clavat les seues plomes en el noble edifici; només cal 
acostar-se als seus escrits per trobar una extensa i profunda història de la torre campanar.

Però acostar-se a la icona més emblemàtica, al tòtem de la ciutat, pot fer-se de mil maneres, no només 
des de la consulta de la documentació històrica de la seua construcció o des del coneixement de la seua veu 
sonora, litúrgica i missatgera de les campanes. Paral·lelament als estudis estan els detalls, les curiositats, 
que cada vegada que ens endinsem entre els seus murs, ixen al nostre encontre.

Des de tots els angles i amb totes les perspectives, amb afany testimonial i afecte de vilatà enamorat del 
seu poble, voldria compartir amb vosaltres algunes d’aquestes curiositats...

La primera la trobem al peu del campanar, a so-
bre del llindar de la porta d’accés a l’edifici. Què tro-
bem? El DNI de l’edifici, una làpida esculpida que ens 
ofereix un document clau pel que fa a la informació 
que tenim sobre el campanar. A més a més d’estar 
en llatí, el pedrapiquer, va emprar abreviatures per 
a poder introduir tot el que hi havien encomanat, la 
qual cosa fa, en temps actuals, més que difícil la seua lectura; però no us preocupeu, ací teniu la transcripció 
del text: “La que estava sense acabar més enllà de la memòria humana consultat el senat s’erigeix l’any de 
la redempció del món de 1591 i per fi s’acaba l’any 1604 regnant Felip III, sent consellers dels cavallers Jeroni 
Miquel, dels ciutadans Narcís Feliu, Gaspar Brunell, Francesc Navarro, administrant els fons públics Miquel 
Sierra i portant l’obra Jeroni Jover doctor en dret i Miquel Giner”. No es pot dir més en menys espai...

A l’escaló 78 trobem la cambra del rellotge, i una segona curiositat. En el moment de la construcció del 
campanar la plaça principal de la Vila era la plaça de l’Herba, on donava l’antic Palau de la Vila, per la qual 
cosa, l’esfera del primer rellotge mecànic que va instal·lar-se el 1608 va estar orientada a la plaça, a la cara 
dreta de l’accés, mirant a la llotja i al veí palau, i no va ser fins que la plaça Major va quedar configurada, als 
inicis del segle XVIII, quan l’esfera va canviar “de cara”. Encara hui, si ens situem al costat de l’escultura de 
bronze de “la mà del pilotari” de Manolo Boix, a la cantonada de Cavallers amb Colom i ens fixem una mica, 
per sobre de la teulada de la casa abadia, podem veure l’antic emplaçament del rellotge pel rebaix perime-
tral rejuntat del requadre que l’allotjava i pel buit intern per on sortia l’eix de les sagetes, 

Una mica més amunt, a l’escaló 95, trobem a la cambra que rep el nom genèric de presó d’eclesiàstics, 
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una altra curiositat. Allí en un 
lateral s’ubica l’única latrina o 
necessària de què disposa tot l’edifici, 
amb un pou cec i amb un canaló que con-
necta per fora. En els treballs de restauració 
que es van realitzar entre els anys 2001 i 2002 van 
ser moltes i variades les peces etnològiques que es 
van treure del pou cec, les quals després de la seua inicial 
investigació van demostrar que els habitants de la cel·la gau-
dien de solvència econòmica, ja que van trobar-se peces de reflex 
metàl·lic i d’Alcora. Eclesiàstics en van haver-hi de tancats, però no sa-
bem ni qui, ni quan, ni per quant de temps ni el perquè...

Escaló 122, habitatge del campaner. També tot i ser molt humil, presenta una cu-
riositat que passa molt desapercebuda per molts visitants. Al llindar de la finestra tro-
bem les restes d’un xicotet rellotge de sol per orientar el campaner a l’hora de fer els tocs; es 
tracta d’un rellotge “de les dotze” d’una meridiana reduïda a la mínima expressió, per marcar-ne 
les dotze (solars) i així posar en hora, cada dia, el rellotge mecànic.

La sala per excel·lència de la torre es troba a l’esglaó 147, és la sala de campanes. Entre les moltes curio-
sitats de l’espai cal destacar que encara que són vuit les cares de l’edifici, són set els finestrals que s’obren 
a la sala, ja que un és cec, és l’espai ocupat per l’escala que continua l’ascens. Set finestrals però vuit cam-
panes, una en cada finestral: Jaume, Àngels, Vicent, Cristina, Joaquima i María, i dues campanes que ocupen 
un dels finestrals. Col·locades una damunt de l’altra, es corresponen amb la Dolors i la Victòria; la primera 
de 60 quilos de pes i datada l’any 1824 no va ser fosa ni pensada per a estar al campanar. La seua destinació 
i ubicació inicial va ser la capelleta del Calvari, ermitatge que es trobava a tocar de l’antic edifici de Correus 
a la plaça de Tetuan. Les tropes carlines de Cabrera l’any 1837 van emprar aquella capelleta per a fer-se 
forts en l’atac a la ciutat, així que aixecat el setge, per raons tàctiques es va aprovar l’enderroc de la capella, 
penjant-se la campana al lloc on encara hui es troba. Després de la guerra civil de 1936-39 i per commemorar 

Sala 
de campanes
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el triomf de les tropes nacionals es va fondre i penjar “la 
victòria”, campana lliure i voltejable, amb unes  inscrip-
cions originals “España una grande, libre”, l’advocació a 
“Nuestra Señora de la Victoria o del Rosario” i “Hispania 
Restituta Año 1939”, inscripcions que van desaparèixer el 
1966 quan la campana es va haver de refondre. 

Esglaó 198, arribem a la terrassa. Castelló als nos-
tres peus. Alguna curiositat ací dalt? Clar, no podia ser 
menys; a cada cantó superior de cada cara del campa-
nar trobem les gàrgoles, uns canals que ixen de la pa-
ret per on s’evacua l’aigua de la terrassa quan plou. Al 
nostre campanar en són huit, fetes de pedra treballada, 
a parells, quatre figures diferents. Tres són d’animals: 
el lleó, el gos i l’àguila; la quarta és un ésser fantàstic: 
l’harpia. Per la inclinació del sol de la terrassa només 
una de les huit té forat, llançant un gran raig d’aigua 
cada vegada que plou.

No podem pujar més amunt, però a sobre del xapite-
ll, que dóna aixopluc a les tres darreres campanes, les 
de les hores: Tòfol, Anna i Lledó, encara trobem una da-
rrera curiositat, la bola de les relíquies que amb el pa-
rallamps i penell, no només indica la direcció del vent i 
protegeix dels llamps, si més no, per allò que conté “la 
bola” ofereix protecció als veïns de les calamitats del 
món. 

Què hi ha dins la bola us preguntareu? Jo us ho des-
cobrisc: el 3 de setembre de 1735 van col·locar-se al 
seu interior “Un Lignum Crucis, cera del Corpus, pasta 
d’Agnus d’Innocenci II i relíquies dels Sants Vicent Màr-
tir, Sebastià, Dionís, Constanci i Lleó i Santes Victòria, 
Benigna, Liberata i Benedita”.

I el nostre viatge acaba per hui. Ves per on, des que 
tenim ús de raó gaudim amb la història del passat de 
la nostra ciutat. I malgrat tenir-lo sempre present, es-
tic segur que, com em passa a mi, també a vosaltres, a 
partir d’ara, cada vegada que alceu el cap per admirar 
la grandesa del nostre estimat i benvolgut campanar, 
pensareu en aquestes 7 curiositats.

Des d’ací us convide a descobrir-ne unes altres, de 
segur que en trobareu....
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PARC RIBALTA, el pulmó verd

E
l parc Ribalta, pulmó verd de la capital de la Plana, conté un important conjunt escultòric que 
molts encara desconeixen La seua fisonomia  respon al model de parc decimonònic que en tantes 
ciutats espanyoles va sorgir a l’albor dels corrents higienistes. Metges, infermeres i arquitectes 
van posar en valor el paper dels espais verds i oberts enmig de les ciutats, a més de recomanar 
la instal·lació de fonts públiques i allunyar cementeris i escorxadors dels nuclis urbans. El naixe-
ment del parc Ribalta està condicionat precisament per aquest motiu. Les autoritats van decidir 

traslladar el cementeri del Calvari (1804-1860) fins al nou camp sant de San Josep alliberant un immens 
solar que donaria lloc al parc Ribalta. Hui és ben sabut que el seu nom es deu a una confusió històrica que 
atribuïa erròniament la partida de baptisme del pintor barroc Francisco Ribalta a Castellon, quan en realitat 
és català (de la localitat de Solsona, concretament). 

El parc primitiu era molt més xicotet que el que hui coneixem. En 1876 es va decidir la seua ampliació 
amb un quadrilàter gràcies als terrenys que va cedir el Comte Pestagua. El nou passeig es va nomenat pri-
mer Passeig Nou, després de l’Albereda i, més tard, de l’Obelisc. En 1897 Francisco Tomás Traver va construir 
l’Obelisc per a commemorar la històrica resistència enfront dels carlistes al juliol de 1837. Aquest monu-
ment commemoratiu va ser destruït en 1938 i tornat a alçar en 1980. En 1910, la carretera de Saragossa, que 
separava el passeig Ribalta i el de l’Obelisc va passar a formar part del conjunt. Amb l’arribada del nou segle 
es van construir també l’estany (1920), d’acord amb unes traces de l’arquitecte Francisco Tomás Traver, i el 
templet de música (1934). Entre els seus valors es troben els bancs de ceràmica disseminats per tot el lloc. 

Escultura de Maite 
Saura front a la 

plaça de Bous
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Un dels aspectes més interessants del parc és el seu patrimoni escultòric. Entre el seu fullatge podem 
trobar escultures i busts de signatures com Melchor Zapata, Marcelo Díaz Álvaro Falomir o Adsuara. Una de 
les escultures més longeves és precisament la que va col·locar l’escultor castellonenc Juan B. Adsuara en 
1927 en la rotonda central del passeig. La peça homenatja el pintor Francisco Ribalta que apareix assegut en 
un escorç digne del seu autor. Del mateix escultor és el bust del compositor i guitarrista Francisco Tárrega; 
mentre que Octavio Vicent cisello el del pintor Castell Domnech. Alguns anys després, en 1929, un altre bust 
aquesta vegada de Tomás Colon recorda la figura del professor i polític  Domingo Herrero.

Una altra de les peces que podem trobar en aquest parc decimonònic, concretament en el roserar, és l’es-
cultura que UNICEF va encarregar a l’artista sevillà Melchor Zapata per a commemorar l’Any Internacional 
del Xiquet. Planxes de ferro de tres mil·límetres donen forma a un planeta sobre el qual es dona suport a una 
maternitat amb tota la seua força. En 1986 Álvaro Falomir va crear un monòlit en pedra per a reconéixer el 
treball del Menaoret, un dels oficis vinculats a la indústria del cànem i que quasi sempre estava destinat a 
xiquets. L’escultor Marcelo Díaz va instal·lar en 1995, a instàncies del Rotary Club, una peça dedicada al Lle-
güero, el vigilant del parc. La peça està construïda en formigó encofrat i tenyit i el seu port alçat respon a la 
funció del seu protagonista. En 1996 l’escultor José Ruiz Correa va substituir la deessa que ocupava l’estany 
i que va ser mutilada per uns vàndals. La Venus de Corretja encara descansa sobre el pedestal de la seua 
anterior ama Una de les últimes peces que s’ha sumat a aquest conjunt estatuari és la peça del crític taurí 
Arenillas signada per Maite Saura. La figura sedent del periodista està instal·lada enfront de la porta d’accés 
de la Plaça de Bous de Castelló.

Escultura de Melcior 
Zapata dedicada 

al nen
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Monument al  Pintor Ribalta
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 EL FADRÍ, 
 UNA INESGOTABLE CAPSA DE SORPRESES

D
el campanar de la vila de Castelló sabem que va ser el poeta Miquel Peris qui en els anys 60 va 
popularitzar el seu sobrenom de el Fadrí per ser un campanar exempt, separat de la cocatedral 
de Santa María i per tant viure fadrí en el cor de la ciutat tal com hi havia interpretat abans un 
altre poeta i autor del text del Pregó, Bernat Artola: El campanar de la Vila és fadrí de veritat. I 
està aïllat perquè mentre el temple és propietat de l’Església, el campanar de quatre cambres 
interiors i terrassa rematada amb capitell és de titularitat municipal. 

Es coneix amb certesa que té planta octogonal i 58 metres d’altura, però no tant el seu nombre d’escalons 
. Hi ha els qui diuen que 188 i altres  han comptat 202 esglaons i, per tant, cinc menys que el Micalet de Valèn-
cia, per a conduir al visitant a contemplar les seues 8 campanes després de superar la cambra del rellotge, 
la sala de la presó, la casa del campaner i l’estada de les campanes. 

I és conegut que aquest enigmàtic campanar declarat Bé d’Interés Cultural (BIC) pot visitar-se de dimarts 
a dissabte d’11.00 a 13.00 hores per a gaudir de la millor panoràmica de Castelló, com ben segur faria diària-
ment Emilio Ramírez, l’últim campaner que va viure en els 30 metres quadrats de l’estada destinats al seu 
ús fins a 1959.

Tanmateix, menys se sap d’aquesta talaia alçada en el segle XVI per a alertar a la població de vila me-
dieval de l’amenaça dels pirates barbarescos, dels seus grans tresors ocults. A més a més, durant la Guerra 
Civil amagava metralladores de defensa aèria en l’últim pis. Es tracta de joies que s’han anat descobrint en 
les successives restauracions com la duta a terme en les albors del segle XXI quan es va conéixer el rellot-
ge-calendari de precisió solar i piga, situat en la finestra de la casa del campaner.

Es tracta d’una peça única a la Comunitat Valenciana, de les quals hi ha molt poques en tota Espanya, for-
mada per un ferro subjectat a la pedra amb un xicotet orifici per on entra la llum tant del sol com de la lluna.

Pocs castellonencs sabran de l’existència d’un fossat sota la maquinària del rellotge o de la policromia de 
l’escut de la ciutat sota la zona del campanar, Encara menys sabran que la base de la torre es va realitzar a 
partir de 1410 amb els enderrocs de pedra de la primera església de Santa María que es va enfonsar per un 
incendi. Amb aquests enderrocs es van construir uns 8 metres d’altura, fins a la primera cornisa.

La llista de curiositats no acaba i cal destacar actuacions en el Fadrí com la de ‘cosir’ amb fibra de vidre 
l’estructura del campanar l’any 2001, enfront del mal estat que presentava la pedra de la pedrera de Borriol 
amb la qual es va continuar alçant el campanar des de 1591 a partir de la primera cornisa, sota la direcció 
dels arquitectes Ignacio Gil Mascarell i Francisco Gran com a autors del projecte.

SALA DE LA PRESÓ
Com si fora una capsa sorpresa, en els últims anys han sigut importants els descobriments al llarg 

d’aquest esvelt campanar de 50 metres d’altura, com la pintura mural datada en el segle XVIII que va aflorar 
en 2020 durant els treballs de restauració impulsats des del Museu de la Ciutat de Castelló (MUCC) que re-
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presenta a la Sagrada Família. Es tracta d’una escena més aviat singular perquè en la imatge apareixen la 
Mare de Déu de xiqueta, Santa Ana i Sant Joaquim, és a dir la Verge i els seus pares, quan el més habitual per 
a l’època era l’escena amb la Maria, Sant Josep i Jesús.

La pintura al tremp va ser localitzada a la sala de la presó d’eclesiàstics del campanar, oculta per la 
brutícia acumulada pel pas del temps i que gràcies als treballs dirigits pel restaurador José María Juan, i 
l’Ajuntament va poder recuperar la gamma cromàtica original.

SALA DEL RELLOTGE
No obstant això, no ha sigut l’única perquè els treballs han continuat fins a la passada tardor, aflorant una 

altra pintura mural interessant, en aquesta ocasió a la sala del rellotge coberta per una volta de 8 panys de 
mig punt i fàbrica de maçoneria, que va ser construïda entre 1459 i 1604 pel mestre Çaera.

Es tracta d’un espadatxí del segle XVI que s’erigeix al costat d’extractes de diferents grafits incisos i di-
buixos al llapis i carbó que s’han deixat amb un tractament arqueològic, sense bisellament, com van explicar 
des de la Regidoria de Cultura el novembre de 2022 quan es va finalitzar la restauració.

La figura correspon a «un soldat de llargs cabells i bigots, vestit amb gipó, camisa amb punys i barret 
d’ala ampla, en posició d’atac mentre alça a la seua mà una espasa robera de llaços», segons els detalls 
facilitats pel mateix Ajuntament.

A més, en aquesta intervenció es va dur a terme la restauració del símbol de la façana de la torre, amb les 
vistes posades ja en la següent fase de la restauració que se li està brindant al principal símbol de la ciutat 
i que no són uns altres que es restauraran durant el 2023: la maquinària del rellotge i revisar la il·luminació 
de l’emblema de Castelló. Així ho ha declarat ja la regidora de Cultura, Verònica Ruiz, disposada a valorar el 
Fadrí de Castelló.

Tant és així, i després de llevar les capes de calç, a la sala on es va localitzar l’espadatxí, es va veure que 

Cambra del
Rellotge
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existien restes pictòriques similars que evidencien que hi ha altres figures a més del mosqueter amb el florí. 
També es van localitzar esquerdes que representen vaixells de l’època i nombroses inscripcions realitzades 
a clivella, una d’elles datada en 1708. Tot això està sent estudiat per l’historiador Enric Flors, qui deixarà per 
escrit tota la seua anàlisi en una publicació editada pel MUCC.

Les parets de la sala del rellotge, que és la primera que es troba el visitant en accedir al Fadrí, van ser 
arrebossades i emblanquinades al llarg del temps. Sota les seues nombroses capes s’ocultaven els grafits 
esquerds i els dibuixos al llapis i carbó que van ser localitzats ja en les obres de restauració impulsades en 
2001. Dues dècades després s’han représ i ampliat. 

Abans, en 2021, es van instal·lar filtres ultraviolats en els vidres de les finestres per a preservar el con-
tingut sensible a la llum.

FAÇANA
Si hi ha tresors amagats en el Fadrí, també n’hi ha a la vista com el ‘vítor’ datat en 1677, que commemora 

la reunió que van mantindre els terços del regne de València a Castelló abans de marxar a la guerra contra 
França quan regnava Carles II. «La majoria de les sigles pintades estan escrites en tipografia anomenada 
Renaissance-Antiqua, és a dir, són lletres monumentals romanes (capitales monumentalis) amb gràcia i, en 
alguns casos, amb inclusions i floritures», explica  Arturo Esteve Comes en el seu estudi sobre els rètols de 
la torre campanar de Castelló sobre l’aclamació o glorificació de l’Exèrcit.

Façana
del Fadrí
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Introducció:

C 
arlos Lleó, naixcut el 31 de gener de l’any 1958 a Castelló de la Plana, és un artista pictòric conegut 
a la ciutat i a la província, i especialment al món fester. La seua obra i llegat van lligades, d’una 
manera indissoluble, a la mateixa capital de la Plana. La seua vocació i destresa van de la mà 
d’una mirada propera al món de a peu i de la tradició que l’artista ha conegut i ha admirat. La seua 
creació, no és més que una apèndix d’una vida senzilla i d’una personalitat amb unes fronteres 
que confinen els marges de l’inventiva i de tot allò costumista. Sempre en el millor dels sentits, 

ja que la seua vocació i aptitud artística mai han estat renyits amb el més complex dels arts i oficis: el de 
ser bona gent. Castelló no entén de lògica sense la seva obra i ell no concep sentit algun sense la ciutat que 
ha inspirat les seues brotxades i ha alletat la seua herència pictòrica. Aquest article, basat e eixe llinatge 
cultural i artístic no busca rendir un homenatge fred i calculat al artista Carlos Lleó. Més bé, vol ser un etern 
agraïment per tota una vida on la pintura, ha sigut, i per descomptat és, un segell d’ identitat irreprotxable 
per la nostra terra, per la nostra festa i per a varies generacions de castelloners i castelloneres.

Orígens:
Carlos Lleó es va criar en el sí d’una familia tan humil com castellonera. Fill d’Amparo Montoliu i de José 

Lleó va mamar des de molt menut la tradició i el sentiment propi adscrit a la nostra ciutat i les seues cos-
tums. La seua inclinació per la pintura i les arts, encara inperecedera, es remonte a una infància motoritzada 
pel observacionisme i la curiositat. Propera la edat de deu anys, va ser alumne del artista i docent Don Ramón 
Catalán en l’ antiga Escola de Belles Arts. La institució, ubicada en l’antic edifici confrontat amb L’Hospital 
Provincial, va ser testimoni de les seues arrivades tant como de les seues reiterades anades. Al pareixer, 
la limitació de pintar el que l’educador sugería, no agradava a un petit Carlos que va trobar prompte en la 
emancipació creativa una recolzada i en l’ autodidactisme un mestre.

Estil de la seua obra:
Carlos Lleó freqüentaba, en la seua etapa pictòrica primerenca, l’ús de tonalitats carbó e influències de la 

modalitat de pintura en sépia. Posteriorment, quan la vocació es converteix en hàbit, va començar a utilitzar 
tècniques més vives. Per damunt de la resta, destaca la pintura amb acrílics, la que acolorís i dona llum a 
la immensa majoria de les seus obres. La gamma cromàtica de les seues il·lustracions sol estar poblada 
per tonalitats càlides i colors vius, encara que també poseix llenços on els blabencs i els morats abunden. 
L’execpció a la regla dels colors càlids la marque sense dubte el verd como a color més representatiu de les 
Festes de la Magdalena de Castelló i de la ciutat. El seu ús es reiterat donada la proclivitat del artista cap a 
la temàtica festera.

Temàtiques de la seua obra:
El llegat artístic de Carlos Lleó, fins al moment i tenint en compte que continua la seua activitat, pot eng-

lobar-se genèricament dins de tres grans blocs temàtics.

Florals i quadres de natura:
Encara que freqüent, probablement estiguem davant de la temàtica menys recurrent de les tres que ací 

se tracten. Destaquen quadres on els colors variats i el volum que consegueix el acrílic pinten originals fons 

quan la humilitat agafa el pinzell
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florals de diferents tipus. També, segurament donat el seu contacte amb l’entorn rural i de manera especial 
amb el poble de Vilafamés, podem trobar-ne algunes pintures campestres.

Pintura taurina:
La relació entre Carlos Lleó i la tauromàquia com a art no pot entendres si es obvien questions que trans-

cendeixen l’ àmbit pictòric. La tradició torera li ve al artista de familia. Son pare, José Lleó, més conegut en el 
món de la lídia com Pepe Reyes “El Niño de la Perla”, va ser un torero il.lustre en la década dels cinquanta a la 
ciutat castellonense. Tal vegada de eixa passió paterna deriva la més que reconeguda devoció del pintor per 
la tauromaquia. En la seua obra, són més que assídues les pintures on es ressalta la figura del torero, pero 
també del animal en els seus esforços per bregar contra qui porta el vestit de llums. Els picadors, els cavalls 
i els escenaris com les plaçes de bous també apareixen amb recurrència en la seua pintura.

Motius magdaleners:
Deslligar la vida de Carlos Lleó de les festes de la Magdalena suposaria un ultratge en tota regla. Les 

celebracions de les festes fundacionals és un motiu recurrent en els seus quadres, destacant elements tan 
caracteristics del ámbit festiu com les gaiates, el Fadrí o el Pregó. A més a més, també cap parlar de les 
seus pintures de la ermita de la Magdalena, una de les seues reprentacions icóniques en la que plasma el 
blanquinós edifici d’ una manera totalment propia damunt fons de potent coloració. La seua mà, a més, forma 
part del olimp fester habent guanyat premis gaiaters ambs diferents comissions, entre els que destaca un 
primer premi a millor gaiata amb la Gaiata 4 ‘L’ Armelar’. També s’inclouen dins de aquest grup pintures de 
la Verge del Lledó. La Lledonera sol ser representada per l’artista frontejant potents horitzons policromàtics.

Alguns dels seus mèrits i obres:
- Primer premi del concurs de gaiates a l’any 1982.

- Primer premi de gaiatas portàtils a l’any 2005.

- Premis en diverses categories pel seu treball com artista gaiater per a las gaiates 3, 4, 10, 13, 15  i 18.

- Disseny d’ insignias com la de la Gestora de Gaiatas a l’any 1989 o la insignia enllaços Pregó en l’ any 1998.

- Quatre primers premis del concurs de Portada de Gaiatas als anys 1989, 1995, 1998 y 2011 amb la 
Gaiata 18 ‘Crèmor’.

- Portades del programa del Homenatge a las Comissions de Sector als anys 1999 i 2001.
- Portades del programa de Presentació de la Gaiata 18 des de l’any 2004 fins l’any 
2010.

- Realització i participació en distintes exposicions pictòrics individuals i 
col.lectives en localitats de la provincia de Castelló com Vall d’Uxo, Lluce-

na, Vilafamés o a la propia capital.

- Portada i contraportada de la novela ‘Pan para las luciér-
nagas’ del escriptor castellonense Diego Peris al any 2022.

- Participació activa en la programació com-
memorativa del 1900 de Vilafamés com a pin-

tor a peu de carrer.
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P
er cultura entenem un conjunt de coneixements i idees que s’adquireixen mitjançant el desen-
volupament de les facultats intel·lectuals, a través de la lectura, l’estudi, el treball i altres fonts 
que estan estretament unides als seus costums. Per a que un poble puga prosperar culturalment, 
han de reunir-se una sèrie de condicions; d’entre elles, que els seus ciutadans puguen disposar del 
temps necessari. 

En el cas que ens ocupa, hauríem d’afegir la tradició com una important font cultural, ja que l’origen de 
Castelló va tindre lloc a mitjan segle XIII; és a dir, en plena Edat mitjana, després de la conquesta cristiana de 
Borriana per part de Jaume I, quan els nostres primers avantpassats castellonencs, per a sobreviure, havien 
de dedicar tot el seu esforç a l’agricultura i ramaderia, bases de la seua economia.

LA CULTURA EN TEMPS DE L’ANTIC POBLAT MEDIEVAL
En opinió de quants han estudiat el tema objecte del present article, la cultura de qualsevol poble, va 

estretament unida a la seua història. En el cas de Castelló, per tant, hauríem de parlar, tan sols, dels temps 
posteriors a la conquesta cristiana de les nostres terres castellonenques; ja que són escasses o nul·les les 
referències històriques de l’antiga població que segons la tradició, vivia als voltants del turó on segueixen 
encara estant situats el Castell Vell i l’ermitori dedicat a Santa María Magdalena. Malgrat això, és convenient 
fer una breu referència als assentaments humans que van poder existir abans. Els primers daten del Neolí-
tic, i es localitzaren a un jaciment de la Cova de la Seda i a la Font de la Reina. Així mateix, restes de ceràmica 
i metàl·lics de les edats del Bronze i Ferro, es van localitzar as Castell Vell, la Pedrera dels Serretes, la sèquia 
de L’Obra, Tossal Gros i el Mas de Boira, per la qual cosa cal suposar que en aquells emplaçaments degué 
existir presència humana.

La troballa arqueològica més important de quants s’han trobat en l’actual terme municipal de Castelló 
és, sens dubte, una làmina de plom amb inscripció pendent encara de ser traduïda, procedent de la cultura 
ibera, trobada l’any 1851 en el Pujol de Gasset, per la qual cosa degué existir allí, algun antic poblat iber.

De la dominació romana s’han trobat restes en els jaciments del Plà del Moro, la Font de la Rabassota, la 
Quadra de Natora, la Senda de la Palla, el barranc de Fraga i també algunes àmfores en aigües del nostre 
litoral mediterrani. 

LA CULTURA A CASTELLÓ (1251-2000)
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Els vestigis de la cultura hispà-àrab són, no obstant això, molt nombrosos. En aquella etapa es van cons-
truir algunes de les sèquies que formaven part del regadiu de l’horta de nostre pla, sobretot, als voltants  de 
la partida de Fadrell.

Igual que en la resta de la Península Ibèrica, i fins i tot en altres països del Vell Continent, les terres de 
l’actual terme municipal de Castelló, van poder estar sotmeses a guerres i invasions durant la major part de 
la denominada Alta Edat mitjana, per la qual cosa caldria suposar que els nostres avantpassats van estar 
durant aquella etapa, molt més  preocupats per la supervivència que d’altres aspectes de caràcter cultural.

Fins i tot, Castelló van arribar altres pobles, atrets pel seu clima, la fertilitat de les seues terres i l’abun-
dància d’aigua. Des de llavors: cristians, musulmans i jueus, van conviure en la nostra antiga vila de manera 
pacífica, almenys, fins que els reis catòlics van signar l’Edicte d’Expulsió de els jueus el any 1492 i Felip III 
expulsara als moriscos, a través del Decret d’Expulsió, del nou d’abril del any 1609. Com és natural, a partir 
d’aquell moment, els castellonencs descendents de jueus i musulmans no van tindre més remei que deixar 
la Península Ibèrica. 

En la cultura d’aquells primers avantpassats nostres va influir igual que en altres poblacions, la d’altres  
regnes cristians, però de manera fonamental el de Castella i Lleó, el rei don del qual Alfons X el Savi havia 
creat la denominada Escola de Traductors de Toledo. Gràcies a aquesta institució es van poder traduir les 
més importants obres científiques, filosòfiques i literàries de les antigues civilitzacions greges i romanes, 
així com les de musulmans i jueus, podent arribar presumiblement fins a la nostra població, tractats de 
medicina, llibres d’escacs i fins i tot còpies d’algunes obres de literatura; sobretot, durant les últimes etapes 
del segle XIII, quan ja van ser traduïdes al castellà antic.

A més de l’Escola de Traductors de Toledo, també van existir durant l’Edat mitjana, altres impulsors cul-
turals. En primer lloc, els monestirs van acabar convertint-se en hereus de la cultura grecollatina, de tal 
manera que s’assegurava: «Claustrum sine armari, quasi castrum sine armamentario». És a dir: Un claustre 
monàstic sense biblioteca, ve a ser com un campament militar sense un lloc on guardar les armes.

 No era massa freqüent que, en terres del nomenat Castelló de Borriana, residiren personatges re-
llevants en la cultura de l’època. Malgrat això, l’any 1385 vi al món el xiquet Martí Talayero qui es v 

doctorar en Teologia en la universitat francesa de la Sorbona i va intervindre com a assessor en 
el Concili de Constança. A la seua ploma es deuen llibres com «Oratio laudatòria pariter exe-

cutoria pro caesare Sigismundo», en 1422 i també: «Libelus adversus quatuor articles 
hussitarum».

Durant la dominació àrab, en algunes poblacions anteriors a la fundació 
de nostra vila medieval, com Morella i Onda, van nàixer persones que 

a través dels seus estudis o professions, van tindre una certa in-
fluència cultural; entre elles cal citar en primer lloc, a l’erudit 

escriptor Abdalla Ibn Muhammad al Nasari, conegut per 
BenHauth-Allà, nascut a Onda l’any 1154, que va morir 

a Granada en 1215 qui, durant la dominació àrab 
va ser governador de Múrcia, Còrdova i Sevi-

lla, sent autor de la famosa obra: «Biblio-
teca Hispana i Anals Valencians».
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Es creu, que a principis del segle XIV va nàixer a Morella el clergue Francisco Rovira, perquè està docu-
mentat que posseïa el títol de batxiller en 1397, any en què residia en la citada població castellonenca. Rovira 
va representar al clergat de l’actual  comarca dels Ports  en Avinyó, davant el papa Benet XIII. Amb posteriori-
tat, va ser nomenat oficial forà de Morella, canonge de Vic, canonge de Mallorca, abreujador de cúria del papa 
Lluna, llegat del papa Martí V en Avinyó i cardenal en 1429.

LA MURALLA DE LA NOSTRA VILA MEDIEVAL
Durant l’Edat mitjana, per a poder habitar una població, havia d’estar protegida convenientment, de les 

possibles invasions que poguera patir per part d’altres pobles o cultures. D’aquí ve que la major part de les 
viles medievals, se situaren a la part alta d’un promontori; no obstant això, les de la comarca de la Plana no 
van tindre més remei que disposar d’una bona fortificació. D’aquí ve que, quan els nostres avantpassats van 
arribar al pla, a més del permís real per a traslladar els seus habitatges de la muntanya, necessitaràn dis-
posar d’una bona fortificació. En el cas de la muralla medieval de Castelló, s’han conservat escasses restes; 
encara que a través de nombrosos estudis arqueològics i la s referencias gràfiques de què es disposa, ha 
sigut possible concretar el seu emplaçament, sobre el propi terreny on es trobava. Aquell mur es va realitzar 
amb tapia, disposava de fossat i fins i tot doble fossat en determinats llocs. A les  cantonades existien torres 
de pedra i les seues portes permetien accedir als principals camins rurals. Fora de l a zona emmurallada, 
tan sols existien algunes eres, depòsits de llenya o fem i finques rústiques o incultes.

El recinte de l’any 1500 està documentat en la Crònica de Viciana, quan ja era notori que la muralla, per 
falta d’adequat  manteniment en alguns punts, en comptes de protegir, constituïa un perill per als veïns. 
Aquella preocupació va fer que el Consell es dirigira al rei Felip II, qui li va ordenar redactar al seu enginyer 
Antonelli un projecte per a millorar la seua estabilitat i resistència, però l’ordre real mai va poder fer-se 
realitat.

L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA, PRIMER TEMPLE DE CASTELLÓ
Malgrat els escassos recursos econòmics dels primers castellonencs, al costat dels primers habitatges 

de l’antiga vila van construir l’església de la població. 
Aquell temple era d’estil gòtic i, lamentablement, va ser 
destruït pocs anys després, a causa d’un incendi atri-
buït a una negligència del cura. Ocupava un solar que 
és part de l’utilitzat en la construcció de l’actual Coca-
tedral de Santa María. Comptava amb façana principal 
que dona a la Plaça, amb portes als carrers laterals. La 
seua planta era d’una sola nau. Va ser reconstruït en el 
segle XIV sota la direcció de Juan Ibáñez i ampliat du-
rant el XV, pel mestre d’obres Miguel García. Així mateix, 
l’any 1662 es van fer obres dirigides per Juan Ibáñez. La 
consagració va tindre lloc l’any 1549 i va ser declarat 
Monument Històric Artístic per la Direcció Nacional de 
Cultura, l’any 1931.

Quant a altres edificis civils, si bé algunes cases 
senyorials van utilitzar elements del gòtic civil va-
lencià, en una societat agrícola com aquella, fins a la 
meitat del passat segle no eren molts els propietaris 
privats que es pogueren permetre la utilització de cos-
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tosos elements arquitectònics i, molt menys, materials nobles com la pedra, excepte en alguns detalls; per 
això, la major part d’edificis de Castelló amb una certa singularitat arquitectònica, van ser promoguts per 
l’administració pública. 

LA CULTURA DE CASTELLÓ, ENTRE ELS SEGLES XVI I XIII
Durant l’Edat mitjana els monestirs van tindre una importància fonamental des d’un punt de vista social 

i cultural. Els monjos van fer, així mateix, una gran labor en les tasques de repoblació cristiana de les terres 
que, amb anterioritat, van estar en mans dels musulmans. D’altra banda, aquells religiosos van suposar un 
gran avanç en l’agricultura, una gran tasca bàsica per a l’economia i, sobretot, van transmetre els seus co-
neixements en matèria d’art i cultura als veïns de les poblacions on es trobaven. Així doncs, els monestirs 
van acabar convertint-se en hereus i depositaris de la cultura grecollatina a Castelló, fins on van arribar 
al començament del segle XVI diferents ordes religioses, com els dominics i els Menors Observants de San 
Francisco que degueren construir els seus convents fora del recinte emmurallat, per no existir cap terreny 
apropiat a l’interior de la vila. En el cas del convent de San Francisco, es va fundar l’any 1502 i, de manera im-
mediata, al costat d’ell van començar a construir els seus habitatges algunes famílies, començant d’aquesta 
manera a prendre cos els futurs ravals de la població. 

En 1540 es va fundar el convent de la Puríssima Concepció de Monges Clarisses que es va construir sobre 
el solar que havien ocupat l’antiga Església de Sant Sebastià i el primer hospital de la vila, quan ja no era 
necessari per haver-se construït el de Tellols, situat al Carrer Major, on ara existeix el Palau de la Diputació 
Provincial.

El convent de Predicadors de Sant Tomàs, es va construir l’any 1579 prop del Molí Roder i la Séquia Major. 
L’existència de convents va animar als nous castellonencs a construir en els seus voltants, per la qual cosa 
molt prompte, tant la població com el nombre de veïns va créixer malgrat algunes epidèmies; van sorgir així 
nous barris, carrers i el nou cementeri situat on va estar situada l’església del Calvari. 

Castelló va mantindre els costums medievals fins a ben entrat el segle XVIII; amb posterioritat, va co-
mençar una nova etapa que va culminar, fonamentalment, després de les decisions que va prendre durant la 
seua etapa com a governador, don Antonio Bermúdez de Castro i Lopeiro de Pargas durant el seu mandat, en 
permetre edificar al costat del mur exterior de les antigues muralles. Va ser en aquella etapa de prosperitat, 
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quan algunes famílies es van interessar 
per la cultura. No obstant això, amb ante-
rioritat havien nascut a Castelló alguns per-
sonatges que van decidir viure d’altres professions 
que res tenien a veure amb l’agricultura. Entre ells cal-
dria destacar a l’arquitecte Francisco Galiansa de la Petxina, 
que va intervindre en las obres de la Torre Campanar i va morir 
l’any 1626 a la nostra ciutat.

El notari José Lloréns de Clavell, nascut a Castelló l’any 1660 i mort també a 
la nostra ciutat el 23 de gener de 1734, va ocupar el càrrec de secretari provisional 
de l’Ajuntament. A més dels seus protocols notarials i les actes com a funcionari mu-
nicipal, en la seua Crònica de Castelló ens va deixar la història de la nostra ciutat, durant 
la seua vida.

El metge Domingo Briau Sauch, nascut a Castelló el cinc d’agost de l’any 1664, va cursar estudis su-
periors en la Universitat de València i va morir a Viena l’any 1775, on s’havia convertit en el metge de cambra 
de l’emperador Carles IV.

A la fi del segle XVII va morir en Castelló Pedro Vilallave, iniciador d’una família de grans mestres d’obres 
castellonenques que van dirigir importants construccions per les poblacions de l’actual província de Caste-
lló. El seu fill Fernando va dur a terme obres de reforma a l’hospital de la ciutat en 1663; així mateix, va cons-
truir la rematada de la Torre Campanar. Quant al seu net, a més de treballar en la construcció de nombrosos 
temples de la província, va dirigir obres en la Església Major de Castelló, les del monestir de les monges 
caputxines i les de l’església del Desert de les Palmes.

CASTELLÓ DURANT EL SEGLE XIX
L’economia  dels castellonencs de la Plana, va estar basada en el sector primari, quasi exclusivament, 

fins a mitjan segle XVIII. No obstant això, una sèrie de factors van ser decisius perquè  els veïns de la Comarca 
de la Plana milloraren les seues condicions de vida; entre ells, el cultiu del cànem i la confecció de sogues, 
donat que l’Estat era el millor client de les sogueres i, d’altra banda, l’elaboració d’espardenyes donava tre-
ball a un bon nombre de famílies. D’ací ve que les autoritats locals decidiren protegir la ciutat de les noves 
amenaces bèl·liques després dels conflictes per a la successió en el tron d’Espanya, després de la defunció 
del rei Ferran VII i el començament de les Guerres Carlistes.

D’altra banda, el any 1833 Castelló va aconseguir, així mateix, la capitalitat de la província, amb la qual 
cosa, la nostra ciutat veia el futur amb major optimisme que altres localitats. Fruit d’aquella bonança econò-
mica, las carrers principals van ser dotades amb il·luminació pública i van començar a disposar, així mateix, 
de voreres i vorades. D’altra banda, les idees del Governador Bermúdez de Castro van permetre la demolició 
d’alguns llenços de l’antiga muralla medieval i construir, l’any 1837, la nova muralla.

Aquella idea no era compartida per alguns veïns pel que podia suposar de barrera al posterior creixement 
de la ciutat. Finalment es va decidir escometre la inversió, ja que el perímetre de la nova muralla coneguda 
com a liberal, deixava en el seu interior una superfície prou major que l’antiga. En concret, quedava limitada 
per l’oest amb les rondes de la Magdalena i Millars i a l’est, pels carrers Guitarrista Tárrega, Governador i 
Sant Roque; encara que a l’interior d’aquella espècie de fus, quedaven nombrosos espais lliures d’edificació, 
que es van reservar per a futures necessitats.
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La centúria va acabar amb la inauguració de la planta de gas l’any 1871, que va poder donar servei als 
fanals en substitució dels antics llums d’oli les quals, al seu torn, van poder substituir-se per les elèctriques, 
en 1899. D’altra banda, es van dur a terme algunes importants inversions públiques com la Presó Model i els 
passejos del Ribalta i l’Obelisc. També edificis de caràcter cultural com el Teatre Principal, llavors de propie-
tat municipal o esglésies com les de la Trinitat i la Sagrada Família.

Alguns inversors privats no van dubtar a construir immobles i, així mateix, realitzar inversions com la 
nova Plaza de Bous, el Banc de Castelló o el Col·legi de l’Escola Pia, mentre l’Ajuntament, a través de noves 
urbanitzacions com la Plaça del Rei, van deixar Castelló com una nova ciutat més còmoda i amb millors 
serveis, amb la finalitat d’arribar al nou segle XX, preparada per a un millor futur cultural.

PERSONATGES DEL MÓN DE LA CULTURA EN EL SEGLE XIX
Encara que don Ramón María de les Mercès de Campoamor i Camposorio, no nasquera a Castelló, va ser 

una persona que va contribuir notablement al fet que la nostra ciutat prosperara en el món de la cultura per 
a fer honor a la seua condició de capital de la província.

El literat i polític Campoamor era natural de Navia. Va nàixer el 24 de setembre del 1817 i va morir a Madrid 
l’onze de febrer de l’any 1901. Va arribar a la capital de la Plana el 16 de novembre de 1847 amb la finalitat 
d’ocupar la prefectura del Govern Civil. Pel que diuen les cròniques de l’època, va ser tanta la seua il·lusió a 
contribuir al fet que Castelló tinguera un aspecte de capital, que es traslladava quasi diàriament a l’Ajunta-
ment, per a transmetre les seues idees al consistori. D’aquesta manera, quan el 29 d’octubre del 1848 va ser 
traslladat a Alacant per a ocupar el càrrec governador civil d’aquella plaça, havia convençut a les autoritats 
locals perquè es feren, a Castelló, dues grans inversions: un teatre municipal i una carretera que poguera 
enllaçar el centre de la ciutat amb el Grau, aconseguint que, després dels oportuns tràmits, sorgiran el Tea-
tre Principal i l’Avinguda dels Germans Bou.

El sacerdot Juan Cardona Vives va nàixer a Castelló el tres d’agost del 1814. Va celebrar la seua primera 
missa a l’Església de Santa María el 18 de juny de 1857. Va ser un dels fundadors de la Caixa d’Estalvis i Mont 
de Pietat de Castelló. Arxipreste de Santa María, professor de Geografia de l’Institut de Castelló, fill predilec-
te de la ciutat i fundador de l’Asil dels Ancians Desemparats en 1882. En el seu testament, va deixar tots els 
seus béns per a la construcció de les Esglésies de la Trinitat i la de la Sagrada Família. En vida havia contri-
buït a altres nombroses obres, entre elles, la del Monument al Rei don Jaime de la Plaça del Rei. Va morir a 
Castelló el dia dos de desembre del any 1890. 

L’escriptora Amalia Fenollosa Peris, va nàixer a Castelló el huit de febrer del 1825 i va morir en la capital 
catalana en 1869, on residia en haver contret matrimoni amb el periodista català Joan Mañé i Flaquer. Va 
cursar estudis de literatura i poesia en els liceus de València i Valladolid. Va ser nomenada sòcia de mèrit 
de l’Acadèmia Literària de Santiago. Va col·laborar en diferents revistes i periòdics. Entre altres llibres, l’any 
1843 va publicar una recopilació de la seua obra poètica. Un any més tard, Malvina. En 1857 Relats històrics 
d’Almassora. També va escriure una obra dramàtica denominada El bandejat.  

El professor Mateo Asensi Garcés va ser nomenat catedràtic de Psicologia de l’Institut de Castelló el 15 
de setembre de 1846. Va ser secretari, sub-director i director del mateix centre docent en diverses ocasions 
i director del de Canàries l’11 de maig del 1882. Dos anys abans havia publicat el llibre: Psicologia, Lògica i 
Filosofia moral.

El cronista de la ciutat Luís Bellver Sanz va nàixer a Castelló el 21 setembre de 1825. Va estudiar Dret en la 
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Universitat de València. Va ser registrador de la propietat. Va escriure els llibres El Desert de les Palmes i Una 
Història de Castelló. Va rebre la Creu de Beneficència. Va morir a la seua ciutat natal el 13 de gener de 1877.

Els personatges abans citats i molts altres com: els membres de la família d’escultors Viciano Martí, co-
neguts com Els Santeros. L’ arquitecte Godofredo Ros de Ursinos, els polítics González Chermá i Gasset Laca-
saña, l’escriptor Ricardo Carreras, l’escultor Juan Bautista Folía o el periodista Castelló Tárrega, entre molts 
altres, van aconseguir amb el seu amor a Castelló i bon fer, que nasqueren entitats tan notables per a la 
cultura castellonenca durant el segle XIX, com l’Escola d’Arts i Oficis o la Societat Castellonenca de Cultura. 
No obstant això, ningú va ser tan important per a la capital de la Plana com el guitarrista Francisco Tárrega, 
qui, fins i tot havent nascut en Vila–real i mort a Barcelona el 15 de desembre de l’any 1908, va passejar per 
tot el món el nom de la nostra ciutat i província, al costat de la seua guitarra i l’inseparable cigarret que no 
podia evitar, fins i tot mentre donava algun dels seus concerts. Foto 18 

En morir a Barcelona on va residir durant els últims anys de la seua vida, els seus alumnes, col·legues i 
admiradors no van poder evitar que el seu cos sense vida, reposara en el Cementeri de Montjuïc de la Ciutat 
Comtal, on va ser enterrat un dia després de la seua mort. No obstant això, després de nombroses gestions 
van aconseguir anys més tard, que el 18 de desembre de l’any 1915, fora exhumat el sarcòfag de l’il·lustre 
guitarrista en el cementeri barceloní, en presència dels seus amics: Miguel Llovet i Andrés Segovia, entre 
altres, sent després traslladat a Castelló, on va ser enterrat l’endemà passat, entre l’entusiasme d’un gran 
nombre de castellonencs. 

EL SEGLE XX A CASTELLÓ
Quan finalitzava el segle XIX, Castelló s’hi havia consolidat com la capital de la província i al comença-

ment de la següent segle va deixar de ser un poble gran, on semblava que mai passava res, per a convertir-se 
en una ciutat dinàmica en la qual, si bé tots quants vivien en ella solien conéixer-se, no cessava de créixer 
i ocorrien nombrosos esdeveniments. Així mateix, des d’altres províncies espanyoles arribaven funcionaris 
per a ocupar els seus càrrecs a la Plana. Van ser anys en què les tertúlies es prodigaven en la major part 
de les ciutats espanyoles. En el cas de la nostra ciutat, els del Casino Antic, el Cercle Mercantil, la Cambra 
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Agrícola, el Centre Social San Isidro, el Bar Anglés o la Penya Tofolet, entre molts altres llocs de la ciutat i del 
Grau, eren vertaders centres socials i culturals, on es reunien els amics de sempre, per a parlar de qüestions 
que interessaven als qui passaven les vesprades al costat d’un café i algun cigarret.

Qüestió fonamental per a la cultura castellonenca i, per tant, tema habitual en les tertúlies, era la difi-
cultat que tenien els joves castellonencs, després d’obtindre el títol de batxiller, per a poder estudiar una 
carrera universitària, ja que havien de traslladar-se a una altra província que comptara amb una universi-
tat. La de València era la més pròxima i a ella es van dirigir els impulsors del denominat Col·legi Universitari 
de Castelló, per a tractar d’aconseguir els seus objectius. Després de nombroses converses i després dels 
tràmits necessaris, es va aconseguir crear un centre les aules situades en el Seminari Mater Dei. Allí en les 
proximitats de la Magdalena i es Castell Vell, es podien cursar carreres, els títols de les quals atorgava la 
Universitat de València. 

A més del Col·legi Universitari de Castelló, en relació amb la cultura objecte del present treball, foren im-
portants per a la província: l’arribada a Castelló de l’Escola Pia, l’edifici de la qual per a col·legi i convent, es 
va inaugurar el any 1900. La Societat Castellonenca de Cultura, l’inici de la qual de la seua activitat va tindre 
lloc l’any 1919. La inauguració del Banc de Castelló el any 1920, l’Institut Francisco Ribalta en 1921. La Societat 
Filharmònica que va començar a organitzar concerts l’any 1923 i l’Ateneu de Castelló nascut en 1925. Durant 
mateix any es va fundar la Banda Municipal de Música i, huit anys més tard, en concret l’any 1933, va ser 
inaugurat el Museu de Belles arts, dependent de la Diputació de Castelló, en el seu antic emplaçament. 

El cinema s’havia convertit, amb molta més rapidesa de l’esperada, en el gran espectacle del segle XX. Els 
castellonencs podien assistir a les sales on es projectaven pel·lícules espanyoles i d’altres nacionalitats, a 
un preu molt assequible, per la qual cosa molt prompte va superar en nombre d’espectadors al teatre. Durant 
molts anys, l’oferta de sales de projecció va augmentar i, almenys mitja dotzena de locals van romandre 
oberts a Castelló. Alguns aficionats al conegut com a seté art, no es perdien cap de les estrenes. Uns altres 
acudien, tan sols, durant els diumenges a la vesprada, després d’haver escoltat al matí en el templet de 
Ribalta, el concert de la Banda Municipal de Música. Així mateix, van nàixer algunes penyes d’aficionats al 
teatre que ocupaven el seu temps lliure, pujant a un escenari per a gaudir amb la interpretació.

Música, teatre, cinema i pintura, eren aficions culturals i artístiques, que no sols atreien al públic com a 
espectador, sinó que alguns castellonencs van intentar imitar als qui ells admiraven. Els grans intèrprets 

de la cançó i la interpretació, solien actuar en el Teatre Principal, fins a l’escenari del qual arriba-
ven, de pas, entre les seues temporades a València i Barcelona. Mentrestant, aquells que havien 

aprés a tocar algun instrument, igual que els hàbils amb el dibuix, somiaven amb arribar a 
viure de l’art algun dia. 

Espanya es va mantindre aliena al conflicte mundial entre 1914-1918, en la 
seua condició de nació neutral, per la qual cosa la nostra economia no es va 

ressentir com les dels països bel·ligerants, sinó tot el contrari, ja que 
tant l’economia, com les activitats culturals i artístiques, van po-

der continuar funcionant a Espanya, mentre en altres nacions 
havien de proveir-se en la nostra.

Per desgràcia, la guerra civil 1936-1939, a més 
de les conseqüències pròpies d’una contesa 

bèl·lica que va dividir Espanya en dues 
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meitats, va acabar amb els somnis d’un gran nombre de joves que havien posat la seua il·lusió en diferents 
activitats culturals i artístiques. Per si alguna cosa faltara, després de tres anys d’angoixa i amb una ciutat 
destrossada pels obusos, van seguir un parell de lustres en els quals el dol i racionament permetien poques 
alegries; no obstant això, les festes de la Magdalena de 1945 van aconseguir sorprendre els propis castello-
nencs de la capital i fins i tot als de la província.

En esclatar la II Guerra Mundial, la situació econòmica de la nostra nació, va fer que es mantinguera al 
marge de la contesa, encara que les simpaties dels dirigents espanyols estaven amb el denominat Eix; és a 
dir: Alemanya, Itàlia i el Japó. Després dels primers fracassos de l’exèrcit alemany, es va modificar la condi-
ció de nació neutral per la de no bel·ligerant. Al acabar la contesa amb el triomf dels Aliats, el règim imposat 
pel general Franco a penes era reconegut pel Vaticà i Alemanya; però la situació estratègica de la Península 
Ibèrica, i el règim imposat pel general Franco, com a gran enemic dels comunistes, va permetre que els Es-
tats Units i Espanya, signaren tractats d’amistat.

D’altra banda, la recuperació dels països europeus, es va veure afavorida amb el Pla Marshall i un bon 
nombre de francesos que van començar a visitar el nostre país, que fins i tot, a les nostres platges van co-
mençar a arribar turistes que, a més de dinamitzar la nostra economia, van començar a canviar la societat 
espanyola, els seus costums i la nostra cultura.

Després de la mort del dictador, el 20 de novembre de 1975, el príncep d’España Joan Carles de Borbó, 
va jurar les lleis fonamentals del Regne davant les Corts i a l’endemà passat  va poder començar una nova 
etapa en la qual valors com a llibertat i democràcia van permetre que els espanyols pogueren comptar amb 
la Constitució de 1978. 

Amb la transició espanyola, a Castelló van sorgir algunes institucions culturals i es construïren els edifi-
cis necessaris per a fomentar la cultura; entre ells, un bon número de biblioteques públiques i centres cívics. 
Posteriorment, el Planetari del Grau que va ser inaugurat l’any 1991, així com l’Escola d’Arts i Oficis un any 
més tard. Foto23
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LES FESTES COM A FONTS CULTURALS
Les de la Magdalena no són ni van ser mai, unes més entre unes quantes festes figuren en les progra-

macions anuals de la capital de la Plana; sobretot, des d’aquell any 1945 quan les autoritats de l’època desi-
tjaven que els veïns pogueren pensar en festes per a oblidar-se dels grans i inesborrables problemes de la 
postguerra. Malgrat això, la combinació d’història, tradicions i cultura, va aconseguir iniciar una nova etapa 
de festejos que van culminar l’any 2010, amb la declaració de Festes d’Interés Turístic Internacional.

Sens dubte, l’èxit reeixit va ser gràcies a un poble que va saber reconéixer l’encert dels nostres primers 
avantpassats en insistir perquè el rei els permetera traslladar els seus humils habitatges de la muntanya, 
fins al pla. Des d’aquell huit de setembre de 1251, quan Jaume I va accedir a la petició dels súbdits del Castell 
Vell, els habitants de Castelló, a més d’instal·lar-se en la nova vila, medieval, i van anar de processó anual, 
fins al turó on es troba l’ermita de la Magdalena, per a agrair l’encert dels nostres avantpassats en sol·licitar 
el trasllat de l’antiga població de la muntanya al pla. 

Aquella processó rogatòria, es va transformar, molt prompte, en una romeria, encara que d’una sola jor-
nada, ja que aquells primers habitants de la vila medieval deurien treballar les seues terres cada dia de la 
setmana, perquè  la seua família poguera sobreviure.

Durant sis llargs segles, poc va millorar l’economia castellonenca, donat que els cultius de cereals, seda 
o cànem a penes eren suficients per a subsistir, en temps de guerres, invasions, presència de pirates en les 
nostres costes i terribles epidèmies, encara que no descansara més que els diumenges i festes en què l’Es-
glésia, no permetia treballar.

Amb els cítrics, va arribar l’esperat mannà. El nostre terme municipal gaudia de bona terra, un clima 
excel·lent, aigua abundant, estació de ferrocarril i el port del Grau. Tot semblava anar bé, però algú va voler 
dividir el nostre país en dues meitats i una vegada més, els castellonencs van encertar en veure en les festes 
de la Magdalena, la seua gran oportunitat. 

A temps dolents van respondre amb grans remeis i, des de llavors, any rere any aquells festejos que van 
començar units a la tinya, l’estraperlo o les cartilles de racionament, es van convertir en les grans festes de 
Castelló i també, les de tots els pobles de la província en quedar unides cada tercer diumenge de Quaresma, 

per la nostra història, tradició, cultura i, sobretot, a unes gaiates monumentals que són el símbol de la 
festa i, tal com va escriure Bernat Artola, el millor Pregó. 

La necessària col·laboració entre artistes i artesans, per a construir uns monuments als 
quals es va definir com: «Un esclat de llum sense fum», en els quals es valora tant l’art, 

com la tècnica, per a obtindre el reconeixement del poble i un premi que recompen-
sa, encara que només siga parcialment, als qui treballen per i per a les festes 

de Castelló.

Música i tradició van aconseguir la seua màxima expressió cul-
tural l’any 1946, en la Plaça de Bous, en ser aclamat el guan-

yador del concurs pels veïns que ocupaven les esteses, 
després d’haver votat a qui, segons ells, era el millor 

pasdoble dedicat a les Festes de la Magdalena. 
Per amplia majoria va ser triat el que va pre-

sentar el director de la banda de la Bene-
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ficència i il·lustre compositor, don José García. Quan els membres del jurat van ratificar l’elecció del públic 
assegurant que: «Era rigorosament inèdit i estava inspirat en motius amb temes tradicionals de la música 
popular castellonenca», al pasdoble se li va permetre utilitzar el nom prèviament triat: «Rotllo i Canya». Des 
d’aquell mateix dia, les notes del Rotllo i Canya, es van convertir en una espècie d’Himne de les Festes de la 
Magdalena que fa vibrar a tots aquells castellonencs que ho escolten. 

Il·lustres poetes castellonencs van aconseguir al llarg dels anys, la Flor Natural en el Certamen Literari; 
entre ells, Bernat Artola o Miquel Peris.  Grans artistes castellonencs com Juan Bautista Adsuara, Tomás 
Colón o Vicente Bernat, van dissenyar monumentals gaiates. 

Pintors com Juan Bautista Porcar, Vidal Serrulla, Luís Sales Boli, Tasio i uns altres, sempre van acudir a la 
crida dels organitzadors de les nostres festes, proposant idees o aportant la seua pròpia obra perquè les de 
la Magdalena foren les festes de tots els pobles castellonencs.

Arquitectes com Luís Ros de Ursinos o Joaquín Tirado Fortuño, participaren activament mentre van estar 
entre nosaltres, en diferents aspectes dels festejos de la Magdalena, per amor a la cultura, l’art i a l poble 
que els va veure nàixer.

Van sorgir revistes amb la finalitat de difondre les Festes de la Magdalena, com: Festivitats, El Magdalener 
i El Fadrí, d’ entre altres. Aquells inicials llibrets de cada sector, es van convertir en magnífiques publicacions 
amb la mateixa finalitat. En les unes i els altres van signar els seus articles grans escriptors castellonencs.

 
Notables oradors dedicaven els seus discursos en la Imposició de Bandes. En el mateix acte, creadors 

d’il·lusió com Rafael Guallart, feien sonar les palmes dels assistents a l’acte, amb entusiasme, en sorpren-
dre’s amb els decorats de l’escenari del Principal. 

Any rere any, els castellonencs van poder presenciar en el nostre primer coliseu, l’actuació de ballets, 
òperes, sarsueles, amb la presència de grans figures, entre elles: Manuel Ausensi, o Manuel Gas; però també 
artistes de la terra: María Teresa Barrachina o José Baeza, entre altres  que sentien el seu orgull de ser cas-
tellonencs.
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Durant la segona meitat del segle passat, anava en augment el nombre de participants en la Romeria, 
amb la finalitat d’agrair als nostres avantpassats la decisió del trasllat i, al mateix temps, gaudir de les nos-
tres tradicions, costums, història i cultura. A les associacions culturals de cada sectors es van unir moltes 
altres , entre elles: La Germanor dels Cavallers de la Conquesta o Els Moros d’Alqueria. 

La cultura de la pólvora, des de temps anteriors a la conquesta cristiana de les nostres terres, sempre 
va romandre representada en el Programa Oficial d’Actes de les Festes de la Magdalena, per diferents for-
mats com traques, castells de focs artificials, mascletaes i altres exhibicions que aconsegueixen combinar 
teatre, música i foc en cercaviles per a arribar als veïns. Així mateix, en les nostres festes de la Magdalena, 
tenen lloc competicions de nivell nacional o fins i tot internacional, com piromusicals i altres novetats que la 
tècnica ofereix a un entés públic que gaudeix amb aquestes manifestacions culturals.

Festivals, cercaviles, cavalcades, concerts internacionals de música clàssica o tradicional, dansa i balls 
populars s’ofereixen, cada any, amb motiu de les Festes de la Magdalena, tant en escenaris provisionals, 
com en els teatres de la ciutat. Així mateix, els joves alumnes castellonencs, actuen sota els escenaris dels 
teatres de Castelló. 

Alguns esportistes, com el campió mundial de motociclisme Ángel Nieto, ho va fer quan encara no era 
conegut en el panorama internacional, però ja mostrava les seues grans qualitats en circuits urbans amb 
escasses condicions de seguretat i encara que la presència de joves esportistes locals en aquells Premis 
de Motociclisme de la Magdalena organitzats pel Moto club de Castelló, els va permetre competir, en anys 
posteriors, al costat dels millors pilots de l’època.

REPTES DE LA CIUTAT EN MATÈRIA DE CULTURA
La Universitat Jaume I va ser la culminació d’un procés cultural que es va iniciar amb el Col·legi Universi-

tari de Castelló el any 1969. Fins aquell moment, no tots els castellonencs que desitjaven cursar una carrera 
universitària, hagueren de matricular-se en una altres localitats. No obstant això, la limitació del nombre 
de carreres universitàries els títols de les quals podien obtindre amb aquella solució, mai van ser suficients 
i, per això, alguns castellonencs continuaren lluitant fins a aconseguir que, el 13 de febrer de l’any 1991, les 
Corts Valencianes aprovaren, per unanimitat, la Llei per la qual es creava la Universitat Jaume I.

A més de la Universitat Jaume I, com a gran dinamitzadora de la cultura castellonenca, grans inver-
sions en aquesta matèria van fer somiar la societat en un futur millor. Entre elles, el nou Museu de Be-

lles arts fet realitat, en construir-se l’any 2015 sobre terrenys de l’antiga Llar Sierra Espadán. Al 
mateix temps, el trasllat de l’antic Museu de Belles arts al seu nou emplaçament, va perme-

tre deixar lliure l’edifici que ocupava anteriorment, situat en un noble casalot del Carrer 
Cavallers, que feia cantonada a Carrer Gracia, per a situar allí el Museu Etnogrà-

fic. Al costat d’aquestes instal·lacions, l’Espai d’Art, el Conservatori de Música, 
Auditori i Palacio de Congressos, els reformats teatres Principal i Raval, el 

Menador cultural, el Casal Jove, el Centre Cultural La Marina, el Palau 
de la Festa, Edifici Urban, Salones de la Cambra de Comerç, Salas 

de l’UJI de l’antiga Llotja, juntament amb diferents instal·la-
cions culturals destinades a Associacions de Veïns, Terce-

ra Edat; així com un bon nombre de locals i salons de 
propietat privada, permeten que Castelló dispose 

d’excel·lents escenaris per a qualsevol acti-
vitat cultural que es puga projectar.



193C R È M O R



194G
AIATAA I ATA

PATRICIA MIR I SORIA
Llicenciada en Humanitats i professora de la Universitat Jaume I

Llaurador



195C R È M O R

UNA CIUTAT CISELLADA

E
l mapa escultòric de la ciutat de Castelló es compon per més d’un centenar de peces disseminades 
per tot el terme municipal. Carrers, places, parcs, avingudes o rotondes són els seus llocs predi-
lectes. Coneixerem algunes d’elles. 

Per a iniciar aquest periple he triat una escultura que ens parla de la fundació de la ciutat amb 
rigor històric. En 1897, a instàncies de l’arxipreste Juan Cardona Vives, es va col·locar una escultura modela-
da per José Viciano. En l’avinguda Rei en Jaime l’escultor va cisellar al monarca que va atorgar un document 
capital per a la nostra ciutat, perquè va donar permís i privilegi de trasllat als primers pobladors donant 
origen a la vila. A la seua mà i amb el braç estés Jaume I ofereix tan important document als veïns i veïnes 
que passen sota la seua ombra. La imponent peça descansa sobre un pedestal de l’arquitecte Godofredo Ros 
de Ursinos.

Molt a prop, però amb un llenguatge que l’allunya completament, “El pensador” (2010) de Juan Ripollés, 
en bronze i de 350 quilos de pes. De tall més costumista dues peces d’autors diferents: En homenatge als 
dolçainers i tabaleteres de Vicent Varella i “Señor leyendo a una nena” de Carlos Vento. La primera és una 
peça sufragada per l’Ajuntament de Castelló segons un encarrec de la Federació de Colles. Amb un missatge 
directe, l’obra pretén ser un tribut al món de la dolçaina i el tabal, banda sonora de les festes de la ciutat. Així 
mateix, hi ha un giny en la incorporació de la dona a la música tradicional. El conjunt escultòric està format 
per tres personatges abillats amb la indumentària tradicional; una parella i un xiquet. En l’altre extrem de 
l’avinguda i quasi ocult entre els veïns de carn i os la parella formada per l’avi i la xiqueta. No molts saben 
que tots dos se submergeixen en els versos del poeta xilé Pablo Neruda. Dues generacions unides en una 
abraçada tendra i còmplice.

Escultura de  Carlos 
Vento. El Pintor de 

carrer (2009)
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El Castelló medieval va ser una població eminentment agrícola. Per això aquesta temàtica ens suggereix 
a l’escultura d’Octavio Vicent dedicada al “Llaurador” i instal·lada en la Plaça de la Pau en 2003. La peça és 
una reproducció a gran escala de l’escultura original de l’escultor valencià propietat de la cooperativa de 
Caixa Rural Castelló (hui dia Cajamar). 

Un dels gèneres més tractats en el nostre mapa urbà és el costumisme. Una tendra escena podria ser la que 
va esculpir el valencià José Manuel García i Cervero (Jere) de S’ha caigut la llet de la Plaça Doctor Marañón. El 
conjunt el formen dos personatges, una dona en pitxers i un xiquet que acaba de vessar la llet del seu conti-
nent i escolta entre submís i divertit la reprimenda materna. 

Una altra de les modalitats són les escultures-font com la de “Niña con Cántaro” de José Miguel Mas i 
Valls del carrer Sanahuja, enfront del col·legi Bisbe Climent. La figura representa una xiqueta dona recolza 
un genoll en el sòl mentre amb ajuda dels seus braços sosté un cantér al seu coll pel qual brolla l’aigua can-
tussejant una melodia alegre.

En la Cocatedral trobem “Ángel Custodio” de l’artista valencià Esteve Edo. Aquesta peça va formar part 
part del projecte expositiu afavorit per la Fundació Caixa Castelló i que aquesta va regalar a la ciutat. Es 
tracta d’un àngel alat de prop de dos metres amb els braços oberts cap a l’espectador-fidel que acudeix al 
temple o transita pels voltants. 

Des de l’altre costat de la Cocatedral, al carrer de l’Arxipreste Balaguer, trobem El pintor de carrer (2009) 
de Carlos Vento. Com molts hauran descobert és un tribut post mortem al castellonenc Juan José Sales, pin-
tor aficionat la silueta del qual, cavallet en ristre, formava part dels escenaris urbans de la ciutat. 

A més a més. porta la signatura del donostiarra Vento l’escultura “Mujer de compras” (2004) instal·lada 
en el passatge de José García i que amb pas decidit es dirigeix al mercat central. El seu perfil tan pròxim la 
converteix en una de les escultures costumistes més populars de la ciutat. 

Ens allunyem del cor de la ciutat per a descobrir una modesta peça de José Miguel Mas i Valls, titulada 
“Niño con Rana”, i una mica amagada entre els gronxadors de la Plaça de les Aules. La peça té la frescor del 
seu protagonista, un xiquet de poca edat que nu, juga al costat d’una font sota el sol de l’estiu. La candidesa 
de l’infant s’aprecia en l’acció que duu a terme. En la seua diminuta mà sosté amb delicadesa una granota que 
depositarà amb cura en la font per a posar-la fora de perill. 

Escultura de  
Carlos Vento. 
Sereno (2008)

Escultura de  
Juan Ripollés. 
“El pensador”
 (2010)

Escultura de  Jere.
S’ha caigut

la llet  (2009)
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Una altra escena entranyable del 
mateix estil és l’escultura “Niños con 
Pájaro” (2002), també de José Miguel Mas, 
localitzada en la plaça Escuelas Pías. Mes torna 
a optar per potenciar la candidesa dels més xicotets 
en una escena simpàtica on un xiquet es puja a coll d’un 
altre per a retornar a un xicotet ocellet al niu d’on s’ha caigut. 
El somriure dibuixat en els llavis de tots dos personatges mostra 
l’ànima blanca dels xiquets. 

Carlos Vento va instal·lar en 2008 un Sereno al carrer Navarra. L’escultura està 
realitzada en bronze i mesura prop de 1,80 metres d’altura. Als seus peus un xicotet 
fanal per a il·luminar la nit tancada, un manoll de claus penjades del puny i una pica o arma 
d’asta com utensilis indispensables per al seu treball ja desaparegut.

Si volem calcular el temps podem parar-nos a contemplar “Tempus vs Reciclaje”, de Pere Ribera, 
que l’Ajuntament va inaugurar durant les obres de la plaça Cardona Vives. La veritat és que aquesta peça 
no és nova per als castellonencs. Durant la III Biennal de l’Art de Deixalla que es va celebrar en 2003, al parc 
Ribalta, un grup de creadors —d’entre ells Pere Ribera— van realitzar un conjunt d’obres en viu. L’escultura 
resultant del treball de l’artista de la Vall és una peça realitzada en ferro reciclat amb unes mesures de 
150x150x60 centímetres. L’obra simula un rellotge-despertador amb 12 agulles que actuen metafòricament 
com un despertador de consciències per a recordar al ciutadà que qualsevol moment és bo per a reciclar. 
Una escultura amb un missatge que convida a la reflexió sobre els usos i abusos als quals sotmetem a l’ex-
tenuat planeta. Després d’un periple que la va dur al propi parc Ribalta i, més tard, per les dependències 
municipals, finalment l’escultura sembla haver trobat una llar definitiva entre la vegetació que començà a 
créixer al seu voltant. 

Per a rebre homenatge a aquest artista tan complet els convide també a passejar fins a la Plaça de la Pau 
i detindre’s enfront del frontispici del Teatre Principal. Allí trobaràn el “Contabajo Poético” de Pere Ribera col·lo-
cat en 2010 en el marc del Pla d’Embelliment de l’Ajuntament de Castelló. Realitzada en acer inoxidable i acer 
tallen l’obra posseeix la peculiaritat d’incorporar un sistema d’il·luminació led sobre les cordes d’acer de l’ins-
trument de corda. Realisme surrealista per a una escultura que és molt més que una mirada creu reconèixer. 

Molt prop de la mar podem descobrir “Tardes de Verano”, l’escultura d’Enrique Gimeno instal·lada en Port 
Azahar on veiem a tres xiquets passant una llarga vesprada d’estiu embardissats en jocs a l’aire lliure.

La Panderola, aquella màquina de vapor que recorria els carrers de la ciutat, està de moment aturada 
al carrer Herrero escaira amb Maestro Breton gràcies a la versió que d’ella va fer Felipe Fauvell a partir de 
l’esbós de l’Associació Cultural Sequiol. 

La tradició de la ceràmica ha marcat els últims temps a Castelló. Jere va cisellar l’obra “Tauleller o 
Triador” que es va instal·lar en 2003 en la rotonda de l’avinguda l’Alcora amb Pintor Oliet. El triador era 
l’encarregat de seleccionar els taulells rebutjant els defectuosos amb un hàbil joc de mans i a partir del 
so creat en xocar les peces.

Una escultura que ens convida a somniar, a idear plans i fer balanç és Torres de somnis del ceramista 
Joan Llácer. Cadascú que trie com i amb què somniar. 

Escultura de  Esteve 
Edo. “Ángel Custodio”

(2002)
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El valor del Patrimoni municipal

C
om deia Philippe de Montebello, el director del Met de Nova York, “Una ciutat sense museu no té veritable 
prestigi, no és una veritable ciutat”.

No és la primera vegada que faig ús d’aquesta cita amb la qual em sent completament identificada, i 
per eixe motiu, perquè crec que el patrimoni és la veritable senya d’identitat d’un poble, és pel que en l’an-

terior legislatura vam ficar tot el nostre empeny en crear i fer realitat el MUCC, el Museu de la història de la ciutat de 
Castelló, des dels seus primers vestigis d’ocupació humana fins a l’actualitat.

Amb aquest Pla museològic de la ciutat, el primer que ha tingut Castelló, vam donar valor d’una manera moder-
na, viva i integradora, al patrimoni de la nostra ciutat.

Des de recursos ja existents com el Fadrí o la Torre d’Alçaments, que per fi ja no roman amagada al subsol de la plaça 
de les Aules i podem visitar-la, o les Ermites fins, a la recuperació o creació de nous, com el Castell Vell amb el seu centre 
d’interpretació, la recuperació de l’oblidada i abandonada massa anys Vila Romana o el Refugi antiaeri de la plaça Tetuan.

Un Refugi Antiaeri de la guerra civil on contem aquesta part fosca de la nostra història, com era aquell Castelló 
baix les bombes dels colpistes, dels feixistes, que atemoria i matava a la societat civil castellonenca. Un espai que 
rep anualment més de 30.000 visites i on conèixer, de manera objectiva i respectuosa, el patiment de castellonencs 
i castellonenques que van patir les conseqüències del cop d’estat a la democràcia.

I no oblidem la Vila Romana, situada al Camí Vinamargo, que va ser descoberta l’any 2009 en les obres de canalit-
zació del barranc de Fraga i que malauradament estaven desfent-se i perdent-se per la desídia política del PP però 
que nosaltres vam recuperar i valorar. I en breu obrirà a la ciutadania el seu centre d’interpretació, perquè puguem 
valorar i estimar el vestigi romà més gran de la província. 

Perquè Castelló té una ciutadania que estima el seu patrimoni i la seua cultura, una ciutadania que demostra, 
cada dia que visita alguna seu del MUCC o fa alguna de les rutes culturals ja engegades, Un sentiment legítim d’iden-
titat i pertinença amb un projecte comú, viu, del qual tots nosaltres som part i volem conèixer.

I el MUCC segueix treballant amb nous projectes i nous reptes. Hem creat rutes culturals com la de “Dones im-
mortals” al cementeri municipal de Sant Josep, la ruta de la “Memòria” o la “Medieval”  entre altres. I seguim treba-
llant per ampliar un projecte museístic de la ciutat que està viu.

I no només això, també des del MUCC tenim cura del patrimoni artístic de la ciutat. Un patrimoni que vam trobar 
sense inventariar i sense cap pla de restauració. Ara Castelló ja té les seues escultures i pintures inventariades, 
valorades i amb un pla de restauració que vam engegar la passada legislatura. I a més, hem incrementat el nostre 
patrimoni artístic adquirint, amb criteris de transparència, objectivitat tècnica i de manera paritària, obres d’art 
contemporani d’artistes de la província de Castelló. Una acció fonamental si volem un bon fons per a ciutat i, a més, 
apostem pels artistes de Castelló sempre baix el criteri objectiu d’una comissió d’expertes i experts en la matèria.

 
Castelló és ric en patrimoni i l’estem posant en valor amb un gran esforç, dedicació, respecte, coherència, rigor i 

amb vocació de servei públic.

Treball de què estem especialment orgullosos i té el suport de la ciutadania castellonenca, que estima la seua 
ciutat, la seua història i el seu patrimoni històric, artístic i documental.
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Na Jordana
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La plaça de Na Violant per Na Jordana

S
er artista, és, sens dubte, un dels treballs més creatius i que més et poden fer viatjar a través del 
temps sense agafar massa transports i sobretot, sense contaminar el planeta, que és fonamental. 
Com actriu, he interpretat papers ben distints i en diferents èpoques. Per aquesta raó, és simple-
ment màgic, que aquells que estimem el teatre, en moltes de les nostres interpretacions puguem 
fer una mena de viatges ancestrals, que ens ajude a comprendre millor l’ésser humà en totes les 
seues dimensions. 

La majoria d’artistes coincidim en que és més fàcil interpretar un paper còmic que un dramàtic, ja que fer 
riure és una tasca que no pot fer qualsevol. Si he d’elegir? Us confessaré, que preferisc que ho facen els altres 
per mi, soc extremadament indecisa i li done massa voltes a la madeixa, per aquesta raó, quan em van cridar 
per encarnar, en les visites teatralitzades, a una de les ajudants de la nostra regina, durant els festejos de la 
nostra ciutat al setembre, vaig optar per crear diverses parts còmiques en les figures de Na Violant i en les 
seues dones de companya, jo no havia d’elegir el paper, Raúl i Ivanoa ja ho van fer mi, i no us podeu imaginar 
com els agraïsc que ho feren; Tot i això, em van donar total llibertat per interpretar-ho com volguera. Vaig 
gaudir la gana redescobrint el personatge de Na Jordana, una de les mares dides més importants que va 
tenir la nostra regina Violant, però que en canvi, com a dama de companya, no figura en la representació de 
cap festera cada any. Malgrat això, des que vam començar al 2018, va cridar molt l’atenció, aquesta dona, 
com un dels personatges històrics més desconeguts de la nostra historia, i sempre he volgut donar-li un toc 
còmic per tal de reivindicar la importància de Na Jordana i Na Violant en la fundació de la ciutat. Durant els 
darrers anys, he pogut treballar, per endinsar-me millor, en la història de Castelló, durant aquestes visites 
que finalitzen davant el mural del nostre artiste ceramista Rafael Guallart en la Plaça Na Violant. Tothom 
coneix aquesta ceràmica que decora tota la part posterior de l’església de Sant Vicent Ferrer, però pot ser, 
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si preguntarem ú per ú, que hi ha representat en aquestes rajoles pintades a ma alçada sobre estarcit? Tal 
vegada els costaria una mica fer memòria. Na Jordana, és una de les encarregades d’ il·lustrar, fil per randa, 
aquest mural i us assegure que mai deixa indiferent a ningú, de fet, es la raó per la que escric aquet article. 
La veritat, es que és una sort viure en una terra d’artistes (en totes les seues vessants), i que aquests, puguen 
deixar un llegat artístic cultural del nostre pas per la vida. En aquest mural, estan representades simbòli-
cament els moments més importants de la fundació de Castelló, les nostres tradicions més populars i els 
escuts del les cases que pertanyien als personatges que van fer possible la fundació de la ciutat.

És interessantíssim trobar, en primer lloc, un pla ben protagonista de la Carta pobla en el privilegi de 
trasllat, on apareixen dos del grans protagonistes en la nostra fundació: Ximen Perez d’Arenós i En Jaume 
I, un dels documents oficials que, com a castelloners i castelloneres, més ens hauria d’identificar, ja que 
aquest document del 8 de setembre de l’any 1251 es podria considerar el primer, de la fundació de Castelló, i 
val a dir, que els més puristes de les nostres tradicions, defenen aquesta data per festejar les nostres festes 
fundacionals, idea molt ben fonamentada i que mai rebatria. Al costat, podem reconèixer l’escut heràldic de 
Guillem d’Escrivà. Seguidament, l’escena de la troballa de la Mare de Déu del Lledó que per als més devots, 
és la imatge més significativa i que millor identifica aquest mural, ja que és ben fàcil identificar als bous 
venerant la xicoteta figura representant a la nostra “Lledonera”. 

En altre fragment trobem al Rei Jaume I a cavall, l’eterna figura eqüestre lluitant contra els moriscos, en 
una batalla campal, que caldria saber si va haver-hi tanta sang, (com a Na Jordana, us diré, que hi ha molta 
fantasia darrere d’aquetes batalles sanguinolentes).

També trobem representats els escuts de En Nunó Sanç de Roselló i el den Pere de Portugal, família de 
Jaume I, i més endavant, també tenim il·lustrades les noces de Jaume I en la regina Na violant d’Hongria. 
Seguidament els escuts del matrimoni: L’escut de Jaume I d’Aragó i el de Na Violant d’Hongria.

Una de les escenes més tendres i fonamentals del mural és quan Jaume I li entrega a la regina Violant la 
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Carta Pobla davant del poble de Castelló, ja que aquesta escena fa referència al paper fonamental i decisiu 
que va tenir la reina per a la fundació de la ciutat, cal recordar-ho, perquè és una llàstima que sempre siguen 
el papers de les dones els que es queden oblidats entre la magnificència de la història.

L’ultima escena del mural és el trasllat dels habitants del Castell Vell a l’actual Castelló i que tothom 
coneix com: la romeria de les canyes, fent una al·lusió molt simbòlica a les festes de la Magdalena i la 
tradicional romeria, ací però, amb les primeres gaiates: una especie de gaiatos amb minetes de colorins 
omplides amb oli per enlluernar durant la nit, i tots els xiquets i xiquetes nugats amb uns llacets perquè 
no es pergueren en la foscor de la nit. Aquesta imatge, hui,  està representada, en les xiquetes del meneo, 
per recordar aquells i aquelles més menuts que baixaven de nit per trobar un lloc millor i més fructífer 
per viure.

Mai em deixa de sorprendre els comentaris de la gent sobre la nostra història quan son testimonis d’es-
deveniments culturals, testimonis del passat i es que si no coneixem d’on venim, com sabrem cap on volem 
anar? Soc de la ferma opinió que la cultura i la educació son les eines més poderoses per fer-nos lliures, 
però moltes voltes menyspreem els xicotets detalls e històries que han ajudat que el nostre poble siga una 
realitat. Les tradicions, els artistes, les manifestacions culturals, molts dels col·lectius i sobretot l’amor. Ens 
ajuden a no perdre els nostres orígens i a conèixer-nos millor. Jo, com a Na Jordana, que porte centenars 
d’anys veient l’evolució de la nostra història, us he de confessar que Castelló, no sempre ha sigut igual, però 
us diré que tenim el deure i el dret a ser part fonamental de la historia, que allò que no ens agrada hem de 
lluitar per canviar-ho i allò que estimem, hem de fer el possible per conservar-ho. 

Per últim i el més important que he vingut a transmetre, com a acompanyant de la dona que va fundar 
Castelló, no oblideu el paper fonamental que van fer les dones per poder evolucionar com a societat en qual-
sevol dels indrets del mon, i que per a nosaltres va ser, i és: Na Violant d’Hongria.

“Visca NA Violant”! Visca la nostra historia! Visca Castelló!
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Tombatossals
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MELCHOR ZAPATA. COLPEJANT EL FERRO

L
’artista Melchor G. Zapata és un dels creadors més volguts de la ciutat. Nascut en Alcolea del Río, 
molt prop de Sevilla, en 1946, però els seus llargs anys en aquestes terres li han guanyat l’estima 
dels castellonencs. La seua primerenca afició pels pinzells ho converteix en un jove precoç. Als 14 
anys va abandonar les terres de sud per a instal·lar-se en Lleida on va entrar com a aprenent en un 
taller de l’imatger i restaurador Gabriel Casanovas mentre estudiava dibuix i pintura en el Cercle 

de Belles arts. Aquells arabescos tan inconfusibles són reminiscències de la seua formació clàssica i espe-
cialment barroca. És llavors quan descobreix la seua vocació escultòrica que ja no abandonaria mai. En 1967 
es va traslladar a viure a Castello de la Plana on va començar a treballar i a exposar des de la dècada dels 
70. S’introdueix així mateix en els circuits culturals de la ciutat i rep nombrosos encàrrecs per a realitzar 
estatuària urbana. En els seus últims anys, ja jubilat, viu en una tranquil·la casa de Benicàssim, una localitat 
que li ha demostrat també la seua admiració de forma continuada.

La primera peça que va posar Zapata al mapa escultòric de la ciutat de Castello va ser l’homenatge al 
Xiquet afavorit per UNICEF en 1979, Any Internacional del Xiquet, i que van instal·lar al parc Ribalta en 1982. El 
xiquet es converteix en imatge de futur i esperança. 

El escriptor Josep Pascual i Tirado (Castellon 1884-1937) va escriure el famós llibre Tombatossals, una 
història de llegenda protagonitzada pel gegant Tombatossals i la resta de la seua colla d’amics formada per 
Cagueme, Bufa-Núvols i Arranca-Pins. Encara que la ciutat té nombrosos homenatges a aquest mite pels 
seus carrers i rotondes, la veritat és que els més famosos són els del sevillà.

Autoretrat
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EL escultor Melchor Zapata va col·locar en 2003 
el gegant Tombatossals en l’avinguda Verge del 
Lledó amb motiu del 750 aniversari de la Fundació 
de la Ciutat. El colós de ferro té una altura de 20 
metres i un pes de 20 tones. Tota l’estructura està 
treballada a colp de martell. El gegant que sosté 
una pedra alça els braços sobre el seu cap, una po-
sició que li va donar el títol de l’escultura en ferro 
més alta d’Europa. La peça va ser sufragada per 
l’Ajuntament i a instàncies de la Colla del Rei Bar-
but. En 2006 i molt prop, al carrer de Carlos Fabra 
Andrés, Zapata va inaugurar el seu Arrancapins i 
en 2010 li tocar-li el torn a Bufanúvols. 

En la primera veiem un personatge agenollat 
enfront de l’arbre. Es tracta del forçut Arranca-
pins que acaba d’arrancar de les entranyes de 
la terra la planta amb les seues arrels davant la 
mirada del company d’aventures, Tombatossals, 
que li observa des de lluny. L’arbre marca una 
forta diagonal en l’espai. L’escultura descansa 
sobre un basament per a atorgar-li major altura. 

No molt lluny albirem a Bufanúvols, que acon-
segueix un pes de tres tones i té unes dimensions 
de 4 metres d’alt per 3 d’ample. L’originalitat de 
la peça radica en la simbiosi entre el cap de tall 
més clàssic com les formes més expressives del 
cos. És, sens dubte, la més interessant de les tres.

Malgrat això, una de les meues escultures 
preferides continua sent la “Maternidad” de la 
plaça de l’Herba, instal·lada en 2009 gràcies al 
Pla d’Embelliment posat en marxa pel Consistori 
d’aquell moment i rubricada per l’artista sevillà 
en homenatge a les mares dadores de vida. Amb 
dolçor, la dona acull als seus braços al xiquet i 
l’acompanya fins al seu pit curull de llet, nèctar 
de vida amb el qual estableix un llaç invisible 
entre mare i fill. La cama flexionada de la mare 
li permet a l’artista jugar amb els plecs i vesti-
dures, donant-li un perfil de tall més expressio-
nista. L’escultura és, a més, una metàfora del seu 
mecenes, la Fundació Caixa Castello, que actua 
com a protectora i mare de tots els castello-
nencs. Per això es deu la ubicació de la peça just 
a l’entrada de la Fundació. 

Escultura de Melchor Zapata. “Maternidad” (2009)
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Un any abans, en 2008, l’artista va firmar “El 
Toro” de la plaça d’Espanya. Un monument al bou 
brau encarregat per la Unió d’aficionats La Punta i 
finançat per la Federació Taurina, l’Ajuntament de 
Castelló, la Diputació i entitats privades. El primer 
que sorprén d’aquesta peça és el seu port impo-
nent, estem davant un bou brau en plena devesa, 
i no en la plaça, humiliat, a punt de ser sacrificat. 
L’escultura està realitzada en ferro oxidat amb 
gruixudes planxes que oscil·len entre els 10, 20 i 30 
mil·límetres, segons un estudiat joc de volums. El 
seu pes supera els 5.000 quilos. 

Un total de sis escultures que formen part ja del 
llegat cultural i patrimonial d’aquesta ciutat, i que 
amb oportunitats com aquesta que ens brinda la 
Gaiata, són una mica més conegudes. 

Escultura de 
Melchor Zapata.

“El Toro” (2008)

Escultura de 
Melchor Zapata.

Bufanúvols (2010)
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AGUSTINA ORTEGA I VÁLLEZ

Caballos musicales
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L’expressió de l’ànima que 
desitja ser escoltada: records d’infantesa

A
lguna cosa es despertava dins de mi, agitadament, en un estat com d’ebullició: la curiositat, la qual em 
va fer identificar i comprendre que tot allò que no deixava de sentir, eren les meues emocions, alegria, 
tristesa, enuig, una rebel·lia que necessitava entendre i saber tots els seus per què. Com podia alliberar 
eixes emocions?

Entre papers, llapis de colors i vegades, fang, em sentia feliç. Aquests van ser els meus inicis en les manualitats, 
combinant formes i color, desenvolupant la meua pròpia imaginació i creativitat. Van anar passant els anys i va arri-
bar un punt en què la meua vida va canviar, on vaig sentir la necessitat de donar a conéixer les meues obres al món.

Aquesta va ser una època on l’economia anava bé i la cultura tenia reconeixement a Castelló, la meua ciutat de 
naixement. Ací hi havia galeries d’art on es duia a terme una gran difusió cultural.

Al voltant de l’any 2 000, les meues exposicions eren molt habituals a la ciutat i província de Castelló. A més 
les meues creacions també s’exposaren a València, Madrid, Barcelona, Valladolid, Torremolinos, Girona i altres 
punts del nostre país.

Quant a pla internacional, les meues creacions han arribat a Dinamarca, Frankfurt, Bèlgica, a museus tan em-
blemàtics com el de les Amèriques a Miami, Nova York i al Museu d’Art Digital de Dubai.

Gravats, contes il·lustracions per a contes, escultures
- Gallina i gall en ferro, paper maixé, argila i bronze.
- Sofà de dues places (gallina) cartó pedra.
- Lactància materna, terracota.
- Imatge religiosa, terracota
En l’any 2006
- Sant Àngel Custodi, bronze. (Cos Nacional de Policia)

En l’any 2008, vaig participar en un projecte, el qual es trobava dins del Pla d’Embelliment de la ciutat de Castelló 
de la Plana, amb l’escultura “Caballos musicales”. Aquesta escultura es troba al Parc de l’auditori i es tracta d’una 
maternitat: egua amb un contrabaix i un poltre amb una lira. Mesures: 2,75 m l’egua i 1,70 m el poltre.

Per a executar l’obra, vaig haver-me de desplaçar fins a un magatzem localitzat a Torremocha del Jarama, 
a uns 50 km de Madrid. Allí, vaig passar tot el meu mes de vacances, treballant amb 1 500 kg de fang i dormint 
2 o 3 hores diàries, per després fer viatges continus fins a finalitzar la seua realització. Seguidament, es va fer 
el motle i es va dur a una fundació d’Arganda del Duero. Es va haver de fondre per parts i les unions hi vaig voler 
estar present perquè era una tasca molt delicada.

Les pàtines que es trobaven al mercat no m’agradaven, per això, vaig fer-ne unes taques amb diferents tonalitats 
de blau i blanc i, on vaig gaudir de tots els meus sentiments, de l’energia i el moviment.

Avui dia, em sent molt emocionat i agraït amb el projecte, que en aquell moment en va fer que els autors plasma-
rem les nostres inquietuds amb la creació d’un museu a l’aire lliure, i que ara engalana els nostres carrers. Aquest 
projecte és alhora una interacció de la gent amb l’art. Moltes gràcies.
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PATRICIA MIR I SORIA
Llicenciada en Humanitats i professora de la Universitat Jaume I

Asomats als llibres
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Coneix la universitat 
a través de les seues escultures

L
a  universitat pública de Castelló de la Plana està dedicada al rei conqueridor, Jaume I. Els primers 
alumnes i alumnes van arribar en 1991 amb Francesc Michavila com a primer rector fins a formar 
una comunitat que, en l’actualitat, alberga més d’12 000 estudiants. Quasi des del principi els artis-
tes van voler deixar la seua empremta en els diferents escenaris del centre. 

Abans de penetrar al campus, en la mateixa rotonda d’accés des de la carretera Borriol, s’alça majestuo-
sa l’escultura d’acer tallen Odos de Pere Ribera, instal·lada en 1999. El seu perfil mostra una mà en forma de 
suport o puntal de la peça principal que és un avantbraç. La metàfora és doble: d’una banda el títol fa al·lusió 
a la formula del oxigen —perquè el campus de la universitat aporta oxigen a la ciutat, que significa coneixe-
ments i cultura— i, per l’altre, el suport que la ciutat brinda al futur i progrés alçant un centre universitari de 
formació superior. 

En 1995 l’escultor Salvador Mallén va instal·lar en una de les entrades de la Facultat de Ciències Econò-
miques i Jurídiques la seua Dona dominant el cel i la terra. Aquesta peça de ciment representa el rostre mig 
soterrat d’una dona que oculta el superflu. També aquell mateix any, María José Ricos Torrent signava la seua 
estructura de ferro, fusta, cartó i acrílic conservada en el deganat de la mateixa facultat i un altre projecte 
escultòric en fusta amb forma de cilindres que es pot contemplar en l’entrada principal del mateix edifici. Un 
immoble que també alberga en ferro l’ Atrio de Lidón Fabra, Germinal de Pere Ribera i la peça escultòrica Ar-
tefacte 10495 de Javier Loren Rubio. Germinal és una obra de ferro soldat i oxidat el nom del qual està lligat 
precisament a aquella jove universitat que ja estava començant a germinar i donar fruits. 

Una altra fita ens porta fins a la biblioteca on es custodien més de mig miler d’exemplars prestos per a 
il·luminar les ments dels joves estudiants. L’escultor de Betxí, Miguel Gozalbo Torres va dissenyar per a la 
façana sud d’aquest immoble una peça de tall geomètric Asomats als llibres al 1998. Es tracta d’un conjunt 

Dona dominant
el cel i la terra
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escultòric de sis peces que envolten 
gran part de l’edifici. Tanmateix, en un 
lateral de la biblioteca és visible des de prin-
cipis de 2022 la peculiar escultura El cuc que vo-
lia ser papallona monarca de Xipell. En realitat el que 
veiem és una recreació d’una làmina que aquest dibuixant 
va realitzar pel 50 aniversari del Col·legi Universitari de Caste-
lló (CUC) i que simbolitza l’evolució del cuc convertit en papallona. 

Sense cap dubte, una de les peces que atrau més l’atenció del visitant 
és el mosaic ceràmic que Manuel Sáez va crear per al per l’àgora universitària 
entre 2001 i 2003. Una superfície de 1.848 metres quadrats travessada per milers de 
persones cada dia. Si ens allunyem una mica per a prendre perspectiva descobrirem un 
gegantesc “Guante Blanco” envoltat d’un llit blau que representa la filosofia i la identitat del 
campus universitari. Una mà que, segons la professora Paloma Palau, amaga moltes metàfores. 
L’artista li va confessar que representa l’acció, el gest, la clarividència o la figura humana. L’autor 
pretén, i aconsegueix, capturar l’esperit de puresa, el símbol acadèmica del llicenciat que obté el doctorat, 
i el reflex de mans blanques que s’alcen al cel com a clar signe de pau. 

Molt prop de l’àgora s’alça la Facultat de Ciències Humanes i Socials. En el seu vestíbul està present des 
de 2017 la “Cierva herida” de l’artista Santiago Rebollida. Una obra commemorativa del centenari del desco-
briment de les pintures rupestres de la Valltorta i Morella La Vella (1917-2017). Està elaboradora amb peces 
de construcció d’altres facultats, i molt prop d’aquesta, tenim l’Escultura del Grup Clau resultant de l’I Fes-
tival d’Art de la Deixalla celebrat en 1994. El que veiem és un tros d’una escultura que va realitzar aquest 
col·lectiu, concretament la part final d’una clau de ferro reciclat. La peça es va fragmentar i cada tros va 
anar a parar a un lloc diferent.

Cierva herida

El cuc que volia ser 
papallona

monarca
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El bulevard del “Jardín de los Sentidos” és un dels espais predilectes de la comunitat universitària. En 
ell podem trobar molts testimonis de la col·lecció artística de l’UJI disseminats per les cinc àrees proposa-
des. Des del significatiu “Árbol del conocimiento” de Miklos Palfy que al·ludeix a l’arbre prohibit del Paradís 
Terrenal, passant per “Abstracción Opus 104” i “Abstracción Opus 204” de Miguel del Rey o Camins de Josep 
P. Ginestar. Sense oblidar els “Caballos solidarios” de diversos autors dins del projecte «Solidaritat, art i 
color», promogut per la Universitat per a destinar ajuda humanitària als camps de refugiats de Tindouf. 

El “jardín de los sentidos” es va dissenyar entre 2004 i 2008 i porta la signatura de M. Teresa Santamaría, 
M. del Rei, A. Gallud i I. Fuster. Està plantejat a traves de sis cossos articulats per andanes diferenciades que 
aniràn despertant els sentits: la vista (món vegetal esplèndid), l’olfacte (plantes aromàtiques), el tacte (ve-
getació molt variada), l’oïda (aigua corrent) i el gust (fruiters).

En l’edifici del Rectorat, oculta, la “Hormiga enjaulada” de J.A, Collado Mateo elaborada amb ferro i ma-
terial reciclat. A l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals és possible contemplar “Homenaje 
a la cultura mediterránea” que Pilar Ibáñez González va crear. Es tracta d’una poderosa piràmide revestida 
amb la tècnica ceràmica del trencadís.

Aquest fugaç recorregut a penes s’ha tocat el conjunt escultòric del campus. La Universitat custòdia un 
vast patrimoni que inclou pintures, gravats i singulars peces que val la pena continuar descobrint.

“Greminal”
de Pere 
Ribera (1995)

“El Árbol del 
conocimiento” 

de Miklos Palfy 

Pirámide
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VICENTE VARELLA
Autor del grup escultòric “En homenatge als dolçainers i tabaleters”
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DOLÇAINERS I TABALETERS

p
rocés de creació: Em vaig assabentar per la premsa del compromís que l’Ajuntament havia assolit 
amb la Federació de Colles de Castelló i els dolçainers i tabaleters, mitjançant el seu president 
Joanjo Trilles, perquè Castelló tinguera una escultura de temàtica dolçainera, cosa que em va 
parèixer molt bé perquè al capdavall, era un reconeixement a la dolçaina i al seu arrelament amb 
la festa i la cultura popular del nostre poble.

La notícia se’m va quedar pel cap i de ben prompte vaig començar a donar-li voltes a la possibilitat d’en-
llestir una proposta escultòrica. La temàtica s’ho mereixia i valia la pena intentar-ho, però havia de trobar 
un plantejament que fos interessant, de qualitat i que resultara compositivament novedòs. Moltes coses a 
combinar, però ho vaig considerar com un repte i després de barallar diverses possibilitats vaig triar la que 
seria una bona idea.

En tindre clar eixe pas, sempre molt important i difícil en el procés de creació d’una obra, i ja decidit el 
camí pel qual em mouria, vaig encetar el treball d’elaboració de l’esbós: a partir d’uns dibuixos del conjunt 
i d’algunes parts, amb els corresponents càlculs de proporcions, es modela en argila a mida reduïda el que 
seria un grup escultòric; tot seguit li vaig fer el motle, el buidat en resina de polièster i una pàtina en bronze 
com a acabat de l’esbós.

Entre la resta d’opcions que es presentaren, va estar seleccionada la meua proposta i, a partir d’eixe mo-
ment el treball es va centrar en la realització de l’obra definitiva. Una vegada concretades les poses dels 
models que em servirien de referent i construïdes les estructures, comença el modelat definitiu de les tres 
figures del grup escultòric: el dolçainer, la dolçainera i el xiquet tabaleter. De tot el llarg i complex procés 
que comporta la realització de l’escultura, aquesta és l’etapa més esperada, satisfactòria i artística on per fi, 
la creativitat actua dirigint el treball de manipulació de l’argila, modelant les formes, els volums i l’acabat  
superficial que vols donar-li a l‘obra i què fins ara encara no podies visualitzar.

Després de modelar en argila el grup escultòric, que és la part més creativa, la resta de fases són ma-
joritàriament tècniques: directament sobre l’acabat de l’argila es fa, per zones, un motle de silicona i per 
damunt un sobremotle d’escaiola, els quals es traslladen a una foneria especialitzada en escultures, on el 
treball dels tècnics s’ha de supervisar pas a pas perquè no desaparegue ni es desvirtue cap aspecte signifi-
catiu de l’obra; allí es fondrà en bronze mitjançant la tècnica mil·lenària anomenada a la cera perduda què, 
molt sintèticament consisteix en reomplir amb una capa de cera el motle de silicona, i prèvia confecció d’un 
nou motle, es fondrà el bronze en un gresol i s’abocarà en l’espai que ara ocupa la cera en tota la superfície 
escultòrica i que en desplaçar-la recuperarà les formes, els detalls i la textura que hi havia en el modelatge; 
per acabar se li dóna amb àcids la pàtina final al bronze.

Anàlisi plàstica i simbologia:  El grup escultòric en homenatge a la dolçaina i el tabal de la Ciutat de Cas-
telló, en adequació al seu motiu simbòlic es composa d’un dolçainer, una dolçainera i un xiquet tabaleter amb 
els vestits tradicionals, ella de llauradora i el xiquet amb saragüells.
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L’escultura forma una unitat compacta, un bloc que uneix i relaciona les formes i els vestits de les tres 
figures en solució de continuïtat plàstica. Els tres músics estan units per l’esquena formant una composició 
en esquema triangular, de manera que cada personatge es dirigeix cap a un costat distint a l’altre. La fina-
litat plàstica d’aquesta composició és obligar l’espectador a rodejar l’escultura per observar-la completa, 
implicant així de manera activa al vianant. A més eixe recurs compositiu fa que l’obra no tinga un únic angle 
de contemplació, sinó múltiples, de manera que des de qualsevol punt es veuen figures angulades o una 
figura frontal i dues de perfil.

S’han treballat les formes amb plantejaments realistes i de proporcionalitat en el conjunt de l’obra, al 
temps que s’han mantingut les incisions produïdes pel traç en el modelat per tal d’afegir-li un aspecte de 
textura com inacabada i solta.

Tot i que tradicionalment els dolçainers i tabaleters han estat homes i xiquets, és un fet de qualitat la 
progressiva incorporació de la dona en aquests àmbits de la cultura; en les colles de dolçainers i tabaleters 
ja fa temps que formen part de les seues activitats musicals i de festa populars. Així doncs, la dolçainera del 
grup escultòric és un reconeixement i homenatge a aquest fet.

Podeu veure l’escultura En homenatge als dolçainers i tabaleters al final de l’avinguda Rei en Jaume, junt 
a la gran olivera.

Currículum: Vicent Varella neix a Castelló el 1953 i el 1970 comença a pintar.
Estudis i treball:  Professor d’Educació General Bàsica.  Llicenciat en Belles Arts, Universitat Politècnica 

de València.  Durant els cursos 1990-1994 Assessor Tècnic de l’Equip de Reforma de Primària, per a l’elabora-
ció del currículum de la LOGSE, Àrea d’Educació  Artística (Plàstica).   Professor de Dibuix a l’Institut d’Educa-
ció Secundària “Vicent Sos Baynat” de Castelló.   Professor de Dibuix i Pintura de l’Associació Escola d’Arts i 
Oficis de Castelló.  Des del 2012 membre de la Junta Rectora del MACVAC, Museu d’Art Contemporani Vicente 
Aguilera Cerni de Vilafamés, Activitats Educatives i Culturals.

Premis i exposicions:  XXVI Exposició Nacional d’Art, Salamanca. Premis Especials: “Millor Paisatge” i “Millor Natura 
Morta”. Premi Ateneu de Castelló i Medalla de Plata. Primera exposició individual a l’Ateneu de Castelló,1974. Selecció 
i exposició en la fase final dels “Premis de Pintura  Fundació Güell” de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, 
Barcelona.  Exposició a la Galeria d’Art Anastàsia Klein, 1975.  Mencions Honorífiques i Plaques de Plata en el V i VII 
Certàmens de Pintura “Ciutat de Benicarló”, 1973 i 1975.   Exposició a la Galeria Nonell, 1978. III Biennal de Barcelona, 
Pintura Contemporània. Exposició a la Galeria d’Art El Campanar 1983. Artista invitat a Le Salon des Nations a París 
1984. Centre International d’Art Contemporaint.  Exposició Internacional d’Arts Plàstiques, Palau de Congressos, Bar-
celona. XXIV Concurs Internacional de Pintura, Escultura i Dibuix, Quesada, Jaén. Exposició “Dialectes Plàstics”, Cercle 
de Belles Arts, València. Sis exposicions a la Galeria Vermell de Castelló, entre els anys 1985 al 1996. Tres exposicions 
a la Galeria Art Dam, entre els anys: 2000 al 2009.    Exposició a la Sala Barna, del Grup Batik Art, Barcelona. Quatre 
exposicions a Crisolart Galleries, Barcelona, entre els anys: 2002 al 2010. Autor del cartell de les festes en honor a la 
Mare de Déu del Lledó.  Exposició a la Caixa Rural d’Almassora. Autor del grup escultòric en bronze “En homenatge als 
dolçainers i tabaleters”, situat a l’Avinguda Rei en Jaume de Castelló Portada  del “Llibre de la Festa Magdalena 2010” 
Junta de festes, Ajuntament de Castelló.  Autor del cartell de la Setmana Santa de Castelló, 2012. Disseny i creació de 
la imatge publicitària de l’Associació Escola Arts i Oficis de Castelló: Cartell, tríptics, catàlegs i Pàgina Web.   Organit-
zació i professor de les “Jornades Pictòriques: El paisatge com a referent plàstic”, I, II i III a Ares del Maestrat i IV i V a 
Les Coves de Vinromà.    President del Jurat dels concursos de pintura ràpida a les comarques de Castelló: “ ”, I, II, III 
i IV convocatòria, Diputació Provincial de Castelló. Premi Individual Enric Soler i Godes a la Innovació Educativa, XVIII 
edició, Fundació “Càtedra Enric Soler i Godes”, Universitat Jaume I. Elaboració dels vídeos: “Procés de creació d’un 
quadre I, II, IV” en el canal de YouTube. Exposició virtual “Lo Visible” col·lectiva sobre la pandèmia, premiada en els: 
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X Premis COPE Castelló, Arts Plàstiques. Membre del jurat de la Convocatòria de concurs públic per a perfeccionar o 
ampliar estudis d’Arts Plàstiques de la Fundació Dàvalos - Fletcher. Exposició de pintura i poesia: Ékphrasis, Sala d’ex-
posicions Caixalmassora. Exposició col·lectiva “Lo Visible” a Benicàssim i Vila-real. Membre del Jurat del I i II “Concurs 
de Pintura Ràpida Ciutat de la Vall d’Uixó”.

 Publicacions: Autor dels continguts de Plàstica del “Decret 20/1992, de 17 de Febrer, del Govern Valencià, pel qual 
s’estableix  el currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana”, de la “Resolució Complementària”, de les 
“Orientacions Metodològiques, per a l’Avaluació i la Seqüenciació de Continguts” i del “Projecte Curricular d’Educació 
Primària”.   

Llibres publicats per la Conselleria d’Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, projectes de Plàstica per a 
Primària: “Un xiquet, jo / Una xiqueta, jo”, “Què podríem fer amb...?”, “El Campanar” i “Llum i Colors”.   Projecte didàctic 
per a la realització d’un mural entre 513 escoles del País Valencià a partir d’una silueta dissenyada per Xavier Maris-
cal, Federació “Escola Valenciana”.

Intervencions didàctiques: Articles en revistes professionals d’educació. Professor en diversos cursos de Forma-
ció del Professorat, CEP de Castelló. Ponències i conferències sobre la Plàstica i la seua didàctica. Ponència: “La Trans-
posició de les Arts Plàstiques a l’Ensenyament”, Universitat Jaume I.  Comunicació: “L’ensenyament-aprenentatge de 
les Arts Plàstiques. Una visió de conjunt”, en el Seminari La investigació en Educació  Artística, Universitat de València. 
Cursos anuals per a professors: “Possibilitats de la Plàstica”, CEFIRE de Castelló, del 2005 al 2011.  Curs d’Estiu de la UJI: 
“Viatjar amb art, El viatge de la mirada”.

Com a membre de la Junta Rectora del MACVAC: Taller Anàlisi Plàstica d’Obres.  Quadern didàctic per a secundària, 
batxillerat i públic en general. Tallers pràctics des del 2013.   Comissari de les exposicions: “Entre l’Abstracció Geome-
trizant i la Figuració Gestual”, i  “Denúncies Plàstiques de la Violència”, amb selecció d’obres del MACVAC a la sala  El 
Convent de Vila-real, 2016 i 2018.  
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DISSABTE 11 DE MARÇ  pàg. 220 

DIUMENGE 12 DE MARÇ  pàg. 220

DILLUNS 13 DE MARÇ  pàg. 220

DIMARTS 14 DE MARÇ  pàg. 220

DIMECRES 15 DE MARÇ  pàg. 221 

DIJOUS 16 DE MARÇ  pàg. 221 

DIVENDRES 17 DE MARÇ  pàg. 221 

DISSABTE 18 DE MARÇ  pàg. 221 

DIUMENGE 19 DE MARÇ  pàg. 221 
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Dissabte 11 de març
11.00 h.  Recepció oficial a la plaça Major
12.00 h.  Gran Mascletà anunciadora de festes al carrer M. Rosa Molàs.
13.00 h.  Inauguració del nostre racó magdalener a la Plaça Espanya.
16.00 h.  Pregó pels principals carrers de la nostra ciutat. Participa, la nostra comissió adulta.
22:00 h.  Enfarolà.
00.00 h.  Eixida de les gaiates del magatzem i arribada a la ciutat.

DiUMENGE 12 de març
07.00 h.  Repartiment de canyes i cintes a la plaça Major.
08.00 h.  Missa de romers en la cocatedral de Santa Maria. Al finalitzar, eixida de la Romeria de 

les Canyes fins a l’ermitori de la Magdalena.
19:30 h. Tornà de la Romeria.
 20:30h. Desfilada de gaiates.

DiLLUNS 13 de març
10.00 h.  Cavalcada Infantil on participaran les xiquetes i xiquets de la Comissió.
14.00 h. Primera jornada del Concurs de mascletaes al carrer M. Rosa Molàs.
20:15 h. XXIX Encesa de Gaiates.
00.00 h.  Instal·lació dels nostres monuments a la Plaça Espanya.

dimarts 14 de març
08.00 h.  Despertà pel sector.
14:00 h.  Segona jornada del Concurs de mascletaes al carrer M. Rosa Molàs
21:00 h. Acte d’entrega de premis de gaiates i llibrets.
23:00 h.  Nit Màgica, a càrrec de Xarxa Teatre.
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dimecres 15 de març
08.00 h.  Despertà pel sector.
10.30 h.  Caravana festera cap a la mascle-

tà, que passa pel nostre sector per a 
finalitzar en el recinte de la mascletà.

14.00 h.  Tercera jornada del Concurs de mascletes al 
carrer M. Rosa Molàs.

17.00 h.  Xocolatada popular patrocinada per la madrina d’honor 
infantil.

dijous 16 de març
08.00 h.  Despertà pel sector.
14.00 h.  Quarta jornada del Concurs de mascletaes al carrer M. Rosa Molàs.
17.00 h.  Cos Multicolor per l’avinguda del Rei En Jaume.
20.00 h.  Visita de la banda de la República Txeca “Dream Stars Team + Fanfare Ostrava” al nostre 

sector.

divendres 17 de març
11.00 h.  Visita de les reines de les festes i les corts d’honor als nostres monuments.
14.00 h.  Cinquena jornada del Concurs de mascletes al carrer M. Rosa Molàs.
18.30 h.  Desfilada d’animació.

dissabte 18 de març
14.00 h.  Sisena jornada del concurs de mescletes al carrer M. Rosa Molàs.
16.00 h.  Ofrena de flors a la nostra patrona, eixida de la Plaça Major fins a la Basílica.

diumenge 19 de març
14.00 h.  Última jornada del concurs de Mascletà al carrer M. Rosa Molàs.
14:00.h  Concurs de paelles.
23:30 h. Desfilada final de festes i Magalena Vítol i a continuació apagat dels nostres monu-

ments.

LA COMISSIÓ ES RESERVA EL DRET DE MODIFICAR O ANUL·LAR LA PROGRAMACIÓ.
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Ciutat del Transport
C/. Enrique Gimeno, Parc. 26 - 12006 CASTELLÓ
Tel.: 964 24 44 - Fax 964 20 62 38 - E-mail: herraca@herraca.com

Ferreteria Industrial - Eines - Ferramentes
Maquinària - Accesoris Alumini
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PROFESSIONALS DE LA FERRETERIA AL SEU SERVEI

FERRETERIA · INDUSTRIAL
ROBA I CALÇAT LABORAL
DROGUERIA · MENATGE · LLAR · JARDÍ
CONSTRUCCIÓ · TELES I TANQUES · SOLDADORS
ESTUFES · PELET · PASTORS ELÈCTRICS

www.comercialcastillo.es
Avda. d'Alcora, 113

12006 CASTELLÓ



225C R È M O R



226G
AIATAA I ATA



227C R È M O R



228G
AIATAA I ATA



229C R È M O R



230G
AIATAA I ATA



231C R È M O R



232G
AIATAA I ATA

MERCERIA ANNA
LLENCERIA  - PIJAMES
PATCHWORK -  LLANES

REPARACIÓ DE MÀQUINES
BRODATS - PUNT DE CREU

CURSOS I MOLTES 
MÉS COSES

AVDA. DOCTOR CLARÀ, 11
CASTELLÓ 12002

&SEGUEIX-NOS A:

600 709 754
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AIRE CONDICIONAT
CALEFACCIÓ, AEROTÈRMIA

DESHUMIDIFICADORS
TRACTAMENT D'AIGUA
I ELECTRODOMESTICS

Sant Francesc, 40
Tel. 964 21 25 79

12002 CASTELLÓ

E-mail: font@fontclima.net
www.fontclima.net

Botiga i Exposició a: Castelló

TÈXTILS - LLAR

CORTINES
ROBA DE CASA
BATES
PIJAMES

MAJOR, 48 - CASTELLÓ 
 Tel. 964 22 48 33

marta.miralles.montanes@gmail.com
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IMPREMTA
SERIGRAFIA
ETIQUETES

MARXANDATGE

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

imprenta@imprentarosell.com - www.imprentarosell.com






