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Castelló, capital de la comarca de la Plana Alta, situada 
sobre una extensió de terreny pla, envoltada de serres per 
l’interior i la mar Mediterrània a l’est, amb 10 quilòmetres de 
costa, compta amb una temperatura mitjana anual d’uns 17,5 °C. 
El seu clima benigne, sense temperatures extremes, i els seus més de 
300 dies de sol a l’any, fa d’aquesta ciutat un lloc per a gaudir de tranquils 
passejos a l’aire lliure ja siga pel centre de la ciutat o pels seus voltants.

Després d’un temps de tancament forçós potser valorem una miqueta més la lliber-
tat que se sent perquè no ens veiem envoltats per parets i murs. Els espais oberts i la 
llibertat de moviment dels quals hem estat privats per un temps, cobren un nou valor, o 
potser el mateix però ara, donant-li el seu lloc d’importància.

Els passejos pels carrers de la ciutat de Castelló, a més de tranquil·litat i banys de sol, 
ens aporten la possibilitat de gaudir d’un autèntic museu a l’aire lliure.

Des dels anys vuitanta, quan es va decidir embellir els carrers d’aquesta ciutat, s’han 
col·locat a Castelló nombroses escultures de diferents autors, locals i estrangers, estils, 
materials, temàtiques…

Ja s’han publicat diferents guies d’escultures de la nostra ciutat, així com llibres amb 
material gràfic de totes elles.



No és la nostra intenció fer una enumeració d’escultures, sinó saber una mica més 
de totes elles. Poder detindre’ns davant d’elles, igual que es contemplaria aquestes be-
lleses en un museu, i poder admirar-les i conéixer-les millor amb informació sobre elles 
o els seus autors.

En aquest llibret, amb motiu principal de les festes fundacionals de la ciutat, també 
farem parada en les escultures de temàtiques festera, tradicional o històrica. Farem un 
recorregut per totes les escultures instal·lades a la ciutat convidant a moure’ns pels 
carrers amb tranquils passejos que ens porten a la desconnexió i al retrobament amb 
la llibertat de moviment i poder gaudir d’una bellesa que està a l’abast de tots els veïns, 
vianants i visitants.

De la mateixa manera, convidem a tots aquells que tinguen l’oportunitat de visitar els 
monuments que realitzem les diferents comissions de gaiata per a embellir 

els carrers d’aquesta ciutat durant les festes fundacionals de la Mag-
dalena, únics dies en què és possible gaudir d’ells.

Desitgem que gaudisquen de la visita.
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Arriba el moment que tant hem esperat: les Festes de la Magdalena. Per a 
mi, com a President de la Diputació Provincial de Castelló, és un honor que el 
món de la festa em convide a participar en la manifestació festiva de la província 
per excel·lència, bé siga a través d’aquest llibret, en el Pregó o en qualsevol altra 
mena d’experiència de les quals es viuen durant aquesta setmana tan especial 
per a la ciutat de Castelló.

Perquè no ens oblidem. Durant les Festes de la Magdalena celebrem la fun-
dació de la qual hui és la capital de la província. Participar activament en aquests 
festejos és una de les formes més atractives de recordar com és el passat de la 
ciutat, és rememorar nostra intrahistòria, com diria Unamuno. És el fil conductor 
que uneix l’origen de Castelló, des de la desfilada de fanalets que va baixar de la 
muntanya fins al que hui coneixem com la ciutat de Castelló.

Com a President de la Diputació, és el meu deure felicitar a totes les persones 
que participen activament en la vida social i cultural de la ciutat, igual que en la 
de tota la província. Els moviments socials són les causes principals de tots els 
canvis, ja que sense ells la nostra societat deixaria de progressar.

Les comissions festeres que es formen al voltant de les gaiates són un clar 
exemple d’això. Grups de persones que us uniu per a promoure una sèrie d’ac-
tivitats culturals i festives al costat dels vostres veïns, i que ho feu amb la finalitat 
de gaudir de l’ambient i la xerinola de Castelló, sense un altre objectiu que el de 
gaudir i fer gaudir a la gent del vostre voltant. És per això que la vostra labor és 
encomiable.

Abans d’acomiadar-me, m’agradaria felicitar especialment la madrina de 
la Gaiata, Reme Molina Vives; a Ariadna Valverde Ibáñez, Madrina Infantil; i a 
Raquel Tárrega Castell, Presidenta de la Gaiata 9 L’Espartera. Vosaltres sou la 
màxima representació durant aquests dies de la cultura associativa i festiva que 
he comentat anteriorment, i per això heu de fer honor a aquesta alta distinció.

Sense un altre particular, m’acomiade de vosaltres desitjant que sigueu feliços 
i gaudiu al màxim les Festes de la Magdalena d’aquest any 2023.
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L’Espartera, arrels castellonenques 

Les nostres festes són la gran llum que il·lumina la història i la convivència 
castellonenca, i enguany desitgem amb tota la força que tornen a brillar plena-
ment. Hem passat diversos anys de dificultats, d’una pandèmia, de crisis mun-
dials i, així mateix, de condicions climatològiques adverses. 

Però l’esperit fester que posseïm és determinant perquè la nostra Magda-
lena siga una cita irreemplaçable 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’es-
forços i lliurament, que ha anat superant els obstacles de la nostra història; som 
un poble 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 orí-
gens i l’orgull de ser castellonencs, perquè aquestes festes són el nostre millor 
Pregó, el nostre millor emblema i la millor marca que avala una ciutat valenta i 
decidida, amable, solidària i festera. 

D’aquesta manera, la Gaiata 9, L’Espartera, és un sector ple per a la trobada, 
un important eix urbà castellonenc que representa aquests valors tan valuosos i 
tan assentats. Cada sector, cada Gaiata, conserva aquesta memòria col·lectiva, 
conservant, així mateix, un important tros de la nostra història que hem de pro-
tegir. L’Espartera és un exemple de convivència i del manteniment de les nostres 
tradicions, 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 L’Espartera tot el treball que han desen-
volupat aquest últim any. Gràcies als qui representeu a aquesta Gaiata. Gràcies 
als qui integren aquest sector. Sense vosaltres la festa no seria possible. Sou el 
batec, i l’alé, permanent de la nostra Magdalena. 

Com a alcaldessa de Castelló em sent orgullosa dels vostres esforços i de-
dicació, 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!!

 
 



GAIATA 9 - L’ESPARTERA12

Omar
Braina i Bou

Regidor de Festes i President
del Patronat Municipal

de Festes



13SALUDES

És 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 formem part del passat i del 
present, i que junts fem possible el futur, ja que el nostre amor per la ciutat i les 
tradicions es reflecteix en la llum de la Gaiata, símbol de les nostres festes, sím-
bol 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 representa la continuïtat, la festa, la cultura i les tradicions.

Les gaiates viuen la festa amb molta alegria.

Ens enriqueixen culturalment, ens donen esperança 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 reconeixement i agraïment per 
la seua labor.

La Gaiata 9 “L’Espartera” es nomena així perquè quan en 1983 es van re-
estructurar els sectors de les gaiates es va crear el sector 9 “L’Espartera”, per a 
donar un reconeixement i homenatge als esparteros de la ciutat.

Vull donar la meua enhorabona a la Gaiata 9 “L’Espartera” per tot el seu 
treball, constància i lliurament.

Gràcies Raquel per tota la teua labor festera.

Sé que enguany en conjunt amb Remedios i Ariadna passàreu unes grans 
festes de la Magdalena 2023.

Tot el meu agraïment i afecte.
VITOL
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Estimats amics i amigues de la gaiata 9 “L’ Espartera’”:

En aquestes pàgines del llibret m’agradaria reconéixer tot l’esforç i treball 
que feu dia rere dia, per mantindre les nostres tradicions i festes viva 
cada any.

Per a mi és un orgull i un privilegi poder dirigir-me en aquestes línies 
a tots els amics i amigues d’aquest sector, us desitge unes meravelloses 
festes de la Magdalena i que tots junts fem que les nostres festes siguen 
dignes de nom i de fets.

Amb estima, Selene.
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Estimats amics de la Gaiata 9 ‘L’ Espartera’, com a Reina Infantil 
de les Festes de Castelló, em sent molt contenta de poder escriure unes 
paraules en el vostre llibre de la festa.

Estem molt a prop de gaudir de la millor setmana de les nostres vides. 
Tota la comissió de la Gaiata 9, mostrar a tota la gent de Castelló 
tot el treball realitzat durant tot l’any. Sent una gran emoció al ser la 
representant de tots els xiquets de Castelló.

Espere que gaudiu molt de la que espere, serà la millor setmana de les 
vostres vides perquè de la meua, segur que ho serà.

No oblideu participar en tots els actes proposats!

Salutacions
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Pocs dies abans de l’inici de la nostra setmana gran tenim la mirada posa-
da en el cel i demanant que enguany sí, que enguany ens deixen gaudir d’unes 
festes amb normalitat, sense restriccions i sense pluja.

Volem tornar a escoltar els versos de Bernat Artola en un tradicional Pre-
gó pels principals carrers de la nostra ciutat, complir amb la tradició i mostrar 
l’orgull en recordar als nostres avantpassats fent romeria el tercer diumenge de 
quaresma i veure com els nostres monuments il·luminen Castelló durant tota la 
setmana.

El sector de la plaça Bisbe Pont i Gol acollirà, un any més les festes que amb 
tant d’esforç i dedicació preparen els membres d’aquesta comissió.

Comissió presidida per la valenta Raquel Tárrega, als quals aprofite aquestes 
línies per a agrair el treball que realitzen durant tot l’any, treball intens i desinte-
ressat que només és possible realitzar per amor a les nostres festes i tradicions.

I si parle d’amor a les nostres festes, clar exemple d’això són les seues ma-
drines a les no puc deixar passar l’oportunitat de donar l’enhorabona, Remedios 
Molina i Ariadna Valverde, castelloneres i orgulloses representants del sector de 
L’Espartera.

Als veïns m’agradaria dedicar-los les últimes línies a manera d’agraïment, ja 
que el seu suport i esperit castelloner és el que dona força al treball constant de 
la comissió durant tot l’any.

Per Castelló i les seues festes.

Vítol!!!!

 
 



GAIATA 9 - L’ESPARTERA20

Raquel
Tárrega i Castell

Presidenta de la Gaiata 9
“l’Espartera”



21SALUDES

 
 

Un any més, en vespres de la setmana de la Magdalena, publiquem el nos-
tre llibret per a poder ensenyar al sector les activitats de la nostra associació i 
acostar als veïns el món de la festa de la nostra ciutat. A més enguany, a través 
d’aquest llibret, convidem a tots a recórrer la ciutat de Castelló i gaudir, a més 
del sol que ens banya la major part de l’any i de l’aire lliure, de les obres d’art que 
ens podem trobar als seus carrers i places.

Després d’uns anys “estranys” en les nostres vides aquest cicle de festes 
2023 sembla ser el que tots anhelem des de 2020, un cicle “normal”.

Enguany hem pogut recuperar els actes que omplin el nostre calendari fes-
ter, amb nous representants al capdavant i sense mascaretes, i això ens fa vatici-
nar nou dies de Magdalena en la qual tots els castelloners i castelloneres de cor, 
veïns i visitants, podrem gaudir de la llum de les nostres Gaiates, la pólvora i la 
música als carrers de Castelló sense restriccions i esperem que amb bon temps.

Les Gaiates, símbol de les nostres festes, tornaran a prendre els carrers de 
la ciutat i lluiran en els diferents sectors gaiaters, on romandran exposades al 
públic amant de la nostra tradició i donant valor al treball que realitzem en l’es-
corxador de manera desinteressada però amb molt de compromís al llarg de 
l’any. Per a això, hauríem de poder comptar amb una ubicació d’excel·lència dins 
dels límits del nostre sector i poder així arribar al major nombre de veïns i fer més 
visibles i accessibles les nostres GAIATES, element diferenciador i símbol de les 
nostres festes així i també el més antic de la Comunitat Valenciana. En plena lluita 
per aconseguir la declaració BIC de les nostres festes de la Magdalena i amb ella 
a les GAIATES, hem de donar impuls als nostres monuments amb una ubicació 
protagonista d’entre tots els carrers de cada sector.

No vull deixar d’esmentar el tremend esforç que ha fet aquesta xicoteta co-
missió que encapçale durant aquests últims anys tan durs. Encara que xicoteta, 
en aquesta comissió hem treballat amb afany i sobretot amb moltíssima il·lusió 
per a mantindre viu un sector gaiater emblemàtic a la ciutat i allunyar el fantasma 
d’un parèntesi en la seua història. A poc a poc anem tenint més presència als 
carrers del nostre sector i ja estem més presents en ell amb el nostre nou Cau 
fester al carrer d’Adoberies, 4. A més, també hem pogut celebrar un merescut 
4t premi en el VIII Concurs de Gaiates de mà del qual ens sentim molt orgullosos 
i satisfets.

En les festes de la Magdalena, en les quals podrem gaudir del fruit de l’esforç 
realitzat durant tot l’any, esperem poder comptar amb la companyia dels nostres 
socis, amics i veïns per a poder compartir amb tots el sentiment per les nostres 
arrels i tradicions al ritme de la música, la pirotècnia i la llum de les GAIATES.

Magdalena!!!
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Ja ha arribat el moment d’acomiadar-me com a madrina infan-
til de la Gaiata 9 L’Espartera.

L’agost del 2019 començava el meu camí juntament amb Asier 
cap a la Magdalena 2020. Una Magdalena que se’ns va llevar de 
les mans en plens preparatius i a puntet de començar. Recorde que 
el dia del nomenament vaig passar molts nervis perquè era conscient 
que a partir d’aquest dia jo, juntament amb Asier, representàvem als 
xiquets i xiquetes del sector i a la nostra gaiata allí on se’ns convo-
cara. Envoltada de la comissió, de familiars i d’amics passàrem una 
nit de festa genial i amb la sorpresa inoblidable ja que ens va recollir 
una limusina per a portar-nos al restaurant on celebràvem el nome-
nament, després de fer-nos una volta pels carrers de Castelló.

De seguida va arribar la imposició de bandes, passada per 
aigua. En el Teatre Principal l’alcaldessa em va imposar la banda 
blanca que tant desitjava, i per a res ens imaginem que l’anava a 
lluir durant tres anys. Aquest dia començàvem un camí amb la res-

ta de madrines i presidents infantils cap a una Magdalena que es va fer esperar, 
però també començàvem a conéixer-nos i a fer una pinya que hui dia perdura.

Amb els dissabtes de presentació en el Palau cada setmana l’amistat entre 
tots nosaltres va anar augmentant, i la dels nostres pares i mares també. És molt 
bonic poder compartir amb els teus amics de totes les gaiates aquest moment 
tan important com la presentació de tots nosaltres.

Sandra Cabeza i Tárrega
Madrina Infantil 2020, 21 i 22
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Va arribar el tancament a casa i tot va quedar paralitzat 
sense que tinguérem molt clar que anava a passar. Vam haver 
d’esperar que arribara març del 2022 per a poder celebrar com 
vam poder una Magdalena amb moltíssima pluja i incidents 
inesperats per a nosaltres. El dia de la desfilada de gaiates ens 
banyàrem, les llums de les gaiates es van cremar, la gaiata gran 
va punxar una roda i es va haver de quedar a un costat del 
carrer en la desfilada, vam acabar dins d’un portal per poder 
esperar que acabara la desfilada i poder fer el camí de tornada 
cap al nostre sector… No és la desfilada de gaiates que havia 
somiat, però en cap moment sentírem les ganes de tornar-nos 
a casa i done les gràcies a tota la comissió que va ser allí amb 
nosaltres i especialment a Pilar, que va desfilar al meu costat 
aguantant-me el paraigua durant tot el camí perquè jo poguera 
fer el recorregut saludant amb el meu mocador blanc a tots els 
castelloners que omplien els carrers. Malgrat tots els contra-
temps, Asier i jo vam poder gaudir dels dies que tant havíem 
esperat juntament amb la nostra família i els incondicionals de 
la nostra comissió. No vam poder gaudir de molts actes com 
haguera sigut habitual aquesta setmana, però no paràrem ni 
un sol dia. Per tot això, done les gràcies a la comissió que va estar amb Asier i 
amb mi durant una Magdalena tan desitjada com estranya i que van fer que no 
perdérem el somriure i la il·lusió.

Passada la Magdalena, la pluja va continuar acompanyant-nos. En l’ofrena 
de València, Marta i jo vam haver d’emportar-nos els paraigües. En les festes 
de Sant Pere del Grau ens va caure un aiguat enmig de la desfilada, però el 
passàrem genial amb els músics de la xaranga mentre ens resguardàvem de la 
pluja i a Alacant ens lliuràrem per un dia.
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Ja a l’estiu va arribar el moment de passar el testimoni a les nostres noves 
madrines Ariadna i Reme. Sé que ho faran genial, perquè ho senten de veritat, 
i encara que som pocs de comissió segur que tindran un any inoblidable. En-
guany, com a gaiatera d’honor infantil, formaré part de la seua cort i les acom-

panyaré on vagen perquè se senten unes autèntiques reines. Les 
desitge que gaudisquen moltíssim, que facen moltes amistats no-
ves i que sàpien viure de gom a gom cada moment com ho hem 
fet Asier i jo.

Enguany està sent molt diferent per a mi. Estic gaudint amb 
les presentacions de les gaiates des d’un altre lloc. Estic encanta-
da de poder col·laborar amb altres gaiates en la seua presentació, 
siga com a col·laboradora o com a part del cos de ball i poder 
acompanyar als meus amics en el dia del seu comiat al Palau.

Per a acabar només em queda dir que estic molt agraïda tant 
a la meua família com a la d’Asier per haver-nos ficat en aquesta 
gran aventura que d’alguna manera no ha acabat. També a la fa-
mília Espartera que hem format i que ens ha demostrat que està 
amb nosaltres perquè ens volen, sense més. Espere que estiguen 
orgullosos de nosaltres i de com ho hem fet durant el nostre llarg 
període de representació. Jo sempre els portaré en el meu cor.

Per sempre Magdalena 2020, 2021 i 2022.
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Ja ha arribat el moment d’acomiadar-me, moment que s’ha 
fet de pregar i mes llarg del que em podia imaginar.

Qui m’anava a dir que el que va començar un dia d’agost, 
calorós i emotiu i que normalment té una durada de dotze mesos 
acabaria trenta-sis mesos després...

Recorde amb molt d’afecte el dia del nomenament, dia de sor-
preses, de nervis i per sort sense lesió perquè Sandra m’estrenyia 
molt fort la mà fruit dels nervis que els dos compartíem. 

Al setembre va arribar la Imposició de bandes i el lliurament 
del pergamí i la insígnia de la gestora que em nomenava President 
infantil oficialment.

A partir d’ací van començar les presentacions en el Palau, on 
ens ajuntàvem la gent de la festa i on els representants infantils 
gaudíem cada dissabte tots junts i per descomptat tancàvem el 

Palau. Al febrer va ser la nostra presentació, un altre dia emocionant per a mi que 
no oblidaré mai. Vaig compartir escenari amb el meu germà Gorka, cosa que em 
va fer moltíssima il·lusió. Em va acompanyar la meua família, amics i companys 
de l’escola i ho passarem molt bé. En aqueix moment només faltaven 42 dies per 
a les festes de la Magdalena.

Asier Algorta i Martí
President Infantil 2020, 21 i 22
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Com tots sabeu, el meu somni va haver d’esperar, perquè 
per primera vegada en la història de les festes i dos anys conse-
cutius es va suspendre la nostra setmana gran i això va fer que 
fins a març de 2022 no poguera viure aqueix somni que tant 
esperava, encara que el destí fins i tot tenia guardada alguna 
sorpresa més.

La Magdalena que tant de temps havia estat esperant va 
començar accidentada per a mi i per si no hi haguera prou pas-
sada per aigua com mai. Malgrat que el temps no va ser gens 
respectuós amb nosaltres i no ens va donar treva, tant Sandra 
com jo no vam perdre el somriure i continuàrem gaudint de la 
festa. Des d’ací aprofite per a donar les gràcies tant als meus 
pares i el meu germà com a Luis, Raquel i Sandra per fer-me i 
fer-nos passar la millor setmana possible amb tot el que ens va 
passar que no va ser poc.

La pluja ens va continuar acompanyant en molts moments 
del nostre cicle fester (Alacant, Sant Pere....)

El meu cicle va acabar a l’agost de 2022, el mateix mes que tres anys abans 
havia començat, aqueix que va ser i serà el més llarg de la història.

En aqueix moment vam donar el relleu a Reme i Ariadna, que estic segur 
que seran unes grans representants pel seu amor a les festes. Ari gaudeix molt 
de les teues festes i llueix com tu saps. I tu germaneta, estic molt orgullós que 
representes a nostra gaiata i sé que ho gaudiràs al màxim perquè t’ho mereixes. 

Aquest món de les festes també m’ha regalat grans amics, madrines d’altres 
gaiates amb les quals he passat grans moments i amb les que espere mantindre 
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una gran amistat i com no amb ells, Jorge, Manuel i Nacho, els quatre tenim una 
complicitat absoluta i estic segur que la nostra amistat serà per sempre.

I ja per a acabar passaré a agrair en primer lloc a la meua companya de 
viatge Sandra. Gràcies per triar-me i voler viure aquesta aventura 
al meu costat, junts hem viscut molts moments, uns bons i uns 
altres no tant però amb la nostra complicitat, afecte i la nostra 
maduresa quasi obligada hem sabut traure un somriure a cada 
moment i donar-nos suport l’un a l’altre. 

Gràcies també a Raquel, la meua presidenta, per agafar el 
timó de la nostra gaiata, per cada moment al nostre costat en 
tots els actes als quals hem anat i per cuidar-me com una mare. 
Espere que estiga molt orgullosa de mi.

Gràcies als meus pares per permetre’m viure aquest somni 
i acompanyar-me durant tot el meu cicle fester i a Gorka perquè 
sent molt xicotet aguantava com un campió en tots els actes que 
jo tenia.

Gràcies a la meua família de la gaiata per fer-me gaudir al 
costat d’ells del meu somni, espere no haver-vos defraudat i que 
estigueu orgullosos de mi. Ho he fet el millor que he pogut.

Gràcies al sector de L’Espartera per col·laborar amb la nostra gaiata.

PER SEMPRE MAGDALENA 2020, 2021, 2022
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Hola, soc Ariadna Valverde Ibáñez i estudie al col·legi de la Consolació de 

Castelló a 2n d’ESO.

En el meu temps lliure m’agrada practicar el meu esport favorit que és la 
gimnàstica rítmica, passar temps amb els meus amics i sobretot amb la gent 
de la meua gaiata.

Al món de la festa vaig començar el 2020, però des de ben petita em ves-
tia per a l’Ofrena de flors i el Pregó. Els actes que més m’agraden d’aquestes 
festes fundacionals és la desfilada de gaiates.

Done les gràcies a aquesta família espartera per tot el seu suport i per 
fer-me viure moments inoblidables que per descomptat sé que passarem un 
gran any ple de somnis. Reme, la meua Madrina major, volia dir-te que t’has 
convertit en una germana per a mi, ja que només des del primer moment hem 
connectat i no podria tindre millor companya per a aquest any.

Amb la meua presidenta, Raquel, tinc una relació molt bona, perquè des 
del primer moment sabia que ens emportariem super bé; sempre està pendent 
de mi.

La relació amb les madrines infantils és molt bonica, pel fet que totes jun-
tes som una pinya, estic convençuda que gaudirem d’aquesta setmana gran.

La meua cort està formada per Aitana i Gorka que són els més menuts, ells 
dos tenen molt bona relació i transmeten alegria a tots els de la gaiata. Després 
està la meua gaiatera d’honor Sandra, la conec des de fa 1 any, des del primer 
moment vaig tindre molta connexió amb ella, sé que estarà sempre per a toto allò 
que necessite; i per últim, però no menys important, Asier el portaestendard infan-
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til que sé que tindrem molts moments inoblidables. Aquesta és la meua tripulació 
per aquest any, tinc molta sort!!

Volia donar-los les gràcies a la meua mare i al meu pare per deixar-me viure 
aquest somni perquè sé que encara que al meu pare no li agrade molt, està feliç i 
content de que jo gaudisca d’un somni que tenia, des de ben xicoteta.

No em puc oblidar de mon oncle i mon iaio, gràcies per acompanyar-me cada 
acte i a cada lloc, us estime molt oncle Paco i iaio Manolo.

Espere que tots visquem aquestes festes com a una setmana única i que tots 
els somnis es queden guardats al meu petit cor verd magdalener per sempre!!! 

Ariadna



GAIATA 9 - L’ESPARTERA52

A
ri

ad
na

 V
al

ve
rd

e 
i I

bá
ñe

z

ARIADNA VALVERDE I IBÁÑEZ
 

Madrina Infantil, gaiata l’Espartera 2023

Ariadna, jove Madrina
fontanella d’eterna claror
es reflecteix la festa plena
al teu somriure somiador.

En desfilar la gaiata
amb festívols sentiments

honores la teua terra
en primaveres del temps.

El blau infinit de la Plana
emmantella l’enciser perfum

que desvetlla ta mirada
per les dreceres de llum.

Serà nit de blanca lluna
pregonera de romers

on el goig empelta festa
al teu cor magdalener.

Vicent Jaume Almela i  Eixau.









Gaiatera d´honor infantil
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Dama d´honor infantil
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Acompanyant infantil
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Hola sóc Remedios Molina Vives i tinc 18 anys, ara mateix estic estudiant 
ATENDEP a l’IES RIbalta.

Em considere una persona empàtica riallera i sentimental, els meus amics 
diuen que sóc l’alma de la festa.

Durant el meu temps lliure m’agrada molt estar amb els meus amics, veure 
series i pel.licules. La gaiata és altra de les meues passions amb les nits al cau i 
a l’escorxador formant familia i fent el nostre monument, moments meravellosos!

Al 2017 vaig començar a formar part del món de la festa, com a madrina 
infantil i ja mai he deixat d’estar vinculada d’una manera o d’altra a les nostres 
festes. 

Ser Madrina per a mi és molt emocionant, des que era una xiqueta he som-
miat amb aquest moment, i que millor manera que representant aquest sector.

Dels actes viscuts fins ara, els meus favorits han sigut la gestora i la presen-
tació de la gaiata, on vaig viure moltes emocions. A pocs dies de la setmana gran 
espere amb molta il.lusió el pregó, la desfilada de gaiates i l’encesa ja que en 
aquests dos últims actes, el nostre monument donarà llum als carrers de Castelló.

Ara he de fer menció a les persones importants que estan amb mi durant 
aquest camí.

En primer lloc, la meua madrina infantil, des del minut primer hem tingut una 
connexió molt especial, al seu costat cada acte és més bonic i gaudim amb moltes 
rialles i una mica de “salseo”. Ari, no podria tindre millor companya per aquest viatge 
de somni.

Després, amb la presi Raquel, tinc una relació de mare i filla ja que per a mi és 
com una segona mare, són molts anys juntes i ens coneixem molt i estic segura que 
ningú millor que tu podria dur-me de la mà aquests anys, sempre estàs disposada a 
millorar i a ajudar en tot allò que necessitem. Esa presi como mola!

Ara, la meua cort, formada per la dama d’honor Marta Ferrando, Carolina Ca-
latayud i Jon Algorta. 

Marta, ella m’aporta responsabilitat, dedicació i entrega, és un gran suport per a 
mi. Carolina, ets com una germana per a mi, ens coneixem des de menudes i tenim 
molta complicitat amb les mirades, per a ella és el seu primer any en la gaiata i amb 
ganes i il·lusió viurà aquestes festes fundacionals.

I finalment però no menys important al portaestendard Jon Algorta per guiar 
cada desfilada amb el seu gran somriure.

 Els quatre  junts formem un gran equip i estem preparats per viure aquesta 
gran experiència.

 
A tota la xicoteta gran familia espartera, vos agraïsc el treball durant tot l’any 

sobretot fent possible que la nostra gaiata siga una realitat, fruit del l’esforç nit rere 
nit a l’escorxador.

Arribat aquest moment no puc oblidarme de les meues companyes, les ma-
drines de totes les gaiates. Mai m’haguera imaginat el vincle que podria tindre amb 
vosaltres, cadascuna aportem alguna cosa bonica i totes juntes formem un gran 
equip, el del 2023!

Des del meu cor esparter, als veïns del sector els diria que s’involuclaren i vis-
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queren les festes ja que la comissió treballa amb alegria i treball per les festes fun-
dacionals de la ciutat.

Per concloure vullc donar les gràcies a la gent que m’ha vist créixer i que hui en 
dia continuen donant-me suport en tot que faig.

Miren, la meua modista per tota la paciència i per donar repunts i filades a cada 
detall de la meua vestimenta i al meu cor.

A la gran família Bayo pel seu suport, afecte i amistat; per incloure’m com a un 
membre més de la seua família. 

A la meua mare per tot l’esforç que ha tingut perquè jo aconseguisca el meu 
gran somni. Per ser com ha sigut aquestos 18 anys amb mí, per tota la paciència, 
confiança i tranquilitat que em brindes diàriament. I també per cuidar de cada detall 
perquè aquest any siga meravellós. 

Reme
M

ad
ri

na
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REMEDIOS MOLINA I VIVES
 

Madrina, gaiata l’Espartera 2023

Remedios, gentil Madrina
de la gaiata l’Espartera

per camins de tarongina
eres pel sector senyera.

Envoltada de fragàncies
des de l’estirat Fadrí

com la més bella rosella
festeges la llum del camí.

Un sospir de festa plena
al recer de ta il·lusió

en arribar Magdalena
encén flama de tradició.

Al cel vol de campana
en la mirada Castelló

a l’horitzó la mar blava
ja tot és festa al turó.

Vicent Jaume Almela i  Eixau.
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Dama d´honor
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Asier Algorta i Martí
Portaestendard Infantil



Jon Andoni  Algorta i Ruedas 
Portaestendard
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HIMNE DE L’ESPARTERA

Un esclat de germania
cada any viu la Ciutat

en arribar la Festa Plena
sons de dolçaina i tabal.

Les Madrines ja desfilen
el mirar ple d’il.lusió,

espardenyetes de cànem
són el símbol del sector.

Plens camins de romeria
a la blanca ermita anem
amb el rotllo i la canya
el passat recordarem.

Gaiata, nou, l’Espartera,
lluminosa tradició

en la nostra Magdalena
el teu cant és Castelló.

(bis)

Un vell sentiment s’arrela
al bell mig del nostre cor,

el Pregó, la Romeria,
i l’ofrena de Lledó.

Lletra: Vicent Jaume Almela i Eixau.
Música: Ximo Fabregat i Ripollés.



Carolina Calatayud i Tintoré
Col·laboradora
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MIGUEL PASTOR I GARCIA

Durant la celebració de la presentació 
és habitual que la gaiata 9 L’Espartera nome-
ne alguna persona o entitat amb la distinció 
honorífica d’Esparter de l’any com manera 
d’agraïment per la seua col·laboració amb 
aquesta associació.

Enguany, el nostre reconeixement com 
Esparter de l’any va estar dirigit a una perso-
na incansable, entusiasta i agraïda amb molt 
poc.

Nascut el 23 d’abril de 1942 a Castelló 
de la Plana, ha dedicat tota la seua vida a les 
seues dues grans passions per parts iguals, 
l’arquitectura i les lletres, dues disciplines que 

sempre se li han donat molt bé.

Fill de professors i amb familiars dedicats a la docència, va cursar els 
seus estudis de Magisteri a Castelló i Arquitectura Tècnica en la Universitat 
de Barcelona.

En la seua etapa d’estudiant ja apuntava maneres d’escriptor. Quan va 
cursar batxiller va fundar la revista cultural de l’institut El Campanar, i quan va 
estudiar a la Universitat també va crear una revista de relats curts i un grup 
de teatre. Al llarg de la seua vida, ha arribat a fer publicacions, guions de 
cinema i teatre i a més d’escriure diversos llibres, també ha dirigit programes 
de televisió i ha donat conferències amb la finalitat de donar a conéixer la 
cultura i història de Castelló.

Entre les seues creacions literàries es troben El meu Barri, Aroma de Flor 
del taronger i Contes, històries i llegendes de Castelló, obres que tenen molt 
present a Castelló i de les quals va donar els drets d’autor a diverses asso-
ciacions, entre elles l’Associació de Castelló de pares i fills autistes.

També ha escrit La nit de San Miguel, La vella casa, És urgent esperar, 
Montse, somnis d’una xica burgesa entre altres, Història del comerç de Cas-
telló o Castelló en 366 comentaris.

En la seua faceta com a pintor ha participat en nombroses exposicions 
col·lectives en gran part de les capitals espanyoles i també de manera indi-
vidual en sales de Castelló i de la província.

Incansable escriptor, compta amb nombroses obres de diferents gène-
res: teatre, novel·la, història i relat. És fundador de tres revistes, col·laborador 
en diferents mitjans de comunicació i escriu nombrosos articles per a llibrets 



77ACTES

Es
pa

rt
er

 d
e 

l’a
ny

de diferents gaiates, colles i festes de carrer, a més de publicar diàriament 
sobre història, cultura i costums de Castelló i província en xarxes socials 
com Facebook sota el pseudònim de Miguel Berger.

Mestre, llicenciat en Belles arts i aparellador i arquitecte tèc-
nic, ha ocupat gran part de la seua vida laboral a exercir com 
a Cap de l’Àrea del Servei Tècnic de l’Ajuntament de Cas-
telló participant a més, activament, en el projecte de 
construcció del Palau de la Festa entre moltes al-
tres obres de la ciutat, com el conjunt escultòric 
Dominó a l’avinguda Rei En Jaume I i la base de 
la libèl·lula a la rotonda situada al final del camí 
de la Plana. També va treballar per a la construcció 
de 4000 habitatges protegits a l’any 2007.

I és que no hi ha dubte que Miguel Pastor és un gran 
amant d’aquesta ciutat, quan afirmà en una entrevista que la 
seua ciutat somiada sempre és Castelló i que no la canvia per una 
altra, descrivint-la com una ciutat valenta, dinàmica i privilegiada per 
la seua posició geogràfica. Es podria dir que Miguel Pastor i García és 
un gran ambaixador i als Esparters, en agraïment per la seua desinteressa-
da col·laboració en l’elaboració dels nostres llibrets, ens congratula poder 
ampliar la nostra xicoteta família nomenant ESPARTER de l’ANY 2023 a En 
Miguel Pastor i García.
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6 D’AGOST 2022. COMIAT I ENTRADA DELS NOUS REPRESEN-

TANTS.
Dia de sentiments oposats, emoció i molts nervis, que vam poder gaudir, 

al costat de  amb els nostres familiars i amics en el Real Club Nàutic del Grau 
de Castelló.

Moltíssimes gràcies a Asier i Sandra pels tres anys que magníficament 
han liderat la representació de la Gaiata 9 L’Espartera i pels moments que 
hem gaudit al costat d’ells.

I donar la més sincera enhorabona a Ariadna i Reme, les nostres noves 
representants en aquest cicle que comença. Sabem que gaudireu i ens fareu 
sentir a tots molt orgullosos.

8 DE SETEMBRE 2022. ANIVERSARI DE CASTELLÓ.
Amb motiu del 771 aniversari de la ciutat de Castelló , les màximes re-

presentants de la gaiata 9 L’Espartera Ariadna, Reme i Raquel, van assistir 
a l’homenatge realitzat al Rei Jaume I a càrrec de l’Associació Cultural dels 
Cavallers Templers de Castelló

9 DE SETEMBRE 2022. EXPOSICIÓ DE GAIATES DE MÀ.
Divendres 9 de setembre va tindre lloc en el Casino Antic la inauguració 

de la Segona Exposició de Gaiatas de mà, organitzada per la Federació Ges-
tora de Gaiatas.

 La nostra madrina per a la Magdalena 2023 Reme, acompanyada per 
Raquel van poder gaudir en veure brillar la gaiata de mà de L’Espartera “No-
tes de Castelló” al costat de la resta els treballs realitzats durant l’estiu.

14 DE SETEMBRE 2022. INICI ACTES MAGDALENA 2023.
En el saló de Diputació i organitzat per la Federació Gestora de Gaiatas, 

ha tingut lloc la celebració de l’acte de benvinguda amb la presència de les 
Reines 2023 Alejandra i Selene, Dames de Ciutat 2023, tots els representants 
de les 19 comissions dels sectors i les Reines 2020-22 Carmen i Gal·la.

Comença la Magdalena 2023!

16 DE SETEMBRE 2022. IMPOSICIÓ DE BANDES CORT INFANTIL
Arribant al final d’una setmana intensa, el divendres 16 les representants 

infantils de tots els sectors gaiters al costat de les dames de la ciutat infan-
tils i la seua Reina Alejandra Sáez Sisamón, van omplir l’escenari del Teatre 
Principal de Castelló per a rebre les bandes acreditades dels seus respectius 
càrrecs.

Ariadna Valverde Ibáñez va lluir la seua banda blanca de a Infantil per a 
la Magdalena 2023 acompanyada de la seua comissió, que no es va perdre 
ni un sol moment d’aquest acte tan important i emotiu per a totes. Enhorabo-
na afecte, gaudeix del teu any.

17 DE SETEMBRE 2022. IMPOSICIÓ DE BANDES.
I va arribar el torn de rebre la seua banda blanca a Remedios Molina Vi-

ves. Al costat de la resta de madrines de tots els sectors gaiters, dames de la 
ciutat i la seua Reina Selene Tarín Alegre, li va ser imposada la seua desitjada 
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banda blanca de madrina de L’Espartera per a la Magdalena 2023 en l’es-
cenari del Teatre Principal de Castelló. També  la nostra presidenta Raquel 
Tárrega que va rebre de mans de l’alcaldessa, la insígnia de la Federació 
Gestora de Gaiatas com a reconeixement del seu càrrec. Tota la comissió va 
ser present en el Teatre per a abrigallar als seus representants en aquest dia 
tan especial. Enhorabona Remedios Enguany és teu, gaudeix-ho.

24 DE SETEMBRE 2022. PRESENTACIÓ GAIATA 18 AL PALAU DE 
LA FESTA.

La Gaiata 18 Cremor va presentar al Palau de la Festa a les seues madri-
nes Sonia i Ainara al costat de les seues corts d’honor.

Amb un espectacle d’humor, màgia i mentalisme la nostra madrina Reme 
acompanyada de la Gaiatera d’honor infantil Sandra van poder gaudir de la 
tan esperada primera nit de Palau d’aquest cicle.

1 D’OCTUBRE 2022. PRESENTACIÓ GAIATA 11.
El dissabte 1 d’octubre vam estar acompanyant a la comissió de la Gaia-

ta 11 Forn del Plà en la seua presentació oficial al Palau de la Festa.
Gran nit on vam poder gaudir amb Astetix, Obelix i uns romans molt cas-

telloneros.
A més, les nostres madrines Ariadna i Reme acompanyades per Raquel, 

van ofrenar a Berta, Lledó i Pau en representació de la Federació Gestora de 
Gaiatas.

Començàrem el nostre compte arrere cap a la nostra presentació.

8 D’OCTUBRE 2022. PRESENTACIÓ GAIATA 9 L’ESPARTERA.
I va arribar un dia molt esperat per a tota la família de la Gaiata 9, LA 

NOSTRA PRESENTACIÓ.
Després d’haver passat mesos donant forma a les idees que teníem per 

a preparar l’escenari, els regals, la llista de convidats i tots els detalls que 
comporta una celebració de tal magnitud, per fi va arribar el dia. Des de 
primera hora del matí els nervis estaven a flor de pell. Tots els integrants de 
la gaiata 9 ens preparàvem per a lluir les nostres millors gal·les i els telèfons 
no paraven de sonar per a desitjar-nos molta sort i donar-nos molt de suport.

El primer que vam fer va ser un recorregut pels carrers del nostre sec-
tor per a recollir un a un als quals seran els nostres representants per a la 
Magdalena 2023 així com els que han participat en anys anteriors (madrina 
i president sortints). Cada vegada que arribàvem al punt acordat la traca 
atreia a mes veïns que ens victorejaven i ens felicitaven, a més de cantar la 
tradicional “la volteta, la volteta”. Es notava en l’ambient que la gent té ganes 
de festa i els il·lusionava tornar a veure a aqueixos castelloners i castellonen-
ques sense les màscaretes d’anys anteriors.

A part de la comissió de la gaiata 9, familiars i veïns, també vam estar 
molt ben acompanyats per la Falla de Borriana Falla Plaza Chicharro, amb 
bona part de la seua comissió lluint els seus vestits fallers tradicionals

Després del cercaviles pel sector per a recollir als representants de la 
Magdalena 2020-21 i 22 i les nostres madrines per a la Magdalena 2023, 
gaudírem d’un moment distés a la Bohèmia abans de viure una nit tan espe-
cial per als esparters.
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Una vegada ja estàvem tots preparats al Palau de la Festa, començàrem 

a desfilar davant  l’atenta mirada de tots els presents, al mateix temps que 
es llançava el Castell de foc que ens havien preparat. Ja dins del Palau i a 
punt de començar, un a un, l’ estendard, les col·laboradores, les dames, les 
madrines, el president i la presidenta van anar pujant a l’escenari a mesura 
que se’ls anava nomenant.

Les nostres Madrines Reme i Ariadna van lluir a la part alta de l’escenari 
del Palau de la Festa repletes d’emoció i transmetent aqueixa joventut, ale-
gria i felicitat que tant desprenen davant l’atenta mirada de familiars i amics 
de la festa.

Durant l’acte Reme i Ariadna van estar acompanyades de la seua corts 
formada per Marta, Aitana i Gorka, a més de Sandra que continua com a 
Gaiatera d’honor infantil i Asier que serà el nostre portaestendard infantil per 
a la pròxima Magdalena.

Li donem l’enhorabona a Miguel Pastor García, nomenat Esparter de l’any 
per la comissió i agraïm a les associacions que ens van acompanyar i van 
ofrenar a les madrines Reme i Ariadna; Associació Cultural Santa Clara i Sant 
Francesc d’Assís, Festers i Clavaris de la Verge del Carmen, Afanias, Centre 
Aragonés, Fundació Albinegra, Federació de Colles, federació Gestora de 
Gaiates, Municipal de Festes de Castelló a més de la Falla Indústria- Sants 
Just i Pastor de València i a la Falla Plaza Chicharro de Borriana, amb la qual 
celebràrem un xicotet acte d’agermanament.

La gaiata 9 agraeix i felicita a tota la seua comissió per la gran faena 
realitzada en les últimes setmanes i per descomptat no ens oblidem de les 
persones que ens han ajudat  a poder dur a terme la nostra presentació: Ar-
turo España i Vanesa Pérez.

AMUNT ESPARTERS !!

9 D’OCTUBRE 2022. FESTIVITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
L’ Alcaldessa de l’Aal costat de  de Castelló de la Plana, es va complaure  

a convidar-nos al concert institucional del 9 d’octubre, a càrrec de la Banda 
Municipal de Castelló, i desfilada de les Tres Cultures amb la Muixeranga de 
Castelló, que va tindre lloc a la Plaça Major, el diumenge 9 d’octubre a les 
12.00 hores.

22 D’OCTUBRE 2022. PRESENTACIÓ GAIATA 3 AL PALAU DE LA 
FESTA.

Reme i Ariadna van gaudir d’un dissabte més al Palau de la Festa amb la 
presentació de la gaiata 3 Porta del Sol acompanyades per la seua comissió. 
Sota la temàtica de Trolls, la gaiata 9 vam estar molt atents a l’espectacle en 
el qual van participar Sandra i Asier per a no perdre’ns ni un detall del que 
succeïa en l’escenari.

 A més rebem la visita de la gaiata 5 Hort dels Corders per a entregar-nos 
el saluda per a la seua presentació la setmana vinent.

29 D’OCTUBRE 2022. PRESENTACIÓ GAIATA 5 AL PALAU DE LA 
FESTA.

Torn de la presentació de la gaiata 5 Hort dels Corders.
Reme i Ariadna al costat de  amb la seua comissió van poder gaudir de 
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l’espectacle del Bosc Encantat i les seues guardianes de les canyes de la 
Romeria de la Magdalena.

A més Sandra junt a Melani de la gaiata 16, van tindre l’oportunitat d’aco-
miadar-se de la seua amiga Victoria, la madrina infantil 2020-22, en l’escenari.

Finalment rebérem la visita de la gaiata 7 Cor de la Ciutat per a fer-nos 
lliurament del saluda en vistes de la seua presentació per a dissabte que ve.

 
1 DE NOVEMBRE 2022. HALLOWEEN.
El dia d’Halloween tots els integrants de la gaiata 9 L’Espartera ens dis-

fressàrem d’aranyes i vam eixir a fer molta por. Després de donar uns quants 
esglais pels carrers de Castelló, ens vam anar a sopar tots junts i acabàrem 
la nit en una discoteca de la ciutat on  la jovenalla de la gaiata 9 s’ho va pas-
sar en gran. Tots ens ho vam passar molt bé i ja estem pensant quina serà la 
nostra disfressa per a l’Halloween de l’any vinent.

 
5 DE NOVEMBRE 2022. EL PREGONET.
La nostra madrina infantil 2023 Ariadna va poder gaudir del Pregonet, 

acte anunciador del Centenari del Patronatge de la Mare de Deu del Lledó, 
organitzat per la Real Cofradía de La nostra Senyora del Lledó

Nosaltres vam poder acompanyar-la i la vam veure gaudir d’aquest matí 
tan espectacular !

5 DE NOVEMBRE 2022. PRESENTACIÓ GAIATA 7.
El 5 de novembre va ser el torn de la presentació de la Gaiata 7 Cor de 

la Ciutat.
Les nostres madrines Reme i Ariadna van poder acompanyar a Raquel i 

Nadia i veure-les gaudir en l’escenari d’una nit de màgia i llum.
A més rebérem el saluda en la llotja dels representants de la gaiata 15 

Sequiol que ja comptaven els dies per a la seua presentació .

12 DE NOVEMBRE 2022. PRESENTACIÓ GAIATA 15.
Reme i Ariadna van assistir acompanyades per la seua comissió a la 

presentació de la gaiata 15 Sequiol al ritme d’ ABBA.
Lluïa, Carlos i Adriana, van ocupar el més alt de l’escenari i van rebre a la 

Reina Infantil per a la Magdalena 2023 Alejandra Sáez Sisamón.
En acabar la presentació, es van acostar a la nostra llotja els represen-

tants de la gaiata 19 La Cultural per a fer-nos lliurament del saluda que anun-
cia la seua presentació en pròxim dissabte.

I per a rematar la nit, vam poder celebrar l’aniversari de la nostra madrina 
Reme que va complir 18 anys  i ens va fer gaudir del seu radiant somriure tota 
la nit. 

16 DE NOVEMBRE 2022. III EDICIÓ DE MÚSICA TEMPLERA.
Reme i Raquel van assistir al III Festival de Música Templera celebrat a 

l’Auditori i organitzat per l’Associació de Cavallers Templers de Castelló.
Entre les peces que va interpretar la Banda Municipal de Castelló sota 

la direcció de Marcel Ortega i Martí, es va estrenar Divertimento n.2. de Ximo 
Fabregat, compositor també de l’himne de la nostra gaiata en 2020.
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19 DE NOVEMBRE  2022. PRESENTACIÓ GAIATA 19.
El dia la presentació de la gaiata 19 La Cultural van estar les nostres ma-

drines Reme i Ariadna al costat de Pilar per a acompanyar a Noelia, Ahinara 
i Héctor en el dia de la presentació de la seua comissió.

Els representants de la gaiata 8 Portal de l’Om, ens van entregar el salu-
da amb la invitació

24 DE NOVEMBRE 2022. CONCERT BANDA MUNICIPAL.
Al Teatre Raval va tindre lloc el concert de la Banda Municipal de Música 

de Castelló dedicat a l’Associació Moros d’Alqueria i amb homenatge pòstum 
a Diaz Naya .

Reme, Ariadna i Raquel van gaudir molt amb les marxes interpretades i 
la fila mora improvisada al compàs de Capità Vitòria.

Gràcies Moros d’Alqueria per haver comptat amb L’Espartera

26 DE NOVEMBRE 2022. VISITA GUIADA A LA CAPILLA DE LA 
PURÍSIMA SANGRE.

La nostra madrina Reme va realitzar la visita guiada a la Capella de la 
Puríssima Sang que va organitzar la M.I. Confraria de la Puríssima Sang de 
Jesús amb motiu del 475 aniversari de la seua fundació; podent gaudir del 
patrimoni artístic de la capella i coneixer una miqueta més de la seua història.

26 DE NOVEMBRE 2022. PRESENTACIÓ GAIATA 8.
Dissabte 26 de novembre els canals de Venècia van inundar el Palau de la 

Festa amb màgia, música i espectacle de la mà de la gaiata 8 Portal de l’Om.
Enhorabona amics pel resultat aconseguit amb la vostra gran faena!
Com no, Ariadna, Reme i Raquel van acompanyar a la comissió portale-

ra i sobretot a Alba, Aileen i Fernando en aquest dia tan especial  a més de 
gaudir amb la col·laboració del nostre portaestendard infantil Asier en una de 
les actuacions.

En la llotja, la gaiata 13 Sensal ens van entregar un saluda molt treballat 
per a convidar-nos a la seua presentació dissabte següent.

30 DE NOVEMBRE 2022. X ANIVERSARI CASTELLÓ INFORMACIÓ.
Reme i Raquel van assistir al X aniversari del periòdic digital Castelló 

informació a la Bohèmia. Presentat pel director del periòdic Ximo Tirado i 
conduït també per Esperanza Molina i Susana Barberá, l’acte va comptar, 
entre altres ponents, amb el president de la Diputació de Castelló José Martí 
García i l’alcaldessa de Castelló Amparo Marco Gual.

Enhorabona Castelló informació pel vostre recorregut i per molts anys 
més!!

3 DE DECEMBRE 2022. PRESENTACIÓ GAIATA 13.
Els nostres amics de la gaiata 13 Sensal van presentar  la seua comissió 

al Palau de la Festa amb la temàtica del còmic La Rue del 13, Percebe.
Andrea i Náyade van continuar expectants les conversions del pati de 

veïns de Sensal.
En acabar, Laura, Lluna i Alejandro de la gaiata 4 L’Armelar, ens van sa-

ludar en la llotja convidant-nos a la seua presentació dissabte que ve.
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8 DE DECEMBRE 2022. INAUGURACIÓ DEL CAU DE LA GAIATA 
9 L’ESPARTERA.

I va arribar un dia increiblemente feliç per a tots els integrants de la Gaia-
ta 9 L’Espartera, la inauguració del nostre Cau, un lloc on esperem compartir 
moltes alegria i moments de germanor.

Situat al Carrer d’adoberies núm. 4, aquest local serà el nostre centre 
neuràlgic i des d’ací animem a tots els veïns i veïnes del sector al fet que es 
passen a conéixer-lo.

Aquest dia va començar amb una sessió de fotos de tots els nostres 
representants en diferents llocs de la ciutat, a continuació van ser al Res-
taurant la Ferrada per a recollir 3 delicioses paelles que ens havien preparat 
amb tot el seu afecte. Després de degustar aqueixes meravelloses paelles, 
començàrem a condicionar les taules per a començar a rebre a tots els nostres 
convidats, representants de premsa, presidents i madrines d’altres gaiatas, 
amics, veïns i familiars. Ens va fer especial emoció l’assistència dels represen-
tants de la Falla de Borriana Chicharro. A tots i cadascun dels assistents els 
donem les gràcies i ens alegra saber que el nostre local els va agradar molt.

Després d’un bon berenar, xarrades agradables i sessió de fotos, com 
no podia ser d’una altra manera, els nostres representants més joves de la 
gaiata 9 van caure rendits i es van asseure a descansar. Va ser un dia emo-
cionant, intens i en el qual es va posar molt d’amor perquè tot isquera bé. Des 
de L’Espartera estem molt satisfets amb l’immillorable resultat.

9 DE DECEMBRE 2022. SOPAR DE LA PASCUERA.
Al restaurant Àgora celebrarem el Sopar de la pascuera organitzada per 

la Federació Gestora de Gaiates. Al costat de madrines i presidents de totes 
les Gaiates, també van ser presents els representants dels Cavallers de la 
conquesta, membres de la junta de festes, el regidor de festes, Dames de la 
Ciutat i la Reina Selene, que a més va poder bufar els ciris pel seu aniversari 
de mà del Pare Noel, que no va voler perdre’s la festa.

10 DE DECEMBRE 2022. PRESENTACIÓN DE LA GAIATA 4.
Les nostres madrines Ariadna i Reme, acompanyades per Raquel i la 

seua comissió, van assistir a la presentació de la Gaiata 4 L’Armelar.
De la mà dels nostres companys vam fer un repàs a les activitats que 

realitzem les Gaiatas durant cada cicle amb il·lusió .
Laura i Lluna, a més, van ser les encarregades de batejar la gaiata que 

queda a l’espera per a eixir als carrers de la nostra ciutat la setmana de la 
Magdalena 2023

En la nostra llotja vam rebre la visita de la Gaiata 14 Castalia, a la presen-
tació de la qual assistírem el dissabte següent.

11 DE DECEMBRE 2022. EXALTACIÓ FALLA INDÚSTRIA DE 
VALÈNCIA.

Diumenge 11 de decembre  ens  vam anar a València a acompanyar als 
nostres amics de la Falla Indústria Sant Just i Pastor per a celebrar l’exalta-
ció dels seus màxims representants en les Falles 2023. Lucia, Aroa i David 
van lluir emocionats i feliços a la part alta de l’escenari on Reme, Ariadna i 
Raquel els van obsequiar amb un detall elaborat a mà. També gaudírem de 
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la presència de la Fallera Major infantil de València Paula Nieto i de Beatriz 
Simón, membre de la cort i Fallera Major infantil del 2022 de la Falla Indústria.

17 DE DECEMBRE 2022. PRESENTACIÓ GAIATA 14.
I amb la presentació de la gaiata 14 Castalia acomiadàrem les presenta-

cions del 2022 però no d’aquest cicle.
En una presentació molt nadalenca M. Lidón, Nieves, Alejandro i Daniel, 

van celebrar el seu dia gran al costat de tota la seua comissió i abrigallats per 
la resta de gaiatas.

En la llotja, a més de gaudir dels balls en els quals va col·laborar la nostra 
Gaiatera infantil Sandra, vam rebre la visita de la Reines Selene i Alejandra i 
de les Dames de la Ciutat per a la Magdalena 2023, que ens van felicitar el 
Nadal.

Tot seguit la gaiata 17 ens va fer lliurament del seu saluda emplaçant-nos 
per al pròxim 14 de gener a la seua presentació

I per a finalitzar una nit tan completa, repartirem totes les felicitacions de 
Nadal entre els representants de les 19 gaiatas.

 Va arribar l’hora d’acomiadar-nos del Palau amb un breu descans per 
Nadal i tornar al gener per a celebrar les últimes presentacions abans de la 
Magdalena 2023.

17 DE DECEMBRE 2022. VISITA AL PATGE REIAL.
La nostra madrina infantil Ariadna va anar a la Plaça Major de Castelló a 

visitar al Patge Real per a entregar-li la carta amb les seues peticions i desi-
tjos per a aquest any. I és que com a tots els xiquets i xiquetes de Castelló li 
feia moltíssima il·lusió saber que la seua carta anava a arribar a  mans dels 
Reis Mags perquè facen realitat els seus somnis. No ens va voler revelar que 
els havia demanat a Ses Majestats Reals d’Orient, però estem segurs que en-
tre les seues moltes il·lusions està la de gaudir al màxim com a representant 
de la gaiata 9.

Reme tampoc s’ho va voler perdre i va acompanyar a Ariadna en tot mo-
ment al costat de  amb més membres de la comissió.

18 DE DECEMBRE 2022. SANT ROC DEL PANY DE SANTO DO-
MINGO.

Aquest dia vam estar convidats per l’associació de Festers del Carmen i 
assistíremm a la celebració de la missa en honor a les festes de Sant Roc del 
Pany de Santo Domingo.

Reme i Ariadna van estar molt atentes en tot moment a tot el que succeïa 
durant l’acte  i la missa.

Jorge Segarra, com sempre ens va satisfer d’atencions i ens va fer sentir 
una vegada més com a casa.

18 DE DECEMBRE 2022. FELICITACIONS DE NADAL.
Diumenge 18 va començar organitzant una deliciosa paella en el local de 

la gaiata 9 situat al Carrer d’adoberies, 4.
A continuació gaudírem de la final del mundial de futbol 2022 a Qatar i 

va ser just quan va acabar aquest esdeveniment esportiu el moment ideal 
perquè la presidenta de la gaiata  repartira les felicitacions de Nadal a la 
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comissió, a més de les insígnies a les noves incorporacions i els pergamins 
de les recompenses que no van estar preparades per a la setmana de la 
Magdalena.

27 DE DECEMBRE 2022. PREMIS GAIATES DE MÀ.
A la Sala Museu del Palau de la Festa va tindre lloc la votació del concurs 

de gaiatas de mà 2022.
La nostra gaiata de mà representava a una gaiata tradicional amb vi-

drieres emplomadas amb detalls de Castelló en cadascun dels seus costats 
i comptava amb un faldó de tela de color blau que donava més brillantor al 
conjunt de la gaiata.

Després del recompte “Notes de Castelló” que així s’anomenava el nos-
tre petit monument, va resultar classificada en 4° posició.

Enhorabona a la nostra xicoteta però treballadora comissió.
Des de L’Espartera donem l’enhorabona a la gaiata de mà guanyadora.

2 DE GENER 2023. BERENAR AMB LA REINA INFANTIL.
Un any més, la Federació Gestora de Gaiates es va bolcar amb els més 

xicotets, els representants infantils de totes les Gaiatas, juntament amb les 
Dames de Ciutat infantils i Reina infantil van celebrar el tradicional berenar 
de Nadal en Kidom, on a més van poder gaudir d’una divertida vesprada de 
jocs i aventures en les diferents zones del parc.

La nostra madrina infantil Ariadna no s’ho va voler perdre i va gaudir en 
gran amb els seus col·legues i amics.

Gràcies Federació Gestora de Gaiates pel vostre treball.

5 DE GENER 2023. CAVALCADA DELS REIS MAGS.
Dijous 5 de gener, els Reis Mags d’Orient van recórrer els carrers de 

Castelló perquè tots els xiquets i xiquetes de la ciutat pogueren gaudir en 
veure’ls passar carregats de caramels i regals

Allí van estar les madrines Ariadna i Reme per a poder veure l’arribada 
de Ses Majestats al Palau de la Festa així com per a gaudir dels diferents 
grups de ball i associacions que van participar en la cavalcada

A Melchor, Gaspar i Baltasar els va precedir entre altres la carrossa de la 
Federació Gestora de Gaiates amb un grup de ballarins , entre els quals es 
trobaven Sandra i Asier ( els representants de la gaiata 9 en anys anteriors) 
vestits de fada i elfo.

També va participar en la cavalcada la nostra col·laboradora Carol amb 
l’acadèmia de ball @castellonbaila

I com no, després vam poder celebrar l’arribada dels Reis en el nostre 
Cau i menjar-nos el Tortell.

12 DE GENER 2023. PRESENTACIÓ CARTELL MAGDALENA 2023.
Les comissions gaiateres vam anar a conéixer a la sala Museu del Palau 

de la Festa el cartell anunciador de les festes de la Magdalena 2023, obra de 
l’artista Vicent Ramón Pascual i que porta per títol “FESTA DE LA LLUM” , el 
cartell triat representa a les festes fundacionals de Castelló i el seu disseny 
fet sobre un fons verd, compta amb figures, geometria i símbols caracterís-
tics de la ciutat.
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Amb la presentació del cartell anunciador de les festes de la Magdalena 
2023 es comença a assumir que ja queda poc per a l’inici d’aqueixos 9 dies 
de festa que tantes ganes tenim de gaudir.

14 DE GENER 2023. PRESENTACIÓ FALLA PLAÇA CHICHARRO 
DE BORRIANA.

Dissabte 14 de gener Ariadna i Reme acompanyades per Raquel van 
assistir a la presentació de la nostra falla germanada Falla Chicharro de Bo-
rriana.

Allí Claudia, Lucía, Jimema i Jorge van rebre una litografia de la ciutat de 
Castelló com a símbol de la unió entre les nostres associacions.

Les falleres majors Claudia i Lucía van lluir a la part alta de l’escenari, 
acompanyades de les seues corts seguint les pàgines del conte de Peter Pan.

Gracias per fer-nos sentir tan abrigallats i tan bé en una nit tan espe-
cial per a tots “els chicharreros”.
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14 DE GENER 2022. PRESENTACIÓ GAIATA 17.
En el Palau de la Festa, Marta, Sandra, Pilar i la resta de la comissió de la 

gaiata 9 van acompanyar a la gaiata 17 Tir de Colom en la seua presentació, 
on no  va faltar animació, balls i la tradicional presentació dels seus represen-
tants per a la Magdalena 2023.

Enhorabona Marta, Vega, Nacho i Javi.
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INTRODUCCIÓ

A través del llibret de la nostra gaiata, es pretén que els veïns coneguen, 
a més dels actes del programa de festes de la Magdalena del 2023 que té 
preparat el nostre sector i la informació habitual en la publicació de cada 
any, un dels aspectes més singulars de la nostra ciutat. Passejar per Caste-
lló, ciutat plana, gairebé sempre amb bon clima i atmosfera neta, és un plaer 
perquè, a més, podrem conèixer un bon nombre d’obres d’art gràcies als qui, 
des de fa molts anys, es van proposar que determinades obres d’art roman-
gueren de manera permanent als nostres carrers, places, parcs, glorietes 
o llocs públics. Durant els nostres passejos resulta senzill admirar edificis 
de singular bellesa, excel·lents detalls arquitectònics, murals en determinats 
murs mitgers i, sobretot, un bon nombre d’escultures. Algunes d’elles formen 
part del paisatge urbà de la nostra ciutat des de fa diversos segles i altres 
que són molt més recents. Entre totes elles, podrem contemplar les d’autors 
que han arribat on somiaven, les d’uns altres que continuen lluitant perquè 
així siga, però tots mereixen que els dediquem uns minuts admirant els seus 
treballs. Amb estes, van desitjar transmetre’ns el millor de si mateix.

Amb el llibret d’enguany, la comissió de L’Espartera ha volgut que siga 
fàcil tindre una referència de cadascuna de les escultures que existeixen 
en diferents llocs. La nostra publicació, a més de constituir un catàleg, ens 
indica el lloc del seu emplaçament, l’any quan es va col·locar, el seu autor i, 
en la major part d’elles, una petita biografia de l’artista o algun detall sobre 
l’emplaçament triat per a situar-la.

Institucions públiques i privades, així com fundacions i particulars a tra-
vés dels anys, han aconseguit un bon nombre de peces escultòriques que, 
amb el pas del temps permeten que la nostra ciutat compte amb un impor-
tant conjunt escultòric que pot contemplar-se a qualsevol hora, durant tots i 
cadascun dels dies de l’any.
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CENTRE HISTÒRIC

Comencem el nostre passeig virtual per la capital 
de la Plana, en el cor de la ciutat, el mateix que cons-
tituïa el de la vella vila medieval que va poder ser una 
realitat, a partir que el rei en Jaume I d’Aragó con-
cedira permís als nostres avantpassats perquè po-
gueren traslladar les seves residències fins al lloc on 
cregueren oportú, seguint les ordres d’Alonso d’Arru-
fat, a qui podríem considerar el primer arquitecte de 
l’antic poblat medieval. Allò va succeir a mitjan segle 
tretze i, com és lògic, els pobladors de la incipient po-
blació agrícola, tan sols necessitaven llavors comptar 
amb bones terres, un excel·lent clima, aigua abun-
dant i sòlides defenses per a dissuadir els possibles invasors. Una vegada 
aconseguit el més necessari per a subsistir, aquelles primeres famílies van 
poder construir les seues humils cases. Va ser molts anys després, quan la 
població va pensar en edificis com la Torre Campanar, l’antiga església de 
Santa Maria o el de l’ajuntament, constitueixen per si mateixos, autèntiques 
joies arquitectòniques. Algunes d’elles van guardar en el seu interior magní-
fics exemples de l’art d’aquells anys; però encara va ser necessari esperar 
diversos segles perquè les primeres escultures pogueren situar-se en ple 
carrer, amb la finalitat que el veïnat poguera admirar l’obra dels seus artistes. 

SANTA MARIA, petita imatge esculpida en pe-
dra, obra de l’escultor Manolo Rodríguez. Està col·lo-
cada, des de l’any 1970, sobre la porta de la cocate-
dral que dona a la plaça de l’Herba, que es conserva 
de la primera església que es va construir en l’antiga 
vila.

MANUEL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ va nàixer el 30 
d’abril de 1937 a Navaixes.

Son pare treballava per a la família valenciana Aio-
ra com a jardiner. Al jardí d’aquella mansió va començar el futur artista a mo-
delar amb fang petites imatges. Va continuar amb aquella afició durant la seva 
joventut i va aconseguir cursar estudis de belles arts a l’Escola Superior de 
Sant Carles de València. Treball, constància i gran sensibilitat, li va permetre 
esculpir nombroses obres que es troben repartides per la geografia espanyola 
i, molt especialment, en localitats com Sogorb, Navaixes, Mora de Rubielos, la 
Vall d’Uixó, Terol, Castelló o València. En etapes posteriors, van posar per a 
ell personatges famosos com el matador de bous Manolo Montolíu o el mestre 
de Xiva Enrique Ponce. Entre els seus grans monuments, cal assenyalar el de 
Maximiliano Thous, o la fenomenal Entrada de bus i cavalls a Sogorb.

SANT CRISTÒFOL, petita peça tallada en pedra amb la imatge d’un dels 
patrons de la ciutat, col·locada sobre la llinda de la porta d’accés principal de 
l’Ajuntament, l’any 1953. Autor Eduardo Cabedo.
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PATRÓ DE CASTELLÓ. L’any 1698, la major part 
dels veïns de Castelló estaven afligits de febres ma-
lignes. Pel que sembla, totes les febres van cessar el 
dia de Sant Cristòfol, per la qual cosa el Consell va 
sol·licitar al papa Innocenci XII que concedira el pa-
tronatge del sant per a la vila. El pontífex va accedir 
a la petició l’any 1703, amb la celebració de la festa 
el dia dos d’agost. Posteriorment, el Consell va sol·li-
citar que la celebració de Sant Cristòfol com a patró 
de Castelló, poguera celebrar-se el dia 17 del mateix 
mes, amb la finalitat de poder-la fer coincidir amb el 

dia de Sant Roc i l’Assumpció de la Nostra Senyora, a la qual cosa va accedir 
el Papa.

DONA NUA, escultura en bronze col·locada 
en la plaça del Mercat ambulant l’any 1987 i ac-
tualment en la avinguda del Mar. Obra de l’escul-
tor castellonenc Joan Baptista Adsuara Ramos.

LA PLAÇA DEL MERCAT AMBULANT es va 
utilitzar per a situar, amb llicència atorgada per 
Jaume II el 17 de gener de l’any 1320, el primer 
cementeri de l’antiga vila medieval. Quan el petit 
camp sant va resultar insuficient per la quantitat 
d’enterraments necessaris en la nova població 
del pla, aquell terreny es va vendre a Domènec 
Baier, i es va convertir en el jardí del seu habitat-
ge, situat al carrer d’Enmig.

L’any 1806 va ser readquirit per l’Ajuntament 
que el va destinar a escorxador municipal fins 
a 1842. A partir de 1903 va ser utilitzat com a 

mercat del peix. Amb la construcció de la nova peixateria en 1966, el recinte 
es va destinar a plaça pública i se li va donar el nom de plaça del Mercat 
ambulant.

LES TRES GRÀCIES. Peça en bronze, amb 
tres nus de dona, l’autor de la qual és Joan Bap-
tista Adsuara. Va ser col·locada en la plaça del 
Mercat ambulant l’any 1987 i actualment en la 
avinguda del Mar.

JOAN BAPTISTA ADSUARA RAMOS va 
néixer a Castelló de la Plana, el 31 de juny de 
l’any 1891. Després d’obtenir una beca de l’Exc-
ma. Diputació Provincial de Castelló, es va for-
mar a l’Escuela de Bellas Artes de San Fernando 
de Madrid durant tres anys, i obtingué la Tercera 
Medalla en l’Exposició Nacional de Belles Arts 
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de 1912. Després de complir el servei militar al Marroc, va tornar a Castelló 
i es va traslladar a Madrid en 1920, amb la finalitat de realitzar una de les 
seves grans obres: la rematada de l’edifici de la companyia L’Aurora Boreal 
en el passeig Recoletos. Aquell mateix any va aconseguir la Segona Medalla 
en l’Exposició Nacional. En 1923 va obtenir el Primer Premi en la XVI Biennal 
de Venècia. Un any després, va aconseguir la Primera Medalla en l’Exposició 
Nacional de Belles arts. En 1926 va realitzar el monument al pintor Francesc 
Ribalta del nostre parc de Ribalta. L’any 1929 va exposar a la Haia i en el IX 
Saló de Tardor de Madrid. Aquell mateix any va aconseguir el Premi Nacional 
d’Escultura. Catedràtic des de 1932 a l’Escuela Superior de Bellas Artes de 
San Fernando, en 1933 va realitzar les rematades de la façana de l’edifici del 
Banc de Biscaia en la capital d’Espanya.

Durant el conflicte bèl·lic 1936–1939, l’escultor Adsuara va ser membre de 
la Junta de Protecció del Tresor Artístic de Castelló. En 1947 va ser designat 
acadèmic de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid i, 
en 1950, va ser nomenat fill predilecte de Castelló, treballant en les més impor-
tants ciutats espanyoles. Se li va atorgar la Gran Creu de l’ordre Civil d’Alfons X 
el Savi en 1964. Abans de morir, va llegar a la Diputació Provincial de Castelló 
l’obra que conservava en el seu estudi madrileny, que avui s’exhibeix en el Mu-
seu de Belles Arts de Castelló, així mateix, en diferents punts de la seva ciutat 
natal. L’insigne escultor Adsuara va morir a Castelló el 17 gener del 1973.

FONT DELS ARTISTES. Monument de marbre, 
obra de l’escultor Joan Baptista Adsuara Ramos, 
compost per una escultura de Flora, la deessa roma-
na de les flors, els jardins i la primavera i Pomora, 
deessa romana de la fruita i els horts. Entre ambdues, 
mantenen un atuell des de la qual cau aigua sobre un 
petit estany. En la base del monument estan retolats 
els noms dels artistes més notables de l’època. Va 
ser donada a la ciutat pels germans Bou en 1935. Es 
va col·locar primer al jardí del Museu de Belles Arts 
i, quan es va construir un nou mercat per al peix en 
l’emplaçament actual, es va instal·lar en el centre de 
la plaça de la Peixateria l’any 1950.

 GERMANS BOU. Just Bou Álvaro nasqué a l’Alcora el 14 d’agost de 
1882 i va faltar en la mateixa ciutat el dia 4 de juliol de l’any 1959. El seu ger-
mà, el pintor Cristòfol Bou Álvaro, va néixer a l’Alcora el 10 d’abril de 1887 i 
va morir a Madrid el 19 de juny de 1931. Just era marxant d’art i, en 1833, va 
donar a l’Excma. Diputació de Castelló més de trenta obres del seu germà, 
juntament amb altres quadres de la seva pròpia col·lecció particular. En 1935 
va adquirir amb la mateixa fi, l’escultura de nom Els Artistes, al seu autor, l’es-
cultor Joan Baptista Adsuara que va ser col·locada al costat del Museu Pro-
vincial de Belles Arts, llavors situat en l’avinguda de la Mar. L’escultura–font, 
denominada «Monument als artistes» es va situar en 1952 en el seu actual 
emplaçament de l’antiga plaça de la Peixateria, en homenatge als pintors 
Oliet i Puig Roda, així com a l’escultor Viciano.



GAIATA 9 - L’ESPARTERA102

PORTA DEL CAMPANAR, petita pedra tallada col·locada en una 
fornícula, l’any 1604, sobre la llinda de la porta d’accés a la Torre Cam-
panar. Obra del portuguès Damià Mendes, un dels primers mestres 
d’obra que van intervenir en la construcció d’este edifici de propietat 
municipal que constitueix un dels símbols de Castelló.

DAMIÀ MENDES. La història de la torre campanar de la capital de 
la Plana va començar l’any 1440, amb l’inici de les obres per a construir 
una torre guaita. Va ser a partir de 1591 quan es va continuar l’edifica-
ció del campanar sobre el cos original que s’havia hagut d’interrompre 
per falta de finançament. Durant aquelles paralitzacions, les obres van 
ser dirigides per diversos arquitectes, com el portuguès Damià Men-
des. Van seguir els seus passos l’arquitecte Guillem del Rei i Francesc 
Galiança de la Llanxa. És al primer d’ells a qui s’atribueix la petita imat-
ge que corona la llinda de la porta per la qual s’accedeix a l’edifici de 
propietat municipal destinat a campanar.

ÀNGEL. Escultura en bronze i original basament de pedra. Autor 
Esteve Edo. Col·locada l’any 2002, en la plaça de l’Herba, al costat de 
la cocatedral, davant de la Casa Abadia.

JOSÉ ESTEVE EDO va ser un escultor nascut a València el tres de 
març de 1917. Es va llicenciar en Belles Arts a l’Escola de Sant Carles 
de València. Va ampliar estudis l’any 1948 a París, amb una beca del 
govern francès. En 1955 va ser becat per l’Estat espanyol per a ampliar 
coneixements a Roma. El seu taller–estudi va voler situar-ho al carrer 
Blanqueries, al costat de la Casa Museu Benlliure. Va ser becat per la 
Fundació Joan March, per a estudiar noves tècniques escultòriques a 
Munic. Acadèmic de Sant Carles, doctor per la mateixa escola, degà de 
la Universitat Politècnica de València, primer premi en l’Exposició d’Art 
Universitari de València; premi Nacional d’Escultura; Medalla d’Or en la 
II Exposició Biennal Hispà Americana; primer premi de l’Exposició de 
Pintors africans, entre altres guardons i premis. En 1969 es va organit-
zar una exposició antològica de la seva obra a l’Ajuntament de València. 

Així mateix, va ser nomenat fill predilecte de la seva ciutat natal, l’any 2004. 
D’altra banda, la Generalitat Valenciana li va 
concedir l’Alta Distinció al Mèrit Cultural. Va 
morir a València el 31 d’octubre del 2015.

HOMENATGE A CASTELLÓ, monu-
ment conegut, popularment, com a pedra de 
la història. Disposa de seixanta-dos relleus 
de diferents personatges. És obra de l’escul-
tor Llorens Poy i està situat en el centre de la 
plaça de Santa Clara des de l’any 1985.

VICENTE LLORÉNS POY, nasqué a 
Vila–real el 19 d’agost de 1936 i va faltar el 
22 de febrer del 2014. Després d’uns breus 
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estudis de dibuix en el taller de l’escultor Ortells, va guanyar un concurs 
provincial patrocinat per la Diputació castellonenca, i després va ingressar a 
l’Escola de Sant Carles de València. Es va traslladar a Madrid per a ampliar 
estudis i graduar-se com a professor de dibuix als 19 anys. Va obtenir una 
beca de la Fundació Carmen del Río i es va desplaçar a Itàlia per a estudiar 
en l’Acadèmia d’Arts Romay. També va ampliar estudis a París durant el curs 
1965–66. Des de llavors, ha estat el receptor de nombrosos encàrrecs 
com els monuments al Llaurador, Sant Pasqual, Rei en Jaume i la mare 
de Déu de Gràcia, a la seva ciutat natal. Té obres a Tortosa, Barcelona, 
Madrid i el monument a la Història de Castelló situat en la plaça de les 
Aules. Podria citar-se com a obra mestra, el sepulcre en plata que presi-
deix la Reial Capella en la Basílica de Sant Pasqual a Vila–real. Així ma-
teix, el retaule de la glorificació del sant en la nau principal del temple, 
format per més de cent cinquanta figures de grandària real. Doctor en 
Belles Arts per la Universitat Complutense de Madrid; Medalla al Mèrit 
en les Belles Arts; Creu de San Raimundo de Peñafort; la Gran Creu de 
l’ordre Civil d’Alfons X el Savi, Fill Adoptiu de Torrehermosa i a més, Fill 
Predilecte de Vila–real.

AL PREGÓ. Monòlit de l’escultor de Borriol Álvaro Falomir, en ho-
menatge al creador de la Cavalcada del Pregó. Va ser col·locat en la 
plaça Cardona Vives l’any 1994.

LA CAVALCADA DEL PREGÓ va començar en les 
Festes de la Magdalena de l’any 1945, d’acord amb la 
idea d’un grup d’amics que solien reunir-se en la far-
màcia situada al carrer Major, al costat de l’església de 
Santa Maria. En aquella rebotiga es va decidir que la 
crida a la festa es fera a través d’un pregoner. Amb el 
temps, se li han afegit altres passatges amb una part 
mitològica i una altra històrica, seguides d’una folklòrica 
i una última en la qual desfilen els integrants principals 
del món de la festa.

L’evolució d’aquella primera cavalcada, ha convertit el Pregó en un acte 
essencial de les festes de la Magdalena. El pregoner o sequier major crida a 
la festa la vespra del tercer diumenge de Quaresma. En la seva primera part 
constitueix un homenatge als nostres avantpassats. A continuació, desfilen 
nombroses representacions d’institucions i de la major part de les localitats 
de la província, algunes d’elles, acompanyades de mostres del folklore local 
i també, de les seves indústries, comerços o tradicions. En l’última es reforça 
l’esplendor de les nostres festes, amb el Pregó i la carrossa de la reina.

LA TEMPTACIÓ, escultura en bronze de Juan Ripollés. Es va col·locar a 
la plaça de les Aules l’any 2010, davant l’edifici de les antigues Aules de Llatí.

LES AULES DE LLATINITAT, també anomenades Antigues Aules de 
Gramàtica, d’acord amb l’Acta del Consell del dia 3 de gener de l’any 1375. 
Aquell antic edifici docent continua en peus. Està situat en la plaça de les Au-
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les, davant del Palau de la Diputació Provincial, llavors, 
antic Hospital de Trullols. La seva construcció va ser 
possible gràcies a la donació que va fer, per a este fi, 
el Bisbe Climent en 1775. En 1911 van ser cedides per 
l’ajuntament a la diputació. En 1999 va cessar la seva 
activitat docent per a convertir l’edifici en l’actual Centre 
Cultural.

Professors famosos d’aquella escola van ser: Mi-
quel Falcó, Felip Català, Fèlix Asarau, Josep Ferrer i Jo-
sep Breva, entre d’altres. Actualment en el subsol de la 
plaça de les Aules existeix un aparcament per a ús de 

residents, en el qual s’ha construït una aula on es conserven les troballes ar-
queològiques que es van trobar durant la seva construcció.

ARBRE DE LA PAU. Escultura en ferro es-
maltat en tons de blau, l’autor del qual és l’escul-
tor mexicà Jerónimo Uribe. Va ser col·locada en 
la plaça de les Aules l’any 2009.

 JERÓNIMO URIBE CLARÍN és un artista 
nascut a Guadalajara (Mèxic). Professor d’Arts 
Plàstiques. Resideix a Espanya des de 1992. 
L’any 1999 va contreure matrimoni amb una cas-
tellonenca. Combina la pintura amb l’escultura. 
Guanyador dels concursos: VIII Certamen d’es-
cultura d’Orpesa i del Ruta d’Almodóvar.

MATERNITAT. Bronze de Melchor Zapata, 
col·locat l’any 2009 a la plaça de l’Herba, a cos-
tat de l’edifici de la Casa Abadia.

CASA ABADIA. Edifici situat al costat de la 
Torre Campanar, amb façanes a la plaça Major, 
plaça de l’Herba i carrer de Colón. L’actual és de 
la dècada dels anys setanta, però l’antic era de 
finals del segle XV. El seu nom és pel fet que va 
ser residència del vicari que l’abat de la Cartoixa 
de Vall de Crist tenia a Castelló, d’acord amb la 
butlla de 8 de maig del 1397 del papa Benet XIII, 
per la qual s’incorporava la rectoria parroquial de 
Castelló, amb totes les seves rendes a l’esmen-
tada cartoixa; situació que es va mantenir fins 
a la supressió dels ordes religiosos en 1835. A 
partir de llavors, Castelló va poder constituir-se 
en un arxiprestat, convertint-se este edifici en re-
sidència de l’arxipreste i oficines parroquials.
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De l’antiga construcció es van poder mantenir alguns elements com la 
portada principal, alguns detalls dels paraments laterals, el balcó de la faça-
na lateral sostingut per mènsules de pedra o l’ampit de serralleria, així com, 
els carreus de la façana lateral dreta a l’altura de la planta baixa. En l’actuali-
tat és un edifici administratiu i cultural, de la Fundació Caixa Castelló.

EL PINTOR DE CARRER. Escultura en bronze, obra de Carlos 
Vento, col·locada l’any 2009, al costat de la façana sud de la coca-
tedral, lloc on solia pintar, a diari fins que va morir, el popular pintor 
Juan Manuel Salas.

JUAN MANUEL SALAS Juanma, com solíem dir-li, es va fer molt 
popular a la ciutat. A part de la seva innegable qualitat artística i ser 
un excel·lent professor de matemàtiques, tenia una simpatia fora del 
comú. Confiava tant en la gent que, si havia d’absentar-se, deixava 
el seu llenç, cavallet i pintures en el mateix lloc i tornava quan havia 
acabat amb la gestió que el tenia retingut. Era molt bon conversa-
dor. Gaudia xerrant amb els seus amics o qualsevol altra persona. 
Sempre tenia anècdotes gracioses. Pintava de memòria. No era es-
trany veure’l sota el porxo de l’edifici municipal o en el racó on té la 
seva merescuda escultura, una marina o qualsevol altre tema que li 
encarreguaren; però no solia ser habitual que plasmara en els seus 
llenços, cap dels temes que tenia al voltant. Després de la seva pre-
matura defunció, ningú ha recollit el seu testimoni i als voltants de 
la plaça Major de la seva ciutat, a tots els qui el vam conèixer, ens 
falten les contalles de Juanma.

 
MÀ DE PELOTARI. Peça en bronze, situada en la 

plaça de l’Herba en l’interior d’un petit safareig. Obra de 
Manuel Boix, col·locada l’any 1998.

MANUEL BOIX ÁLVAREZ és un artista valencià 
natural de l’Alcúdia, població on nasqué en 1942. Va 
estudiar en la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant 
Carles i va ampliar estudis a Nova York en la dècada 
dels vuitanta del passat segle. Va aconseguir una cer-
ta notorietat abans de complir els vint anys. Va obtenir 
el Premi Nacional de les Arts Plàstiques en 1980. Va 
il·lustrar les fundes dels discos del grup Al Tall. Va compartir exposicions 
amb Artur Heras i Rafael Armengol. La seva escultura de la plaça de 
l’Herba va causar molta expectació en la capital de la Plana, a l’ésser una 
de les que  va exposar amb temes relacionades amb el món de la pilota 
valenciana. Està col·locada a l’interior d’un petit safareig construït amb 
pedra natural, situada al costat de l’edifici de l’oficina principal de Ban-
caixa, per la qual cosa, en les aigües, es reflecteix la cocatedral, la Llotja 
i la Torre Campanar.

DÉU DEL COMERÇ. Escultura tallada en pedra, l’autor de la qual és 
Joan Baptista Folia. Està situada des de principis del passat segle, en la faça-
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na d’un edifici dels números imparells del carrer Enmig, molt pròxim als 
Quatre Cantons.

JOAN BAPTISTA FOLIA I PRADES va ser un escultor nascut a Sant 
Jordi l’any 1881. Va fer els seus primers estudis a Vinaròs, però es va 
instal·lar a Castelló per a poder estudiar amb Vicente Castell. Es va 
traslladar a Barcelona on va treballar amb un imatger que va veure en 
ell dots d’escultor. Així mateix, va aconseguir fer algun bust a persones 
de l’alta societat catalana. Admirador de Rodin, va aconseguir eludir 
el servei militar per a instal·lar-se a París. Amb posterioritat va tornar a 
Castelló treballant en petits gravats que van cridar l’atenció del polític 
local Fernando Gasset, per mediació del qual, va realitzar les escul-
tures que adornaven la façana del Banc de Castelló, lamentablement 
desaparegudes. Amb posterioritat, va poder exercir com a professor de 
Belles Arts a Salamanca i Vitòria, i aconseguí la Creu de Mèrit d’Alfons 
XII.

Durant cinc anys va romandre a Amèrica del Sud, sobretot, a San-
tiago de Xile des d’on va tornar a Espanya, i s’instal·là a Barcelona en fina-
litzar la Primera Guerra Mundial, amb el propòsit de treballar en l’Exposició 
Universal, encara que va decidir tornar a terres valencianes i també a Caste-
lló, on va dur a terme un gran nombre d’imatges religioses en el seu taller del 
carrer d’Herrero. Va morir a Onda l’any 1945.

TOMBATOSSALS. Relleu de fibra de 
vidre, col·locat l’any 1987 en la façana de 
l’edifici municipal existent al costat de la To-
rre Campanar en la plaça Major, per decisió 
de la corporació municipal presidida per l’al-
calde Antonio Tirado Jiménez. El seu autor 
és el llorejat artista borrianenc Vicente Tra-
ver Calzada.

JOSEP PASCUAL I TIRADO, va néixer a 
Castelló el 12 de maig de 1884 i va morir a la 
seva ciutat natal el primer dia de l’any 1937. 
Fill de llauradors amb nombroses finques, va 
cursar batxillerat en l’antic institut de la plaça 
de Santa Clara. Va començar molt aviat a es-

criure en castellà. A partir de 1920 va col·laborar amb el Butlletí de la Societat 
Castellonenca de Cultura. Aquells relats van ser recollits en dos llibres: “De 
la meua Garbera” i “Contalles de Castelló de la Plana”. El seu major èxit foren 
els llibres d’aventures mitològiques: “Tombatossals en la Cort del Rei Barbut” 
i “La conquista de les Illes Columbretes”, en què participen els seus herois: 
Arrancapins o Bufanúvols. Tombatossals ha quedat com a símbol del nostre 
poble i protagonista principal de la nostra mitologia.

ARRANCAPINS. L’any 1987, la corporació municipal presidida per l’al-
calde Antonio Tirado Jiménez va decidir col·locar en la façana del nou edi-
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fici municipal, tres relleus amb les imatges 
de Tombatossals, Arrancapins i Bufanúvols, 
protagonistes del llibre Tombatossals, escrit 
per Josep Miquel Pascual i Tirado. Per a dur 
a terme estos relleus es va decidir contractar 
l’artista de Borriana Vicente Traver Calzada.

 ARRANCAPINS és, de tots els com-
panys de Tombatossals, el més forçut. En 
les aventures mitològiques de l’heroi creat 
per Josep Pascual i Tirado, quan es necessi-
tava la potència d’algú, no hi havia cap dub-
te: Arrancapins era l’únic capaç d’arrencar 
d’arrel qualsevol arbre que fora necessari 
per a dur a terme alguna construcció i fins 
i tot per a utilitzar-lo com a arma llancívola 
contra els seus enemics.

BUFANÚVOLS. Relleu en fibra de vidre, 
realitzat per l’artista borrianenc Traver Cal-
zada, situat des de l’any 1987, en la façana 
de l’edifici de propietat municipal situat en la 
plaça Major, al costat de la Torre Campanar, 
en el lloc on amb anterioritat es trobaven les 
denominades Cases de les Ànimes.

VICENTE TRAVER CALZADA va néixer 
l’any 1945 a Borriana. Aviat va donar mos-
tres de la seva facilitat per al dibuix, per la 
qual cosa es va matricular a l’Escola d’Arts i 
Oficis de Castelló de la Plana, essent alum-
ne de Ramón Catalán. Va continuar en la 
de Sant Carles de València, on va obtenir 
el premi final de carrera. Va ampliar estudis 
en la de San Fernando de Madrid. Va viatjar 
a Paris i Roma per a completar la seva for-
mació. Obres seues es troben en importants 
museus, com el de Sant Pius V de València, 
la col·lecció Hispanic Society de Nova York, 
el Museo de L’Alhambra granadí, el d’Art 
Contemporani de Vilafamés o en la Diputació 
Provincial de Castelló. Està representat amb 
murals i retaules de gran format, en la Basíli-
ca de la Mare de Déu del Lledó, l’església de Sant Joan Baptista d’Alcalá de 
Xivert o la cocatedral de Santa Maria de Castelló.

CARAGOL. L’edifici situat al carrer Major número 78, fent cantonada 
amb el carrer de Gràcia, és un bellíssim exemple dels que va projectar l’ar-
quitecte Francisco Tomás Traver en la capital de la Plana. És propietat de la 
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Generalitat Valenciana i va ser adquirit per a de-
legació de la Generalitat Valenciana a Castelló. 
El seu nom popular és «Casa dels Caragols» ja 
que per a protegir els brancals de la seva por-
ta principal, posseeix dos caragols en el llindar, 
bell exemple d’esta classe d’elements utilitzats 
perquè els vehicles no danyaren  els brancals 
laterals de les portes amb entrá de carro.

LA CASA DELS CARAGOLS és un dels edi-
ficis més singulars de Castelló. Està situat al carrer Major número 78, fent 
cantonada amb el carrer de Gràcia. D’acord amb la normativa vigent en ca-
dascun dels plans generals d’ordenació urbana de la nostra ciutat aprovats 
fins avui, està catalogat com a protegit de primer ordre, amb estructura mo-
numental.

Abans de ser adquirit per la Generalitat Valenciana amb la finalitat de 
situar-hi la delegació a Castelló de la Generalitat, era de propietat particular i, 
al no estar protegit, va caldre arribar a pactes amb els propietaris per a man-
tenir i fins i tot refer alguns elements que havien estat demolits. Amb posterio-
ritat, es van dur a terme obres d’adaptació per a ser la seu de la Conselleria 
de Presidència, la Direcció Territorial de Justícia i Administracions Públiques, 
Interior i Negociació d’Associacions; així com llibreria i altres dependències 
complementàries.

XIQUET JUGANT. L’any 2002 es va col·locar en la plaça de les 
Aules, al costat del carrer de Sant Lluís, esta escultura en bronze, l’au-
tor de la qual és l’artista castellonenc, nascut al Grau, José Miguel Más, 
conegut popularment com l’escultor dels xiquets.

JOSÉ MIGUEL MÁS és, sobretot, una persona humil, treballadora i 
constant. Només així ha pogut convertir-se en un dels més prolífics es-
cultors costumistes de la nostra terra. La seva especialitat és captar la 
ingenuïtat dels xiquets en alguna de les seves activitats. Autor d’obres 
com Xiquet jugant amb aigua, Xiquet jugant amb granota, Xiquets amb 
ocellet, Xiquets amb càntir, entre altres. Així mateix, com a bon grauer, 
presta gran atenció a tot el que forma part de la cultura, treball i cos-
tums de la mar, els pescadors i el nostre districte marítim. Entre les 
escultures que poden contemplar-se en un 
recorregut pel Grau es poden admirar la 
seua Xarxera o el Ratllador.

AMA DE CASA. Escultura en bronze, 
obra de l’escultor donostiarra Carlos Vento, en 
homenatge a les ames de casa que solien di-
rigir-se cap al Mercat Central, per l’actual pas-
satge dedicat al compositor José García, autor 
del pasdoble Rotllo i Canya. Està situada, des 
de l’any 2004 en la plaça de la Peixateria, al 
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costat de l’edifici de l’Ajuntament. Esta  obra va ser la guanyadora d’un 
concurs convocat per l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, amb la 
finalitat d’homenatjar les mestresses de casa que solien mantenir llargues 
xerrades amb les seves amigues, davant de la popular orxateria i xocola-
teria Casa Nelo. La jove model, pel que sembla, va ser la mateixa esposa 
de l’autor.

XOCOLATA, ORXATA I AIGUA CIVADA eren, sens dubte, el que 
preferíem demanar els qui acudíem a desdejunar a l’establiment situat 
al costat de la part posterior de l’edifici de l’Ajuntament, encara que 
altres clients solien prendre cafè amb llet, servit en aquells gotets es-
trets amb el cafè fumejant i un carrosset de sucre col·locat sobre una 
cullereta. Encara no existien les màquines italianes, però l’olla amb 
el cafè sempre estava bullint en la part posterior d’aquell mític esta-
bliment. El seu fundador, Antonio Traver Bellés, havia nascut a Culla 
en 1912. Els qui desitjaven beure aigua de Benassal, també havien 
d’acudir a Casa Nelo per a comprar garrafes de l’aigua miraculosa 
per a les malalties del ronyó. Si alguna cosa caracteritzava a Manuel 
o a Carmen, era la neteja de la seva xocolateria. Aquella casa, tan an-
tiga com la presó que va estar al costat de la paret mitgera de la part 
est de l’establiment, feia olor de manera especial, mescla d’orxata, 
xocolate a la tassa i ensaïmades, imprescindibles per a desdejunar, 
berenar o fins i tot després de sortir de l’última sessió de cinema, per-
què Nelo pareixia que no tancava mai.

RELLEU. Peça col·locada 
en la façana de l’edifici situat a 
la cantonada del carrer de Co-
lón amb el carrer de Cavallers, 
seu principal de Bancaixa, des 
de l’any 1973, després que es 
construïra l’edifici actual que va 
substituir al que existia abans, 
un dels més singulars d’aquella 
ciutat, els habitants de la qual 
semblaven disfrutar demolint 

immobles bonics per a substituir-los per uns altres que poc o res van aportar 
al patrimoni arquitectònic.

UN EDIFICI MOLT QÜESTIONAT. Sol ocórrer que, quan els ajuntaments 
projecten qualsevol canvi en determinats enclavaments, els veïns critiquen les 
seves idees. En aquella ocasió, no va ser la corporació municipal, sinó la Caixa 
d’Estalvis i Mont de Pietat de Castelló, la institució que es va proposar edificar 
una nova seu en un lloc tan cèntric. Des del primer moment, va agradar poc 
que es demolira l’anterior immoble. Quan va acabar de construir-se l’actual, 
la polèmica va continuar i continua mantenint-se en l’actualitat. Per si alguna 
cosa faltara, la mateixa entitat ha anat suprimint oficines, per la qual cosa ningú 
és capaç de comprendre per què es va demolir aquell immoble, un dels més 
bonics de la ciutat.
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TEMPUS VS RECICLATGE. Escultura creada per Pere Ribera 
i Manuel Badenes, amb motiu de la III Biennal de l’Art del Rebuig. 
Està realitzada en ferro reciclat i simula un rellotge que desperta 
consciències per a fomentar el reciclatge. Pere Ribera va donar l’es-
cultura a l’Ajuntament i va ser col·locada l’any 2013 en la plaça de 
Cardona Vives.

PERE RIBERA escultor nascut a la Vall d’Uixó l’any 1958, encara 
que també és pintor, gravador, il·lustrador i ceramista. Sempre va 
tindre una imaginació descomunal, per la qual cosa fa art amb qual-
sevol material; per això és un important creatiu de logotips i cartells. 
També ha confeccionat decorats per al teatre. Es va presentar per 
primera vegada en públic l’any 1972, amb tot just catorze anys. Des 
de llavors, més de cent cinquanta mostres han deixat constància del 
seu art a Castelló, València, Madrid, Barcelona, Lleida, Oviedo, Sala-
manca, Girona, Valladolid, Tarragona, Alacant o Ciudad Real.

MÚSICS AFRICANS. A la plaça de Maria Agus-
tina, cantonada amb el carrer de Governador Bermú-
dez de Castro, tenim esta escultura obra de Jean Luc 
Bambara, composta per un grup de quatre músics. 
Està situada des de l’any 2007.

JEAN LUC BAMBARA va néixer a la ciutat afri-
cana de Garango (Alt Volta), actual Burkina Faso, a 
l’agost de 1963. Va estudiar en el Centre Nacional 
d’Arts i Oficis de la seva ciutat natal, mantenint re-
lacions amb el món de les belles arts de París. Va 
exposar al seu país natal i va realitzar obres per a la 

catedral d’Uagadubú i altres temples de Burkina Faso. Desplaçat a Europa, 
va exposar en el Centre Cultural Francès i a Ladenburg, Alemanya. Després 
de l’impacte d’estes dos exposicions, va presentar la seva obra a Portugal, 
Espanya i els EUA d’Amèrica del Nord. A més de la seva escultura a Castelló, 
on recrea els sons del seu país natal en una orquestra que crida l’atenció del 
vianant pels seus originals instruments, té unes altres en espais públics de la 
capital del seu país i en Laongo.

CARDONA VIVES, bust en bronze de 
l’escultor Joan Baptista Adsuara, col·locat 
en la plaça dedicada a l’il·lustre sacerdot, al 
costat del carrer Major, obra de 1957.

JOAN BAPTISTA CARDONA VIVES va 
néixer el tres d’agost de 1814. A primerenca 
edat es va interessar per la cultura i arribà a 
tindre grans coneixements de llatí, teologia, 
filosofia, geografia i història. Nomenat pro-
fessor de l’institut de la plaça de Santa Clara 
i membre de la Reial Acadèmia d’Història. 
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El 18 de juliol del 1857 va celebrar la primera missa a la seva ciutat natal. 
Set anys més tard va ser nomenat arxipreste de Castelló i primer prior de 
Lledó. La seva labor humanitària, docent, religiosa, caritativa i cultural hauria 
estat més que suficient perquè l’Ajuntament en 1885, acordara nomenar-lo 
Fill Predilecte de Castelló de la Plana, però ho va fer en morir els seus pares 
i germans sense hereus, redactara testament on disposava que tots els seus 
béns es destinaren a ennoblir la seva ciutat. Amb les seves donacions es 
van impulsar obres en Santa Maria i l’ermitori del Lledó. Amb el seu llegat es 
van construir edificis com les parròquies de la Trinitat i Sagrada Família o el 
col·legi de l’Escola Pia. En 1888, al costat d’altres castellonencs, va fundar la 
Caixa d’Estalvis. Va costejar el monument al rei conqueridor projectat per l’ar-
quitecte Ros de Ursinos, amb l’estàtua fosa en bronze de l’escultor Viciano. 
Les seves restes van reposar en el cementiri de Castelló de la Plana i l’any 
que es complia el primer centenari de la seva defunció, es van traslladar a la 
cripta de la capella del Crist del Perdó de l’Església de la Trinitat.
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A l’efecte d’esta publicació, hem denominat zona centre l’entorn del nucli 
històric. Està limitat pel nord amb les plaça del Maestrat, el carrer de Arrufat 
Alonso, Sant Lluís i inclou la totalitat de la plaça de Maria Agustina. Per l’est, 
queda limitat pel carrer de Governador; pel sud limita amb el carrer d’Asensi, 
la totalitat de la plaça de la Pau, el carrer de Falcó, la Porta del Sol, el carrer 
del Real, la de Bayer i la de Sant Vicent. Per l’oest, llinda amb la Ronda Mi-
llars, incloent-hi les places de l’Hort dels Corders i de la Independència, fins 
a la plaça del Maestrat. 

ESCULTURES ZONA CENTRE

LA FAROLA es va situar l’any 1929 en el mateix lloc on va ser coronada 
la nostra patrona de Castelló, la Mare de Déu del Lledó. Va ser realitzada 
pel mestre manyà José María Saéz López. Col·locada sobre un preciós ba-
sament en pedra natural, té així mateix, una làpida amb la inscripció que 
al·ludeix a l’acte allí celebrat. En l’actualitat constitueix un dels símbols de la 
ciutat de Castelló.

CORONACIÓ DE LA MARE DE DÉU DEL LLEDÓ. El dia 4 de maig de 
1924 es van celebrar els actes de proclamació com a patrona de Castelló i 
coronació de la mare de Déu, en la plaça de la Independència, en el mateix 
emplaçament on es troba ara la Farola realitzat per l’artista valencià José Ma-
ría Sáez López. L’acte va tenir lloc a les dotze del migdia amb la major solem-
nitat. La mare de Déu va ser coronada pel cardenal de Tarragona, Francesc 
Vidal i Barranquer, que va rebre la corona realitzada pels orfebres valencians 
Santalínea, de mans de l’alcalde de la ciutat. Tots els carrers dels voltants 
estaven engalanats i replets d’un públic que també va omplir les andanes del 
parc de Ribalta. Després de l’acte, les autoritats civils, militars i religioses, 
van tornar en processó fins a l’Ajuntament, mentre els veïns es van repartir 
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entre els nombrosos actes organitzats per a l’ocasió, entre els quals no van 
faltar un solemne tridu, certamen literari en el Teatre Principal, serenates a la 
mare de Déu en el seu ermitori, processons, fira, corregudes de bous, con-
certs i impressionants focs artificials.

MINERVA PARANOICA, escultura en acer colorejat, obra de 
Miquel Navarro, situada des de 1989, en el centre de la plaça de 
Tetuan.

MIQUEL NAVARRO, artista valencià de reconegut prestigi, va 
néixer a Mislata l’any 1945. Després de demostrar en els seus es-
tudis primaris els seus dots artístics, va cursar Belles Arts en l’Aca-
dèmia de Sant Carles de València. La seva primera exposició amb 
obres en fang, de l’any 1973, va cridar l’atenció de professors i crí-
tics. No obstant això, va canviar la fràgil matèria pel ferro amb la fina-
litat d’aconseguir obres més resistents. Set anys després, va exposar 
a Nova York, París, Berlín, Califòrnia, Mèxic i Florència, després de la 
qual cosa va ser triat acadèmic de la Real Academia de San Fernando 
de Madrid i, així mateix, va ocupar una càtedra. Després d’exposar en 
l’IVAM en 2005 va donar part de la seva obra que suposaven un total 
de més de cinc-centes escultures, representatives de totes les seves 
èpoques. Les seves monumentals escultures han estat instal·lades a 
València, Castelló, Bilbao, Vitòria, Madrid, Brussel·les i Múrcia, entre 
altres ciutats espanyoles i també, en un bon nombre d’unes altres de 
l’estranger.

LA PAU. Escultura en marbre de Joan Baptista Adsuara, situada 
en la plaça de Maria Agustina des de l’any 1967, a l’interior d’un petit 
estany. Pel que sembla, es va col·locar en substitució d’una altra que 
no va ser admesa per la censura de l’època, ja que la imatge del cap 
de l’Estat, no va aconseguir passar la censura prèvia.

 PLAÇA DE MARIA AGUSTINA. Coneguda popularment com 
El Toll, per haver-hi un toll on els llauradors remullaven les xufes i els 
tramussos, una vegada ensacats i disposats per a la seva venda. 
La denominació actual es refereix a una esclava de la família Feliu, 
que va adquirir la seva llibertat mitjançant la corresponent escriptura 
pública. Era aquella senyora una dona de raça negra de nom Maria 
Agustina, dotada de les majors virtuts i molt apreciada pels veïns que 
va residir en una de les cases on, amb posterioritat, es va construir 
l’actual edifici dels sindicats i que li va ser llegada pels seus propie-
taris a la fi del segle XVIII. Encara que durant alguns anys es va arribar a 
creure que el nom de Maria Agustina era en referència a l’heroïna Agustina 
d’Aragó, alguns estudiosos van poder demostrar que abans dels successos 
de la Guerra de la Independència, esta plaça ja era coneguda popularment 
com la de Maria Agustina.

LLAURADOR. Escultura en bronze de l’artista Octavio Vicent. Va ser una 
donació de la Caixa Rural Castelló. Està situada en la plaça de la Pau des de 
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2003, en ocasió de la remodelació duta a ter-
me segons projecte de l’arquitecte municipal 
Joaquín Tirado Fortuño.

SALVADOR OCTAVIO VICENT CORTINA 
va ser un escultor valencià que va néixer el 25 
de desembre del 1913 i va morir a la seva ciu-
tat natal el 20 d’octubre de 1999. Fill de l’escul-
tor Carmelo Vicent, va ingressar a l’escola de 
San Fernando de Madrid en 1935. Va ampliar 
estudis a Florència. En finalitzar la Guerra Ci-
vil va tornar a València. Va aconseguir obtenir 
la tercera medalla en l’Exposició Nacional de 

Belles arts en 1945. Va formar part com a catedràtic de modelatge en l’Escola 
de Belles Arts de Sant Carles i va obtenir la segona medalla de l’Exposició de 
Belles arts a Madrid en 1948. Primer premi d’Escultura Mediterrània a Alacant 
en 1957. Premi Nacional d’Escultura un any després i en 1959, va ser Premi 
Guadalquivir a Sevilla. Va realitzar importants obres per a Cieza en 1953. La 
font de la plaça del Patriarca de València en 1964. En anys successius, va 
dur a terme el monument al Mestre Serrano a València. La font de la glorieta 
Galán de Terol. El monument a Félix Rodríguez de la Fuente a Madrid, l’es-
cultura a Juan Ramón Jiménez a Moguer, així com diversos passos per a 
diferents passos de Setmana Santa.

AIGUADERA. Petita escultura en bronze, situada a la Porta del Sol, des 
de l’any 2022. Obra de Joan Baptista Ad-
suara Ramos. Està col·locada sobre una 
basseta amb aigua. Va ser donada a la ciu-
tat per una empresa castellonenca, líder en 
la gestió integral d’aigua.

FACSA. En1873 l’Excma. Diputació de 
Castelló va atorgar una concessió adminis-
trativa a don Antonio Barrachina Fabra, amb 
la finalitat d’aprofitar l’aigua de la rambla de 
la Vídua, per al reg. L’enginyer Barrachina 
va decidir promoure, llavors, una societat 
amb la qual proposava construir un pantà. 
Així va néixer, el 22 de desembre de 1873, 
la Societat Foment Agrícola Castellonenc, 

amb un capital social de set-centes mil pessetes. En ella figuraven com a 
socis Juan Bautista Villarroig, Joaquín Márquez, Francisco Renau i Francisco 
Asensi Bou. Aquella empresa va inaugurar el servei de proveïment d’aigües 
potables en 1876 i es va convertir en societat anònima el primer de novembre 
de 1888. En 1894 la xarxa de canonades superava els vint quilòmetres. El 30 
de maig de 1925 va ser inaugurat el pantà de Maria Cristina. Aquell mateix 
any va ser ampliat el capital social fins al milió set-centes mil pessetes i, així 
mateix, es va incorporar com a president del consell d’administració l’empre-
sari Enrique Gimeno Tomás. En l’actualitat, FACSA s’ha convertit en l’empre-
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sa privada espanyola amb major experiència en la gestió del cicle integral 
de l’aigua. Factura més de cent milions anuals. Tracta cent milions de metres 
cúbics d’aigua. Disposa de 260 estacions depuradores. Subministra aigua a 
un milió de persones. Té una plantilla de 900 especialistes. Presta servei a 
setanta poblacions i és present en tretze comunitats autònomes.

AVI I NETA. Escultura amb les imatges d’un ancià i la seva neta fos en 
bronze per l’artista guipuscoà Carlos Vento. Està si-
tuada sobre un banc, com els restants que moblen 
l’avinguda del Rei en Jaume, des de l’any 2006.

La plaça NOVA DE CASTELLÓ. L’any 1799 el 
governador Antonio Bermúdez de Castro va manar 
arrencar les oliveres que existien en el primer tram 
de l’actual avinguda del Rei en Jaume. Així mateix, 
va fer terraplenar aquells terrenys propietat del bis-
be Climent, donant origen a una plaça que es va 
denominar Nova on, a partir del 28 d’octubre de 
l’any 1800, es va començar a celebrar el denomi-
nat Mercat dels Dilluns.

El dotze de juny de l’any 1948 la corporació 
municipal presidida per Carlos Fabra  Andrés, de 
la qual formaven part personatges tan il·lustres 
com Joaquín Benlloch, Manuel Segarra Ribes, 
Ramón Roig, Juan Rallo Segarra, Alfonso Gil Ma-
tíes, José Armengot, Juan Traver, Vicente Bellés, 
Severino Ramos o Vicente Altava, es van propo-
sar unir la plaça coneguda popularment com del 
Rei amb la de la Victòria. Per a això, degueren 
demolir-se diverses illes de cases i suprimir-se 
sis carrers. Al nou vial, després de finalitzades les 
obres d’urbanització, se’l va denominar avinguda 
del Rei en Jaume. Alguns veïns van veure amb bons ulls aquella reforma 
que va començar l’any 1950, uns altres no tant, ja que pensaven que la de-
nominació d’avinguda suggeria que les obres continuaven, però finalment, 
la reforma urbana va finalitzar en arribar al carrer d’Arrufat Alonso.

L’any 1972, durant la corporació municipal presidida per Francisco Gran-
gel, es va licitar la concessió administrativa per a la construcció del segon 
aparcament públic de la ciutat. Les obres es van iniciar amb l’alcalde Vicente 
Pla. Aquell garatge públic constava de tres plantes sota el subsol de l’avin-
guda, destinades a aparcament de rotació. No va ser l’última reforma de la 
zona, ja que amb l’alcalde José Luís Gimeno es va ampliar en direcció nord, 
amb un aparcament de residents i uns anys més tard, es va utilitzar el subsol 
de la plaça de l’Hort dels Corders.

DOMINÓ. Conjunt escultòric format per peces metàl·liques, col·locat 
com a coberta de diferents quadres elèctrics d’instal·lacions públiques, en 
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l’avinguda del Rei en Jaume l’any 1998, obra de 
Blas Jovells i Miguel Pastor, en ocasió de la remo-
delació de la superfície de l’esmentada avinguda, 
en ser ampliat l’aparcament subterrani de rotació 
que abans es limitava a la zona compresa en la 
mateixa avinguda i es va estendre al subsol de la 
plaça de l’Hort dels Corders.

ELS ARMARIS DE LES INSTAL·LACIONS UR-
BANES, solen ser de grandària considerable i 
estan pensats per a ser útils, però no estètics ni 

d’acord amb els materials utilitzats en les noves urbanitzacions; per això, 
els tècnics municipals (Miguel Pastor, José Esparducer i Blas Jovells), en 
executar les obres de remodelació de l’avinguda del Rei en  Jaume, es pro-
posaren situar-los en el subsol. Les peces de dominó que es van utilitzar són 
de metacrilat i metall. Disposen de les corresponents ventilacions perquè 
puguen airejar-se les instal·lacions col·locades sota elles i, així mateix, són 
enregistrables.

ALS MENAORS, conjunt escultòric de l’artista Juan Ripollés, en home-
natge als corders  que en aquell lloc van dur a terme durant el segle XIX, en el 
denominat Hort dels Corders. Combina la figuració d’alguns elements propis 

d’aquell ofici, amb la imaginació 
de l’autor. Està construït amb ele-
ments de bronze i la part superior 
amb fibra de vidre acolorida. En-
tre la superior i la inferior, uns dolls 
d’aigua, simulen les cordes que fa-
bricaven els corders. Es va situar 
en la plaça Hort dels Corders al 
costat del carrer dedicat a Amadeu 
de Savoia rei que, amb la seva do-
nació, va fer possible que el gremi 
dels corders poguera concórrer a 
la subhasta que, en ocasió de les 

lleis desamortitzadores, van obligar l’Ajuntament a alienar aquells terrenys.

JUAN B. GARCÍA RIPOLLÉS va néixer en la plaça del Forn d’Alzira el 
4 de setembre de 1932, encara que sempre s’ha sentit de Castelló i, més 
concretament, del barri de la Guinea. Quan tenia divuit anys havia iniciat 
la seva vida laboral, com a pintor de parets. Compartia el treball amb la 
seva assistència a classes nocturnes en l’Acadèmia Activa, però la seva 
vocació era la d’arribar a ser un gran pintor artístic; d’aquí ve que, des del 
primer moment, dedicara molt temps al coneixement dels grans pintors i, 
així mateix, era habitual veure’l pintar, al natural, en diferents punts de la 
ciutat, com la platja del Pinar, fins i tot en ple estiu i amb els seus banyistes.

Ripollés sempre va tenir facilitat per a tenir molts admiradors i la valentia 
de pintar envoltat d’espectadors. Quan va poder, va marxar a la capital de 
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França, amb la finalitat de treballar i poder ampliar els seus coneixements 
artístics en museus i tallers parisencs.

Juan sempre ha estat una persona generosa i, sobretot, molt generós 
amb els seus amics. Estima l’amor per sobre de tot. Treballa molt més que 
ningú i es cuida millor del que sembla. Ha exposat a tot el món i, cosa que 
és més difícil, ha aconseguit gaudir expressant el que sent, tal com ho veu i li 
agrada. Ha aconseguit exposar on ha volgut i les seves obres escultòriques 
són molt més visibles, perquè poden estar en ple carrer i formen part del pai-
satge urbà del món sencer.

REI EN JAUME I D’ARAGÓ. Escultura en bronze de l’es-
cultor José Viciano, situada sobre el monument projectat per 
l’arquitecte Godofredo Ros de Ursinos. Es va inaugurar l’any 
1897. Estava situada en la llavors plaça Nova, envoltada d’una 
tanca de ferro forjat. A conseqüència de les diferents remodela-
cions urbanístiques, s’ha canviat la seva ubicació inicial en tres 
ocasions.

EL REI EN JAUME  és conegut en la història com el Conque-
ridor, va néixer a Montpeller en 1208 i va morir a València l’any 
1276. A més de rei d’Aragó, va ser comte de Barcelona, rei de 
Mallorca i de València i senyor de Montpeller. Era fill de Pere II 
d’Aragó i de Maria de Montpeller i es va cenyir la corona arago-
nesa a l’edat de cinc anys després de la mort del seu pare en 
1213 durant la batalla de Muret. Va aconseguir prendre per als 
cristians les terres situades en la costa mediterrània; expulsar 
als pirates que navegaven per la Mar Mediterrània, conquistar 
l’arxipèlag Balear i la ciutat de Mallorca, que va poder prendre al desembre 
del 1229, després de la batalla de Portopí. Després d’aquella conquesta va 
decidir prendre València, amb la finalitat d’integrar-la a la Corona d’Aragó. 
Després de la victòria va voler organitzar, sense aconseguir-ho, una croada 
a Terra Santa.

Era un home amb major cultura del que solia ser habitual durant l’Edat 
mitjana. Al nom de Conqueridor amb el qual se’l coneix, alguns historiadors 
han unit també, el de les dones que va aconseguir enamorar, de tal manera 
que el papa Climent IV va criticar la seva conducta dient que no comprenia 
com, un personatge que havia guanyat tantes batalles, no va poder vèncer 
la del pecat de la carn.

CONTRABAIX POÈTIC. Escultura en acers inoxidable l’autor de la qual 
és Pere Ribera, en la qual combina elements realistes i surrealistes. Està si-
tuada a la cantonada de la plaça de la Pau, amb el carrer de Ximénez des de 
l’any 2010, al costat del Teatre Principal.

EL TEATRE PRINCIPAL de Castelló de la Plana es va construir sobre el 
solar de 1700 m² que constituïa l’antic hort de Cisternes, entre l’últim trimestre 
de l’any 1890 i el mes de gener de 1894, d’acord amb el projecte redactat 
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per l’arquitecte Godofredo Ros de Ursinos, 
que es va inspirar en el Teatre de la Comè-
dia de Madrid. Va ser inaugurat el dijous 15 
de febrer de 1894, és a dir: fa avui 129 anys, 
per la companyia Elías que va representar la 
sarsuela «El Ángel Guardián».

El Teatre Principal de Castelló ocupa 
tota l’illa de cases compresa entre la plaça 
de la Pau i els carrers de Ximénez, Herre-
ro i Moyano. La façana principal, de setze 
metres d’alçaria, disposa de tres portes amb 
elements de l’arquitectura grecoromana per 
la qual accedeix el públic amb localitats de 
platea, llotges i primers pisos. Sobre elles, 
un balcó dotat de balustrada i tres portes, 
la central emmarcada entre dues columnes 

jòniques. L’edifici es remata amb un frontó en el qual figura l’any de la seva 
inauguració, sustentat per les columnes i dues pilastres toscanes.

EL PENSADOR. Escultura en bronze de Juan Ripollés, situada 
l’any 2010 en l’avinguda del Rei en Jaume, cruïlla amb el carrer Colón.

EMPLAÇAMENT DE L’ANTIGA FIRA L’emplaçament on es tro-
ba l’escultura de l’artista Juan Ripollés era utilitzat a principis del 
segle XX per a la instal·lació de les dues fires d’atraccions que es 
muntaven a la nostra ciutat. Tant la de Tots Sants com la de les 
festes de la Magdalena, utilitzaven est emplaçament, d’aquí ve que 
el tram final de l’actual carrer de Colón, fora denominat carrer de 
la Fira. Amb el creixement de la ciutat, va anar resultant insuficient 
aquell petit recinte, per la qual cosa l’ajuntament va decidir traslla-
dar totes dues fires al passeig de cotxes del parc de Ribalta. Amb 
l’expropiació d’unes cases que condicionaven la projectada avin-
guda del Rei en Jaume, va desaparèixer aquell petit carrer que va 
passar a formar part de la nova avinguda.

DOLÇAINERS. Escultura en bronze, obra de Vicente Varella, 
com a homenatge als instruments tradicionals de la dolçaina i el tabalet. El 
conjunt està format per una dona amb dolçaina, un home, així mateix tocant 
la dolçaina i un xiquet amb el tradicional tabalet de les terres valencianes. 
Està situat en l’avinguda del Rei en Jaume, en la zona coneguda com l’Olive-
ra des de l’any 2008.

VICENT VARELLA I BELTRÁN és un artista natural de Castelló, on va 
néixer l’any 1951. Va començar a pintar i modelar en la dècada dels anys 
setanta del passat segle. És professor d’Educació General Bàsica. Va cur-
sar estudis a l’Escola Superior de Belles Arts de Sant Carles de València. 
Llicenciat en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València. Profes-
sor de dibuix de l’IES Vicent Sos Baynat de la seva ciutat natal. Així mateix, 
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professor de dibuix i pintura de l’Associació 
Escola d’Arts i Oficis de Castelló. També vi-
cesecretari de la Junta Rectora del Museu 
d’Art Contemporani Vicente Aguilera i Cerni 
de Vilafamés. Les seves obres poden ser 
admirades en la capella del cementiri muni-
cipal, a l’ajuntament de Castelló i a l’ajunta-
ment de les Coves de Vinromà. Ha partici-
pat en nombroses exposicions col·lectives 
i una vintena de mostres individuals.

EL LLAURADOR. Escultura en bronze 
l’autor de la qual és José Luís Cohomonte, 
col·locada en la plaça de Fadrell en 1970, 
encara que no al mateix lloc on ara es troba, 
ja que, a conseqüència de la remodelació 
d’esta plaça, en construir-se l’aparcament 
de residents, es va canviar la seva ubicació 
l’any 1993.

JOSÉ LUÍS ALONSO COHOMONTE, és 
un escultor nascut a Benavente l’any 1932. 
Va cursar estudis a l’Escola de Belles Arts 
de Sant Ferran. En acabar, va ser professor 
de dibuix en el col·legi Verge de la Vega 
de la seva població natal. En 1960 va ser 
triat per a representar a Espanya en la Bien-
nal d’Art Sacre de Salzburg, i obtingué la 
medalla d’or en escultura. Va participar un 
any més tard en la Biennal de París i va ser 
seleccionat per a exposar en el Palau de 
Belles Arts de Brussel·les. A partir de 1963 
va impartir classes de dibuix en l’Institut La-
boral d’Atocha. A partir de 1963 va exposar 
les seves obres a Madrid, la Haia, Ruan, 
Nova York, Mèxic i Paris. Entre 1986 i 2000 
va ser professor de l’Escola de Belles Arts 
i Oficis de Zamora i en la Facultat de Be-
lles Arts de la Universitat de Salamanca. En 
2021 va rebre el Premi Castella i Lleó de les 
Arts.

LA PANDEROLA. Original obra en fe-
rro esmaltat, construïda sota la direcció del 
funcionari municipal Felipe Fauvell, en ho-
menatge al tramvia de vapor de via estreta, conegut popularment com la 
Panderola, situada al carrer d’Herrero, al costat del carrer del Mestre Bretó, 
des de l’any 2009.
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TRAJECTE URBÀ DE LA PANDEROLA El denominat tramvia de vapor del 
Grau de Castelló a Onda, més conegut com la Panderola, era un tren de via 
estreta que, fent honor a la seva condició de tramvia, passava pel centre de 
les poblacions. En el cas de la capital de la Plana, tenia l’estació principal en 
el Grau, en els terrenys on es troba l’actual parc de la Panderola. Després de 
circular per l’avinguda dels Germans Bou, es dirigia al marge esquerre per 
una via única, esperant el tren que arribava en direcció contrària, en un espai 
de doble via. Continuava la seva marxa després, per a arribar a l’estació situa-
da en l’actual plaça de Borrull. Des d’allí, es dirigia al conegut com a «apeade-
ro» de la plaça de la Pau, pel carrer Escultor Viciano. Des de la cèntrica plaça, 
continuava viatge a través dels carrers Pelayo del Castillo i Herrero.

A RÀDIO CASTELLÓ. Obra de Marcelo 
Díaz. Va ser col·locada l’any 2002, en home-
natge a la recordada emissora de ràdio EAJ 14 
Ràdio Castelló, que va estar situada al carrer 
Moyano, cantonada amb el carrer Ximénez, al 
costat de l’edifici del Teatre Principal, en el pri-
mer pis del qual, van estar emplaçats aquells 
primers estudis radiofònics castellonencs. 
L’escultura, encara que no és figurativa, està 
inspirada en elements propis de la radiodifusió.

PRIMERA EMISSORA DE RÀDIO A CASTELLÓ. Durant molts anys, la 
major part dels castellonencs degueren pensar que només podia existir una 
emissora de ràdio en cada província, ja que tots sintonitzaven Ràdio Castelló. 
El que ningú comprenia era per què els seus estudis estaven situats en el 
mateix edifici del Teatre Principal. A través d’una petita escala situada en la 
part posterior del bell edifici, ascendia diàriament el seu director Emilio Pérez 
González, també locutors amb veus increïbles, com Crescencio López del 
Pozo, més conegut com a Chencho, Carmen Alcón, Maruja Oliveras, Pepe 
Catalá o Víctor Agramunt. Tècnics com Batiste Jornet o programadors com 
Loren. De tant en tant, en aquell petit estudi, Vicente Castelló popular creador 
de Cuc i Peret, era ovacionat per algun grup de nens, que treien el cap a la 
finestra per a veure passar a la Panderola, quan el seu xiulet ressonava en les 

antigues instal·lacions.

XIQUETS AMB PARDAL, bronze de Jose 
Miguel Más Valls amb imatge de dos xiquets, 
col·locat l’any 2002 en el centre de la plaça de 
les Escoles Pies.

LA PLAÇA DE LES ESCOLES PIES deu el 
seu nom a l’edifici més notable amb façana 
principal a ella; és a dir, el Col·legi dels Esco-
lapis. L’existència d’este col·legi a Castelló va 
començar a forjar-se després de la inaugura-
ció del situat a València, encara que per falta 
dels fons necessaris, no va ser possible fins 
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que Joan Cardona Vives va donar part dels seus béns per a este fi, l’any 
1897. Tan interessat estava l’il·lustre castellonenc que el primer local en què 
va pensar va ser la seva pròpia casa del carrer Cavallers. A partir de llavors 
van començar les obres que van finalitzar l’últim dia d’octubre de l’any 1900. 
D’acord amb l’escriptura de data 18 de juny de 1919, el solar tenia una su-
perfície de 3.074,78 metres quadrats. Malgrat això, amb posterioritat es va 
ampliar amb l’adquisició d’altres dos immobles. En l’actualitat, la propietat 
de l’immoble destinat a la docència, pertany al bisbat de Sogorb–Castelló i 
l’usdefruit a l’Escola Pia.

PAPALLONES. Esta escultura de Manolo Valdés 
va ser col·locada l’any 2020 en l’avinguda del Rei en 
Jaume, al costat de l’Institut Francesc Ribalta, a l’altura 
del carrer Rosell, gràcies a la donació que va fer la Fun-
dació Hortensia Herrero a Castelló a la fi de l’any 2017. 
És una obra que supera les set tones i que va formar 
part d’una exposició a la Ciutat de les Arts i les Ciències 
de València i, així mateix, en la plaça Vendôme de París.

 
MANOLO VALDÉS BLASCO va néixer el vuit de 

març 1942 a València. Es va formar artísticament, entre 1957 i 1959, en l’Es-
cola de Belles Arts de Sant Carles de la seva ciutat natal. En 1962 va exposar 
per primera vegada individualment, en la Galeria Nebli de Madrid. A partir de 
llavors, va formar part del Grup Estampa Popular, al costat de Gorris, Juan A. 
Toledo i Rafael Solbes. Dos anys més tard es va integrar en l’Equip Crònica. 
En morir Rafael Solbes, va començar la seva carrera en solitari. Després de 
vint anys d’intens treball, va exposar escultures i pintura en la Gale-
ria Maeght de Barcelona l’any 1982. Amb l’escultura, cada vegada 
més important en la seva obra, va elaborar peces en fusta, metalls 
i pedra natural. Després d’un centenar d’exposicions col·lectives i 
individuals, en 1989 va traslladar la seva residència a Nova York, 
ciutat que va influir de manera notable en la seva obra. En 2002 va 
presentar una exposició en el Museu Guggenheim de Bilbao. En 
2003, la seva escultura La Dama del Manzanares de 13 metres d’alt, 
va ser situada a la Ciutat Lineal del Manzanares de Madrid. En 2005 
va realitzar el conjunt escultòric Asturones amb destinació a Oviedo. 
Va ser guardonat amb els premis Lissone i Biella a Milà l’any 1979. 
Medalla de plata en la Biennal de Tòquio. Premi d’Art Bridgestone 
a Lisboa. Premi Nacional d’Arts Plàstiques. Premi Alfons Roig de 
València. Premi de Belles Arts d’Espanya. Medalla de la Biennal de 
Bagdad i així mateix, condecorat amb l’orde d’Andrés Bello a Ve-
neçuela.

AL MENAORET. Escultura de l’artista Álvaro Falomir, situada en la plaça 
de l’Hort dels  Corders l’any 1986, en homenatge als nens que ajudaven els 
corders, en el llavors hort dels corders, llavors propietat de l’Ajuntament. Grà-
cies al rei Amadeu I de Savoia, el Gremi de Corders va poder adquirir aquells 
terrenys i continuar amb la seva professió, malgrat estar licitada la seva ven-
da en pública subhasta.
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A mesura que, en la nova població del pla, augmentava el nombre de 
veïns, va ser necessari crear noves zones residencials amb les quals dis-
posar dels solars necessaris per a una ciutat que, a causa del seu constant 
creixement, necessitava habitatges i edificis públics per a dotar-la dels ser-
veis imprescindibles. Van néixer així el Raval de Sant Fèlix en la zona nord 
de la ciutat i el de la Trinitat, situat al sud. Al mateix temps, l’antic camí Real, 
en convertir-se en carretera nacional que unia València amb Barcelona, va 
aconseguir que els barris situats al nord i sud de la població, necessitaren una 
sèrie d’activitats al servei dels vehicles que circulaven per aquella important via 
de circulació. A l’efecte del treball objecte del nostre llibret, considerem eixam-
ples, als ravals que envoltaven les zones més cèntriques de la ciutat, fins a 
mitjan passat segle. Els seus límits podrien ser: pel nord el Riu Sec, pel sud, els 
terrenys de l’antic convent i posteriorment caserna de Sant Francesc, per l’est, 
el llit de la Séquia Major i per l’oest, les vies del ferrocarril, llavors autèntiques 
barreres urbanístiques. Párrafo ilustrado con: una foto de la muralla liberal

ESCULTURES EN ELS EIXAMPLES

XIQUET JUGANT AMB AIGUA. Escultura en bronze de Marcos Ca-
parrós Durán, col·locada l’any 2002 a la plaça 
de la Muralla Liberal, al costat d’una resta de la 
muralla situada en el carrer de Rafalafena.

MARCOS CAPARRÓS DURÁN  és un artis-
ta interessat a expressar tot el que sent, a tra-
vés de distintes fórmules que van des de la pin-
tura o l’escultura fins a la dansa o l’escriptura. 
Sol crear a partir de sentiments, com el plaer o 
l’harmonia de les formes. Se sent motivat per 
sentiments com l’amor a la vida en qualsevol de 
les seves manifestacions. Vol ser un artista lliu-
re, sense els lligams propis d’una ciència, que 
poc o res té a veure amb l’art.



123ARTICLES

CAP DE BOU DE LÍDIA, obra en bronze 
de José Viciano, situat en la façana principal de 
la plaça de bous, sobre la Porta Gran de l’avin-
guda de Pérez Galdós.

 JOSÉ VICIANO MARTÍ va ser un escul-
tor que va néixer a Castelló de la Plana l’any 
1855. Era el major de tres germans, coneguts a 
la ciutat com els «santeros». Una vegada finalit-
zats els seus estudis primaris, es va traslladar a 
València, per a continuar en la Reial Acadèmia 
d’Arts i, així mateix, treballar en el taller de Mo-
dest Pastor. L’obra de José Viciano sobresor-
tia d’altres estudiants per la seva meticulositat 
i realisme. La seva fama va transcendir a altres 
localitats i pogué dur a terme obres com el Nat-
zaré de 1894, amb destinació a Plasència. A la seva ciutat natal va realitzar 
la peanya de la Mare de Déu del Lledó, el medalló de bronze situat sobre la 
porta gran de la plaça de bous i, sobretot, l’escultura del rei en Jaume, de 
l’any 1887, emplaçada sobre el monument dissenyat per l’escultor Godofre-
do Ros de Ursinos que es va situar en la plaça Nova, en l’actualitat avinguda 
del Rei en Jaume. Va obtenir la segona i tercera medalla en les exposicions 
nacionals d’Escultura, els anys 1895 i 1892. Durant els seus últims anys com 
a escultor, tant José com els seus germans, es van dedicar, de manera es-
pecial, a la decoració d’interiors en labors més pròpies d’ebenistes.

SAN FÈLIX. Escultura en bronze, con la imatge de Sant Fèlix de 
Cantalici, obra de Carlos Vento, situada en 2005, al costat de la façana 
sud de l’església de la Sagrada Família.

ESGLÉSIA DE LA SAGRADA FAMÍLIA. A la fi del segle XIX, finalit-
zades les guerres carlistes i amb el cultiu dels cítrics, Castelló va ex-
perimentar un important progrés econòmic, amb la qual cosa va aug-
mentar la població i es van considerar necessaris nous llocs de culte, 
entre ells, una parròquia que va poder construir-se, gràcies al llegat de 
l’il·lustre castellonencs Joan Cardona Vives, qui va encarregar el seu 
projecte a l’arquitecte Godofredo Ros de Ursinos. Les obres van co-
mençar en 1896 i van finalitzar en 1900. D’esta parròquia es van enca-
rregar els frares caputxins, d’ací ve que fora i continue sent coneguda 
popularment, com l’església dels Frares.

La seva planta és rectangular i posseeix tres naus en estil neoromà-
nic, encara que el seu exterior és mudèjar, destacant els seus arcs apuntats 
i decoració modernista, pròpia de principis del segle XX. Tot el sòcol és de 
pedra de Borriol amb contraforts. El seu particular campanar, dotat de quatre 
campanes, està separat de la construcció principal i disposa d’una particular 
coberta formada per peces metàl·liques en forma d’escates.

SERÉ. Escultura en bronze, amb la imatge d’un vigilant, en record 
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d’aquells empleats municipals que solien existir als nostres carrers, 
fins a mitjan segle XX. El seu autor és Carlos Vento i està situada al 
carrer Navarra, cantonada amb Bayer.

SERENS, FARONERS O VIGILANTS. Eren uns empleats dels ajun-
taments grans. Estaven encarregats de vigilar els carrers i mantenir 
l’enllumenat públic. Amb el temps van fer altres funcions, com obrir 
les portes de veïns i informar de l’hora i el temps, al crit de: Les dotze 
en punt i serè! Solien anar armats amb una espècie de petita llança 
acabada en esmolada punta metàl·lica, denominada pica. En algunes 
poblacions utilitzaven xiulets per a fer sonar en cas d’alarma, d’acord 
amb uns determinats tocs. Si bé la seva primera obligació era la de 
cuidar de l’enllumenat públic, després se’ls va exigir un recorregut al 
qual havien de protegir de robatoris, assalts i fins i tot de les disputes 
que pogueren ocórrer a l’interior dels habitatges. Per a això, solien 
utilitzar uniforme de color blau i gorra de plat. El cos de serens va ser 
obligatori a mitjan segle XVIII, en totes les capitals de província.

NA VIOLANT. Bust en bronze, situat des de 1988 en la plaça del 
mateix nom l’autor de la qual és L. Gómez.

NA VIOLANT D’HONGRIA fou la segona esposa del rei Jaume I 
d’Aragó, però la primera que va tenir el regne cristià de València i, 
per tant, podem considerar-la també, la primera reina de les terres 
castellonenques. Violant d’Hongria pertanyia a la dinastia dels Ar-
pad, primera casa reial del país magiar que es va mantenir al capda-
vant dels hongaresos, al llarg de tres segles, és a dir: des de la seva 
instauració durant l’any 1000 de la nostra era, fins al catorze de gener 
del 1301 quan va morir el rei Andreu III el Venecià, últim descendent 

home d’aquella estirp. La princesa na Violant era l’única filla del matrimoni 
format per Andreu II d’Hongria i la princesa Violant, d’origen francès. Va 
néixer l’any 1219 i va rebre fins a la mort de la seva mare durant 1233, una 
educació pròpia del país gal. Ja òrfena de mare, va romandre en la cort 
hongaresa durant dos anys, en els quals el seu pare va iniciar contactes 
amb el Regne d’Aragó, perquè la seva filla contraguera matrimoni amb el 
rei Jaume I a qui ja li havia estat anul·lat el seu primer matrimoni. Segons les 
cròniques de l’època, els dos joves es van enamorar durant la primera tro-
bada que van tenir, per la qual cosa el dia8 de setembre de l’any 1235 van 
contreure matrimoni a Barcelona. D’aquella unió van néixer les princeses 
Violant, Constança, Sanxa, Maria, Isabel i Leonor. El primogènit Pere, nas-
cut a València l’any 1240, va succeir el seu pare en morir este el dia 27de 
juliol de 1275. La resta d’homes van ser: Jaume, Ferran i Sanx; este últim va 
ser arquebisbe de Toledo. Malgrat els seus freqüents embarassos i escas-
sa salut, està provat que na Violant d’Hongria continuava sent reina quan 
el seu espòs va signar el document del 8 de setembre de 1251 a Lleida, 
en el qual autoritzava el trasllat al pla, als seus súbdits que habitaven en el 
poblat existent en els voltants del Castell Vell i de l’ermita de la Magdalena. 
La reina Violant d’Hongria, va morir el dia 12 d’octubre de l’any 1251 en el 
monestir de Santa Maria de Salas d’Osca.
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DOLÇAINERS. Conjunt escultòric format per una dona, un home i un 
nen, tocant les tradicionals dolçaines i tabalet. L’autor de l’obra en bronze és 
Vicente Varella i està col·locada en la zona més al nord de l’avinguda del Rei 
en Jaume des de l’any 2008.

AL-LEGORIA, imatge no figurativa d’autor desconegut, instal·lada 
en la plaça de Na Violant d’Hongria des de finals del passat segle; en 
concret, l’any 1988.

MURAL CERÀMIC SOBRE LA FUNDACIÓ DE CASTELLÓ. A més 
del bust de Na Violant i l’escultura no figurativa titulada Al·legoria, en 
esta plaça existeix un mural de taulells l’autor dels quals és el ceramis-
ta Rafal Guallart Ramos que mesura deu metres de longitud per dos 
metres i quaranta centímetres d’altura, situat al costat de la façana oest 
de l’església de Sant Vicent Ferrer. El magnífic mural es refereix a la 
fundació de Castelló i la devoció castellonenques a la Mare de Déu del 
Lledó. Així mateix fa al·lusió a la Carta de Poblament de la nostra ciutat. 
També recorda l’aparició de la Verge a Petot, al rei Conqueridor com-
batent els musulmans. Té els escuts de Nuno Saç del Roselló i Pere 
de Portugal, així com una escena del matrimoni d’en Jaume d’Aragó, 
els escuts de tots dos cònjuges, una escena del rei Jaume I lliurant la 
Carta de poblament, el trasllat del Castell Vell al pla amb la romeria de les 
canyes. Este mural formava part d’un conjunt situat en la plaça de Fadrell, 
abans de la seva reforma, en el qual també existia l’escultura del llaurador, 
actualment situada en aquella plaça.

MATERNITAT. Escultura en bronze, sobre una base 
de formigó, obra de Charo Pons. Fou col·locada l’any 1995 
en la vorera dels números parells del carrer Herrero; en 
concreto, en les proximitats de l’Hotel Intur.

DOMINGO HERRERO SEBASTIÁN va nàixer a Titai-
gües (València) el 17 de juliol de l’any 1821. En contraure 
matrimoni amb una castellonenca, va residir la major part 
de la seva vida en la capital de la Plana. Es va llicenciar en 
Dret, Filosofia i Matemàtiques en la Universitat de Valèn-
cia, ocupant la càtedra de Matemàtiques en l’institut situat 
en la plaça de Santa Clara de Castelló, entre 1846 i 1892. 
Sempre va ser monàrquic i partidari de la Restauració. Gran impulsor del 
Teatre Principal i, així mateix del Parc de Ribalta. Entre abril de 1876 i febrer 
de 1877, va presidir com a alcalde l’ajuntament de Castelló. Així mateix, va 
ser nomenat diputat per Castelló en les eleccions generals de l’any 1879. 
Durant els seus últims cursos com a professor va dirigir l’antic Institut d’En-
senyament Mitjà. Va morir a Castelló, el primer dia de setembre de l’any 1895.

DONA AMB CÀNTIR. Bronze original de Carlos Vento, situada en el 
final del carrer Sanahuja des de l’any 2004.

CARLOS VENTO és un escultor natural de Sant Sebastià. Guanyador 
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d’un bon nombre de concursos dels quals es 
van convocar amb motiu del Pla d’Embelliment 
de la ciutat de Castelló. Va treballar a partir dels 
catorze anys com a aprenent, en el taller de son 
pare que era professor de l’Escola d’Art Mira-
concha de la capital guipuscoana. En la dèca-
da dels setanta del passat segle es va traslla-
dar a Madrid per a ampliar estudis de dibuix i 
escultura. Va ser durant la dècada dels vuitan-
ta, quan va recalar a la nostra ciutat.

Entre els concursos dels quals va resultar 
guanyador, es troben: l’escultura situada en la 
rotonda de la Ronda de Circumval·lació, cruïlla 
ament amb l’avinguda dels Germans Bou, da-
vant de la Cambra de Comerç dedicada al déu 

Mercuri. Així mateix, la titulada Nens amb pardal, situada en la plaça de l’Es-
cola Pia, la del carrer Sanahuja: Dona amb càntir, la Mestressa situada en el 
passatge de José García, la titulada Ofrena de Flors, en el passeig de Lledó, 
la dedicada a Sant Fèlix al costat de l’església de la Sagrada Família, el serè 
del carrer Navarra i, sobretot, les que s’han fet més populars, les situades 
sobre un banc de l’avinguda del Rei en Jaume, en la qual un avi llegeix un 
llibre a la seva neta i la del pintor Juan Manuel Salas, situada al costat de la 
Cocatedral.

XIQUETS AMB PARDAL. Escultura en bronze, obra de l’escultor Carlos 
Vento, situada en la plaça de l’Escola Pia l’any 2002. Representa un nen que 
manté un ocellet entre les seves mans, amb la suficient força perquè no es-
capi, però sense fer-li mal.

LA plaça DE L’ESCOLA PIA no sempre es va denominar així l’espai si-
tuat entre els carrers Farmacèutic Ramos i Menéndez i Pelayo de Castelló. 
Abans que es construïra el col·legi de l’Escola Pia, aquell espai es coneixia 
com el pla o Secà del Clavellí. Amb posterioritat va rebre el nom de plaça 

del Progrés i plaça del Mestre Giner. En 1936 
se li va donar el nom de plaça de Carles Marx, 
encara que a partir de la construcció de l’edifi-
ci de l’Escola Pia, gràcies a la donació que va 
fer a este efecte, l’il·lustre castellonenc Joan 
Cardona Vives, popularment ja era coneguda 
amb el seu actual nom de plaça de l’Escola 
Pia. La seva benedicció va tenir lloc l’any 1900.

BUFANÚVOLS. Escultura amb el tema 
d’un dels protagonistes de Tombatossals, obra 
de Melchor Zapata, col·locada l’any 2010 en el 
Pau Lledó.

BUFANÚVOLS, és l’heroi mitològic creat 
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per l’autor de Tombatossals, del qual depenia la meteorologia. Amb la seva 
potència en bufar, aconseguia que els núvols pogueren situar-se on més 
convenien per als interessos d’aquells avantpassats nostres.

TOMBATOSSALS. Escultura de Melchor 
Zapata que té una gran popularitat des que 
va ser col·locada. La seva gran grandària per-
met el pas de vianants entre les cames del ge-
gant protagonista de l’obra de Josep Pascual 
i Tomás. Està situada en l’avinguda del Lledó, 
al costat del carrer Maria Rosa Molas. Va ser 
col·locada l’any 2008.

 MELCHOR ZAPATA artista nascut en la 
sevillana ciutat d’Alcolea del Río, l’any 1946, va 
cursar estudis artístics a Lleida. Va començar 
cridant-li l’atenció l’expressionisme i sempre va 
beure en la font del mestre de mestres Francis-
co Goya y Lucientes; encara que confessa no 
deixar-se portar per res ni per ningú. A Castelló 
va començar a exposar pintura dotada d’una 
gran personalitat, però durant els últims anys, nombroses escultures també 
han deixat constància del seu art. Amb elles ha triat metalls per a expressar 
les seves emocions, en escultures de gran grandària que podem admirar en 
diferents punts de la ciutat, a través dels personatges sorgits de la imagina-
ció de l’autor de Tombatossals i, així mateix, en obres d’extraordinària sensi-
bilitat, com la seva maternitat, situada en la plaça de l’Herba o el toro que es 
va col·locar en la plaça d’Espanya, al costat del Parc de Ribalta.

ARRANCAPINS. En el denominat PAI Lle-
dó, està situada esta escultura de Melchor Za-
pata, executada amb acer, des de l’any 2010, 
inspirada en un dels amics de l’heroi mitològic 
Tombatossals.

ARRANCAPINS Este personatge de la 
mitologia castellonenca era un dels amics de 
Tombatossals, al costat del Rei Barbut o Bufa-
núvols, entre altres. Habitava en la Cova de les 
Meravelles. Arrancapins era el forçut de Tom-
batossals, segons en el llibre de Josep Pasqual 
Tirado publicat a Castelló l’any 1930. L’escultu-
ra d’este heroi mitològic li va anar encarregada 
a l’artista andalús Melchor Zapata, per a com-
memorar el 750 aniversari de la fundació de la 
ciutat; en ella, Arrancapins es mostra agenollat 
enfront del pi que pretén arrencar, davant la mi-
rada de Tombatossals.
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HA CAIGUT LA LLET, és el títol d’este conjunt de l’escultor 
Jere, situat en la plaça del Doctor Marañón, en les proximitats on 
existien les antigues vaqueries. Va ser col·locat l’any 2009.

JOSÉ MANUEL GARCÍA CERVERÓ, artísticament conegut 
com Jere, és un pintor i escultor nascut a Faura (València) l’any 
1950. La seva obra escultòrica la va iniciar en el món del toro. 
Amb posterioritat ha anat evolucionant cap a temes basats en 
el costumisme i, fonamentalment, en els esports autòctons de la 
nostra comunitat, molt especialment la pilota valenciana. Es de-
fineix com a autodidacta, clàssic i figuratiu en el que concerneix 
el seu concepte d’art. El preocupa fonamentalment el moviment i 
l’estudi anatòmic de la figura humana. Els seus antecedents hau-
rien de buscar-se en els escultors clàssics, encara que els seus 
models, adopten molt més dinamisme.

CAVALLS MUSICALS. L’any 2009 es va col·locar este 
conjunt format per dos cavalls, amb alguns detalls relacio-
nats amb instruments musicals, obra de l’escultora Agusti-
na Ortega als voltants de l’Auditori i Palau de Congressos.

AGUSTINA ORTEGA VALLEZ és una reconeguda ar-
tista castellonenca a la qual se li va adjudicar un concurs 
licitat amb la finalitat de col·locar un conjunt, esculpit en 
bronze, al Parc de l’Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló l’any 2009. L’obra d’Agustina Ortega porta per tí-
tol «Cavalls musicals» i la seva imatge és la d’una egua i 
un poltre que tenen integrats en els seus cossos sengles 

instruments musicals. La mare té una altura de 2,75 metres i el seu fill 1,80. 
Segons la seva autora, es tracta d’una maternitat. La mare porta un contra-
baix i el seu fill una lira. Agustina Ortega és de formació autodidacta. Ha ex-
posat els seus quadres, escultures i gravats a Castelló, Valladolid, Marbella 
i Girona. També a Dinamarca, Alemanya, Bèlgica, Miami, Holanda i els EUA. 
Agustina Ortega té obra en el Museu de les Amèriques de Miami.

PEROT DE GRANYANA, és una de les 
obres emblemàtiques de l’escultor Joan Baptis-
ta Adsuara. Esculpida en pedra calcària, està 
formada per dos bous i un llaurador. Encarna 
la tradició de la troballa de la Verge del Lledó 
per l’agricultor Perot de Granyana. Està situa-
da, des de l’any 1958 en el Passeig de Lledó.

LA SANTA TROBALLA. Segons la tradició, 
l’any 1366 quan l’agricultor Perot de Granyana 
es trobava llaurant un hort de la seva propietat, 
els seus bous es van quedar parats sota un lle-
doner en trobar un obstacle. Al principi, Perot 
no va fer cas dels bous i va intentar aixecar-los, 
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però van tornar a prostrar-se davant l’arbre. El 
llaurador, estranyat, es va posar a buscar l’obs-
tacle i va recollir el que al principi semblava una 
pedra. No obstant això, en observar-la detingu-
dament es va adonar que, si bé semblava una 
pedra, també poguera tractar-se d’una petita 
imatge llaurada en pedra blanca, que sembla-
va una dona orant d’uns sis centímetres. Aque-
lla situació es va repetir, però davant la insis-
tència de Perot, els membres del Consell de 
la ciutat en ple, el van acompanyar a l’hort. El 
miracle es va consumar. Perot i el Consell van 
trobar la figura envoltada d’àngels. El Consell 
va prendre aquell mateix dia la decisió d’edi-
ficar una ermita en el lloc de la santa troballa. 
Des d’aquell mateix any 1366, la petita imatge 
i el temple construït, van passar a ser objecte de culte pel poble de Castelló.

CARAGOLS. Conjunt en bronze de tres caragols, obra 
de l’escultor Álvaro Falomir, situat a la plaça del Doctor Ma-
rañón l’any 1983.

LA plaça DEL DOCTOR MARAÑÓN A petició dels veïns 
de la zona, el 21 de febrer de l’any 1975, el Ple de l’Excm. 
Ajuntament de Castelló va prendre l’acord per a denominar 
plaça del Doctor Marañón la que s’anava a urbanitzar entre 
el camí de Sant Josep i el carrer Segarra Ribés. Amb pos-
terioritat, es va acordar col·locar-hi una escultura de l’artista 
borriolenc Àlvaro Falomir.

Gregorio Marañón va néixer el 19 de maig de 1887 a Madrid. Des de nen, 
gràcies als contactes de son pare, va mantenir gran relació amb personat-
ges tan il·lustres com: José María de Pereda, Menéndez i Pelayo, Ortega y 
Gasset o Pérez Galdós. Llicenciat en medicina per la Universitat de Madrid, 
va ampliar estudis a Alemanya, on es va especialitzar en endocrinologia. Va 
publicar assajos mèdics sobre la vida sexual, els trastorns tiroidals, nombro-
sos estudis de fisiopatologia, els estats prediabètics i les glàndules suprare-
nals. Va ser catedràtic d’Endocrinologia i fundador de l’Institut de Patologia 
Mèdica, membre de les Reials Acadèmies de la Llengua, de la Història, de 
les Ciències, de Medicina i de les Belles Arts de San Fernando. Va escriure 
nombroses biografies, entre elles: Cajal, el Greco o Lluís Vives. Va morir a 
Madrid el 27 de març del 1960.

EL PRINCIPI DEL FI. Obra d’Andreu Alfaro, situada en el carrer Vall 
d’Uixó, és a dir, l’antiga carretera Nacional 340.

ANDREU ALFARO HERNÀNDEZ va néixer a Godella el cinc d’agost de 
1929 a València i és considerat un dels escultors més importants del segle 
XX. Va ser el crític Vicente Aguilera qui va descobrir les seves aptituds i el 
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va relacionar amb els corrents avantguardistes de l’època. 
La seva afició al dibuix el va portar a Itàlia i, posteriorment a 
Brussel·les l’any 1958. En l’Exposició Universal de la capital 
belga, va conèixer l’obra de Constantin Brâncusi qui, al cos-
tat de Jorge Oteiza i Antoine Pevsner, li van fer veure altres 
camins en el món de l’escultura, sobretot, utilitzant elements 
metàl·lics, com l’alumini i l’acer. Es va convertir en un artista 
de prestigi, després d’intervenir en la Biennal de Venècia en 
1976 i en el Palau de Velázquez de Madrid en 1979, rebent 
guardons com el Premi Nacional d’Arts Plàstiques en 1981. 
En 1990 va potenciar l’ús de la pedra. Va ser premiat per 
la Diputació de València. En 2016 va rebre, a títol pòstum 

la Medalla d’Honor de la Universitat de València i el premi Juli González de 
l’IVAM. Les seves obres es reparteixen pels millors museus del món i, així 
mateix, en les grans ciutats espanyoles.

GIMNASTA. Al costat de la Piscina Pro-
vincial, en la prolongació del carrer Rafalafena, 
està col·locada esta escultura l’autor de la qual 
és Pepe Ribes, des de l’any 2008.

PEPE RIBES és un artista autodidacta que 
ha basat la seva obra en les seves pròpies vivèn-
cies. Per a això va utilitzar diferents llenguatges 
que, amb el pas del temps van anar convergint 
cap a la personalitat que demostra actualment. 
Quant als materials, utilitza els que creu més 
apropiats per a cada ocasió. Des de trossos de 
metall, fibra de carboni o resines. La seva obra 
ha estat exposada en nombrosos països dels 
cinc continents. En totes elles ha deixat mostra 

d’una desbordant inquietud, gran imaginació i preparació acadèmica; però 
també, una sensibilitat extraordinària.

CONFIANÇA. L’any 2010 es va situar esta escultura de José Miguel Más 
en el Bulevard Blasco Ibáñez. Està construïda 
en acer. Té una altura de quatre metres i dis-
posa d’una porta per la qual poden passar els 
vianants.

VICENTE BLASCO IBÁÑEZ va néixer a 
València el 29 de gener de 1867. Des de molt 
jove va començar a participar en política, afi-
liant-se al moviment republicà. Així mateix, va 
fundar i va editar el diari antimonàrquic El Pue-
blo. El seu primer treball literari, La Torre de la 
botella, va ser publicat per Constantí Llombart, 
qui el va editar a l’octubre de 1882 en l’Almanac 
de Lo Rat Penat. Va contreure matrimoni el 18 de 
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novembre del 1891 amb María Blasco del Cacho. Un any més tard va veure 
la llum la seva novel·la La araña negra.

Per les seves activitats relacionades amb la política, va ser condemnat 
a treballs forçosos, encara que una vegada en llibertat, va ser elegit diputat 
pel Partit Republicà, càrrec en el qual va romandre durant el període 1898 
al 1907. Va començar llavors un període de gran activitat literària, encara 
que va aconseguir major popularitat a l’estranger que en el seu propi país. 
Novel·les com La barraca, Cañas y barro, La Catedral o Sangre y arena, van 
ser un gran èxit mundial; però sobretot Los cuatro jinetes del Apocalipsis de 
la qual es van fer diverses pel·lícules de cinema. Va morir a la ciutat francesa 
de Menton el dia 28 de gener de l’any 1928.

OPHIUSA. Escultura de Julia Ares, en acer inoxidable i vidre, forma-
da per un grup de prismes que simbolitzen les Columbretes. Es troba 
en la plaça que porta el nom d’este arxipèlag que forma part del 
terme municipal de Castelló.
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PARC RIBALTA

Quan l’alcalde Ferrer va sorprendre els seus companys de corporació 
amb els plans signats per l’enginyer Luís Alfonso Brull, per a la construcció 
d’uns jardins en el lloc on va estar el cementiri del Calvari, van acordar que es 
diria Parc de Ribalta creient, erròniament, que el famós pintor havia nascut en 
una casa del carrer Enmig de la capital de la Plana. Així mateix, la corporació 
municipal va decidir que, en la plaça principal del citat parc, s’aixecaria una 
escultura en honor del citat artista.

D’altra banda, l’Ajuntament de la capital de la Plana presidit per l’alcalde 
Domingo Herrero, va acordar el deu de febrer de 1877 dur a terme un nou 
passeig que estava situat al costat del de Ribalta, al qual al principi se’l va 
denominar Passeig de l’Albereda. En els dissenys d’esta nova zona enjardi-
nada es podien observar dues grans diagonals que confluïen en una plaça 
de manera ovalada a la qual també arribaven altres andanes que partien dels 
situats en el seu perímetre. La finalitat d’este nou parc era, sobretot, arribar 
des del centre de la ciutat fins a l’estació del ferrocarril a través del que es 
va denominar Andana Central que, juntament amb uns altres que romandrien 
sense pavimentar, deixaven terrenys de forma triangular que en ser tallats 
per la plaça central, es convertien en trapezoidals.

Els terrenys necessaris per als nous jardins, van ser obtinguts a través 
de la corresponent expropiació, si bé va poder arribar-se a un conveni amb 
el comte de Pestagua perquè permutara part de la seva finca, situada en el 
projecte l’autor del qual va ser l’enginyer Luís Alfonso, pel dret a edificar en 
els terrenys també de la seva propietat, encara que situats fora del nou parc.
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Anys més tard, en concret el 1910, l’Ajuntament va aconseguir adquirir 
a la companyia del ferrocarril, mitjançant subhasta, els terrenys que eren 
propietat d’aquella i que formaven part de la carretera que des de Castelló 
arribava fins a Saragossa. A partir de llavors va ser possible la unió del primer 
parc de forma triangular al qual se li va donar en el seu moment el nom de 
Ribalta, amb el de l’Obelisc, quedant el passeig Ribalta de forma molt apro-
ximada a com ara el coneixem, disposant d’esta manera la ciutat, d’un ampli 
recinte, llavors denominat Saló, habitual als jardins de l’època amb la finalitat 
de ser utilitzat per a desfilades i altres esdeveniments. Amb posterioritat, se’n 
va dir andana de cotxes.

Aquell parc, primer en la zona urbana de Castelló, tenia una superfície 
de setanta mil metres quadrats. Amb el pas dels anys es van anar afegint ele-
ments perquè continués sent lloc d’esplai, oci i esbarjo dels castellonencs; 
entre ells, calen assenyalar un bon nombre d’escultures que constitueixen 
per si soles, un perfecte motiu perquè els veïns puguen recordar algun dels 
personatges més il·lustres de la ciutat i també, alguns fets notables de la 
capital de la Plana.

ESCULTURES EN EL PARC DE RIBALTA

EL PINTOR FRANCESC RIBALTA. La més monumental de les 
escultures de l’antic Parc de Ribalta és obra de Joan Baptista Adsua-
ra Ramos. Està situada en el centre de la plaça circular que posseeix 
l’andana pel qual s’accedeix a la Pèrgola. Data de l’any 1926 i va ser 
encarregada a l’il·lustre escultor per ser el nom del nou parc denomi-
nat Ribalta, en creure de manera errònia, que el famós artista havia 
nascut en la capital de la Plana.

FRANCESC RIBALTA va néixer en la població lleidatana de Sol-
sona en 1565. Va començar la seva formació pictòrica a El Escorial 
copiant obres d’artistes que allí van treballar; sobretot, per Cincinato i 
Navarrete. Va instal·lar el seu taller en la capital d’Espanya entre 1585 i 
1598, pintant obres religioses i retrats. En 1599 es va traslladar a la ca-
pital del Túria on va continuar pintant fins a la seva defunció en 1628. 
Entre 1603 va realitzar retaules per a l’església d’Algemesí. Va conti-
nuar en la Capella del Corpus Christi, amb el Retaule de Sant Vicent 

Ferrer. Les seves obres van anar evolucionant cap 
a una major profunditat, influït per Sebastiano del 
Piombo i fent-se la seva entonació més sòbria al 
costat d’Abdón Castañeda. A la nostra província, 
va treballar a Sogorb i Xèrica. A partir de 1625, 
va començar a ressentir-se la seva salut, i morí a 
València l’any 1628.

BOU. En la plaça d’Espanya, just a la canto-
nada sud–oest del parc de Ribalta, prop de l’es-
tany i molt pròxim a la plaça de bous de Castelló, 
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està situada esta escultura l’autor de la qual és Melchor Zapata, construïda 
en acer, col·locada l’any 2008.

L’ESTANY DEL PARC DE RIBALTA. Al juliol de 1914 l’arquitecte munici-
pal Francesc Tomás Traver va presentar a la corporació municipal el projecte 
de l’estany que se li va encarregar construir en la finca que fora propietat del 
Comte de Pestagua. El seu ús estava justificat, d’una banda, per a emmagat-
zemar aigua amb destinació al reg i per una altra, com a element ornamental 
de caràcter romàntic. El projecte va fixar un termini d’execució de sis mesos i 
encara que tenia un pressupost inicial de cinc mil pessetes, amb la construc-
ció del refugi per a ocells i alguns excessos d’obra, el cost total va superar 
les dotze mil. En 1920 es va prendre l’acord de col·locar al voltant del mateix 
una balustrada. Nou anys més tard, tenint en compte el perill que suposava 
no estar barrat, va ser l’arquitecte municipal Francisco Maristany qui va pro-
jectar la balustrada que es va col·locar en 1928, si bé durant aquell període, 
alguns trams van estar protegits amb un clos de fusta.

ARENILLAS. Escultura en bronze l’autora de la qual 
és Maite Saura, situada en el parc de Ribalta, zona del 
carrer Pérez Galdós, davant de la Porta Gran del Cos 
Taurí. Va ser un homenatge als crítics taurins i, sobre tot, 
a qui firmava amb el pseudònim d’«Arenillas», col·locada 
l’any 2001.

JOSÉ MARÍA IGLESIAS, ARENILLAS va néixer en la 
població cacerenya de Coria; no obstant això, la seva 
activitat com a crític taurí es va desenvolupar en la ca-
pital de la Plana, col·laborant amb diferents mitjans de 
comunicació. Arenillas era una persona culta, imparcial i 

gran coneixedor de la tauromàquia, per la qual cosa sempre va gaudir de la 
simpatia i l’afecte de quants el van conèixer. Va morir als vuitanta-tres anys 
d’edat a la nostra ciutat, sent el degà de la informació taurina provincial i 
haver deixat constància dels seus coneixements en el llibre que va publicar 
en 1991 amb el nom de: «Fiesta de Toros en Castelló». Després de la seva 

mort, l’Associació de periodistes taurins va de-
cidir fer-li una escultura en bronze, que li va ser 
encarregada a l’escultora Maite Saura i col·loca-
da davant  de la porta gran de la plaça de bous 
de l’avinguda Pérez Galdós.

OBELISC. En la plaça ovoidal situada al 
parc de Ribalta existeix esta rèplica de l’original 
obelisc projectat per l’arquitecte Tomás Traver i 
que es va erigir en homenatge als castellonencs 
que es van enfrontar durant els dies 7,8 i 9 de 
juliol de l’any 1837 a les tropes de Ramón Ca-
brera, conegut com El Tigre del Maestrat. Aquell 
monòlit va ser demolit durant els altercats previs 
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a la contesa civil 1936–1939. L’existent actualment, és una rèplica de l’origi-
nal i està col·locat en el mateix emplaçament. Va ser projectat per l’arquitecte 
municipal Joaquín Tirado, l’any 1982.

BUST DEL PINTOR CASTELL, situat en la zona del templet del 
parc de Ribalta, obra de l’escultor Joan Baptista Adsuara Ramos.

VICENTE CASTELL DOMÉNECH va néixer el 5 de maig de 1871 a 
Castelló. el número 18 del conegut popularment com «Descarregador», 
és a dir, la plaça de Clavé. Els seus pares eren el solero Vicente Castell 
i Teresa Doménech. Des de molt menut va tenir gran habilitat per al 
dibuix, per la qual cosa va ser admès, com a aprenent, del pintor de 
parets Francisco Avinent qui, en veure els seus treballs, va parlar amb 
l’escultor Viciano i el pintor Carbó. Becat per la Diputació Provincial es 
va matricular en l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València. 
En ser-li prorrogada la beca, es va traslladar a la capital d’Espanya on 
va conèixer l’obra dels grans mestres del Prado i, així mateix, va estu-
diar a l’Escuela de San Fernando. Va continuar estudis a Barcelona, 
Roma i París. En tornar va pintar alguns dels seus més excel·lents re-
trats i olis de grans formats, com el dels Segadors amb el qual va aconseguir 
la tercera medalla en l’Exposició Nacional de Belles Arts. També va exercir la 
docència en el seu estudi situat en el carrer de l’Empedrat, actual Cervantes. 
Per allí van passar nombrosos pintors i escultors provincials. Va contreure 
matrimoni amb Dolores Soliva Calduch i sdl matrimoni van néixer tres fills. Va 
morir el 18 de gener del 1934.

BUST DE FRANCESC TÀRREGA, situat en la zona del templet del 
Passeig de Ribalta, obra en bronze de l’escultor Joan Baptista Adsua-
ra. Any 1910.

FRANCESC TÀRREGA EIXAU va néixer a Vila–real el 21 de no-
vembre de 1852 i va morir a Castelló el 15 de desembre de l’any 1909. 
Sent un nen de poca edat se li va detectar una malaltia ocular, raó per 
la qual, la família es va traslladar a la capital de la Plana. Va ser en 
esta ciutat on va poder escoltar el cec de la Marina, interpretant alguna 
peça a la guitarra, la qual cosa li va donar ànims per a continuar el seu 
camí. Després de cursar estudis de música a Castelló, va continuar a 
València amb el mestre Arcas i Tomás Damas. Va continuar ampliant 
estudis d’harmonia i piano en el Conservatori de Madrid, amb Hernán-
do i Galiana. Sense saber quin instrument li interessava, va tenir ocasió 
de fer un concert en el Teatre Alhambra de Madrid, motiu pel qual va 
decidir dedicar-se per complet a este instrument. Va recórrer les principals 
ciutats europees i a París va causar gran impacte en el públic; però va decidir 
tornar a Espanya i establir-se l’any 1882 a Barcelona, combinant la docència 
amb els concerts. A la Ciutat Comtal va escriure les seves millors obres, entre 
elles: Alboada, Capritx àrab, Dansa mora i, sobretot, nombroses transcrip-
cions per a guitarra  dels millors compositors. Va morir a Barcelona el 15 de 
desembre de 1909, encara que les seves restes reposen en el Cementiri de 
Castelló, gràcies als seus seguidors.
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MONUMENT AL LLEUERO. Monòlit en pe-
dra artificial obra de Marcelo Díaz, col·locat l’any 
1995 al nord del passeig de cotxes del Parc de 
Ribalta. Es tracta d’una donació, a l’Ajuntament 
de la ciutat, que va fer aquell mateix any el Ro-
tary Club de Castelló, com a homenatge als an-
tics guardes de seguretat, coneguts com a lleu-
eros. Es tracta d’un element vertical, executat en 
formigó acolorit, a manera de cos del guarda, 
amb dos elements superiors, simulant els seus 
braços i, entre ells, una esfera que representa el 
seu cap. En la seva part central, l’escultura dis-
posa d’uns barrots creuats en forma d’aspa, que 
simbolitzen la facultat que tenien aquells antics 
funcionaris municipals que estaven encarregats 
de la seguretat als parcs, per a poder denunciar 

els fets que pogueren ser motiu de sanció o, fins i tot, de presó.

ELS LLEUEROS. Castelló comptava en temps antics amb dos boscos o 
pinars: el situat en el Pinar del Grau, encara existent i un altre en la zona sud 
de la ciutat que tenia com a eix el camí ral, posteriorment carretera nacio-
nal València Barcelona i la superfície de la qual era tres vegades superior a 
l’encara existent. En tots dos parcs públics, existien funcionaris municipals 
que procuraven que els usuaris compliren les ordenances municipals, i igual 
que al Parc de Ribalta, estos representants de l’autoritat tractaven d’evitar el 
comportament incívic d’alguns ciutadans. Aquells lleueros que vam conèixer 
fins a mitjan passat segle, portaven uniforme amb una àmplia corretja i una 
xapa identificativa. No anaven armats, però eren persones que coneixien bé 
el seu ofici i van mantenir l’ordre mentre van existir.

DOMINGO HERRERO. Bust en bronze, 
col·locat sobre pedestal de marbre, obra de 
l’escultor Tomás Colón Bauzano, situat al Parc 
de Ribalta, al costat del límit nord de l’estany. Va 
ser instal·lat allí en 1929.

TOMAS COLÓN BAUZANO va néixer a 
Castelló de la Plana el 30 de novembre de 1903. 
Pensionat per la Diputació Provincial, va poder 
dur a terme estudis de Belles Arts a l’Escola 
de Sant Carles de València, en la de San Fer-
nando de Madrid i també va complementar la 
seva formació a Roma. De retorn a Castelló, va 
col·laborar amb Adsuara i, amb posterioritat, va 
continuar els seus viatges d’estudis a Grècia i 
Alemanya. Del seu matrimoni amb María del 
Carmen Bartual, van néixer els seus fills Raúl i 

Yolanda. Esta última, encara que resident a l’Argentina, passa llargues tem-
porades a Castelló.
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Al costat d’Adsuara i Porcar, va formar part, de la comissió per a recu-
perar el patrimoni artístic de la nostra província abans, durant i després de la 
guerra civil 1936-39. En el seu propi taller del carrer Cervantes, el mateix que 
va ser utilitzat amb anterioritat pel pintor Castell, a més d’impartir classes, va 
fer l’esbós de la primera Gaiata de la Ciutat de 1947. Va ser contractat a Irun 
per a dirigir la fàbrica de ceràmiques Bidasoa. En 1953 va emigrar, juntament 
amb la seva família a Buenos Aires. La major part de la seva obra forma part 
del patrimoni particular dels seus nombrosos clients, encara que és possible 
admirar part d’ella, en el Museu de Belles Arts de Castelló, el Parc de Ribalta 
i fins i tot en el cementiri antic de la nostra ciutat. Va morir en Vila Celina (Bue-
nos Aires) el 27 de desembre de 1994.

A LA INFÀNCIA. En ocasió del Dia Interna-
cional del Nen, va ser col·locat en el Roserar del 
Parc de Ribalta esta escultura de Melchor Zapata, 
amb una mare, aixecant el seu fill, sobre un basa-
ment de formigó, l’any 1982.

EL ROSERAR DE RIBALTA. En 1923 se cons-
truí un roserar projectat per Juan Mañá. Aquell 
primer roserar era de forma quadrangular amb 
una placeta central i petits andanes que conduïen 
a ella, amb els habituals entramats voltats perquè 
s’enramaren els rosers trepadors. El recinte es va 
barrar amb peces de fusta col·locades sobre ba-
sament de fàbrica de maó revestit de peces cerà-
miques, fins que es va suprimir en la dècada dels 
anys seixanta per a instal·lar-hi un conjunt de jocs infantils. Trenta anys després 
es va reproduir per l’Escola Taller municipal, amb la finalitat de donar-li l’aspec-
te romàntic que havia perdut amb la instal·lació del parc de jocs infantils.

VENUS. En l’interior de l’estanc de Ribalta, 
es va col·locar una escultura de la deessa Venus, 
obra d’Antonio Cánova, que va ser donada per 
l’Ajuntament de València al de Castelló. Aquella 
imatge, col·locada sobre un pedestal, va ser mu-
tilada en un acte vandàlic, potser perquè sempre 
va ser considerada una deessa pagana per al-
guns sectors de la ciutat. En 1996, l’escultor José 
Ruíz Correa va donar l’actual.

JOSÉ RUÍZ CORREA és un escultor resident 
a Benicàssim. Autor d’una rèplica de l’original es-
cultura de la deessa Venus, que va ser destruï-
da l’any 1939, en un acte vandàlic. Va donar esta 
obra seva a l’Excm. Ajuntament de Castelló l’any 
1996. La nova escultura de Venus va ser col·locada sobre el mateix basa-
ment original, a l’interior de l’estany del Parc de Ribalta, al costat de la casa 
d’ocells.



GAIATA 9 - L’ESPARTERA138

EL GRAU DE CASTELLÓ

En l’antiga vila medieval, tots els veïns residien al voltant de l’actual carrer 
Major, ja que allí estaven protegits per les muralles; no obstant això, alguns 
d’ells vivien de la pesca, encara que van construir les seves cases al costat 
de la muralla de la ciutat, en les proximitats de la porta de l’Aigua, en el lloc 
que encara conserva per nom carrer de Pescadors. Malgrat això, al costat 
de la costa existien algunes barraques on podien guardar els estris neces-
saris per al seu ofici. D’aquells primers segles, són conegudes i estan docu-
mentades els habitatges de Nicolau de Casalduch i el de Tomás March. Els 
peixos que aconseguien capturar, havien de vendre’s en la peixateria de la 
ciutat, però era inevitable que es fera també en les seves pròpies barraques 
del Grau o fins i tot en els seus propis domicilis, amb la qual cosa, estaven 
tractant d’evitar els impostos que havien de pagar per comerciar amb el peix 
en el lloc habilitat per a això. També fins al Grau arribaven pescateres a ven-
dre la seva mercaderia, procedents d’altres localitats, sobretot de València. 
Aquelles barraques construïdes amb fustes del Pinar van continuar sent les 
úniques existents en aquella zona durant tot el segle XVIII. Va ser a princi-
pis del segle XIX, probablement després de la Guerra de la Independència, 
quan les construccions pròximes a la mar es feien amb millors materials, ja 
que algunes famílies van començar a residir tot l’any en el Districte Marítim. 
Ho van fer probablement en la vorera, que no carrer, anomenat des del 3 
d’octubre de 1859, per acord municipal, passeig de la Bona vista. A partir del 
segle XX, el Grau va anar convertint-se en la residència d’un bon nombre de 
persones, relacionades amb la pesca i la navegació, per la qual cosa es va 
convertir en un més dels districtes de la ciutat.

A partir de mitjans del passat segle i, sobretot, amb la nova democràcia 
sorgida després de la Constitució de 1979, les diferents corporacions muni-
cipals han anat embellint el districte marítim que compta amb un bon nombre 
d’escultures als seus carrers. 
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ESCULTURES EN EL DISTRICTE MARÍTIM

ÀNCORA. Encara que no és una escultura en el sentit literal de la pa-
raula, les àncores sempre han estat un element relacionat amb les embar-
cacions, la mar i la pesca. D’aquí ve que, l’any 2000, l’Ajuntament conside-
rara oportú col·locar una de gran grandària en el 
carrer de Miquel Peris, en les proximitats de l’es-
glésia de Sant Pere, sent d’esta manera, un dels 
primers elements de tots els que compta el Grau 
per a embellir els seus racons.

XIQUET JUGANT AMB AIGUA. L’escultor 
del Grau José Miguel Más és l’autor d’una escul-
tura–font fosa en bronze que té una altura de no-
ranta centímetres. El seu tema és un nen que es-
treny les seves galtes per a abocar un doll d’aigua 
per la boca. Està situada en la plaça Verge del 
Carme des de l’any 2010.

LA PANDEROLA. Després que l’any 1963 
cessara la seva activitat el denominat tramvia de 
vapor del Grau de Castelló a Onda, popularment 
conegut com la Panderola, es va voler perpetuar 
la imatge d’aquell petit tren de via estreta, col·lo-
cant en diferents punts de la ciutat, com el Parc 
de Ribalta, una locomotora i algun vagó. Va ser 
l’any 2000 quan es va trobar un emplaçament 
adequat en la plaça Tripulants de la Paca.

UN TREN QUE VOLA. Amb el naixement del 
ferrocarril, van sorgir a Espanya un gran nombre 
d’empreses dedicades a l’explotació de la mà-
quina de vapor, per al transport de mercaderies i 
viatgers. Si bé en les línies nacionals es va apos-
tar per un ample uniforme en tot el territori espan-
yol, en les de caràcter regional o local, tot es va 
anar reduint, en evitació dels grans costos de les 
infraestructures. Entre 1888 i 1963, a la comarca 
de la Plana castellonenca, va funcionar el deno-
minat tramvia de vapor d’Onda al Grau de Caste-
lló que unia Onda amb el Grau de Castelló. Aquell 
petit tren, conegut popularment com la Pandero-
la, travessava el centre de la capital de la Plana i 
també el de les poblacions d’Almassora, Vila–real 
i Onda. Amb el temps es va fer un baixador per 
a poder anar a Betxí i, així mateix, un ramal que 
unia Vila–real amb Borriana i el seu port. Després 
de la supressió del servei i després de la pressió 
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popular, es va col·locar en la zona de l’estanc de Ribalta una de les últimes 
locomotores que van funcionar fins a 1963, juntament amb un vagó. La de-
terioració d’aquells elements va fer que se suprimira del citat emplaçament i 
actualment es troba en la plaça Tripulants de la Paca del Grau.

EL SOL. Edifici d’habitatges amb relleu mural. Al juny de 
2008 es va inaugurar esta obra de l’artista Ripollés, adossa-
da a un immoble del carrer de Serrano Lloberes del Grau de 
Castelló. Es tracta del major relleu adossat a un edifici d’habi-
tatges existent a Espanya. Per a poder dur a terme esta obra, 
es va utilitzar un nou producte basat en el cristall de Murano, 
sotmès a una cocció de mil tres-cents graus. Quant al tema 
triat, es tracta d’un sol amb set braços que recorren les faça-
nes de l’immoble. El pes total de la imatge supera les sis to-
nes. La seva armadura és de ferro, revestit amb una massa 
a base de fibra de vidre i resina. La peça escultòrica té 38 

metres d’ample i aconsegueix una alçaria de quinze metres. Les façanes es 
van pintar de blau per a simbolitzar la mar.

ESCULTURES AL COSTAT DEL GRAN CASINO

En opinió dels investigadors, fa més de quaranta mil anys, els nostres 
avantpassats ja coneixien els jocs d’atzar. Almenys així es dedueix de la tro-
balla d’autèntics daus realitzats amb ossos. A la Xina es van trobar referèn-
cies específiques als practicats cap a l’any 2.300 a. C. Al nostre país existien 
des d’abans de la dominació romana; no obstant això, amb la seva arribada, 
es van fer molt més populars; ja que les apostes, eren molt habituals en 
l’antiga Roma. També la invasió musulmana va deixar la seva petjada en els 
costums socials d’aquella etapa. Els primers naips sembla que procedeixen 
dels àrabs i van donar origen a les actuals cartes espanyoles.

Quant als casinos, com a edifici on s’apostava, sembla que va ser Venè-
cia, on es va construir el primer en 1638. D’aquella ciutat–estat, es van anar 
estenent els casinos, fins a altres llocs del món. Durant el segle XIX van sorgir 
els primers casinos destinats al joc, molt diferents als casinos europeus des-
tinats a ús cultural o recreatiu, sense que això vulga dir que no es permetera 
el joc.

Durant la dictadura de Primo de Rivera van ser tancats els salons de jocs 
dels casinos espanyols i ja no serien legalitzats fins a l’arribada de la demo-
cràcia. En concret, l’any 1977 es va aprovar la llei del joc. A poc a poc es van 
anar aprovant les obertures en diferents emplaçaments.

Amb l’obertura dels casinos a Madrid i Barcelona es va iniciar una nova 
etapa que ha culminat en l’actual amb més de quaranta casinos, regulats per 
les lleis que van ser aprovades l’any 2011.

EL GRAN CASINO DE CASTELLÓ va obrir les portes el 30 de maig de 
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2008. Més de vint milions d’euros van fer possible esta ini-
ciativa que va convertir l’antic rafal del port del Grau en un 
modern casino de joc que té una superfície de 4.300 metres 
quadrats, situat al costat de la mar. Disposa de tot tipus de 
jocs propis d’estes instal·lacions i compta amb dos restau-
rants i sales per a diferents usos culturals. A l’esplanada dels 
seus voltants, es van col·locar les següents escultures de 
l’artista Juan García Ripollés.

ESCULTURES DE TEMES MARINERS

PEIXCATERA. Escultura en bronze de l’es-
cultor i professor d’art borriolenc Álvaro Falomir. 
És la representació d’una dona vestint la roba tra-
dicional de les dones del Grau que va ser col·lo-
cada l’any 1992 en el passeig de Bonavista del 
Grau de Castelló.

MARINER. L’any 1997, l’escultor Álvaro Fa-
lomir va realitzar l’escultura d’un mariner subjec-
tant un rem amb el seu braç dret, com a homenat-
ge als homes del Grau. Està col·locada sobre una 
base de formigó en el carrer Miquel Peris.

XARXERA. Homenatge a les dones del Grau 
que apedaçaven les xarxes dels pescadors en 
l’esplanada situada al costat del port pesquer. 
Obra en bronze de José Miguel Más, col·locada 
al costat del passeig de Bona vista l’any 2008.

LES XARCIERES. Els pescadors utilitzen dife-
rents arts de pesca que, com a autèntics paranys, 
serveixen per a aconseguir atrapar el seu botí en 
les aigües dels nostres caladors. Les xarxes són 
imprescindibles i, així mateix, també és necessari 
que es troben sempre, en les millors condicions. 
D’aquí ve que, quan arriben les barques al port, 
hagen de ser repassades i reparades, com més 
aviat millor, per persones que coneguen l’ofici. 
Habitualment, han estat les dones dels mateixos 
pescadors les qui s’han encarregat d’este treball 
tan dur, ja que les xarcieres han de treballar en el 
mateix port, prop de les embarcacions qualssevol 
que siguen les condicions climàtiques.

EL RALLADOR. Bronze de José Miguel Más, 
en homenatge als pescadors que ens sorprenien 
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al costat de la platja, pescant amb una xarxa 
que llançaven quan només ells eren capaces de 
veure alguns peixos acostant-se a la riba. Obra 
col·locada en el passeig de Bonavista l’any 2008.

LA PESCA AL RALL o Rall, és una tradició 
que, segons sembla, va arribar a les costes va-
lencianes a través de pescadors fenicis. No obs-
tant això, van ser els àrabs els qui la van introduir 
en el litoral de la Comunitat Valenciana. Com és 
natural, amb el temps va anar evolucionant per a 
perfeccionar esta espècie de parany en la qual 
cauen els peixos, quan qui maneja el rall és un 
expert en este ancestral art de pesca.

MASCARÓ DE PROA. Escultura de Maite 
Saura, col·locada l’any 1995 en el carrer Sebas-
tián Elcano.

DESPEDINT El MARINER. En esta obra de 
l’any 2006, el seu autor, Miguel Collado, va situar 
una dona, amb el seu nen en braços, despe-
dint-se d’un mariner. Es tracta d’una escultura en 
bronze que està situada en la plaça de la Mar.

SIMBIOSI HOME–MAR, obra de Salvador 
García col·locada l’any 1995 en la carrer Sebatián 
Elcano. Un home i una dona, amb els braços es-
tesos, mantenen units els seus caps per un peix i 
els seus braços per una imatge marina.

MOVIMENT MARÍ. Col·locada l’any 1995 
en el carrer de Sebastián Elcano. Amb la finalitat 
de representar l’energia marina, l’escultor Rafael 
Gallent Mesquida, va concebre una esfera en l’in-
terior de la qual existeix una hèlix que fa de motor 
i causa un moviment, a la manera del que pro-
voquen els corrents marins. En l’esfera existeixen 

uns orificis que representen els diferents continents, envoltats d’aigua. Esta 
escultura va ser patrocinada per la Fundació Dávalos Flétcher i es va inaugu-
rar l’any 1995. L’esfera està construïda en acer revestida de formigó alleuge-
rit amb argila, mentre masteler i hèlix són d’acer inoxidable.

ALTRES TEMÀTIQUES

LECTURA. L’any 2010 l’artista Luís Bolumar va realitzar la seva prime-
ra escultura. Es tracta de la figura d’una dona de dos metres d’altura, fosa 
en bronze, que manté un llibre a la seva mà dreta, mentre el braç esquerre 
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reposa sobre el seu genoll, subjectant-se el cap.
La podem trobar davant del Centre Cultural de la 
Marina en el Grau de Castelló.

LUÍS BOLUMAR SANTAMARÍA va néixer l’any 
1951 en Peñalba, pedania de Sogorb (Castelló). 
Des de nen, la seva activitat sempre va estar re-
lacionada amb l’art; però va ser a partir de 1967 
quan va decidir aprofundir en el món de la crea-
ció artística. Encara que pot considerar-se auto-
didacta, en els seus començaments va dedicar 
cada minut de la seva joventut a l’estudi de l’obra 
dels artistes més influents de les nostres terres. 
Així mateix, ha dut a terme viatges d’estudi per 
gran nombre de museus espanyols, europeus i 
nord-americans. En el seu taller situat en el carrer Cavallers de Castelló, tre-
balla incansablement en les seves pintures, gravats i escultures, inspirant-se 
en la figura humana i, de manera molt especial en la dona, en considerar-la 
«centre de l’univers».

FEMELLA DE LA MAR. L’artista Juan Ripo-
llés, va realitzar una de les seves primeres escul-
tures de grans dimensions, l’any 1991. Per a això 
va utilitzar materials de desballestament. Una ve-
gada acabada, l’obra va ser col·locada en el Pla-
netari de Castelló, al costat del passeig Marítim. 
En aquella ocasió, l’artista va cobrar únicament, 
els costos dels materials utilitzats.

FONT DEL PEIX. Obra de l’escultor Juan Ni-
not. A l’interior d’un petit estany situat en la plaça 
de Mar, està situada esta escultura–font, de gran 
impacte visual.

TARDES D’ESTIU. Grup escultòric format per tres imatges en bronze; 
dos xiquets jugant a «salta cavalls» i una xiqueta que mira perplexa els seus 
companys. El conjunt està col·locat sobre base de formigó des de 2003 en 
el port. És obra de l’escultor Enrique Gimeno i va ser una donació del Grup 

Ube a l’Autoritat Portuària de Castelló, amb 
motiu del seu centenari.

SALTA CAVALLS.  En nombrosos  jocs 
de nens, dels quals solien practicar-se als 
carrers de Castelló fins a mitjan passat 
segle, era habitual que un dels jugadors 
haguera de saltar a un altre per a mostrar 
la seva destresa. Normalment, si s’aconse-
guia saltar, qui estava ajupit avançava un 
pas.
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FONT DEL CENTENARI. Esta escultura situada en la rotonda que, des 
de l’avinguda de la Mar, permet l’accés al port de Castelló, es va concebre 
per l’artista Juan Ripollés, com una porta d’entrada a les instal·lacions por-
tuàries l’any 2002, quan es va celebrar el centenari del port.
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PEPA WELLS. Nascut a Orihuela amb el nom de Pepe Aguilar, va viu-
re el franquisme, la transició i l’arribada de la democràcia. Encara per al 
complicat de l’època, on hi havia una repressió violenta contra els quals 
eren homosexuals, mai va ocultar la seua condició i va exercir la 
lluita activa pels drets LGTBI, arribant a participar en la primera 
manifestació LGTBI a Barcelona l’any 1977 per a demanar la 
derogació de la Llei de perillositat i Reforma Social. Aquest 
mateix dia va conéixer a l’activista i performer José Pé-
rez Ocaña que el va inspirar per a començar en el 
drag. A la ciutat Comtal va aprendre el transformis-
me encara que també va patir discriminació per la 
seua condició sexual. Això li va donar més forces per 
a quan va tornar a Castelló i convertir-se en un espill per a 
tots els altres.

Pepa Wells, el seu nom artístic, li va servir per a dedicar-se al 
transvestisme en el món de l’espectacle i és un símbol per a les perso-
nes castellonenques del col·lectiu per tractar de normalitzar tota la seua 
vida el fet de ser transformista i ajudar sempre a totes aquelles persones 
que van tindre por d’eixir de l’armari. Admirat per tots els que el coneixien ho 
defineixen com un terratrémol, lluitador visible de primera línia quan ningú 
s’atrevia.

Finalment el 14 d’abril de 2021 i després de diversos anys 
lluitant contra el càncer, la província de Castelló va perdre 
a la figura que va representar la lluita per aconseguir els 
drets que es poden disfrutar hui dia en matèria de lli-
bertat sexual.

El dia 1 d’octubre de 2022 se celebrava la 
instal·lació d’una escultura en bronze de l’artista 
José Manuel Garcia Cerveró, Jere, en l’avinguda 
Sant Pere del Grau davant l’emoció dels seus fami-
liars i amics.
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Des que les glorietes o rotondes es van popularitzar a les nostres ciu-
tats, les administracions promotores dels vials on es troben, van començar a 
projectar-hi elements per a decorar-les. Algunes s’han convertit en magnífics 
jardins. En unes altres, s’ha combinat la vegetació amb alguns elements es-
cultòrics. No obstant això, moltes altres han estat utilitzades per a col·locar 
escultures de grans dimensions.

ESCULTURES EN LES GLORIETES

COLOM. Escultura de Luís Prades Perona situada en una rotonda 
de l’avinguda del Mar, situada l’any 2008.

LUÍS PRADES va néixer en la capital de la Plana l’any 1929. Els 
seus dots per al dibuix li van fer triar la carrera artística, destacant en 
obres de la nova avantguarda valenciana i catalana. La seva primera 
exposició va tenir lloc a la Sala Mateu de València. Amb posterioritat, 
la seva obra es va poder admirar en la major part de les grans ciutats 
de la Comunitat Valenciana, Catalunya, França, Portugal i altres països 
llatinoamericans. Va presidir l’Ateneu de Castelló durant quinze anys. 
Va ser medalla de plata en el concurs Nacional de Pintura d’Alacant, 
Premi Diario España de Tànger, Medalla Jean Bart a Dunkerque, Meda-
lla de la Ciutat de París, Acadèmic de la Reial Acadèmia de Sant Carles 
i membre del Consell Valencià de Cultura. La seva recent defunció va 
causar un immens dolor als seus paisans que sempre van comptar 
amb Luís Prades Perona com un referent de la cultura castellonenca.

ESPAI CÚBIC. L’escultor Salvador Mallén és l’autor d’es-
ta escultura situada en la rotonda d’accés principal de la Uni-
versitat Jaume I de Castelló. Va ser col·locada en este em-
plaçament l’any 2009.

SALVADOR MALLÉN va ser alumne de la càtedra de 
Disseny Industrial en la Universitat Jaume I de Castelló. Va 
realitzar esta escultura realitzada en acer inoxidable i va 
ser instal·lada l’any 2009 en la rotonda de l’accés principal 
al campus de l’esmentat centre universitari castellonenc. El 

conjunt està format per set cubs de diferents grandàries i altures des 
del pla horitzontal, entre els dos i nou metres. Estan recoberts per un 
material que refracta la llum i permet que canvien de colors que van 
del blanc al groc, roig i blau. Tres d’ells es recolzen sobre un dels seus 
vèrtexs en un aparent equilibri inestable, encara que tots tenen la ma-
teixa inclinació.

MOROS D’ALQUERIA. Composició en la qual la seva autora, Mai-
te Saura, va combinar arquitectura i escultura en bronze, per a decorar 
una de les rotondes de l’avinguda de la Mar. En el disseny de la pròpia 
rotonda va col·laborar l’arquitecte Luís Fabra, així com l’Associació Cul-
tural Moros d’Alqueria.
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AL.LEGORIA. En l’avinguda de Ferrandis 
Salvador, just en la boga entre els termes mu-
nicipals de Castelló i Benicàssim, està situat 
aquest monòlit en formigó armat, dissenyat 
per l’escultor Álvaro Falomir, conegut popular-
ment com «El Pirulí», que va ser situat l’any 
1991 a manera de fita de terme entre tots dos 
municipis.

LIBÈL.LULA. En la petita glorieta existent 
entre el camí del Serradal i el de la Plana, es 
va col·locar l’any 2002 una obra dissenyada 
per l’artista Pablo Guinot, col·locada sobre ba-
sament projectat per Miguel Pastor. El tema de 
l’esmentada escultura és una libèl·lula, insectes 
tan abundants fa anys, com a difícils de veure 
en l’actualitat.

LES LIBÈL·LULES són insectes que no po-
den plegar les seves ales sobre l’abdomen, te-
nen grans ulls, dos parells d’ales transparents i 
s’alimenten de mosquits i altres petits insectes 
com a mosques, papallones o arnes. Habiten 
en zones humides, ja que les seves nimfes són 
aquàtiques. No molesten els humans. En la 
seva major part són espècies migratòries que 
solen tenir una llarga vida, que pot aconseguir 
entre sis i set anys. És un dels insectes més 
veloços i disposen d’una excel·lent vista amb 
360è de camp visual la qual els permet distin-
gir a les seves preses a més de deu metres de 
distància. Són de colors vistosos, encara que 
abunden els daurats.

LES CANYES és una popular escultura 
formada amb peces de cristall de Murano, 
obra de l’italià Pi Castagna. Està situada en 
una rotonda del carrer Rosa María Molas.

LA GAIATA. En la rotonda situada en 
l’avinguda de Benicàssim, en les proximitats 
dels tallers on es confeccionen les gaiates dels 
diferents sectors per a les festes de la Magda-
lena, es troba esta escultura realitzada per la 
Càtedra de Disseny Industrial de la Universitat 
Jaume I. Està realitzada en acer inoxidable i va 
ser col·locada l’any 2000.
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CAVALLS SOLIDARIS. En una de les glorietes de la Ronda Nord, l’UJI 
va col·locar l’any 2010, esta escultura formada per deu cavalls que semblen 
estar en llibertat per l’espai que els permet el jardí de la rotonda.

DEU CAVALLS SOLIDARIS, és un conjunt escultòric situat en la Ronda 
Nord, al costat del bulevard del Riu Sec. Es tracta d’una obra en la qual els 
artistes no van cobrar per la seva realització, encara que la corporació mu-
nicipal va adquirir deu peces, els beneficis de les quals van ser destinats 
als camps de refugiats de Tinduf, ja que estos cavalls formaven part del 
projecte: «Solidaritat, art i color», encarregat per l’UJI l’any 2007 per a ajuda 
humanitària. Els cavalls de l’escultura mesuren tres metres de llarg per dos 
d’alt i els artistes participants van ser: Melchor Zapata, Luís Bolumar, Paco 
Puig, Antoni Albalat, Elvira Gual, Ramón Andújar, Juan González Campos, 
Sebastián Planchadell, Paloma Palau i Carmen Pesudo.

FOC Escultura de Jacinto Domínguez, si-
tuada en l’encreuament de l’avinguda de Bo-
rriana amb la de València des de l’any 2010.

JACINTO DOMÍNGUEZ va presentar esta 
escultura metàl·lica en el Centre Municipal de 
Cultura l’any 2001. Està col·locada en una pe-
tita rotonda situada en l’encreuament de l’avin-
guda de València amb la de Borriana. Té cinc 
metres de diàmetre i la seva altura supera els 
vuit metres, sent el seu pes aproximat de 6500 
quilos. L’escultor es va plantejar representar 
el foc mitjançant làmines de ferro. Cadascuna 
d’elles té sis mil·límetres de gruix i 75 centíme-
tres de llarg. El seu acabat és en òxid i esmalt 
transparent.

MONUMENT A LA PAU. Escultura de 
l’artista Juan García Ripollés que, al principi 
estava previst instal·lar en una d’una de les ro-
tondes de l’avinguda de València. A causa de 
les seves enormes dimensions, va ser col·locat 
al setembre de 2010 en la glorieta existent en 
l’encreuament entre les autovies de Castelló - 
Borriana i la de Circumval·lació Est. L’escul-
tura, de 36 tones de pes, estava formada per 
tres braços humans, amb les seves correspo-

nents mans que mantenien un colom de grans dimensions. Està construïda 
en acer dels tres colors, simbolitzant les tres races humanes: blanca, groga i 
negra. Un gran vendaval, els vents del qual van superar els cent quilòmetres 
per hora, va destruir la seva part superior, romanent tan sols en aquell lloc, la 
resta de l’enorme escultura que aconseguia els 29 metres d’altura i 16 d’en-
vergadura.
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TAULELLER. Peça en bronze de l’escultor 
Jere, el tema del qual és un ceramista treballant, al 
costat d’unes peces ceràmiques i un cabàs don les 
que rebutjava. Es va col·locar en la rotonda situada 
entre la carretera de l’Alcora i el carrer Pintor Oliet. 
Va ser donada l’any 2003 per una indústria ceràmi-
ca de la província de Castelló, amb la finalitat de ser 
col·locada en este lloc que forma part d’una de les 
rutes ceramistes castellonencs més importants.

VERGE DEL LLEDÓ. Escultura en bronze, obra de l’artista En-
rique Gimeno, datada l’any 2005, donada per la Reial Confraria de 
la Mare de Déu del Lledó. Està situada en una rotonda al Passeig 
de Lledó en la qual també es troba una escultura en bronze d’una 
dona y una xiqueta fent ofrena a la mareta. La imatge està sense el 
tradicional mantell i en ella, es pot apreciar el reliquiari que guarda 
la imatge de la qual, segons la tradició, va trobar el llaurador cas-
tellonenc Perot de Granyana, mentre llaurava amb els seus bous.

JONÀS. En una de les rotondes de la Ronda de Circumval·la-
ció oest, es troba esta monumental obra de l’artista Victor Ochoa. 
Sobre una base de formigó armat se situa el monument de set me-
tres d’altura, format per; el seu basament, el fust i una rematada de 
bronze i acer inoxidable. El seu pes total supera les trenta tones.

MONUMENT A L’AFICIÓ. Escultura de Jere, 
situada en les proximitats de l’avinguda de Barce-
lona i la Ronda Oest. Sobre una base de formigó 
recoberta amb acer, cinc seguidors de l’equip al-
binegre es dirigeixen a l’estadi municipal Castàlia, 
disposats a presenciar un partit del CE Castelló. 
Dos d’estos personatges són nens que porten 
banderes de l’equip albinegre. Altres dos són afi-
cionats i el cinquè és un record al Buitre, qui amb 
el seu inseparable bombo, camina cap a l’estadi.

NEN DEL BICICLE. Escultura d’un nen muntat en un bicicle, obra de 
l’escultor Carlos Vento, situada en una de les rotondes del carrer María Rosa 
Molas, des de l’any 2003.

ENERGIA. Conjunt escultòric format per un conjunt de 104 cubs i 84 
esferes. La seva autora, María Luisa Ocaña Esquerre, va dissenyar l’obra 
per a ser col·locada en l’av. de la Mar, en ocasió d’inaugurar-se la circulació 
del Tram per esta avinguda. Les peces geomètriques estan realitzades amb 
formigó armat acolorit amb diferents tonalitats que van del blau al roig.

Miguel Pastor i Garcia
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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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