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La Gaiata 9 l’Espartera no es fa responsable de les opinions manifestades pels autors dels dis-
tints articles que apareixen publicats en el present llibret, fruït del dret d’opinió i llibertat d’expressió.

El llibre ha participat en la convocatòria dels premis de la Generalitat per a la promoció de l’ús 
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de les dades i noms que apareixen en aquestes fulles, fruit de la investigació i del bon fer en pro de 
les festes.
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I NTRODUCC IÓ

Al llarg de la història ha succeït fets que 
han marcat un abans i un després. Actual-
ment no som els mateixos que fa a penes 2 
anys: la nostra manera de viure el dia a dia 
ha canviat. Com a poble mediterrani, amant 
del contacte directe, ens resistíem una mica 
a integrar el món tecnològic i digital en les 
nostres vides, però la distància social impo-
sada per les circumstàncies ens ha obligat a 
haver de fer un salt quantitatiu i qualitatiu 
respecte a la manera de comunicar-nos i re-
lacionar-nos des de la irrupció del Covid 19.

Si parlem de canvis notables en 2 anys, 
que podem esperar de diverses dècades?

Les festes més importants per a la nostra 
ciutat són aquelles en les quals celebrem la 
seua fundació i rememorem els nostres orí-
gens. La jove ciutat de Castelló, amb tan sols 
una mica més de 770 anys de història, ha 
crescut i evolucionat al llarg d’aquest temps 
fins a ser aquesta ciutat còmoda on viure 
amb tot a mà i sense bullícies.

Davant la pròxima edició de les festes de 
la Magdalena ens plantegem la necessitat 
d’aplicar ajustos en la manera de celebrar la 
nostra setmana gran per a poder lluir la nos-
tra identitat, així com ho hem fet ja en tots 
els actes festius que celebrem juntament 
amb els representants de cada associació 
gaiatera en els últims mesos.

No sempre va ser un motiu sanitari el 
que provocara els canvis en l’estructura de 
la setmana de la Magdalena, però la veritat 
és que aquestes festes s’assemblen molt poc 
a aquelles que es van començar a celebrar 
l’any 1945 amb un format ja en aquells dies 
diferent de les anteriors edicions i que van 
constituir la base de les festes actuals.

Una de les fites de la nostra història na-
cional més recent és l’arribada de la demo-
cràcia. Amb la nova Constitució i garantits 
els drets i les llibertats dels ciutadans, la vida 
dels espanyols va canviar en tots els àmbits.

Òbviament, la nostra volguda Castelló 
també va notar els canvis que va portar amb 
si la democràcia i, per descomptat, també 
les festes. La setmana de Magdalena va pas-
sar de ser una festa elitista amb pocs actes 
significatius i amb reduïda participació a 
ser festes populars, amb nombrosos actes 
al carrer i on hi havia cabuda per a tots els 
públics. Van passar a ser unes festes popu-
lars, del carrer.” Ara són molt més boniques” 
com diuen alguna de les dones que van ser 
madrines al començament d’aquesta nova 
etapa.

La política va començar a experimentar 
la incorporació de la dona en els grups de 
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govern, i en l’àmbit fester ja no sols osten-
taven càrrecs de representació, també van 
començar a ocupar llocs de responsabilitat 
i direcció en diferents associacions, àmbits 
reservats fins llavors als homes.

Culturalment, la democràcia va portar 
amb si modernitat i la fi de la censura. L’ofer-
ta d’activitats va anar augmentant i innovant 
per a poder cobrir la demanda de tot aquell 
públic que eixia al carrer a gaudir de nou dies 
intensos de festes. Nombroses personalitats 
van treballar en tots els àmbits culturals i 
artístics. Van sorgir grups musicals i artís-
tics que amenitzaven al públic amb les seu-
es actuacions a peu de carrer. Altres artistes, 
implicant-se en el desenvolupament de Cas-
telló, van embellir la ciutat de manera per-
manent al mateix temps que van crear molts 
dels efímers monuments que recorrerien els 
carrers de Castelló en la seua setmana més 
important de l’any. Aquests monuments 
també han tingut una evolució al llarg dels 
anys. Partint de figures més realistes en els 
seus inicis han anat evolucionant a monu-
ments més barrocs en general, encara que 
la llibertat a l’hora d’executar les obres dona 
cabuda també a conceptes més minimalis-
tes, modernistes, cubistes…. L’important és 
complir amb la seua definició, ser “un esclat 
de llum sense foc i sense fum”.

En aquesta època de canvis i adaptacions 
hem volgut reflectir aquells canvis més sig-
nificatius al llarg de nostra història i de les 
nostres festes i recordar també a aquelles 
persones que han treballat per fer créixer la 
ciutat de Castelló en els seus diferents àm-
bits fins i tot col·locar-la en el mapa del món 
a través de les seues obres.
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SALUDAS

S
SALUDES
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PRES IDENT DE  LA  D IPUTAC IÓ
DE  CASTELLÓ

JOSEP P.

MARTI I 

GARCÍA
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Per fi!

Enguany sí, per fi tenim festes de la 
Magdalena.Quina alegria! S’han fet espe-
rar però les podrem gaudir. És una gran 
notícia que tots estàvem esperant i que en 
2022 es fa realitat, per a curar el nostre es-
perit, netejar la nostra ment i acostar-nos 
cap a una normalitat que necessitem per a 
viure.

Perquè no ho hem passat bé. Dos anys 
de pandèmia han deixat massa petjada en 
la societat castellonenca.

El primer que vull fer és tindre un re-
cord per a totes les persones mortes. I en-
viar una abraçada als seus familiars. Vo-
lem passar-lo bé en la Magdalena 2022 
però honrant la memòria de totes les cas-
tellonenques i tots els castellonencs que ja 
no estan amb nosaltres.

Seran unes festes diferents, molt es-
pecials. També per a les vostres madrines 
María Montañana i Sandra Cabeza, així 
com per al president infantil Asier Algorta, 
els qui dos anys més tard del que es preveu 
podran gaudir de les festes amb les quals 
tant van somiar. Persones, sens dubte, di-
ferents a les que eren en 2020, perquè en 
dos anys a tots ens han passat moltes co-
ses. Encara que hi ha alguna cosa que no 
ha canviat: l’orgull de voler ser de Castelló i 
de gaudir de les seues festes fundacionals.

També vull donar la benvinguda a la 
nova presidenta, Raquel Tárrega, a la qual 
desitge molts èxits, igual que a tota la co-
missió.

Hem de gaudir però sense oblidar-nos 
de continuar sent prudents. Per això, més 
que mai, hem de continuar apostant per 
la vacunació, per vacunar-nos tantes ve-
gades com ens ho indiquen les autoritats 
sanitàries. I per l’observança de les mesu-
res de seguretat que ens marquen. A les 
nostres mans està no tornar-nos a quedar 
sense festes i sé que la nostra ciutadania 
tornarà a donar exemple de civisme i res-
ponsabilitat.

Pel que respecta a mi , malgrat ser el 
meu tercer mes de març com a president 
de la Diputació, serà la meua primera Mag-
dalena. I la viuré amb una emoció especial. 
Perquè jo, que soc alcalde d’un xicotet po-
ble de la Serra de Espadà (Suera), em re-
conec a més com molt magdalener i molt 
de Castelló. Per això sent una gran alegria 
per poder desfilar en la part històrica del 
Pregó representant al bisbe d’Osca, Vidal 
Canelles, i al capdavant de la comitiva del 
meu poble.

Ja el dia és arribat! Quina felicitat!
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ALCALDESSA DE  CASTELLÓ

AMPARO 

MARCO I 

GUAL
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L’Espartera, l’esforç de la festa 

Les nostres festes són cultura, tradició, 
solidaritat, esforç, trobada, alegria i estima. 
Són algunes dels principals senyals d’iden-
titat ciutadana de les Festes de la Mag-
dalena, arrelades des de fa dècades en la 
memòria col·lectiva d’una ciutat que, a més, 
va celebrar al setembre de 2021 el 770 ani-
versari de la seua fundació. Som una ciu-
tat que continua caminant cap al seu futur 
sense perdre la seua història, la seua iden-
titat, aqueixes arrels que ens van fer poble, 
una gran poble.

Les Festes de la Magdalena de 2022 
seran un autèntic esclat de llum, alegria, 
convivència i estima. Des que començara 
aquesta prolongada i greu pandèmia, les 
nostres festes de 2020 van quedar suspe-
ses, també les de 2021, com ha estat sus-
pesa la nostra vida i la de molts castello-
nencs que han patit la malaltia i la pèrdua 
de sers estimats. 

Quan se celebre el primer acte de Mag-
dalena 2022 serem un poble unit i emo-
cionat, sentint que Castelló renaix després 
de llargs mesos d’incertesa, dificultats, so-
friment, dolor i tristesa. En els nostres cors 
viuran els qui es van anar, els qui han sigut 
part important del nucli de la festa. 

Magdalena sou vosaltres, els qui cada 
any us dedicau a treballar i col·laborar per 
a crear les vostres gaiates, per a organitzar 
la vostra participació en la setmana gran, 
per a promoure la convivència en el sector, 
en el barri. 

L’Espartera, un dels sectors rellevants 
de les nostres festes, tornarà a reviure 
unes festes que van quedar suspeses fa 
dos anys. La comissió del sector 9 sap de 
dificultats i d’avanços, d’esforços i mol-
ta convivència. Aquesta primavera oferi-
ran el millor de L’Espartera, la gran llum 
de l’Avinguda de la Mar, la Plaça Escultor 
Adsuara, i tot el seu entorn. Una llum que 
ens il·luminarà en la nostra gran festa, en 
el gran punt de trobada castellonenca de 
la Gaiata 9.

Ara, ens preparem per a viure les fes-
tes de la Magdalena 2022 amb tota l’emo-
ció continguda i les ganes de compartir 
els somnis d’aquests dos anys. Desitgem 
que es complisquen totes les nostres il·lu-
sions. Com a alcaldessa de Castelló vull 
desitjar-vos que aquest futur pròxim de la 
nostra festa arribe carregat d’esperança i 
alegria.

Magdalena Festa Plena!
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REG IDOR de  festes  I  PRES IDENT DEl
patronat munic iPAl  DE  festes

OMAR

BRAINA I 

BOU
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Gaiata 9, llum del nostre futur

Les festes de la Magdalena són l’espai 
de convivència més intens i entranyable 
de Castelló. Durant aqueixos dies la ciutat 
es transforma perquè els seus habitants 
confluïsquen en un ambient colorista, 
emblemàtic i festiu. Aquesta experiència 
no seria la mateixa sense les comissions 
dels sectors festers, les colles i altres 
col·lectius culturals que són l’ànima de la 
Magdalena. I, per descomptat, sense les 
Gaiates, els monuments que ens recorden 
cada any la tradició i la història dels nos-
tres avantpassats.

Les Festes de la Magdalena de l’any 
2022 seran una vibrant realitat després de 
dos anys sense celebrar la nostra setmana 
gran. Tornarà la llum que ens acompanya 
“de la antigor per lluminosos camins”.

Les Festes de la Magdalena són sin-
gulars, pròpies, molt participatives i, per 
descomptat, emotives. En els nou dies que 
celebrem Magdalena conflueixen senti-
ments castellonencs que ens defineixen i 
que marquen a les gaiates com a grans es-
pais de trobada, germanor i de celebració. 

La Gaiata 9 abasta carrers i places 
pròximes a l’Avinguda de la Mar, una de 
les seues ubicacions fins a ancorar-se en 
la Plaça Escultor Adsuara. L’Espartera és 
història i tradicions, és un sector compro-
més i entregat a la festa. Aquestes festes 
tornarem a gaudir d’aquesta comissió i del 
seu monument, d’aqueixes llums de colors 
que representen la nostra història i el nos-
tre futur.

Castelló és una ciutat amb ganes de 
festa, i la festa necessita que gent com vo-
saltres, aquelles i aquells que des de les 
Gaiates, colles i altres col·lectius manteniu 
viva la festa. Des de l’Ajuntament tenim 
molt clar que la festa necessita del vostre 
alé.

En aquesta primavera de 2022 tor-
narà a brillar la llum de la nostra Magda-
lena, les llums de la Gaiata L’Espartera que 
il·luminaran el treball d’una comissió en-
tregada a les tradicions i a la festa que tant 
volem els castellonencs.

Bones Festes!
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CARMEN 

MOLINA I 

RAMOS

RE INA  DE  LES  FESTES
DE CASTELLÓ
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Estimats amics del sector de “L’Es-
partera”

Tan sols falten uns dies per poder es-
coltar la primera carcassa que dona la ben-
vinguda a la nostra Setmana Gran després 
de tant de temps, d’olorar la nostra essèn-
cia de la pólvora, de veure els carrers plens 
de gom a gom, de gaudir de la millor festa 
del món. És per això que, des d’aquestes 
privilegiades línies m’agradaria agrair el 
vostre esforç i la dedicació permanent que 
dueu a terme per fer arribar les nostres 
tradicions a tots els racons de la nostra es-
timada ciutat.

La vostra tasca és molt important 
durant tot l’any, però especialment ho ha 
sigut durant el temps de parèntesi que 
deixem enrere. Gràcies per mantenir vives 
les nostres tradicions, ressaltant el nos-
tre signe distintiu, la gaiata. M’agradaria 
desitjar-vos que gaudiu amb molta in-
tensitat de la nostra Setmana Gran, que 
amb tanta il·lusió estem esperant des de 
fa molt de temps.

Amb molta estima.
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GAL·LA 

CALVO I 

SANTOLARIA

RE INA  INFANT IL  DE  LES  FESTES
DE CASTELLÓ
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Amics de la Gaiata 9, L’Espartera, com 
a tercer any consecutiu, torne a escriu-
re unes paraules, com a Reina Infantil de 
Castelló, en el vostre llibre per a les nostres 
festes fundacionals, que Castelló celebra 
aquest 2022 després de dos anys sense 
poder eixir a gaudir d’elles pels carrers de 
la ciutat.

Després de tants mesos en el que el 
món de la festa es troba parat, pareix que 
ara, amb la vacunació masiva de la pobla-
ció, es pot començar a eixir al carrer a fer 
desfilades i sentir l’olor a polvora, i com 
no, ahí esteu els amics de “L’Espartera”, 
preparant aquest llibret, amb noves idees 
i noves propostes per a gaudir de la festa 
de una manera diferent a la que coneixem 
fins ara, sempre amb prudència i amb 
les normes de seguretat que sanitat ens 
marca.

Gràcies per continuar amb les nostres 
tradicions i mai perdre l’essència del cas-
tellonerisme que ens envolta. Gràcies per 
continuar creent en les nostres festes, i fer 
que les persones de fora de la ciutat esti-
guen gaudint de la nostra ciutat com si fo-
ren part d’aquesta.

Segur que tot açó ho normalitzarem i 
tornarem a disfrutar de les nostres festes 
al carrer, ja que Castelló ha donat exemple 
de ciutat amb seny i responsabilitat durant 
tota la pandemia i així continuarem.

Espere vore-vos a tots en les properes 
festes de la Magdalena pels carrers de la 
nostra ciutat participant de tots i cadascun 
dels actes proposats.

Salutacions.
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PRES IDENT DE  LA  GESTORA 
DE  GA IATES  DE  CASTELLÓ

ESTEBAN 

GUAL I 

IBAÑÉZ
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Les festes són importants per nosaltres, 

per molts motius. Són milers i milers les perso-
nes que per tot arreu de la nostra ciutat viuen 
en primera persona qualsevol de les manifes-
tacions festives que tenen lloc a la nostra set-
mana gran. Totes aquestes persones han fet 
possible una cultura festiva complexa i diversa 
que s’estén al llarg de tot l’any i que compartim 
amb un enorme orgull amb els visitants que 
acudeixen per viure al costat de nosaltres una 
experiència única.

Amb la Magdalena de 2022 comença una 
història diària d’aventures, que té una varietat 
enorme de propostes impulsades pel món de 
la festa. Enguany la nostra ciutat per fí tornarà 
a convidar a la festa a tot el món, encara que 
no hi siga com de costum. Música, gastrono-
mia, pólvora, romeria, ofrena i com no, com a 
element diferenciador de les nostres festes, 
les gaiates.

La gent de la Gaiata 9 “L’espartera” tre-
balla amb molt d’esforç per a expandir per tot 
el seu barri la nostra estimada festa i donar-li 
als seus veïns les festes que es mereixen. El 
seu treball intens i desinteressat és sinònim de 
tradició, dedicació i de força, i possibilita que 

les nostres festes passen de generació en ge-
neració per tal d’aconseguir que no es perden 
mai. I peça fonamental en l’engranatge de la 
Gaiata nou és la persona que és al capdavant, 
la seua presidenta que demostra la seua valia, 
implicació i il·lusió per les nostres festes.

Aprofitant aquestes pàgines, com a pre-
sident de la Federació Gestora de Gaiates, vull 
agrair el treball i esforç de totes i cada una de 
les persones que formeu part de la comissió de 
l’Espartera. També estendre aquest agraïment 
als socis, veïns i comerços col·laboradors del 
sector, perquè son fonamentals per créixer i 
continuar la vostra tasca dins del “món de la 
festa”.

La Magdalena 2022 serà diferent, però 
vol arribar a tots i a totes. La festa és diversi-
tat, com diversitat és el col·lectiu gaiater. Per 
això disfruteu al màxim d’una setmana ple-
na d’actes multitudinaris on l’únic requisit és 
passar-s’ho bé, però sempre amb sentit comú 
i respectant les mesures sanitaries de segure-
tat. I és que des de l’alegria i la germandat, la 
festa i el treball, les gaiates ens hem convertit 
en els millors amfitrions de les nostres festes.
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Pres identa Ga iata 9 
“l ’Espartera”

RAQUEL 

TÀRREGA I 

CASTELL
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Després de dues edicions en blanc que 
quedaran per a la història i tres anys d’espe-
ra, sembla que ja podem de nou gaudir de les 
nostres anhelades festes de la Magdalena i 
amb elles, retrobar-nos amb els nostres cos-
tums, història i arrels.

Les festes de la Magdalena són les més 
importants de la capital de la Plana i el colofó 
dels actes que celebrem i en els quals parti-
cipem les associacions gaiateres al llarg de 
l’any. És el nostre destí, encara que no la fi de 
trajecte. 

Resulta curiós com la situació sociosa-
nitària i la nostra obstinació a continuar cap 
avant ha provocat que molts actes no hagen 
tingut lloc en aquests anys al mateix temps 
que uns altres s’han duplicat, encara que vis-
cuts això sí, de manera diferent; adaptats o 
reinventats. També cal destacar que han sor-
git noves activitats les quals sembla ser han 
vingut per a quedar-se.

Després d’aquest amarg parèntesi en les 
nostres vides que ens està exigint tant d’es-
forç i resignació, tots sentim les ganes i la ne-
cessitat de poder gaudir i viure, tal com acos-
tumàvem a fer-ho. Aquesta Magdalena 2022 
no sols ens proporcionarà aquesta via de fui-
ta que tots necessitem, també porta amb si la 
reactivació i prosperitat econòmica d’aquells 
sectors econòmics que tant estan patint i que 
van veure com la seua activitat parava en sec 
de la nit al dia. Cal destacar el titànic esforç 
que han hagut de fer durant aquesta pandè-
mia per a poder seguir en peu hui dia i poder 

compartir amb nosaltres el camí cap a una re-
cuperació tant desitjada com necessària.

Han sigut tres llargs i ardus anys, però 
amb la il·lusió de sempre i amb el suport dels 
nostres incondicionals socis, aquesta comissió 
no ha deixat de treballar amb il·lusió per i per 
a mantindre la identitat castellonera que 
il·lumina els nostres cors. En aquest cicle 
fester tan inusual, el que més desitgem és 
que la setmana de la Magdalena siga el més 
normal possible, per a poder gaudir de cada 
acte, de cada desfilada, de cada actuació...i 
per descomptat de la companyia dels nostres 
socis i germans de les associacions que ens 
acompanyen en les dates més assenyalades 
del nostre calendari.

Encara que pocs, molt és el que valem 
tots i cadascun dels membres d’aquesta co-
missió. Per més dur que ha sigut el colp, tots 
nosaltres hem carregat sobre les nostres es-
quenes amb una de les associacions gaiate-
res amb més història de la ciutat de Castelló, 
i hui podem dir que estem llestos per a tornar 
a eixir amb totes les nostres forces als carrers 
de Castelló orgullosos de pertànyer a L’Es-
partera.

Des d’aquestes línies desitge a tots els 
veïns i amics del sector que ens acompanyen 
en aquests dies de celebració. Que visquen 
amb intensitat, sense oblidar la responsabili-
tat, les nostres enyorades festes i gaudisquen 
com mai la música celestial que suposarà 
sentir novament que...”ja el dia és arribat de la 
nostra Magdalena!”.
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Reina: 

SHEILA MUSEROS I MORENO

Cort d’honor
Luz Mia Morales i Garay
Aaron Arellano iMarín
Max de Palacios i Ruiz
Alann Novillo i Quijada

Adriana Núñez i Madonell
Jennifer Novillo i Cosoreanu

Ishak Ramadani i Barbar
Dustin Nogaj

ORPESA DEL MAR
AJUNTAMENT
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President: 

PABLO MORENO I PEIRO

XALEM
CASTELLÓ

COLLA
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Presidents 2022 
ALEXANDRO 

SIMóN i RIVAS
 

áNGEL PEDRO 
CERDáN i TORRECILLA

INDÚSTRIA -SANTS
JUST I PASTOR

FALLA

Fallera Major: 
Ana Ferrer i Martinez

Fallera Major Infantil: 
BEATRIZ SIMóN i MOLINA
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PASSEÍG DE GÓMIZ
FOGUERA

Belleça Adulta: 
sonia iborra i gregorio

Presidenta Adulta: 
elena bonastre i fuster

Belleça Infantil: 
nerea citaku i alberola

Dames adultes: 
Clara Isabel Rojas i Mullor  
Mónica Guijarro i Bernabeu 

Dama Infantil
carla carbó i iborra

President Infantil: 
daniel ayllon i bonastre
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Madrina Infantil: 

MELANI JIN I ZHOU

Madrina: 

LORENA SEGARRA I SÁNCHEZ

President: 

GABRIEL FERNÁNDEZ I CAMACHO

“RAFALAFENA”
GAIATA 16
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R
RECORDS D’UNA

MADRINA INFANTIL
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Una il·lusió complida són les paraules 
perfectes per a definir el meu any com a ma-
drina infantil de la Gaiata 9 L’Espartera.

Quan em van oferir unir-me a aques-
ta gaiata no el vaig dubtar en cap moment, i 
després de ser madrina d’honor infantil l’any 
2018, l’any 2019 vaig tindre el privilegi de ser 
la madrina infantil d’aquesta meravellosa 
comissió. Sense dubte un any ple de màgia i 
il·lusió.

L’agost de 2018 vaig tindre el primer 
acte: el meu nomenament. Va ser tot un or-
gull veure a tota la comissió reunida per a 
nomenar-me per fi com a madrina infantil. 
Un dia magnífic ple d’alegria i molts nervis, ja 
que per fi hauria complit oficialment el somni 
amb el qual tant de temps havia somiat.

Seguidament va vindre setembre i dins 
d’ell estava el dia de la imposició de bandes. 
Per fi va arribar aquell dia tan esperat en el 
qual vaig rebre, al costat d’altres díhuit ma-
drines infantils, aquella tan esperada banda 
blanca. Després de la imposició començàvem 
tots els dissabtes a vestir-nos de gal·la per a 
dirigir-nos cap al Palau, on cada setmana una 

gaiata té l’honor de presentar als seus màxims 
representants i corts i gaudir d’una gran festa 
on tots gaudíem de grans moments.

Una llarga espera va fer arribar el mes 
de febrer, i amb ell l’acte més esperat on per 
fi podria pujar al gran escenari del Palau, de-
corat per aquesta fantàstica comissió. Vaig 
quedar gratament sorpresa amb el treball que 
havien fet. Definitivament cada hora de tre-
ball invertida va valdre la pena i va ser una nit 
inoblidable on em vaig sentir com una reina 
amb tot l’afecte que la Gaiata 9 em va donar.

També va arribar el dia en què per fi vaig 
poder veure els monuments. Em vaig quedar 
sorpresa de l’impressionants que eren, de tot 
el treball i esforç que havien posat en elles i 
a més a més vaig tindre l’honor de recollir el 
quart premi de la gaiata infantil. Sense dub-
te un premi molt merescut per cada hora de 
treball i afecte posats en elles. Unes setmanes 
després va arribar la galania infantil, una nit 
espectacular on tots ens vam posar els nos-
tres millors vestits de gal·la per a homenat-
jar la nostra reina infantil de Castelló, Natàlia. 
Una nit inoblidable, divertida i emocionant 
per a tots els representants.

Va arribar març, el nostre benvolgut i tan 
esperat març, on tots podríem gaudir per fi de 
la setmana més esperada de tot l’any, la nos-
tra estimada Magdalena. Una setmana on tots 
els castelloners eixim al carrer per a celebrar 
les nostres festes. Durant aquesta setmana hi 
ha actes diàriament com el Pregó, l’encesa de 
gaiates, la romeria, la desfilada de gaiates, el 
Pregó infantil, el cos multicolor, el lliurament 
de premis, l’Ofrena i molts més, però tots te-
nen alguna cosa en comú: la il·lusió i l’emoció 
de cadascun dels gaiaters on es veu reflec-
tit el treball de tot l’any de cadascuna de les 
gaiates. Va ser una setmana inesborrable on 
vaig poder gaudir de cadascuna de les mas-
cletades, de cadascun dels actes i de poder 
compartir tots els dies amb la comissió de la 

MADRINA INFANT IL  2019
L ’ESPARTERA

MARTA 

FERRANDO I 

ABELLÁN
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Gaiata Nou, dels que només puc dir que sens 
dubte vaig estar acompanyada en tot mo-
ment de la millor manera.

Durant tot l’any vaig tindre moltíssims 
actes, i recorde amb molt d’afecte els cele-
brats amb els nostres germans festers, com 
la presentació i ofrena de València i l’ofrena 
d’Alacant.

Però, com tot té un final, va arribar el dia 
en què em vaig haver d’acomiadar d’aquest 
meravellós càrrec i deixar pas als següents 
representants.

Després de moltes presentacions i actes, 
un fet inesperat arribà a les nostres vides fent 
que pararem per complet les nostres festes 
tan sols uns dies abans de la nostra Magdale-
na. Espere que enguany puguem celebrar les 
nostres festes i que Sandra, Asier i Maria pu-
guen gaudir de les festes tant com jo les vaig 
gaudir.

Gràcies a tota la comissió i a tota la gent 
que m’ha acompanyat durant aquell any tan 
meravellós per a mi.

Salutacions.
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COMISSIÓ
I MONUMENTS

C
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COMISS IÓ

REPRESENTANTS 
I CORT D’HONOR INFANTIL

MADRINA INFANTIL
Sandra Cabeza i Tárrega

PRESIDENT INFANTIL
Asier Algorta i Martí

DAMA D’HONOR INFANTIL
Lledó Amat i Mondragón

ACOMPANYANTS INFANTILS
Gorka Algorta i Martí

PORTAESTENDART INFANTIL
Marta Ferrando i Abellán

COL.LABORADORES INFANTILS
Mar Valle i Parreño
Ainhoa Valle i Parreño

REPRESENTANT 
I CORT D’HONOR

DAMA D’HONOR
Remedios Molina i Vives

PORTAESTENDART
Lidón Vives i Gómez

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENT
Raquel Tárrega i Castell

VICEPRESIDENT I SECRETÀRIA
Pilar Abellán i Felip

TRESORERA
Verónica Martí i Matos

VOCAL 1
Benita Parreño i Ballester

COMISSIÓ
Natividad Samper i Siurana
Toni Castell i Bernat
Francisco Javier Valle i Gómez
Víctor Peris i Llorens
Bianca Carque i Vera
Luís Ferrando i Conde
Luís Miguel Cabeza de Vaca i Cepero
Jon Andoni Algorta i Ruedas
M.ª Teresa Beltrán i Conesa
Bárbara Amat i Mondragón
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MONUMENTS

MONUMENT INFANTIL:
LEMA: FLOR DE MARÇ

ARTISTA: LLEDÓ MARTÍNEZ

REALITZACIÓ: 
GRUP ESCORXADOR MONUMENT:

LEMA: ofrena

artista: alberto plata

REALITZACIÓ: 
GRUP ESCORXADOR
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MONUMENTS
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GA IATA
DE MÀ

El de 2021 ha sigut un estiu molt dife-
rent si el comparem amb un cicle fester a 
l’ús. Durant el període estival les altes tem-
peratures fan que acudir al box de l’escor-
xador siga una missió d’alt risc, llevat que 
es treballe ja entrades les últimes hores 
de la vesprada i es vulguen aprofitar, si les 
obligacions laborals ho permeten, les pri-
meres hores nocturnes.

Però la nova normalitat és el que té, 
que pot donar-li la volta a tot el que vulga 
i que les fórmules de sempre ja no servis-
quen.

Estem en temps de reinventar i acomo-
dar-nos a les circumstàncies. D’aprofitar la 
situació per a incloure nous projectes i ci-
tes en el calendari que ens servisquen de 

pretext per a aconseguir tindre presèn-
cia contínua a la ciutat de Castelló i no 

acabar en l’oblit al qual sembla ser 
estem abocats.

El mes de juny i davant 
la proximitat de la cele-

bració dels actes commemoratius de la 
Fundació de la Ciutat de Castelló al mes 
de setembre, es va tractar de buscar noves 
fórmules per a dinamitzar l’activitat gaiate-
ra estancada fins a aquell moment. Va ser 
en aquest escenari en el qual es va prendre 
la decisió de què totes les comissions gaia-
teres participaren en el que seria el VII con-
curs de gaiates de mà.

Aquest concurs, convocat en les seues 
edicions anteriors per a la mateixa setma-
na de la Magdalena, sembla que no acaba-
va d’arrancar per la baixa participació que 
estava experimentant, almenys per part de 
les gaiates, molt més centrades a acabar 
els monuments que ens acompanyen en el 
sector durant la setmana de la Magdalena i 
preparar nou dies d’actes continus i densa 
burocràcia que sembla no s’acaba mai.

Pràcticament al mateix temps es pu-
blicava la convocatòria als premis de llibret 
de l’ús del valencià, i tot això per al mes de 
setembre. Si, tal com en els vells temps 
d’estudiant, pendent per a setembre.

Així que després de tant de temps, un 
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any i mig només en realitat però que sem-
blaven ja moltíssims, les nostres mans van 
poder tornar a treballar en allò que més 
ens agrada. Caps en marxa, esperit fester, 
il·lusió i moltíssimes ganes de treballar 
en el que més ens enorgulleix: les nostres 
festes.

Entre tocs de queda, aforaments i va-
cunacions ens esperava un estiu ple de tre-
ball per a aquests inesperats i il·lusionants 
projectes.

Per al nostre llibret vam comptar amb 
la col·laboració de vertaders amics de l’as-
sociació als quals estem molt agraïts, recor-
dem que estàvem a l’estiu. La seua presen-
tació va ser un bon motiu per a retrobar-nos 
i saber de nou els uns dels altres. El valor 
humà va tindre en aquest cas un gran pes 
en el projecte i els retrobaments ens van re-
vivar l’ànima a tots els assistents.

Però anem amb la nostra gaiata de mà, 
Tornà.

En el VII concurs de gaiates de mà vam 
poder comprovar que les diferents asso-
ciacions gaiateres teníem intactes les ga-

nes i la il·lusió, quedant constància d’això 
en el nivell que es va poder contemplar en 
l’exposició del concurs amb totes les obres 
participants.

De nou vam tornar al llapis i paper, 
dibuixos, esbossos, esborralls…a l’olor de 
fusta, a pintura, vernissos, coles... al soroll 
de la serra, la planejadora, fregadora... tubs 
de plom, laques... El cel va tornar a baixar a 
la terra.

El nostre xicotet monument, de 93 cm 
d’alt per 59 cm d’ample i amb base escalo-
nada hexagonal, està construït en dm i en 
les seues vidrieres emplomades i emmar-
cades amb motius florals de colors podem 
veure el recorregut de la romeria a la Mag-
dalena i la Tornà: El Fadrí i la Catedral de 
Santa Maria, Sant Roc de Canet, l’ermita 
de la Magdalena i la Mare de Déu del Lle-
dó, acompanyades per l’escut de Castelló i 
com no podia faltar, també el de la nos-
tra associació. El gaiato queda recolzat 
en una base hexagonal escalonada 
suspesa de la part superior dels 
braços, creant un espai entre el 
fanal i el cim de la gaiata de 
mà.
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I com sempre hi ha alguna anècdota, 
Tornà també té la seua: moltes de les seues 
peces es van fer i/o van treballar a la platja, 
en la vorereta de la nostra mar Mediterrània. 
Entre capbussons, jocs, alguna paella per 
encàrrec i més d’un brindis, envoltats de 
nombrosos turistes i curiosos que s’acosta-
ven interessats a saber que era allò tan bo-
nic que estàvem construint i ens desitjaven 
sort en el concurs. I sembla ser, que una 
miqueta de sort si ens ha arribat finalment.

Tornà va romandre exposada al pati 
del Museu de Belles arts de Castelló junta-
ment amb la resta de gaiates de mà parti-
cipants en el concurs. Nombrosos veïns de 
Castelló van poder gaudir-les, més enllà de 
la setmana de commemoració de la Funda-
ció de Castelló, fins a finals del mes de se-
tembre i d’aquesta manera recordar la llum 
magdalenera que no oblidem.

Afrontàvem les votacions del concurs 
amb la satisfacció del treball ben fet, con-
firmat pels molt bons comentaris per part 
d’alguns dels nostres companys de marxa 
que ens felicitaven pel ben treballada i aca-
bada que estava la nostra gaiata. Al mateix 

temps, ens assaltaven tots els dubtes, Tor-
nà és molt diferent de les altres. És un fa-
nal, tradicional, sense més. Després del re-
compte i confirmada la victòria de la gaiata 
6 Farola-Ravalet, als qui felicitem pel seu 
treball, la nostra associació, poc donada a 
rebre premis ni llocs destacats, resultem 
feliçment classificats en cinquena posició. 
Això ens va suposar una injecció d’ener-
gia i ganes per a continuar avant amb el 
projecte de treballar per i per a les nostres 
festes.

Orgullosos vam comptar amb Tornà 
perquè ens acompanyara en la presenta-
ció del llibret “edició especial de setembre”. 
Col·locada en un lloc privilegiat de l’escena-
ri perquè tots pogueren contemplar-la, ens 
va delectar durant l’acte amb el seu joc de 
llums i tots vam poder gaudir després de 
tant de temps de les nostres gaiates, això 
sí, en format reduït.

Guardada i cuidada amb cura Tornà 
espera pacient la seua pròxima cita, en la 
qual podrà desfilar pels carrers de Castelló. 
Serà el mes vinent de març en la desfila-
da de gaiates, que esperem que tinga lloc 
el tercer diumenge de quaresma, tal com 
mana la tradició i tal com desitgem tots els 
amants de la Magdalena.
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Ansiosos que la nova normalitat, o com 
vulguem cridar-li, ens deixe de nou viure 
amb il·lusió el retrobament amb els nostres 

sentiments més castelloners, continuarem 
treballant perquè la Magdalena 2022 siga 
una realitat.
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REPRESENTANTS
I CORT D’HONOR

R
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Estimats xiquets del sector de L’Espar-

tera:

Em dic Sandra, tinc quasi 13 anys i es-
tudie primer de l’ESO a l’institut Vicent Sos 
Baynat. M’agrada el cine, dibuixar i les acro-
bàcies aèries, esport que practique setma-
nalment. Però també m’agrada estar amb les 
meues amigues.

Fa cinc anys que vaig començar al món 
de les gaiates, encara que m’he vestit tots 
els anys el dia del Pregó infantil des que vaig 
nàixer. Des del primer dia he gaudit moltíssim 
dels actes als quals he acudit, primer acom-
panyant a les meues madrines infantils i des-
prés vivint-los en primera persona.

Em feia moltíssima il·lusió ser de la Gaia-
ta 9, del sector de L’Espartera, perquè el conec 
molt bé. Quan vaig entrar en la comissió tot 
era nou per a mi però de seguida va paréixer 
que portava ací tota la vida. Després de dos 

anys com a dama d’honor i madrina d’honor 
infantil, aplegava el meu torn de ser madrina 
infantil. Quan Marta va fer el seu acte d’aco-
miadament ja vaig començar a estar nervio-
sa. Només recorde la il·lusió d’aquells dies.

Tot va començar molt bé amb un acte 
de nomenament que vaig gaudir moltíssim 
acompanyada de tota la comissió, amics i la 
meua família, encara que em recorde que es-
tava molt nerviosa, sobretot quan vaig haver 
de llegir el meu discurs. Una de les coses de les 
quals més em recorde és quan va aparéixer la 
limusina que ens portaria al restaurant on se 
celebrava l’acte. Va ser una sorpresa total.

El dia de la meua imposició de bandes va 
ploure i va fastiguejar un poquet l’acte, però 
ara estaria encantada de repetir-ho, encara 
que ploguera també. Vaig viure a tope tots els 
Palaus acompanyant a totes les madrines i 
presidents infantils de la resta de les gaiates 
en les seues presentacions i realment enyore 
aquells moments i poder estar amb les meues 
amigues i amics cada setmana.

Quan ja estava tot preparat para la set-
mana de la Magdalena, ma mare en va dir que 
se suspenien les festes i que no podrien ni tan 
sols eixir al carrer. Em vaig posar molt trista i 
em va fer moltíssima llàstima haver de guar-
dar tots els vestits que teníem preparats per 
a la setmana de festes. Quan el Covid-19 va 
anar millorant i vam tornar a fer alguns actes 
em vaig animar més. El que més m’alegrava 
era veure als meus amics presidents i ami-
gues madrines infantils. També poder retro-
bar-me amb la meua madrina Maria i amb 
Asier, el meu president infantil.

La meua madrina major és molt amable i 
agradable, ens divertim molt amb ella. La pri-

MADRINA 
INFANT ILSANDRA 

CABEZA I 

TÁRREGA
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mera vegada que vaig veure a Maria ja vaig 
saber que anàvem a ser molt amigues. Asier 
i jo ja ens coneixíem des dels tres anys i som 
molt amics, a més anàvem al mateix col·legi, 
fins a sisé curs.

Durant aquest temps hi han passat mol-
tes coses en la gaiata, però la més important 
per a mi és que ma mare és l’actual presidenta 
de la gaiata i això mai l’haguera imaginat.

Encara que enguany la setmana de la 
Magdalena vaja a ser molt diferent espere 
que siga molt divertida i meravellosa. Estic 
convençuda que el passaré genial al costat de 
la cort de la gaiata 9: Lledó, Gorka, Reme, Mar, 
Ainhoa i Marta, i la resta de la comissió. Tam-
bé amb la meua família que m’ha recolzat en 
tot i que tenen moltes ganes de veurem desfi-
lar pels carrers i de celebrar la nostra setmana 
de festes.

Tinc moltes ganes de poder desfilar pels 
carrers de Castelló per poder veure gaudir a 
tots els veïns de la ciutat de la setmana de la 
Magdalena i de poder representar a tots els 
xiquets del meu sector.

Us desitge a tot el món unes bones fes-
tes de la Magdalena 2022, que segur que se-
ran les millors després de tant de temps espe-
rant-les i que per fi es poden celebrar.

Us esperem a tots en les activitats que 
organitzarem en aquesta setmana i estaré 

encantada també si voleu formar part 
de la nostra comissió.

Us espere!
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POES ÍA
SANDRA

Sandra, de tendra bellesa,
jardí on s’atura el temps
festeges la festa plena
per voravies de romers,

on la blanca flor floreix.

Amb alegria serena
marxes plena d’il·lusió
pels camins de romeria
fins al tossal de l’ermita
dolç sentir de Castelló.

La gaiata serà el símbol
on honrar la tradició
fent que la seua llum
faça bategar els cors.

Vicent Jaume Almela i Eixau
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PRES IDENT
INFANTILASIER 

ALGORTA I 

MARTÍ

Ja fa quasi dos anys, el día 10 de març de 
2020 es va parar un somni que encara no he 
pogut complir.

En aquest temps que ha passat he desit-
jat que tot tornara a la normalitat però aques-
ta es fa de pregar.

Hem estat tenint actes no gaire diver-
tits, perquè només hem pogut anar a misses i 
poca cosa mes.

Tinc moltes ganes que tots els repre-
sentants infantils ens puguem ajuntar una 
altra vegada i gaudir tots junts com ho féiem 
abans que el COVID ens ho llevara tot.

Fa poc ens vam reunir per al sopar que 
va organitzar la Gestora on ho vam passar 
molt bé, però on millor ho vam passar va ser 
a la Cavalcada de Reis on ballarem i gaudirem 
moltíssim d’aquesta oportunitat per a ajun-
tar-nos de nou.

A poc a poc ens anem acostant a les nos-

tres volgudes i tant pacientment esperades 
festes de la Magdalena.

Espere amb moltes ganes i il.lusió que 
arribe el mes de març i poder viure i gaudir 
de la tant esperada setmana gran i poder re-
presentar a tot el sector de L’Espartera com 
es mereix.

Amb molta estima.
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POES ÍA
AS IER

A la Magdalena fas via
des del Fadrí cantor
passant pel primer Molí
per a gaudir a Sant Roc

amb caliu de germanor.

Asier, fidel romer
de somriure lluminós
arreles el teu voler
enflocant-lo a les branques
del benvolgut taronger.

A Castelló de la Plana
amb orgull de fill fidel
de la festa fas proclama
en sentir velles arrels.

Vicent Jaume Almela i Eixau
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DAMA D´HONOR INFANTIL

LLEDÓ

AMAT I 

MONDRAGÓN
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ACOMPANYANT INFANTIL

GORKA

ALGORTA I 

MARTÍ
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DAMA D´HONOR

REMEDIOS

MOLINA I 

VIVES
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mar 
VALLE I PARREÑO

Col·laboradora

AINHOA 
VALLE I PARREÑOO
Col·laboradora
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LIDÓN
VIVES I GÓMEZ

Portaestendart

MARTA
FERRANDO I ABELLÁNO
Portaestendart Infantil
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ACTES

A
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IMPOSSICIÓ DE BANDES 2020

Un dels actes més significatius a l’inici 
del cicle fester és el nomenament dels seus 
representants; un acte il·lusionant i molt es-
perat per ells que se celebra en companyia 
de tots els membres de la comissió. A aquest 
acte li segueix un altre molt important per al 
món de la festa: la imposició de bandes. En 
ell l’alcalde o alcaldessa imposa a les madri-
nes, al costat de les seues respectives Reines 
i Dames de la Ciutat, les bandes blanques que 
lluiran amb il·lusió durant el seu madrinatge 
igual que als presidents infantils se’ls entre-
ga el pergamí acreditatiu del seu càrrec i com 
a representant dels xiquets del seu sector, al 
costat de la insígnia de la gestora de gaiates.

Aquests dos actes van tindre lloc per 
als nostres representants a l’estiu de 2019 i 
els van succeir tots els actes habituals en un 
cicle normal: presentacions de totes les co-
missions gaiateres, de les reines del centre 
aragonés, reines d’Orpesa, missa i processó 
de Sant Francesc i Santa Clara d’Assís, dia 
de la Comunitat Valenciana, processó i mis-
sa del Dia del Pilar, presentació del cartell de 
la Magdalena, presentació dels nostres ger-

mans Falla Indústria-Sants Just i Pastor i Fo-
guera Passeig de Gómiz, encesa de les llums 
de Nadal, lliurament de la carta al carter real, 
cavalcada dels Reis Mags, processó i missa 
de Sant Roc de Vora Séquia, presentació de 
la polsera de Magdalena, Fitur i com no, la 
nostra presentació, on Asier, Sandra i Maria 
van rebre el gaiato que els ha estat il·lumi-
nant durant tot aquest llarg període d’espera 
de la setmana de la Magdalena que es resis-
teix però que ara, sí que si, sembla que per 
fi podrem gaudir després d’aquest parèntesi 
de dues edicions.

Mentrestant, des de març de 2020 hem 
pogut gaudir de pocs actes per al que acostu-
mem, organitzats amb responsabilitat i cura i 
on els retrobaments s’han viscut amb emoció 
i contenció a parts iguals.

Entre ona i ona de contagis i després 
d’un estiu marcat per la vacunació de la ma-
jor part de la població del país, vam repren-
dre les activitats d’aquests sis mesos previs 
als nou dies de Magdalena. Els repassem a 
continuació.
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770 ANIVERSARI

Amb motiu del 770 aniversari de la fun-
dació de la ciutat de Castelló es van celebrar 
durant la setmana del 6 al 12 de setembre 
diversos actes commemoratius que ens van 
donar l’oportunitat de tornar a veure’ns i sen-
tir de nou que la il·lusió i la devoció per les 
nostres festes continua intacta.

7 SETEMBRE DE 2021
Després de la convocatòria per al VII con-

curs de Gaiates de mà, l’equip de l’escorxador 

es va posar a la feina per a construir el mo-
nument amb el qual participaríem en aquest 
concurs. Les nostres madrines Sandra i Maria 
van acompanyar a aquest equip al Museu de 
Belles arts per a deixar la nostra xicoteta obra 
en les seues instal·lacions, on estaria exposa-
da des del dia 9 al 30 de setembre al costat de 
les construccions de les 18 gaiates restants i 
on, a més, tots els veïns de Castelló podrien 
visitar-les.
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9 SETEMBRE 2021
Dos dies més tard, els nostres represen-

tants Asier, Sandra, Maria i Raquel, van as-
sistir a l’acte d’inauguració de l’exposició en 
el Museu de Belles arts de Castelló organit-
zada per la Gestora de Gaiates. Aquest va ser 
un acte nou, ideat per les circumstàncies que 
han fet que s’aguditze l’enginy dels organit-
zadors i que se celebrarà per aquestes dates 
els anys vinents. L’exposició de les gaiates 
de mà va poder ser visitada per tots els veïns 
de Castelló. Al pati, amb tots els monuments 
il·luminats i amb la presència de l’alcaldessa 
Amparo Marco, la reina infantil Gal·la Calvo 
i el president de la Gestora de Gaiates Este-
ban Gual, es va inaugurar l’exposició i a més 
a més es va fer lliurament del llibret Gaiata, 
el segon llibret editat per la Federació Ges-

tora de Gaiates després que fa 20 anys vera 
la llum el primer d’ells.

El dimecres 22 setembre, després del 
recompte de vots, vam poder celebrar la cin-
quena posició aconseguit per la nostra clàs-
sica i tradicional gaiata de mà de nom Tornà.

La nostra gaiata de mà és una obra clàs-
sica, l’essència d’una gaiata, construïda en 
xapa de fusta i vidrieres amb imatges em-
plomades dels elements més significatius 
de les nostres festes: el Fadrí i la catedral de 
Castelló, la nostra mareta la Verge del Lledó, 
l’ermita de Sant Roc i l’ermita de la Magdale-
na, acompanyats per l’escut de Castelló i de 
la nostra associació.

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE LES GAIATES DE MÁ I 
LLIURAMENT DEL LLIBRE DE LA FEDERACIÓ GESTORA DE GAIATES
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12 SETEMBRE 2021
La vesprada del diumenge els repre-

sentants infantils Asier i Sandra van acudir 
acompanyats per Raquel i convidats, a través 
del seu president Vicente Cornelles, per l’As-
sociació Cultural dels Cavallers Templers de 

Castelló a l’acte d’homenatge al Rei En Jau-
me I en la plaça Major amb motiu del 770 ani-
versari de la fundació de la ciutat. Abans de 
l’acte d’homenatge, van poder gaudir d’una 
festa medieval amb nombrosos espectacles 
de joglars i bufons.

25 SETEMBRE 2021
Aquest dissabte acudim a Orpesa per 

a acompanyar a Sheila Museros Moreno en 
l’acte de la seua presentació com a Reina de 
les Festes de la Verge de la Paciència al cos-
tat de la seua cort, formada per les xiquetes 
Llum Meua Morales Garay, Adriana Núñez 
Madolell i Jennifer Novillo Cosoreanu, i els 
festers Aaron Samuel Arellano Marín, Max 
de Palacio Ruiz, Alann Vedell Maixella, Ishak 
Ramadoni Barbar i Dustin Nogaj. La cercavila, 
que va partir des de l’Ajuntament d’Orpesa, va 

acabar el recinte multifuncional on vam po-
der ser testimonis de la celebració i l’emoció 
de Sheila i de la resta de càrrecs que tenen 
l’honor de ser els primers representants 
infantils d’aquestes festes i que anaven a 
gaudir de dues setmanes repletes d’actes 
festius. Asier, Sandra, Maria i Raquel van 
pujar a l’escenari del recinte per a ofrenar a 
la reina de les festes amb un detall artesanal 
realitzat per l’associació. Agraïm la invitació 
i l’atenció rebuda per part de l’organització.

HOMENATGE AL REI JAUME I

PRESENTACIÓ DE LA REINA DE LES FESTES D’ORPESA
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2 OCTUBRE 2021
A les 19 hores els nostres representants 

van poder gaudir d’un concert de saxofon 
dedicat a les festes de Sant Francesc i Santa 
Clara d’Assís. Els components de la Banda de 
Música de Castelló que van amenitzar el con-

cert van ser David Beltrán, Jose A. González, 
Sergio Genés, Ricardo Bolos, Marcos Cano i 
Joaquín Ferrandis, va tindre lloc en el Tem-
plet del Passeig Ribalta i van tancar l’actuació 
amb la interpretació de la molt conegudíssi-
ma cançó “Hijo de la luna”.

6 NOVEMBRE 2021
L’anunci del concurs de cartells de la 

Magdalena es rebia amb major il·lusió del nor-
mal, ja que l’any 2021 va passar sense tindre 
un cartell per a les festes i a més es podia en-
tendre com un avanç en la tramitació i orga-
nització de les Festes de la Magdalena 2022. 
El dia 20 d’octubre va resultar triat, entre tots 
els cartells participants en el concurs, el pre-
sentat per la Dama de la Ciutat Carla Parra, que 
es converteix amb aquest premi en la primera 
dona autora d’un cartell anunciador de les fes-
tes de la nostra ciutat. Sota el títol “Nou Som-
nis” el cartell plasma les figures i els actes més 
significatius de les nostres festes i és un bufe 
d’aire fresc dins d’aquests temps tan difícils en 
els quals estem immersos.

El dia 6 de novembre vam tindre l’opor-
tunitat de visitar la Fundació Dávalos Flet-

cher, que va acollir un any més l’exposició 
dels cartells participants en el concurs, i 

després de contemplar totes les il·lus-
tracions, vam poder fer-nos una 

foto amb el cartell anunciador de 
les nostres festes 2022 tan es-

perat.

CONCERT DE SAXOFÓN

CARTELL MAGDALENA 2022
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14 NOVEMBRE 2021
Una setmana més tard els nostres repre-

sentants infantils Asier i Sandra van acudir 
a l’església de Sant Agustí situada al carrer 
Major, per a assistir a la missa celebrada en 
honor a Sant Roc de la Vila, convidats pel cla-
vari. Gràcies per atendre’ns sempre amb tan-
ta amabilitat.

5 DESEMBRE 2021
Amb motiu de la celebració del Dia de la 

Constitució, part de la comissió acudim a l’es-
planada de l’auditori per a poder gaudir d’un 
espectacle piromusical rebut amb moltes ga-
nes de festa. Al ritme de la Salve Verge Bres-
solera, els Llauradors i l’himne de Castelló en-
tre altres peces musicals molt castelloneres, 
gaudim del sabor a Magdalena en ple mes de 
desembre cantant, ballant i amb alguna lla-
grimeta caient per les nostres galtes. Piromu-
sical de 10 a les mans de Peñarroya. In love! 

20 NOVEMBRE 2021
El dissabte a la vesprada els represen-

tants infantils Asier i Sandra van gaudir de 
l’acte pirotècnic i de benvinguda organitzat 
per la Federació de Colles VI Tornà a la Ciu-
tat. Allí van poder reunir-se amb els seus 
companys de viatge i gaudir d’una estona 
distesa i amena. Tots ells van poder viure 
l’emoció en poder sentir l’olor de pólvora que 
tant trobem a faltar des de fa ja algun temps. 
Gràcies per la invitació i anem cap a la Mag-
dalena 2022!

ACTE PIROTÈCNIC

TORNÀ A LA CIUTAT

MISSA SANT ROC DE LA VILA
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11 DESEMBRE 2021
El dissabte 11 de desembre Asier, San-

dra i Raquel van gaudir del sopar nadalenc 
organitzat per la Federació Gestora de Gaia-
tes. Es van respectar en tot moment tots els 
protocols i mesures de seguretat sanitàries. 
A més, després de les fotos de grup al costat 
del Faro del moll de costa del Grau, molts de 
nosaltres vam poder estrenar el recentment 
instaurat passaport Covid per a poder entrar 
al restaurant. Sense música ni rifes però amb 
molt bona conversa i companyia, compartim 
taula amb els nostres companys de la Gaiata 1 
Brancal de la Ciutat: Carla Beltrán madrina in-
fantil, Carla Batalla madrina i Arturo España 
president. Abans de finalitzar l’esdeveniment 
les Reines Carmen i Gal·la, Lledó Lleó i Este-
ban Gual president de la Federació Gestora 

de Gaiates van pronunciar un discurs que ens 
animava a tots a continuar treballant per allò 
que a tots ens agrada i ens uneix i alçava els 
nostres ànims fent-nos sentir la proximitat 
d’una setmana de festes que es resisteix des 
de fa dos anys.

L’endemà, juntament amb la resta de la 
comissió, ens vam fer en el saló de la ximene-
ra del Real Casino Antic la sessió de fotos per 
a aquest llibret de la Magdalena 2022. Des 
d’aquestes pàgines volem agrair-los la seua 
col·laboració i amabilitat en tot moment.

L’intens cap de setmana per a la comis-
sió de l’Espartera va acabar amb un familiar 
menjar que va vindre estupendament per a 
reposar forces.

SOPAR NADALENC
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5 GENER 2022
En la vesprada del dia del Roscó de 

Reis Asier, Sandra i María van participar en 
la cavalcada dels Reis Mags de la mà de la 
Federació Gestora de Gaiates. Al costat dels 
representants de la resta de gaiates van 
desfilar pels carrers de Castelló disfressats 
de joguets: Qui és Qui, Mario Bros i vaque-
ra. Van gaudir moltíssim ballant al llarg de 
tot el recorregut seguint una carrossa de la 
Gestora de Gaiates carregada de regals per a 
tots els xiquets de la ciutat. Tots van acabar 
la desfilada encantats d’haver pogut partici-
par en l’arribada de Ses Majestats i de poder 
contemplar les caretes d’il·lusió de tots els 
xiquets que van acudir a gaudir de la màgia 
d’aquest dia tan especial.

I després de tres anys sense setmana 
de festes a la ciutat i davant la proximitat de 
la celebració de les festes de la Magdalena 
2022, esperem que prompte es puga orga-
nitzar l’acte de la imposició de bandes a les 
Reines, Carmen i Gal·la, Dames de la Ciutat 
i madrines i Madrines infantils de tots els 
sectors acompanyades pels seus Presidents 
infantils. Donarem així el tret d’eixida cap a 
una setmana de festes tant esperada com 
atípica.

I ja en tot això anem plegats cap a una 
Magdalena diferent però desitjada igual-
ment.

CAVALCADA DELS REIS MAGS
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PARTITURA
L’ESPARTERA



G
A

IA
TA

 9
  

  
  

  
  

L
’E

S
P

A
R

T
E

R
A

79

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.

hIMNE
L’ESPARTERA
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Després de conquistar Jaume I el que 

avui és el terme municipal de Castelló, 
l’àmplia alqueria de Fadrell, veïna a la cir-
cumscripció d’Almassora, la atorga a l’or-
de militar de Santiago de Uclés i la resta 
de l’àrea, castell inclòs, al seu oncle l’infant 
Nuño Sancho, comte del Rosselló, qui va 
passar a ser el primer senyor efectiu de Cas-
telló i va concedir la seva primera carta de 
població, a fi de possibilitar el naixement del 
municipi cristià. En aquest pergamí, datat 
a Tarragona el 8 de març de 1239, el noble 
autoritza la colonització a 54 nous veïns i 
concedeix heretats amb seixanta jovades 
de jardins, terres conreades, ermes, aigües 
i canalitzacions, pastures, boscos zones de 
caça, construccions i camins i 54 cases en el 
castrum de Castelló i el emmurallament del 
lloc en l’àrea, fins avui no categòricament 
identificada, de l’alqueria de Benimahomet.

Suposa el inoblidable cronista Sánchez 
Adell, amb molt bon criteri, que la ubicació 
del predi primitiu nucli d’assentament cas-

tellonenc, va estar en el veïnatge de la Font 
de la Reina. Justifica la seva molt plausible 
apreciació en el testimoniatge de Martín de 
Viciana, qui en la seva Crònica de 1564, en 
parlar dels orígens de Castelló, cita la deu i 
situa en el seu contorn la presència de «edi-
ficis arruïnats que en el seu moment van 
ser de farta importància». D’altra banda, el 
rellevant catedràtic addueix la presència de 
textos en els «Llibres de la peyta» (o dels 
impostos locals), en els quals es fa esment 
d’una «Vila vella» i un camí que donava ac-
cés a ella.

L’infant Nuño Sancho va morir a la fi de 
1242 i la demarcació castellonenca va pas-
sar, dos anys més tard, a les mans d’un altre 
oncle del monarca, l’així mateix infant, Pere 
de Portugal, qui havia de compartir rendes 
del lloc amb el convent i hospital de Sant Vi-
cent de la ciutat de València, capital de la tai-
fa que ja havia caigut en mans del rei d’Aragó 
en 1238. Per aquestes dates, concretament 
el 29 de novembre de 1242, el monarca con-
fereix el castell de Montornès al seu notari 
major i membre del consell real Pedro Sanz.

Per part seva, l’orde de Santiago de 
Uclés va convertir l’adjudicat territori de Fa-
drell, en una de les 82 encomandes que tenia 
establertes en les àrees reconquerides de la 
Península. Els Santigaguistes van fortificar 
l’antiga alqueria, erigint fins a una espècie 
de torre de l’homenatge, de planta quadra-
da. A més van construir una primera esglé-
sia al costat de la seu de la comunitat amb 
planta saló, de reduïdes dimensions cap a 
1250. D’aquestes construccions del final del 
segle XIII, queda una sala amb els seus po-
tents arcs gòtics de tipus diafragma, que bé 
va poder ser la crugia de la primitiva esglé-
sia o la sala capitular de l’ordre. La potestat 

Antoni Josep Gascó i Sidro
Cronista oficial de la ciutat de castelló

RECONQUESTA I

POBLAMENT DE

CASTELLÓ

TEXT EXTRET DEL LLIBRE “ CRÒNIQUES DE CASTELLÓ”
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d’aquesta, va fer que Fadrell tingués juris-
dicció a part respecte de la de la vila de Cas-
telló, estant documentada fins a la figura de 
la seva justícia específica. Les contribucions 
municipals i eclesiàstiques, els límits entre 
el seu terme i el de la vila nova de Castelló, 
els regs o els cultius de l’arròs, van ocasionar 
no pocs plets, per la diferenciació d’autori-
tats i la separació de termes a efectes fiscals 
i administratius.

Els repartiments i donacions del territo-
ri de la Plana aviat van produir una afluència 
de pobladors, procedents de territoris cata-
lans i aragonesos, amén d’alguns jueus, que 
van conviure amb els islàmics, en unes rela-
cions no poc cordials. No obstant això, no va 
succeir el mateix en tots els llocs del nou do-
mini valencià. De fet, la tirania d’alguns dels 
nous senyors van portar als musulmans a 
revoltar-se. Un dels seus líders l’anomenat 
Al-Azraq, terratinent de la comarca de la 
Marina d’Alacant, va acabdillar la rebel·lió en 
diverses ocasions. La segona d’elles, datada 
l’any 1247, va mantenir en escac a les tropes 
del Conqueridor a l’extrem que aquest, sem-
pre en l’avantguarda d’atac, va córrer serio-
sos perills.

Els moros del terme de Castelló es van 
mantenir al marge de la revolta, però la van 
veure amb un cert al·licient, pels seus vin-
cles socials i religiosos. Una vegada va ser 
sufocada, el rei, no fiant-se d’ells, i per a 
evitar un alçament de la seva rereguarda 
valenciana, els va comminar, en 1248, a que 
abandonessin les seves alqueries, bande-
jant-los, pel que sembla, a la zona de la Se-
rra de Espadà. Una cita molt específica presa 
del Laude Arbitral de la Reina Yoles (anome-
nada en forma habitual Violant), al qual ens 
referirem immediatament, assenyala alguns 
dels llocs d’on van ser evacuats a més del de 
Castelló: «super expulsione sarracenorum 
de Muroveteri, et Almenara et Sogorb et de 
Castiglione Burrianae».

L’expulsió sarraïna de 1248 va incomo-
dar a l’infant Pere, senyor de Castelló, qui, 
a més d’encoratjar de nou la subversió dels 
bandejats, va protestar acaloradament da-
vant el sobirà pel perjudici que causava als 
seus interessos el desnonament dels colons 

del seu senyoriu. Va ser la reina Violant (Yo-
les, segons apareix citada en els documents 
de l’època, com s’ha dit) filla d’Andrés II rei 
d’Hongria, germanastra de Santa Isabel i es-
posa de Jaume I des de 1235, qui en un dic-
tamen arbitral de 24 de febrer de 1249, emès 
gràcies al consell dels bisbes de Tarragona i 
València i de Ximén Pérez d’Arenós, (al qual 
el monarca encomanaria la població defini-
tiva de Castelló), va intervenir en el plet con-
cedint-li a l’infant 10.000 sous i la custòdia 
dels castres fronterers de Morvedre, Sogorb 
i Almenara, mentre durés la guerra, a canvi 
que reconegués la població que el rei havia 
fet en els llocs objecte del litigi. Així va aca-
bar el senyoriu de Pere de Portugal, que poc 
temps més tard va ser reemplaçat pel del 
monestir valencià de Sant Vicent de la Ro-
queta.

Avui, en l’àmbit de la celebració festera, 
es recorda, amb alegrada pompa, el laude de 
la reina hongaresa, a la qual s’entronca en 
gran manera amb la ciutat, a pesar que no 
hi hagi constància històrica que, realment, 
trepitgés aquestes terres. En la seva biogra-
fia no abunden, en excés, les intervencions 
polítiques personals, sent aquesta, precisa-
ment vinculada a Castelló, una de les més 
significatives.

Jaume I per a omplir el buit de l’expul-
sió sarraïna, comença a dur a terme una 
nova donació de terres, per a interessar a 
pobladors cristians, la qual cosa va atreure a 
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nous emigrants catalans i aragonesos a l’àrea 
castellonenca. Entre març de 1249 i gener de 
1250 es duen a terme aquests repartiments 
en els quals es concedeixen cases, terres, ma-
llols (àrees de vinyes joves) i horts a diversos 
pobladors, en les alqueries de Benifairén, Be-
nimarra i Benirabe. El fet que aquesta última 
fos la més habitada, amb 31 lots adjudicats, 
determina el que fora el nucli on es va fundar 
la població de l’ulterior Castelló.

Una altra qüestió és l’hàbitat dispers, 
que estava aveïnat en les diverses alqueries 
del terme que van continuar actives. Un sol 
veí, Peretó de Fraga, rep cases en el poblat 
del castell, traient la conseqüència mossén 
Betí que podria ser el alcaid d’aquest.

Deduint per la quantitat de lots lliurats 
a cada família, segons es llegeix en el «Lli-
bre del repartiment», es pot concloure que 
el nombre d’habitants no degué superar els 
150. La documentació exhumada entre el 
període de conquesta i els 30 primers anys 
d’activitat de l’incipient municipi, permet 
conèixer els cognoms dels seus primers 
habitants en la seva majoria procedents de 
Catalunya i també alguns aragonesos. La 
geonimia determina, amb tota claredat, el 
desplaçament de la llengua catalana fins a 
les terres del naixent regne de València, com 
significa Eiximenis en el seu «Regiment de 
la Cosa Pública» de 1383: «el major contin-
gent fou vençut e eixit per la major partida 
de Catalunya».

Referent a això, convindria puntualitzar 
que els conqueridors que venen en les mes-
nades de Jaume I es troben amb una pobla-
ció autòctona que tenia l’àrab com a idioma 
vehicular, més o menys enriquit amb mot-
zarabismes, la qual cosa en l’època es deno-
minava «algaravia». El català no es va parlar 
de manera habitual fins a ben entrat el segle 
XIV, però cap no oblidar que en el propòsit 
del monarca aragonès estava l’oficialitzar-lo 
en el nou regne conquistat. Així, «Els Furs» 
de València (1261), els procediments judicials 
ordinaris (1264) o el «Llibre del Consolat de 
Mar» (1283) estan escrits en català, que es 
converteix en el llenguatge administratiu 
juntament amb el llatí. Les gents cristianes, 
majoritàries en el nou assentament parlaven 
el romanç que era la llengua evolucionada 
des del català originari portat pels repobla-
dors. Així mateix les minories hebrea i islà-
mica, des del segle XIV, van parlar també la 
llengua dels conqueridors, amb modismes 
particulars propis de les seves.

La frontera de la reconquesta en l’àrea 
valenciana, havia descendit, en la dècada de 
1250, fins al final de les actuals terres ala-
cantines, la qual cosa allunyava el perill de 
combats. Per tant, l’interès de les terres de 
la Plana augmentava el seu atractiu enfront 
dels castells feréstecs. La plana, que des de 
temps islàmics degué tenir un cert desen-
volupament agrari, s’imposava com a seu 
d’una ciutat, tenint en compte que, enfront 
del poblament dispers acostumat, el sistema 
feudal dels cristians afavoria l’aveïnament 
en nuclis emmurallats.

Tot això és conseqüència del generós 
privilegi de trasllat concedit per Jaume I, en 
el qual faculta al seu lloctinent en el regne 
de València, Ximén Pérez d’Arenós, a iniciar 
la construcció de la nova vila en el lloc que 
a ell li sembli oportú, en l’àmbit de la plana 
feudatària del Castell Vell.

Aquest és el contingut del document, 
conservat en l’Arxiu Històric Nacional:

«Sàpiguen tots que Ens, Jaime per la 
gràcia de Déu, Rei d’Aragó, Mallorca i Valèn-
cia, Conde de Barcelona i d’Urgell i senyor de 
Montpeller, per Nos i els nostres, donem lli-
cència i íntegra potestat a Vós estimat en Xi-
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mén Pérez d’Arenós, el nostre lloctinent en 
el Regne de València, perquè pugueu canviar 
la vila de Castelló de Borriana, a qualsevol 
lloc que us sembli, dins del terme del mateix 
castell de Castelló. Concedint que tots els 
pobladors que en aquesta vila habitessin o 
en ella tinguessin cases i horts, tinguin els 
mateixos i els successors d’ells perpètua-
ment francs i lliures sense cap cens, tribut, 
ús, servei i qualsevol altra exacció, la qual 
a nosaltres i als nostres o a altres persones 
per les mateixes cases i horts mai a pagar 
estiguin obligats.

Donat a Lleida, a 8 de Setembre de l’any 
del Senyor de 1251».

Aquest text ha estat pres com una carta 
de població, des que el notari i cronista del 
segle XVIII, José Llorens de Clavell, suposés 
que la frase «perquè pugueu canviar la vila 
de Castelló de Borriana, a qualsevol lloc que 
us sembli, dins del terme del mateix castell 
de Castelló» equivalia a referir un descens 
de la muntanya al pla i, per tant, a la fundació 
del poblat. És en aquest període de la il·lus-
tració quan el romiatge fins a l’ermita de la 
Magdalena, que des de l’edat mitjana se ce-
lebrava amb propòsit penitencial, va canviar 
la seva motivació, convertint-se en una cele-
bració fundacional, com a peregrinació d’ac-
ció de gràcies.

En el segle XIX, en ple bulliment de la 
fantasia romàntica, va néixer la llegenda, 
ja relatada per Arcadio Llistar en la seva 
«Història de Castelló», de la baixada dels 
primers habitants de la muntanya al pla, 
portant canyes a les mans per a tantejar el 
terreny. A aquests frèvols bàculs, la imagi-
nació literària de nombrosos autors que es 
van ocupar del tema, en particular a partir 
de les renovades festes de la Magdalena en 
1945, van afegir les lluminàries, per a inten-
tar conferir nissaga històrica al naixement 
de les gaiates, justificades com a fanals per 
a il·luminar-se en una nit que es va imaginar 
tempestuosa i infausta. No costa més de tres 
hores recórrer els vuit quilòmetres que se-
paren el Castell Vell de la ciutat de Castelló. 
No creiem als nostres avantpassats tan rucs 
com per a traslladar-se (si és que realment 
es van traslladar) de nit, quan van poder fer-

ho a plena llum. Però, en veritat, la llegenda 
de les canyes, els fanalets i la foscor tem-
pestuosa queda tan il·lusòria com poètica.

El legítimament documentat i històric, 
és que l’autèntica carta de poblament de 
Castelló, amb el propòsit feudal que això im-
plica, seria la citada de l’infant Nuño Sancho 
de 1239, que no va tenir les conseqüències 
previstes i que el privilegi de trasllat de 1251 
suposa la legitimitat de la ubicació i l’assen-
tament dels habitants cristians en l’àrea de 
l’alqueria de Benirabe, ratificant «de iure» 
una situació que ja existia «de facto».

De fet, com s’ha dit, La Plana ja esta-
va poblada i en ella existia un incipient nu-
cli d’agrupació urbana. El nou aveïnament 
d’emigrants, no va fer sinó augmentar la 
necessitat de desenvolupar, en major mesu-
ra, l’assentament en un lloc més convenient, 
que la monarquia cristiana va estructurar 
d’acord amb el criteri feudal de la seva po-
lítica. El nou «lloch» degué prendre com a 
base un nucli de cases ja existents i altres 
disseminades, al costat d’un camí, que ca-
minant el temps es va convertir en el carrer 
Major.
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Fins a 1945, quan un grup de castello-
nencs el van decidir així, no es pot parlar de 
Festes de la Magdalena, sinó de la romeria 
que s’organitzava per a anar a l’ermita de la 
Magdalena en processó i passar el dia en el 
lloc on, segons la tradició, van habitar els 
nostres avantpassats. Els castellonencs es 
limitaven a celebrar, durant un o dos dies, 
el trasllat des d’aquell lloc, suposadament 
pròxim al Castell Vell, on degué estar situat 
Castelló de Borriana, fins al pla en el qual re-
sidien. La romeria, per tant, no era més que 
una processó penitencial a l’estil de les quals 
en aquells temps s’organitzaven en molts 
llocs que, a poc a poc, va anar prenent major 
importància, ja que al tercer diumenge de 
Quaresma se li va afegir algun altre dia, amb 
la finalitat de fer la tornà, sense presses i un 
festeig taurí que, al principi, se celebrava a la 
vesprada, després de la romeria i, amb pos-
terioritat, es va traslladar al dilluns.

La romeria es va anar convertint en una 
vertadera festa, però no l’única que s’orga-
nitzava en la capital de la Plana, on també 

es feien altres festejos, quasi sempre moti-
vats per algun esdeveniment religiós. Se-
gons assegura el cronista Balbás, en el seu 
llibre “Coses i Casos de Castelló”, entre 1770 
i 1883, van arribar a existir a la nostra ciu-
tat, quatre germanors, quinze confraries, 
nou gremis i una dotzena de carrers. Totes 
aquelles agrupacions tenien un sant patró i 
s’aprofitava la festivitat d’aquest, per a ce-
lebrar diferents festejos amb processons, 
balls, bous i algun acte dels quals ara diríem 
esportiu. Afig el mateix Balbás que no solien 
celebrar-se amb massa sumptuositat, enca-
ra que assegura que no solien oblidar-se de 
cap, sinó que més aviat, ocorria tot el con-
trari. En general, aquelles festes se celebren 
en un sol dia, ja que els treballs necessaris 
per a subsistir, obligaven a viure de manera 
molt austera. Tampoc era rar que, de tant en 
tant, les circumstàncies van fer que s’inten-
tara afegir al calendari de festes alguna altra 
nova, com va ocórrer quan els comerciants 
van voler tancar alguns dies del mes de juny 
o després dels esdeveniments ocorreguts 
el 7, 8 i 9 de juny de 1837, quan es va voler 
celebrar que, a conseqüència dels heroics 
comportaments dels castellonencs en impe-
dir que les tropes de Cabrera travessaren les 
muralles, la ciutat va rebre els títols de fidel, 
lleial i constant, segons la Reial orde del 18 
d’abril de 1876 i l’Ajuntament va decidir, a 
més de construir un obelisc en el seu honor, 
organitzar festejos durant el mes de juliol, 
encara que, com en tantes altres ocasions, 
mai van arribar a consolidar-se.

Les úniques que es van anar celebrant 
any rere any, eren les que es feien en ho-
nor de la Verge d’Agost, potser perquè la 
calor solia ser molt intensa, les collites ha-
vien acabat i els castellonencs desitjaven 
traslladar-se a les seues alqueries, masies, 
la Pineda del Grau i fins i tot a la vora de la 

MIGUEL PASTOR I GARCÍA

DEMOCRÀCIA I

FESTES DE LA

MAGDALENA
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mateixa platja en aquelles casetes de fusta 
que van subsistir fins a mitjan passat segle, 
per a quedar-se i menjar la tradicional pae-
lla d’ànec el dia quinze, fer fogueres el setze, 
festivitat de Sant Roc i dedicar-se a no fer 
res el dèsset, conegut com el dia del gos.

LA MAGDALENA A partir de 1945
Quan el farmacèutic en Benjamí Fabre-

gat va ser nomenat alcalde, de manera sor-
prenent va prendre una important decisió: 
“Les festes de la Magdalena havien de ser les 
més importants de la ciutat i fins i tot, si pot 
ser, les de tota la província”. El primer que va 
fer va ser demanar consell als seus amics i, 
entre tots ells, van triar a les persones idò-
nies per a formar la que va ser anomenada 
Junta Central de Festes. Aquells personat-
ges van voler complaure a la primera auto-
ritat municipal i, en alguna de les seues reu-
nions, van decidir complementar la romeria i 
els festejos taurins amb actes que pogueren 
tindre l’èxit assegurat. Prompte van veure 
que seria bo dividir la ciutat en el que van 
denominar sectors, triar persones amb ex-
periència en festes i gaudiren de popularitat 
en cadascun dels barris, per a poder col·la-
borar amb la Junta Central. Després de di-
verses reunions, van considerar que dotze 
era un número apropiat i, així mateix, cadas-
cun d’ells s’encarregaria de fer una gaiata. 
D’altra banda, les dones havien de tindre un 
destacat paper en les quals, de manera im-
mediata, van ser anomenades Festes de la 
Magdalena.

Aquelles festes de l’any 1945, sempre 
han sigut considerades les que van posar els 
fonaments més sòlids de les actuals festes 
fundacionals i ningú té cap mena de dubte: 
així va ser i continua sent, però han existit 
altres circumstàncies que han tingut gran 
influència en les quals ara gaudim i, no obs-
tant això, han passat molt més desaperce-
buts. Sense entrar en cadascun d’ells, una 
cosa és segura: després de l’any 1975, amb 
la mort de Franco, la legalització dels Partits 
Polítics, l’etapa coneguda com a Transició, 
els Referèndums, l’aprovació de la Consti-
tució i les diferents eleccions, la democràcia 
semblava haver arribat per a quedar-se i, 
amb ella, nous canvis van influir de mane-
ra notable en la vida política i social caste-

llonenca. Com és natural, degueren fer-ho 
també, en el món de la festa, qüestió que és 
l’objecte d’aquest treball.

COM PODEM DEFINIR 
LA DEMOCRÀCIA?
Per democràcia entenem que un model 

de govern en el qual el poder recau al poble 
qui, al seu torn, tria als seus representants 
perquè s’encarreguen de formar les insti-
tucions necessàries per a prendre les grans 
decisions. En democràcia la direcció s’es-
tableix per mitjà de majories. Els represen-
tants del poble són triats pels qui tenen dret 
a intervindre en els corresponents sufragis. 
Així mateix, en democràcia poden utilit-
zar-se els referèndums i altres fórmules per 
a prendre determinades decisions, d’acord 
amb el marc legal que siga aplicable.

SINGULARITATS 
D’UN ANY HISTÒRIC
Igual que en la resta del país, l’any 1975 

va ser transcendental en la capital de la Pla-
na en molts sentits i també en el món de la 
festa. Les notícies sobre la malaltia de Fran-
co ocupaven, diàriament, la pràctica totali-
tat dels noticiaris dels diferents mitjans de 
comunicació. Des de Madrid arribaven al-
tres cròniques de la lectura de les quals po-
dia deduir-se que la mort del dictador podia 
ocórrer d’un moment a un altre. Encara que 
ningú s’atrevira a dir-ho en veu alta, els qui 
estaven vinculats a les festes, no estaven 
segurs que pogueren celebrar-se amb total 
normalitat les de la Magdalena que, aquell 
any, començaven el primer dia de març; però 
el “pregoner” va poder anunciar una vega-
da més, que “el dia és arribat” i la cavalca-
da del Pregó va desfilar amb tant èxit com 
sempre. Això sí, els participants portaven 
llaços negres en record de la defunció de qui 
fora alcalde en Benjamí Fabregat, també del 
creador del ja famós Pregó, el farmacèutic 
en Manuel Segarra Ribés i de l’excepcional 
ceramista, autor de nombroses “gaiates” en 
Rafael Guallart Carpi. La romeria va ser tan 
multitudinària com unes altres. A la nit, 
en desfilar els monuments de cada 
sector pels carrers habituals, la 
gran sorpresa la va donar el que 
representava al sector número 
u, el qual a més d’haver sigut 



G
A

IA
TA

 9
  

  
  

  
  

L
’E

S
P

A
R

T
E

R
A

88

dissenyat per una dona, la mateixa Tere Na-
varro, va construir aquella gaiata amb ma-
terials poc habituals. La resta dels festejos, 
es van succeir amb total normalitat, encara 
que els mitjans de comunicació, continua-
ven esperant la notícia de l’any que va arri-
bar, a través de la ràdio, la televisió, premsa 
i, sobretot, pel boca a boca, aquell dia vint 
de novembre de 1975, quan el president del 
Govern Arias Navarro, va llegir en televisió 
un comunicat: “Franco ha mort”. Va ser l’es-
carit missatge que anunciava la defunció de 
qui havia sigut durant trenta-sis anys Cap 
de l’Estat. A partir d’aquell moment, els de-
talls se succeïen i no tots eren bons per a 
la totalitat dels espanyols que, a partir del 
trenta d’octubre, quan el príncep d’Espan-
ya en Joan Carles de Borbó, va assumir de 
manera interina la Prefectura de l’Estat, per 
malaltia del general Francisco Franco, sem-
blaven estar una mica dividits. No obstant 
això, els titulars de la premsa, en la seua ma-
joria pertanyent al Moviment, van anunciar 
amb grans titulars, la proclamació, a títol de 
rei de en Joan Carles de Borbó com a Cap de 
l’Estat Espanyol.

ESPANYA ENTRE 1976 I 1980
Igual que en la resta del país i a pesar 

que les primeres eleccions democràtiques 
es van celebrar el 15 de juny de 1977 i la 
Constitució es va aprovar el desembre de 
1978, entre principis de l’any 1976 i 1979, es 
va produir en totes les regions espanyoles, 
una espècie de parèntesi que va afectar un 
gran nombre de decisions i, com és lògic, 
també va ocórrer el mateix en el món de la 
festa en la capital de la Plana. No obstant 
això, a poc a poc es podia observar que, el 
denominat Moviment era història i es van 
anar fent els passos necessaris perquè els 
espanyols, amb dret a vot, foren convocats 
per a triar als qui regirien els destins de cada 
municipi.

LES ELECCIONS 
MUNICIPALS DE 1979

Després de la dictadura i els anys 
coneguts com a transició, semblava 

que es podria circular pel bon camí, 
és a dir: la democràcia tants anys 

esperada. La major part de cas-
tellonencs desitjaven que 

la ciutat estiguera en mans de les persones 
més adequades o almenys, en les quals el 
poble havia triat. Després de les necessàries 
consultes al poble, amb una Constitució 
aprovada i els imprescindibles Partits Po-
lítics exposant els seus programes a través 
dels mitjans de comunicació que, en la seua 
majoria, encara escrivien al dictat del Movi-
ment, el dia tres d’abril del 1979 es van dur 
a terme les corresponents eleccions muni-
cipals. En la capital de la Plana va aconse-
guir formar govern municipal el PSOE, que 
va obtindre onze regidors, sent els edils 
triats per aquest partit: Antonio Tirado, Mi-
guel Bellido, Francisco Solsona, Juan Vi-
cente Gallén, Carmen Olaria, José Marqués, 
Juan Fernando Marco, Javier García Andra-
de, José Vicent Martí, José Luís Villamarín, 
Juan José Beltrán i Domingo Ramón. UCD 
va aconseguir deu regidors: Vicente Petit, 
Joaquín Farnós, Vicente Albiach, Guillermo 
Pardo, José Falomir, Manuel Abilio, Vicen-
te Vilar, Agustín Ramos, Miguel Villalonga i 
María Roig. Esquerra Independent de Cas-
telló va aconseguir que anaren regidors els 
seus candidats: Vicent Pitarch i José Mata. 
Pel PCPV van resultar triats Josefina López 
i Juan Vicent Vilar i per Coalició Democràti-
ca, José María Escoín. En el ple d’investidura, 
va resultar elegit alcalde, l’advocat castello-
nenc en Antonio José Tirado Jiménez, enca-
ra que va oferir tinences d’alcaldia a quatre 
membres d’Unió de Centre Democràtic i un 
a Esquerra Independent de Castelló, demos-
trant d’aquesta manera, la seua voluntat 
d’aconseguir un equip de govern prou fort, 
per a afrontar els nombrosos problemes que 
desitjava resoldre i, sobretot, aconseguir el 
màxim consens en qüestions que havien 
format part del programa amb el qual ha-
via concorregut a les eleccions: el canvi era 
qüestió innegociable. Canvi que esperaven 
els qui coneixien el món de la festa i supo-
saven afectaria les Festes de la Magdalena.

LES FESTES DE 1980 i 1981
Les primeres festes de la Magdalena 

amb Ajuntament sorgit de les urnes, van ser 
les de 1980. La Junta Central havia canviat 
els seus membres, però no els seus estatuts, 
per la qual cosa el president nat era l’alcalde 
Tirado, qui va delegar en el seu company de 
partit José Vicent Martí. Una de les prime-
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res decisions municipals va ser la d’aprovar 
la reconstrucció de l’Obelisc a la Llibertat, el 
projecte de la qual va ser redactat per l’arqui-
tecte municipal en Joaquín Tirado. En totes 
les reunions de la Junta es parlava del canvi 
que havien de tindre les festes i quan es vo-
lia concretar, la resposta era la mateixa “Les 
festes havien de ser més populars”. Insistien 
sempre, que les festes organitzades per a 
persones amb gran poder adquisitiu, havien 
de restringir-se, ja que l’important era acon-
seguir, en cada acte, la major participació 
possible. Així ho transmetien de la Junta al 
Diari Mediterrani i del periòdic a l’opinió pú-
blica. Es va decidir que el centre de la ciutat 
i, sobretot la Plaça Major, on es va alçar un 
gran escenari, s’havia de convertir en el ver-
tader cor de la festa. Dos símbols del que es 
pretenia eren: llibertat i popularitat, però va 
haver-hi algun més. Per primera vegada es 
va fer un homenatge a les gaiates. A conti-
nuació de la encesa es va desenvolupar un 
acte d’exaltació a aquests monuments i es 
va recordar la frase del poeta que, en el seu 
Pregó, va voler deixar molt clar que: la gaiata 
devia tornar a ser “el nostre millor Pregó”.

Amb la nova corporació municipal, la 
festa a poc a poc anava canviant. Un any ha-
via bastat per a posar d’acord a la premsa i a 
l’opinió pública: “El que ocorria al carrer te-
nia major protagonisme que quan succeïa en 
la plaça de Bous o en l’escenari del Principal. 
Es desitjava que la festa es notara en qualse-
vol racó de la ciutat, per la qual cosa es van 
organitzar actes esportius a la Porta del Sol 
o l’avinguda del Rei en Jaume, en comptes de 
Castalia i es procurava que en els escenaris 
muntats pels barris sonara alguna orquestra 
perquè els veïns pogueren ballar.

Com a idea de futur, es va anunciar que 
les festes en comptes de repartir-se entre 
dotze sectors, havien d’estendre’s, almenys, 
a una vintena. En les de 1982 es va muntar 
un impressionant escenari en la Plaça Major 
i per ell van passar els més populars grups 
i es van col·locar cadires perquè la gent po-
guera escoltar, amb major comoditat, a dife-
rents artistes com: El Cremaller, Els Llaura-
dors, Paco Muñoz o Lluís el Sifoner, així com 
l’Orquestra Salsa, La Bullonera i l’Orquestra 
Montesol. A la vesprada, en la plaça del Mer-

cat ambulant, també els xiquets tenien els 
seus espectacles, i fins i tot els majors van 
poder gaudir amb danses populars en el cor 
de la ciutat.

Per als actes més populars es van bus-
car els millors emplaçaments. La Fonda del 
Vi es va muntar en la Plaça Santa Clara, 
abandonant per sempre el xicotet espai al 
costat de l’Ajuntament. En ser més espaiós, 
es va convertir en un lloc on, per un preu 
moderat, es podien degustar exquisits cal-
dos de grans cellers.

La Fira d’Atraccions va deixar de 
muntar-se en el passeig de cotxes de 
Ribalta i es va traslladar al Polígon de 
Rafalafena, més ampli, pavimentat i amb 
menys risc que es desbaratara el parc. El 
Cus Multicolor es va emportar a la Porta del 
Sol, Carrer Falcó, Plaça de la Pau i Gasset. 
Com era d’esperar, en tan cèntric lloc, l’èxit 
va ser majúscul.

MÉS SECTORS EN LES FESTES
L’any anterior, la Junta va anunciar la 

seua idea d’arribar a una vintena de sec-
tors, però en 1982, els seus membres van 
creure convenient limitar a tres l’ampliació 
prevista. L’èxit va acompanyar a la idea, ja 
que cadascuna de les tres noves gaiates va 
obtindre algun dels premis. La gran nove-
tat va ser que una dona, per primera vega-
da: Elisabeth Breva i Aimerich presidira un 
sector, demostrant que la seua experiència i 
preparació eren absolutes i que dirigir el de-
nominat Sequiol, des de la seua constitució, 
no era una qüestió només reservada als ho-
mes. Clar que Elisabeth havia participat en 
tots els llocs de les festes on podien fer-ho 
les dones, fins llavors.

A penes un any més tard, amb la nova 
experiència i a la vista de la participació de 
cadascun dels sectors, el número de gaiates 
en les festes de 1983, es va ampliar fins als 
dènou. El president de la Junta va manifes-
tar que, malgrat l’augment del nombre 
de sectors, també el de colles anava 
creixent a un bon ritme. Les festes 
de la Magdalena semblaven estar 
en el millor moment de la seua 
història.
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LA BRUSA ES VA CONVERTIR COM A 
PROVA DE MODA

En la manera de vestir durant les festes, 
es va notar un canvi important. Fins feia pocs 
anys la gent es guardava les millors pren-
gues per a anar de festa. Es pot observar en 
fotografies de mitjan segle passat, com fins 
i tot en la romeria, els homes anaven amb 
americana i les dones lluïen les seues pe-
ces dels dies festius. De sobte i, sense saber 
com ni per què, aquells costums van canviar. 
Bé és cert que entre els més joves s’havien 
generalitzat els vaquers, però les xiques van 
començar a lluir roba que semblava d’uns 
altres temps i la gent gran, tan sols utilitza-
ven els jeans per a les vesprades de Pasqua. 
Va ser l’any 1985 quan tant la reina, com 
les seues dames van semblar haver-se po-
sat d’acord i, en la Romeria totes vestien de 
llauradores. Aquells costums es van anar 
generalitzant i els homes van acabar desco-
brint que la brusa negra era una peça còmo-
da, barata, patida i permetia posar-se da-

munt de qualsevol altra que es poguera 
adaptar a la climatologia tan canviant 

de la primavera. És a dir: el mateix 
que van fer els nostres avantpas-

sats molts anys abans.

L’II CONGRÉS MAGDALENER
Tal com va assegurar el regidor José Vi-

cent Martí, les festes havien augmentat, tant 
en el nombre de sectors gaiaters, com en el 
de colles. Així mateix, el president insistia, 
una vegada i una altra, que tant la Junta Cen-
tral, com els sectors i les colles, havien d’ac-
tuar com qualsevol altre ens col·legiat; és a 
dir, debatent en profunditat els problemes, 
decidint les qüestions per majoria i, sobretot, 
complir els estatuts i procurar no excedir-se 
dels pressupostos per a no caure en situa-
cions de tresoreria poc desitjables. D’aquí 
ve que fora una gran alegria que l’Associa-
ció Cultural Moros d’Alqueria, en ocasió del 
seu desé aniversari, anunciara la celebració 
del segon Congrés Magdalener, per a deba-
tre alguns aspectes de les festes. Aquell nou 
congrés es va desenvolupar en la sala d’ac-
tes de la Conselleria de Cultura a partir del 
trenta-un de gener de 1986 i va finalitzar el 
dia huit del mes de febrer. Van intervindre al 
voltant de cent cinquanta persones que van 
presentar per escrit o de manera verbal les 
seues opinions. Per escrit es van plantejar 
tres úniques propostes: La del professor en 
José Sánchez Adell: “Antecedents històrics 
de la Magdalena”, una altra l’autor de la qual 
era el periodista en Jaime Nos, amb el títol 
de: “Les festes des de 1945” i la tercera del 
popular informador en Francisco Pascual: 
“Actualitat i futur de les Festes de la Mag-
dalena”. Quant a les conclusions no van ser 
moltes, però van tindre molta importància. 
D’una banda, es va reafirmar el caràcter pe-
nitencial de la Romeria. La gaiata havia de 
ser una mica més que un monument i es va 
convertir en el símbol de les festes. D’altra 
banda, es va fixar, una vegada més, la immo-
bilitat del tercer diumenge de la Quaresma 
per a la celebració de la romeria i, finalment, 
es van concretar les noves vies de participa-
ció que havien de tindre les colles en les fes-
tes. Cadascun dels temes va ser àmpliament 
debatut, encara que es va parlar i va discutir 
de molts altres problemes que es van deixar 
per a un altre moment, quan es poguera ce-
lebrar un altre congrés.

NOVES ELECCIONS MUNICIPALS
Encara que 1987 va començar sent re-

gidor delegat en la Junta Central Pepe Vi-
cent, era any d’eleccions municipals i Anto-
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nio Tirado, alcalde durant huit anys, no es va 
presentar com a candidat; no obstant això, 
els membres de la Junta Central que finalit-
zaven el seu mandat, van aconseguir modi-
ficar els estatuts en l’Assemblea de Festes 
celebrada el dia vint-i-sis de febrer d’aquell 
mateix any. Amb anterioritat, el mateix pre-
sident va voler que participaren en l’elabora-
ció dels nous estatuts, delegats de cadascun 
dels quatre grups polítics presents en la cor-
poració municipal. Després d’una important 
reunió que es va estendre durant diverses 
hores, es va signar un important document 
en el qual s’obrien les portes per a dur a ter-
me una profunda remodelació de l’entramat 
festiu de la capital de la Plana.

DANIEL GOZALBO BELLÉS, 
NOU ALCALDE
Aquest polític socialista, castellonenc 

de Costur, catedràtic de batxillerat, llicenciat 
en matemàtiques i militant del PSOE, va ser 
alcalde de la ciutat, entre 1987 i 1991. Havia 
sigut director provincial del Ministeri d’Edu-
cació entre 1982 i 1986, accedint després al 
càrrec de director general d’ensenyament 
mitjà de la Conselleria de Cultura i Educació 
de la Generalitat Valenciana. En remodelar 
el seu equip de govern, va nomenar regidor 
delegat en la Junta Central al seu company 
Clement Agost Maner, persona molt estima-
da en els ambients de la festa i que arribava 
amb molta il·lusió i noves idees per a acon-
seguir incrementar la participació popular 
en les festes; d’aquí ve que, juntament amb 
alguns dels seus col·laboradors visitaren al-
guna ciutat, sobretot la fira d’Albacete, amb 
la finalitat de recollir idees que pogueren 
engrandir les nostres festes. Entre elles, va 
llançar un eslògan: “A tota canya”, amb la 
finalitat de donar a conéixer les festes de la 
Magdalena per tota la geografia espanyola.

EL RECINTE FIRAL, GRAN APOSTA 
DE LES FESTES DEL 1988

El primer tram de l’avinguda de la Mar, 
va ser tancat al trànsit aquell any, entre el 
Carrer Governador i el gran escenari que es 
va muntar al final de la zona residencial de 
l’àmplia avinguda. Abans que donaren prin-
cipi les festes, alguns operaris van començar 
a instal·lar un bon nombre de tendals i car-
pes, sense que ningú concretara com ni quan 

ni per a què servirien aquella espècie de ca-
setes que es van situar en la calçada. Men-
trestant, els organitzadors del qual ja era 
conegut com a Recinte Firal, s’anaven en-
trevistant amb empreses locals, provincials 
i institucions als responsables de les quals 
explicaven detalls del que podia suposar per 
al seu negoci o organisme, disposar d’un 
d’aquells locals amb parets de lona, durant 
la setmana de festes. A poc a poc les notícies 
van transcendir als ciutadans i dies abans de 
la inauguració, la polèmica era al carrer.
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Els veïns, segons asseguraven, no po-
drien descansar en tota la nit. Sorolls, brutícia i 
seguretat eren difícils de controlar i així va ser, 
perquè la calçada va estar abarrotada de gent 
durant totes les vesprades i nits de la setmana 
de festes i després de tancar, continuaven les 
molèsties ocasionades pels proveïdors de les 
casetes, els serveis de neteja i grups de joves 
als qui els semblava que la festa havia de con-
tinuar durant algunes hores més, encara que 
hagueren tancat els llocs d’oci.

El funcionament era molt senzill. La 
major part de les casetes eren d’empreses 
que repartien vals de consumició entre els 
seus clients. En algunes es podien prendre 
begudes i tapes abonant l’import; però la 
gran majoria pertanyien a empreses, orga-
nismes i institucions de diferent naturalesa. 
En el seu interior, totes procuraven animar 
l’ambient amb alguna orquestra, música o 
actuacions. L’èxit va ser total per als qui po-
dien fer ús de les instal·lacions; no obstant 
això, els veïns, propietaris d’altres negocis 
existents en diferents emplaçaments de la 
ciutat i el públic que no aconseguia accedir 
a cap d’aquelles casetes, es van queixar de 
la discriminació existent i no els faltava raó 
quan argumentaven que, tants anys inver-
tits a aconseguir que la festa fora al carrer, 
el centre fora la Plaça Major i que l’ambient 
es repartira per igual, amb independència de 
la condició social de cadascú, van fer que es 
comparara el Recinte amb la Fira d’Abril de 
Sevilla.

ESFORÇOS PER A RECUPERAR LES 
FESTES

La Junta Central va començar a estudiar 
la manera de fer compatible el Recinte Firal, 
amb altres actes de caràcter popular. Es va 
anunciar que aquell any tornaria la Tornà de 
la romeria, recuperant totes les tradicions de 
l’antiga història de la ciutat. Es va organitzar 
el primer Festival de Música de Festa, en el 
qual intervindrien catorze agrupacions, en-
tre elles nou estrangeres i, així mateix, es va 
organitzar la primera Enfarolà del Campa-
nar. Els grups polítics de la Corporació Mu-
nicipal van arribar a un consens per a definir 
la nova estructura de la festa. Es va crear 
la Fundació Municipal de Festes, triant, de 
manera democràtica, els representants del 
màxim òrgan gestor que es diria Junta de 
Festes, sent elegit president, de manera de-
mocràtica: Sebastián Pla Colomina. Allò va 
suposar un canvi total, respecte a la manera 
d’actuar de l’antiga Junta Central, ja que es-
taven representats tots els col·lectius festers 
i, entre ells, tres dones amb amplis coneixe-
ments de les festes.

Durant la setmana de festes de l’any 
1989, va semblar que podia conviure el Re-
cinte Firal amb la resta dels actes del Pro-
grama Oficial, destacant la participació en 
la Fira Alternativa i la celebració de l’I Cam-
pionat Mundial de Boli però, sobretot, l’Ofre-
na de Flors a la nostra Patrona la Verge del 
Lledó. No obstant això, malgrat els esforços 
d’alguns dels organitzadors, es degué ad-
metre que la major part de la població pre-
feria repartir les festes per diferents llocs, en 
comptes de la concentració que suposava 
utilitzar un sol emplaçament, encara que no 
l’avinguda de la Mar.

LES ELECCIONS MUNICIPALS 
DE 1991
L’any 1991 es va produir un dels esdeve-

niments més importants de la història de la 
nostra província. El mes de febrer, les Corts 
Valencianes van aprovar, per unanimitat de 
tots els seus components, la Llei per la qual 
s’aprovava la Universitat Jaume I. Es rumo-
rejava i així va succeir: el Molt Honorable 
President de la Generalitat Valenciana, va 
nomenar rector de l’UJI al professor Fran-
cesc Michavila i a pesar que el nou campus 
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previst construir en l’emplaçament on ara es 
troba, no estava finalitzat, a l’octubre d’aquell 
mateix any van començar les classes en al-
guns edificis on va estar situat, amb anterio-
ritat, el Col·legi Universitari de Castelló.

Notícia inesperada es va produir durant 
el mes de maig. El Partit Popular guanya-
va les eleccions municipals a l’Ajuntament 
de Castelló per majoria absoluta i, com era 
lògic, el seu candidat, l’arquitecte José Luís 
Gimeno Ferrer va ser nomenat alcalde de 
la capital de la Plana. Al costat d’ell, altres 
tretze militants del mateix partit van formar 
l’equip de govern, sent tinents d’alcaldes: 
Carlos Fabra, Víctor Falomir, Manuel Cases, 
Víctor Campos, José Falomir, Maria Luisa 
Ribes, Isidro Salas, Juan Carlos Rodríguez 
Marín i Miguel Ángel Mulet i regidors del 
Partit Popular: Maria Dolores Climent, José 
Díaz, Alberto Fabra i Jaime Sanahuja. Pel 
PSOE, van formar part de la Corporació Mu-
nicipal, els regidors: Clemente Agost, José 
Miguel Albert, Pedro Arenaga, José Vicente 
Bellmunt, Alfredo Cadroy, Julio Domingo, 
Daniel Gozalbo, Maria del Carmen Lorenz, 
Fabián Molina, Maria del Carmen Oliver, 
Mercedes Prats, Francisco Solsona i Juan 
José Vázquez. Els futurs membres del nou 
Ajuntament es van limitar a participar a tí-
tol personal en les festes de la Magdalena i 
com a candidats dels seus diferents Partits 
Polítics, ja que el seu nomenament va ser el 

quinze de juny, és a dir, quan ja les festes de 
la Magdalena de 1991 havien finalitzat.

CONSOLIDACIÓ POPULAR DE LA 
MAGDALENA, L’ANY 1992

En 1991 es va celebrar l’elecció del nou 
president de la Junta de Festes. S’havien 
presentat diversos candidats, sent triat 
Luís Doménech i Company, com a màxim 
responsable d’aquesta, qui va exposar les 
seues idees per a les festes de 1992. Aque-
ll any es va presentar com a novetat, el de-
nominat Circuit Fester, consistent a repartir 
els escenaris de les festes per diferents em-
plaçaments. Els actes s’iniciaven el dilluns 
després de l’Encesa en el passeig de cotxes 
del Parc de Ribalta, continuava pel Carrer 
Saragossa fins a l’avinguda del Rei en Jaime, 
lloc on actuaven els grups de música per als 
més joves. Seguia en la Plaça Major, amb la 
música tradicional i finalitzava en l’avinguda 
de la Mar en el qual encara es va celebrar el 
Recinte Firal. D’aquella manera, la pràctica 
totalitat del centre de la ciutat va comptar 
amb una animació extraordinària i va su-
posar, al mateix temps, el reconeixement de 
Clement Agost, com a impulsor d’una idea 
que, si bé no va comptar amb el favor 
de tot el món de la festa, sempre es 
recordarà com una novetat de les 
nostres festes de la Magdalena.
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La dona ha anat escalant posats en el 
‘món de la festa’, empoderant-se i apostant 
per una igualtat efectiva en exercir tasques 
antany ‘reservades’ als homes més enllà 
d’ocupar exclusivament els càrrecs repre-
sentatius que es van idear en 1945 amb mi-
rada masculina.

CHELO PASTOR I VERCHILI
La dona ocupa i exerceix qualsevol 

càrrec o lloc en l’entramat de la festa de 
Castelló hui dia. Però així és des de fa no 
massa anys, perquè mai va ser així. Va 
deixar de tindre un paper exclusiva i me-
rament representatiu en les festes de la 
Magdalena en la dècada dels anys 80 i amb 
els anys ha anat empoderant-se i ha tren-
cat amb aquesta ‘limitació’ no escrita, però 
aplicada en el món de la festa de participar 
com a dama o madrines d’un sector; dona 
de companya, Na Violant, dama de la ciutat 
o reina de la ciutat.

Si en 1945, any a què es remunta l’ac-
tual estructura de la Magdalena, els noms 

femenins només estaven vinculats als ci-
tats càrrecs de dama, madrina d’aquelles 
12 primeres gaiates o de dama de la ciutat 
i reina, als quals se sumarien els de Violant 
d’Hongria, primer, i de les seues ‘dones de 
companya’, després, en el si de la German-
dat dels Cavallers de la Conquesta, hui dia 
hi ha dones al capdavant de les comissions 
gaiateras, de les colles i dels ens vinculats, 
com també hi ha hagut ja presidenta de la 
Junta de Festes, així com s’han ocupat de 
la regidoria de Festes i, per tant, del Patro-
nat Municipal de Festes, en els últims anys 
en què Castelló té a la seua primera alcal-
dessa (que també va ser gaiatera): Amparo 
Marco i Gual, fet que va obligar en 2016 a 
canviar l’arrancada del Pregó que s’havia 
mantingut inalterat des que fora escrit en 
1947… “L’alcaldessa de la ciutat i terme de 
Castelló…”

CARTELL DE MAGDALENA
Ara bé, cada pas donat per una d’aques-

tes dones ha anat acompanyat de titulars 
de premsa i de comentaris al carrer, lluny 
de tractar-se l’assumpte amb la ‘normalitat’ 
que haguera sigut lògica. Tant és així que 
fins i tot l’any passat, quan es pressuposa 
que la igualtat està més que assentada en 
la festa, s’ha posat l’accent en el fet que siga 
una jove, “la primera dona a guanyar el con-
curs de cartells de la Magdalena”. L’obra de 
Carla Parra i Bellido es va imposar entre els 
13 treballs presentats a l’última edició amb 
el lema ‘Nou Somnis’, que fa referència a les 
9 jornades en les quals es desenvolupen les 
festes fundacionals, jornades “somiades” 
pels castellonencs després de dos anys 
sense celebració per la terrible pandèmia 
de la Covid.

Carla Parra ja era coneguda pels seus 
treballs, però a aquesta artista novella, se 

FESTES AMB MIRADA 

FEMENINA
CHELO PASTOR I VERCHILI
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la va associar abans que a la seua forma-
ció en Disseny de Moda i producció artís-
tica, amb els càrrecs representatius que ha 
ostentat en festes, entre altres el de dama 
de la ciutat 2020 i que continuarà ostentant 
enguany per a donar per finalitzat el cicle 
festiu interromput pel coronavirus.

JOVES PREGONERES
Aquest ‘nou’ pas femení va tindre un 

altre precedent “històric” en 2020, quan 

altres dues joves que estimen i defensen 
les tradicions de Castelló des de diferents 
col·lectius en els quals caminen implicades 
van aspirar a ser pregoneres. Mai fins hui 
es va convidar a una dona a convocar a la 
ciutat amb els versos del Pregó de Bernat 
Artola. Tampoc des que hi ha prova selec-
tiva per a aquest menester fester havia de-
cidit concórrer cap. Però va ser al febrer, un 
mes abans a penes que la pesta del segle 
XXI obligara a suspendre el que haguera si-

gut el 75 aniversari de la Magdalena quan 
Irene Chofre i López i Erika Martí i Ibern van 
decidir presentar-se i fer història en aques-
ta carrera per la igualtat en festes. Malgrat 
no resultar triades entre altres quatre as-
pirants, ambdues van agrair l’oportunitat 
i van animar a continuar recorrent el camí 
traçat. En aquest moment, l’alcaldessa va 
declarar que “som persones, i el dia que en-
tenguem que som persones, aquest dia es 
deixarà de parlar d’igualtat, i això serà un 
èxit de la ciutadania”

DEBUT EN LA JUNTA CENTRAL
Les candidates no van superar el sedàs, 

però el seu gest va ser molt ben valorat a la 
ciutat, com també ho va ser en 1988, mal-
grat la sorpresa inicial i algun desafortunat 
comentari masclista, l’aposta del màxim 
òrgan gestor de les festes, que durant 
quatre llargues dècades s’havia re-
servat exclusivament als homes, 
de fer un tímid pas cap a la 
igualtat amb la incorporació 
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de les seues “dues primeres dones”. María 
Ángeles d’Amato i Martín i Chelo Pastor i 
Verchili van ser convidades a integrar-se en 
la qual va ser l’última Junta Central de Fes-
tejos de la Magdalena, presidida pel regidor 
socialista Clement Agost.

Procuradora i periodista van conti-
nuar altres dos anys amb la Junta de Festes 
(1989-1990) presidida per Tian Pla que va 
sorgir d’una Assemblea General i que nai-
xia a l’empara de la Fundació Municipal de 
Festes (hui Patronat Municipal de Festes) 
per a impulsar la major autonomia dels 
festers enfront de la tutela de l’Ajuntament 
com havia prevalgut fins al moment. Obert 
el camí al qual es va sumar Elisabeth Breva 
i Aymerich, la llista de noms femenins en 
les successives Juntes de Festes triades 
cada dos anys és ara llarguíssima, com no 
podia ser d’una altra manera. Així ha sigut 
fins a la dissolució de l’última d’elles que, a 
la fi, va estar presidida també per una “pri-
mera dona”: Noelia Selma i Andreu.

ARTISTA GAIATERA
I Noelia va ser qui va incorporar en el 

seu equip a Vanessa Pérez i Monfort, l’única 
dona artista gaiatera que treballa des de fa 
anys en el disseny i construcció dels monu-
ments gaiaters i que presideix des de 2020 
l’Associació d’Artistes Gaiaters de Castelló.

I… a Noelia Selma li va tocar bregar 
amb la decisió municipal unilateral (sense 
cap consulta a l’Assemblea) de dissoldre 
la Junta de Festes en 2019, un any després 
d’haver sigut triada democràticament, i, 
en el seu lloc crear una “comissió de festes 
(paritària en els seus orígens amb 13 homes 
i 13 dones) específica del 75 aniversari de 
la Magdalena”. I va ser una dona qui es va 
posar al capdavant com a regidora de Fes-
tes i presidenta del Patronat Municipal de 
Festes: Pilar Escuder i Mollón.

La mesura no va agradar més enllà de 
l’entorn polític de dos dels tres socis en el go-
vern municipal (PSPV i Podem-EUPV), per-
què el tercer d’ells, Compromís, amb la seua 
regidora Verònica Ruiz i Escrig com a vice-
presidenta del Patronat Municipal de Festes, 
va acatar però no va compartir la iniciativa 
que va qüestionar molt durament el grup 
municipal del PP, amb la seua regidora María 
España i Novoa (reina de les festes en 2012) 
en el consell rector del susdit patronat.

Pilar Escuder va executar l’ordre del seu 
partit en una regidoria no exempta de polè-
miques des que al gener de 2016 i després 
de tot just uns mesos d’haver-se convertit 
en “la primera regidora de Festes i presiden-
ta del Patronat Municipal de Festes”, la so-
cialista Carmen Oliver i Carbonell, va decidir 
renunciar al càrrec i a la seua acta.

A Carmen li va succeir una altra com-
panya de files, Sara Usó i Alia, que en pocs 
mesos va veure com també abandonava “la 
primera dona gerent del Patronat”, Silvia 
Agost i Puig, al·legant “falta de mitjans” per 
a exercir les seues tasques.

Sara Usó va protagonitzar un aferrissat 
enfrontament amb el president de la Junta 
de Festes, Juanvi Bellido, a qui va acabar 
destituint el consell rector a petició de la 
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seua presidenta i amb qui es va veure en els 
tribunals per querelles i demandes creua-
des. En 2018, la regidora va aprovar unes 
oposicions a docent, donant per finalitzada 
la seua etapa municipal i la seua gestió en 
festes des del consistori.

PRESIDENT DE GAIATA
I DE LA GESTORA
Però des de les ‘barricades’ són moltes 

més les festeres les que porten anys bregant, 
però encara massa poques ho fan capitane-
jant els col·lectius des dels quals es recorda 
l’innegable llance que va demostrar una jo-
veníssima, encara que molt adobada en me-
nesters festers, Elisabeth Breva i Aymerich 
en 1983. No sols va ser valent per entrar en 
un ‘món d’homes’ com “la primera dona pre-
sidenta de gaiata”, sinó que ho va fer d’una 
gaiata de nova creació. Elisabeth, després 
de breus parèntesis en aquests anys, hui dia 
continua presidint la comissió de la gaiata 
15, Sequiol, al mateix temps que ha conti-
nuat obrint fronts i s’ajudava a pujar en 2010 
com “la primera dona a presidir la Gestora de 
Gaiates”, ja que no ha tornat a ocupar cap al-
tra gaiatera.

Idèntica situació s’ha produït en la Fe-
deració de Colles. Des que Enriqueta Pavón 
i Cajal, fundadora de la colla Pasparís, es 
posara al capdavant d’una emergent coor-
dinadora a mitjan anys 90, no hi ha hagut 
més presidentes, però sí un nodrit llistat de 
festeres amb diferents responsabilitats en 
les successives juntes directives de la fede-
ració.

GALANTEJADORA
Totes elles (demane disculpes per si he 

oblidat a alguna ‘primera dona’) han ajudat 
a consolidar la mirada femenina amb noms 
i cognoms en llocs de major responsabilitat 
en la festa, ‘club’ al qual se suma Maria Fer-
nanda Vidal i Causanilles, qui en 2011, sent 
secretària primera de la Mesa de les Corts i 
amb l’experiència prèvia de madrina i dama 
de la ciutat, es va erigir en una altra de les 
‘primeres’ a ser designada galantejadora de 
la reina d’aquell any, Mónica Sidro Maneus. 
Mai abans va haver-hi dona en qui es va 

confiar aquest menester, però sí que n’hi ha 
hagut després. Tant adultes com xiquetes.

Però són moltes més les que de mane-
ra anònima han lluitat i ho continuen fent 
perquè la igualtat siga la norma… També en 
festes. En les comissions gaiateres i cons-
truint monuments; organitzant les colles 
que ‘poblen’ la ciutat en festes; en els grups 
de danses, impartint amor pels balls popu-
lars; en les bandes de música, en els tallers 
d’indumentaristes…
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Si hi ha una cosa de la qual pot presumir 
Castelló és de l’antiguitat dels seus símbols 
festius per excel·lència com són les gaiates, 
en comparació amb altres monuments d’al-
tres festes de la Comunitat com podrien ser 
les Falles, a València, o les Fogueres d’Ala-
cant. I és que ja en el segle XVIII tenim la pri-
mera referència escrita sobre l’existència de 
les gaiates “que converteixen la nit en clar 
dia” com reflecteix Llorens de Clavell en la 
seua obra ‘Memòries de la religiosa sor Jo-
sepha García’. Gaiates que il·luminen la pro-
cessó nocturna del dia de la Magdalena.

Així, mentre les falles valencianes sor-
geixen a mitjan segle XIX, o les fogueres 
alacantines, a imatge i semblança dels mo-
numents valencians, però en la festa de Sant 
Joan, són de 1928, Castelló arranca els seus 
monuments de llum i per a donar llum a la fi 
de l’època barroca, fins i tot, encara abans si 
considerem ja les lluminàries que s’utilitza-
ven per a il·luminar la processó del retorn de 
la romeria en l’època medieval.

Però, a més, gaiates de tall monumental 
trobem ja en el segle XIX, en 1852, coincidint 
amb les celebracions del cinqué centena-
ri de la fundació de la ciutat. L’Ajuntament 
encarrega al pintor Castell la realització de 
diverses obres gaiateres que van enlluernar 
aquell any. Així mateix, el Regiment Tetuan 
XIV o la Cambra Agrària tindran també les 
seues gaiates monumentals. Així mateix, 
en els primers anys del segle XX, i amb la 
tradició de la gaiata com a símbol festiu per 
excel·lència en la jornada joiosa del dia de la 
Magdalena, es potencia per part de diver-
ses institucions l’elaboració de monuments 
gaiaters en gran.

Però, és en 1945, amb el rellançament de 
les festes de la Magdalena en la seua estruc-
tura actual, quan les gaiates monumentals 
adquireixen tot el seu protagonisme i entitat. 
Amb la base de la romeria de la Magdalena, 
l’Ajuntament presidit per Benjamí Fabregat i 
amb un grup d’homes visionaris i entregats 
a la seua ciutat de manera desinteressada, 
posen tota la seua obstinació en què Caste-
lló tinguera les seues festes majors en gran, 
“no volem límits estrets d’ambicions massa 
modestes”, i que la gaiata siga el monument 
de llum significatiu i singular. Es creen les 
dotze primeres comissions de sector perquè 
cada barri tinguera el seu monument festiu 
i, fins i tot, s’assenyala que “cada gaiata tin-
drà tantes lluminàries com famílies visquen 
en el barri”. Una primera Junta Central de 
Festejos de la Magdalena que vol, des d’un 
primer moment, que les gaiatas siguen el 
col·lectiu fonamental de dinamització fes-
tera. Si haguera volgut un altre tipus de 
col·lectiu, haguera apostat per altres for-
mes d’associacionisme en l’àmbit de la festa 
magdalenera. Unes gaiates, monuments de 
llum, que ja, des del primer moment, “no es 
cremaran”, com adverteix la Junta Central, i 

Vicente Cornelles I Castelló
Periodista i escriptor

EVOLUCIÓ HISTÒRICA EN EL

DISSENY I ESTÈTICA DE LES

GAIATES
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com a sentència Carlos González-Espresati 
en una de les més famoses frases de reivin-
dicació castellonera: “No serem ostatges de 
Ruzafa”. I així, fins als nostres dies, la gaiata 
és el monument sobre el qual se sustenta la 
festa magdalenera. Tot l’un altre són addi-
tius i edulcorants, que enriquissen sí, el pa-
trimoni fester. D’altra banda, dels 12 sectors 
primigenis, en els primers anys de la dècada 
dels 80 es van crear noves comissions fins 
als 19 actuals, en una època d’esplendor i 
grandesa de les gaiates, sent president de la 
Junta Central de Festejos de la Magdalena el 
regidor del PSOE, José Vicent Martí.

Monuments festius que han tingut tota 
una evolució estètica i ornamental al llarg 
dels segles. Amb la participació, per a això, 
dels artistes, pintors i escultors del moment 
i que van expressar la seua imaginació i fan-
tasia en la creació d’art efímer, el que acaba 
amb la Magdalena Vítol! Art i artesania amb 
tots els materials possibles com a suports 
d’un símbol, d’una al·legoria, d’un somni 
convertit en llum per a consagrar la prima-
vera a la castellonenca manera. Així, el pri-
mer any triomfal de les festes de la Magda-
lena en la seua estructura actual, en 1945, les 
plataformes convertides en gegantesques 
lluminàries van optar per ser figuratives. 
Artistes com Escoda, Tomás Colón, Bernat 
Artola… van posar el millor del seu art per a 
reflectir la nit convertida en dia amb figures 
i arabescos seguint una estètica barroca i 
romàntica. Un figurativisme que es prolonga 
en aquests primers anys de festejos en gran, 
i que va desapareixent amb el pas del temps 
fins a consagrar tendències purament neo-
barroques en les quals fulles d’acant, flors 
aburgesades i pètals a manera de cales en 
fusta van il·luminant el tercer diumenge de 
Quaresma amb les seues llums blanques i 
també de colors. Cal citar a Guallart, mestre 
de carrosses, com a autor de moltes de les 
obres que es realitzen en aquells dies. Unes 
tendències artístiques que únicament deixa-
ven espai per al figurativisme amb faunes, 
àngels ceroferaris, banyes de l’abundància i 
rostres desdibuixats a manera de draps de 
Verònica sagrada. I del classicisme més ab-
solut passem a la fi dels anys 60 amb gaia-
tas que trenquen la tradicional bellesa que 
s’emportava fins al moment per a donar pas 

a monuments innovadors. És el cas de la 
gaiata de la ciutat realitzada per Carlos Buhi-
gas, l’enginyer de la llum que va realitzar les 
fonts monumentals de Montjuïc a Barcelo-
na, i que va plasmar una gegantesca vidriera 
de forma octogonal i en la qual es plasma-
ven alguns aspectes de la nostra festa mag-
dalenera. La gegantesca creació suposa un 
punt d’inflexió en la concepció i disseny de 
les obres de llum al·legòrica. També Buhigas 
realitza una gaiata per al sector 3, Porta del 
Sol, una font lumínica d’impactant resultat i 
que va obrir les portes a nous camins per a 
fer gaiata. Així, ja en la dècada dels 70, la co-
missió de la gaiata 5, Hort Soguers, es llança 
a noves propostes per a crear monuments 
de llum avantguardistes i contemporanis. 
En el record, lluminàries monumentals com 
una amb el casc del drac alat del rei En Jau-
me, sent president d’aquesta comissió Vi-
cente Ballester, i una altra realitzada en me-
tall i les lluentors del qual encara romanen 
en la retina dels castellonencs. Una dècada 
dels 70 que va aportar una de les gaiates 
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més boniques realitzades fins ara a càrrec 
de l’artista Vicente Ramos per als comissio-
nats del sector 6, plaça de la Independència, 
que, de factura barroca, la seua composició 
va aconseguir una perfecció impressionant. 
Malgrat la seua esplendor, el monument no 
va aconseguir cap premi el que va portar als 
components de la gaiata a batejar-lo com 
“La Desheretada” amb un cartell sobre el 
monument que es va mantindre durant tota 
la setmana de festes. Una altra gaiata desta-
cada va ser l’executada per Francisco Esteve 
presidida per una monumental castellonera 
per al sector 11, Forn del Pla.

Noves propostes estètiques en l’art 
gaiater sorgeixen en la dècada dels 80, com 
una gaiata amb aigua en L’Armelar, o amb 
la comissió del sector 15, amb artistes com 
Toni Mir, utilitzant nous materials, o amb 
la 14, que amb José Luis Estanislao uneix 
el barroquisme i el neogòtic amb dissenys 
que causen l’admiració de la ciutat. També 
a la fi dels 80 i principis dels 90, Vicente 
Roures ofereix uns monuments de tall con-

temporani per al sector 8, el de la plaça 
Santa Clara, sent titulars de la comissió 

Andrés Palazón i José Alberto Fabra. 
I ja en la dècada dels 90, El Grau 

evita qualsevol disseny clàssic i 
s’aventura tots els anys en no-

ves manifestacions artís-

tiques d’avantguarda, en una línia que s’ha 
prolongat fins ara. Cal destacar també, per 
part seua, algunes de les realitzacions tretes 
al carrer per les gaiatas 15, amb Jovi Mon-
roig com a artista oficial, i 18, Crémor, amb 
Adrián Bernat, el Santaeulàlia de les gaiates, 
com a autor d’unes monumentals creacions 
en les quals ha anat combinant la fusta no-
ble, la llum blanca, dissenys atrevits amb in-
fluències asteques o la perfecció en el barroc 
més absolut. De fet, Sequiol i el sector del 
passeig Morella són les gaiates més guardo-
nades de la història i els seus esbossos s’han 
anat alternant en els últims deu anys per a 
aconseguir el primer premi.

Altres propostes lumíniques que han 
passat a la història són una realitzada per 
Vicente Ramos per a L’Espartera, l’any 1986, 
i que va guanyar el primer premi del concurs 
oficial de monuments festius, i una altra, 
l’autor dels quals va ser José Luis Busto, per 
a la comissió del Grup Cardona Vives que va 
guanyar el tercer premi amb sabor a primer 
en el 2018.

Però, sobretot, i amb els canvis d’estèti-
ca, cal reconéixer el treball dels artistes gaia-
ters al llarg de la història de les festes de la 
Magdalena en la seua estructura actual. Als 
ja citats al llarg d’aquestes línies, cal recordar, 
per descomptat, a Lucinio Pérez Abuja; Ru-
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bén Peña, amb els seus gaiatas asimètriques 
per a Portal de l’Om; Eduardo Lagares, amb 
els seus monuments interactius i l’aposta per 
les noves tecnologies; Francisco Lagares; 
Pepín Marco, un mestre artesà a construir la 
llum en diversos sectors gaiaters; Sita Pérez 
Monfort, i les seues dolces gaiates per al Toll 
i per a Farola-Ravalet; Jaime Ortiz, amb els 
seus guardonats projectes també per al sec-
tor 10, i autor de la primera gaiata infantil de 
la ciutat en 2018; Michel Moreno, i les seues 
gaiates naïf per al sector 5; José Vicente Ari-
za, ‘Montaña’, i els seus artesanals conjunts 
per a L’Armelar; i molts més, que han anat 
jalonant de resplendor simbòlica l’epicentre 
de la festa magdalenera i la trobada amb els 
castellonencs dels centellejos immaculats 
en la consagració de la primavera a la cas-
tellonenca manera en la nit transformada en 
dia del tercer diumenge de Quaresma.

I capítol a part, per la seua grandesa, be-
llesa indubtable i estilisme no reeixit fins ara, 
cal parlar de la gaiata realitzada per l’antiga 
Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Castelló, 
hui CaixaBank, en 1952 -en el VI Centenari 
de la fundació de la ciutat-, obra de l’escultor 
Juan Bautista Adsuara, primer premi nacio-
nal d’Escultura en 1922. Un monument que 
assembla a la perfecció els antics i remots 
‘gotets’ amb figures al·legòriques que re-
presenten l’agricultura i l’artesania. Pur art 
monumental. Perquè la gaiata és el nostre 
millor Pregó!
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Alberto Guallart Ramos neix a Caste-
lló de la Plana, l’any 1936. La seva infante-
sa i infància transcorren entre la infausta 
guerra civil i l’abatuda postguerra. Com els 
seus germans Rafael i Ferràn, va aprendre 
amb el seu pare, el reconegut ceramista cas-
tellonenc Rafael Guallart Carpi, les bases de 
la ceràmica i del dibuix en el taller familiar 
del carrer Nuñez d’Arce. Aquest era un obra-
dor artesanal, en el qual hi havia assumida 
una devota continuïtat la gloriosa tradició 
ceràmica de les manufactures del Comte 
d’Aranda a l’Alcora o de les de Ribesalbes o 
Onda, localitat aquesta última en la qual ha-
via après l’ofici el seu progenitor. Aquest era 
un personatge efusiu, d’àmplies i cordials 
relacions, posseïdor, a més, d’indubtable 
destresa en la qual es va veure auxiliat pels 
seus fills, singularment per Alberto, el més 
adornat en destresa i fantasia.

Portat de les seves excel·lents condi-
cions artístiques, va estudiar Belles arts, 
comptant amb beques de la Diputació Pro-
vincial i del Patronat d’Igualtat d’Oportuni-
tats, a l’Escola de Sant Carles de València on, 

al parell de tenir com a professor al llorejat 
pintor castellonenc Juan Bautista Porcar, 
amb el qual hi havia una gran vinculació fa-
miliar. Va obtenir el premi Roig en els anys 
1957 i 58 que reconeixia la seva aplicació.

Acabada la seva carrera i aconseguit el 
títol de professor de dibuix en 1959, es va 
dedicar aviat a la docència, impartint ensen-
yaments a nivell de batxillerat i superior. Va 
ser professor en el claustre constituent del 
Col·legi Universitari de Castelló en els anys 
1969-72, també de l’Escola de Belles Arts i 
Artesania, fins a 1979, i de la Universitat a 
Distància (UNED) a Vila-real des del mo-
ment de la seva fundació. Anteriorment, en 
1967, havia aconseguit, per oposició, la plaça 
de catedràtic de dibuix de l’institut nacio-
nal de batxillerat d’Onda, passant després 
al Francisco Ribalta de la capital, i recalant, 
amb posterioritat, en l’acabat d’inaugurar 
Penyagolosa, que va ser el seu últim destí 
professional en la docència. Cal assenyalar 
que va ser el primer catedràtic de dibuix, fill 
de Castelló, que va ocupar plaça en aquell 
notori centre de l’avinguda del Rei En Jaume, 
després de la guerra civil.

L’any 1966, contreu matrimoni amb 
Margarita Sanfeliu Montolio, que serà espo-
sa, companya, suport i alè de la seva vida, a 
més de la seva sincera i devota admiradora 
del seu art i fixa la seva residència a Castelló. 
Fruit d’aquest matrimoni seran les seves fi-
lles Flaminia i Patricia nascudes respectiva-
ment en 1968 i 1973.

Una cruel i greu malaltia contreta en 
1975, li va separar un lustre del seu treball 
docent, encara que finalment superada, amb 
el decidit i afectuós suport familiar al qual 
cal unir el seu abnegat esforç de voluntat i 
una profunda fe religiosa, es va reincorporar, 
amb renovat afany, a la seva càtedra. Però 

J. SIDRO DE ALBA

ALBERTO

GUALLART,

EXQUISIDESA
I TRADICIÓ
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una dificultat en la comunicació oral, a causa 
d’una extirpació quirúrgica, li va impossibili-
tar per a la docència a les aules, havent d’ac-
ceptar una jubilació anticipada. Malgrat això, 
mai va deixar la pintura, ben ceràmica o de 
cavallet, constituint aquesta una formidable 
teràpia ocupacional per la creativitat que su-
posava la seva comesa artística.

La seva activitat expositora ha estat i 
continua sent important i variada, encara 
que no hagi estat un artista que s’hagi preo-
cupat, en excés, per oferir les seves obres al 
públic en galeries comercials. La seva voca-
ció s’ha centrat més en la comesa conscien-
ciosa i abnegada en l’estudi, atesos els nom-
brosos encàrrecs institucionals i particulars 
i al propòsit creatiu de la seva inspiració, que 
suposava un repte diari d’avançament i en-
cantat interès.

En el seu inventari de mostres, convé 
esmentar que ha presentat les seves pin-
tures i les seves ceràmiques en col·lectives 
a València en els anys 57-60 i a Alacant en 
1961. A Castelló en el Col·legi Universitari 
(1972), a la Casa de la Cultura (1973), en el 
Certamen de Pintura de la Diputació (1974-
1982), i individualment, en reiterades oca-
sions en la galeria Derenzi, la degana de les 
sales d’art castellonencs, a més de les sales 
Nonell, Enarros i Artex. També ha penjat les 
seves creacions als Ajuntaments de Sogorb 
(1979) i Vila-real (1979 a1981) i en importants 
exposicions institucionals com a Col·lectiva 
d’Artistes Castellonencs de la Diputació Pro-
vincial i, Lledó i el Culte Marià (1982), en la 
I Mostra de Pintura Castellonenca de 1985 
i en el Museu Nacional de Ceràmica «Gon-
zález Martí» de València, per a la col·lecció 
de la qual va sol·licitar el seu director, Felipe 
Garín, una de les seves creacions en un es-
crit oficial datat en 1976.

Les seves obres institucionals en grans 
panells ceràmics van ser dels Patrons a Lle-
dó, de la llotja de pescadors del port, que 
evidencia el seu dibuix, el mapa provincial, 
els blasons heràldics de localitats comar-
cals entre rocalles, en l’àmplia jardinera del 
ficus de la plaça de María Agustina i altres…, 
entre elles els grans murals dels habitatges 
dels carrers Asensi i Major (farmàcia Sega-

rra) o de la Plaça de Clavé, Institut Penya-
golosa, de la fàbrica Diago, col·legis Sánchis 
Yago i Sensal a Castelló o Pintor Sorolla a 
les les Alqueries, Autobusos Furió a Onda i 
de les esglésies del Grau a Castelló o de la 
Pelejana. A més, no cal oblidar els de l’Es-
cola de Vela i Capella de Santiago Apòstol a 
Benicàssim, de la Parròquia de Sant Albert 
Magne i restaurant Racó de l’Olla, tots dos a 
València, el de la UNED a Vila-real o el Via-
crucis del calvari de Bechí, ... al marge d’una 
molt extensa producció que podrà visualit-
zar-se en aquestes pàgines. Com a pintor de 
cavallet, cal referenciar els grans llenços de 
la parròquia de Santa Joaquina de Vedruna 
a Castelló.

El seu creixent prestigi com a docent i 
com a artista, va fer que fos reiteradament 
requerit per a actuar com a jurat en certà-
mens d’art nacionals i provincials, tant de 
pintura com de ceràmica o cartelística.

Especialment humanitari i caritatiu, 
mai ha negat la seva col·laboració apor-
tant treballs personals per a subhastes 
i exposicions, amb finalitats benè-
fics, així com per a la realització de 
murals en centres assistencials 
o escolars, amén d’ornamen-
tació de temples i capelles, 
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amb despresa generositat. La seva sol·lici-
tud filantròpica s’ha manifestat en la cons-
tant activitat cap als mes necessitats, en 
una fecunda labor d’apostolat i atenció a 
malalts, desvalguts i discapacitats, així com 
la direcció d’activitats artístiques i culturals 
a col·lectius d’ancians i disminuïts, amb la 
finalitat de potenciar les seves destreses i 
animar la seva soltesa. Aquesta reconegu-
da generositat va fer que, recentment, li fos 
atorgat el Premi Nacional a les Virtuts Hu-
manes, de l’associació cultural Gregal, guar-
dó que no feia més que ratificar l’adjudicació 
de la Creu de Sant Hermengildo, que la va 
ser concedida per la Germanor de Veterans 
de les Forces Armades i Guàrdia Civil fa un 
parell d’anys. Així mateix els seus veïns del 
barri de Rafalafena li van distingir en 1997, 
amb el títol de Veí d’Honor. Ha rebut sengles 
homenatges fora de la seva ciutat natal, un 
a la Casa de Múrcia amb motiu de les noces 
de plata de la seva fundació on li va ser lliu-
rada una placa commemorativa i un altre en 
la localitat albacetenya de Caudete a càrrec 
de l’associació de moros i cristians Els Ata-
lahakes en 2007.

Castellonero d’accentuada vocació i 
sentiment, sempre ha estat aviat a cooperar 
en activitats festives i culturals. Com a reco-
neixement a aquesta eficient i múltiple labor, 
la Fundació Municipal de Festes li va conce-
dir el Fadrí d’Or l’any 1994, pel seu «meritori 
treball en benefici de les festes de la ciutat.» 
Prèviament, la gaiata 14 «Castalia», li havia 
nomenat gaiatero d’honor en 1985.

Així mateix, va realitzar un quadre 
simbolista en 2007, per a celebrar el 25 
aniversari del Centre Mèdic d’especialitats 
Jaume I de Castelló, situat en la plaça Hort 
de Soguers.

Creatiu en grau suprem, Alberto Gua-
llart per igual ha treballat en la ceràmica els 
antics models de la fàbrica de l’Alcora, que 
ha millorat amb el seu sensible disseny, 

fins i tot repujat amb lleu acció reliva-
ria, (són exemplars virtuosístics les 

seves interpretacions del Berain en 
les col·leccions del rei Joan Carles 

I, el Príncep Felip i les infantes 
Elena i Cristina o el Comte de 

Barcelona) com ha fantasiat sobre imatges 
al·legòriques diversos arguments, rítmics 
d’agilitat i eteris de concepte, sempre molt 
espiritualitzats.

Amb una depuració abstracta, ha es-
tudiat la potència del color en motius d’es-
quema més actual. No oblidem tampoc, la 
seva dedicació a la pintura de pergamins i 
miniatures, a la decoració restauradora (pa-
nells de l’altar major de la basílica de Lledó) 
a la cartelística, al mural o a la pintura de ca-
vallet. En aquests últims ha quallat formes 
d’estil depurat en una idealització del con-
cepte i en un lineal tractament eteri que, en 
el difuminat del color, fundi espai i forma, 
sense perdre per això corporeïtat ni volum, 
partint sempre, això sí, d’un dibuix tan espi-
ritual com estilitzat i subtil.

Alberto Guallart va tenir una sòlida for-
mació en l’ofici de la ceràmica, des de la ma-
nufactura domèstica. No sols va compren-
dre, a l’imperatiu del forn, els arcans de les 
respostes dels colors i els esmalts, a la vora 
del seu pare i els seus germans, sinó que 
també va conèixer al costat de les tècniques 
de la pintura, la història dels estils i la seva 
evolució. El seu preocupat interès va fer que, 
en els seus temps de destacat estudiant en 
la Facultat de Belles arts de Sant Carles de 
València, s’interessés, amén de per les grans 
figures de la pintura, l’escultura i l’arquitec-
tura, que figuraven amb majúscules en els 
programes docents, pels noms menors, no 
tan reconeguts per la història però sí crida-
ners per les seves singulars aportacions in-
dividuals

D’aquesta instrucció, va néixer el diag-
nòstic de comprendre com la labor pictòrica 
en la pisa, era equiparable a la de la gran pin-
tura de cavallet, a l’extrem de percebre que les 
obres conservades en els museus, sortides 
dels obradors de l’Alcora, Manises, Meissen, 
Sèvres o Moustiers, exigien un ofici pictòric 
de primer ordre, a més del coneixement de 
la tècnica privativa de la química i el forn. La 
perfecció de les labors del barroc i del rococó, 
li van reptar darrere de millorar la seva tèc-
nica, reproduint les obres dels grans mes-
tres de la pintura de l’època. L’enfrontar-se a 
tan grans peces, al parell d’avantatjar la seva 
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destresa a extrems meritoris, va alimentar la 
seva imaginació i va agullonar la seva curio-
sitat enginyosa.

Alberto Guallart laboriós i dedicat en 
el menester laboral familiar, va aprofundir 
més no sols en la tècnica de la cocció i axio-
mes del color, sinó en el virtuosisme de la 
labor de dibuix, interessant-se pels models 
originaris. I això, tant en les peces vistes en 
museus i sumptuosos locals (patris i forans) 
com en els estarcits originals i en reproduc-
cions editades en profusa bibliografia. La fi-
delitat al temps, era per a ell un paradigma. 
I conseqüència d’aquesta reverència, era la 
resolució medul·lar de despertar la creativitat 
personal, partint de les imatges històriques.

Un salt espectacular en pro de l’abstrac-
ció, es produeix en 1977 amb sengles panells 
de mitjanes dimensions, en els quals actua 
sobre la base d’un estructuralisme organi-
cista i cosmològic de vària però determinada 
composició. Treballa en un joc de vernissos 
i coloracions diversos que malgrat l’hetero-
geneïtat, tan solament penetren en el forn en 
una ocasió a alta temperatura. Les dificultats 
de fondre colors a un mateix nivell de foc, 
sempre han estat àrdues, sobretot quan són 
molt diferents. En la ceràmica el nivell d’un 
artista no sols es mesura per la seva habilitat 
en el dibuix, sinó també per la de ser un al-
quimista capaç de conjugar les reaccions de 
les gammes a voluntat.

És llàstima que Alberto Guallart no se-
guira pel camí de l’abstracció, en el qual ha-
gués aconseguit un assenyalat predicament. 
Les formes aparegudes en els panells no fi-
guratius, les reutilitzarà en alguns dels seus 
grans murals de l’època, en els quals barreja 
la figuració a línia, amb elements abstractes 
de tipus geomètric.

I al costat de l’abstracció, l’expressionis-
me poètic de generosa matèria i abundant 
textura, configurant un tema que ja a ser 
també molt recurrent en la producció ulte-
rior: el de les gavines. En l’obra de Guallart 
hi ha un fort tarannà paisà que suposa una 
palmària preferència per la mediterraneïtat. 
La geografia marítima de la brisa fresca, els 
colors accentuats i la llum radiant, generen 

un dogma en els seus postulats estètics. En 
concret, l’ocell marí per excel·lència de les 
costes castellonenques, suposarà un motiu 
plàstic per la seva espacialitat, el ritme com-
passat del seu vol i la seva poderosa i fugaç 
dinàmica aèria.

Però Alberto Guallart assumeix en la 
seva producció fonamentalment, un dels 
estils més significatius de la manufactura 
alcorina del Comte d’Aranda. Es tracta del 
conegut amb el nom del seu creador, l’artesà 
francès del segle XVIII Joseph Olerys.

En aquest cas Guallart mescla en la fei-
na de casa, les aportacions cronològiques 
de la primera i la segona etapa de la fàbrica 
i compon escenes emmarcades pels motius 
abans citats, seguint els models dels grans 
pintors de mig segle després, cap a 1770-
1780, època en què els especialistes daten 
la realització del gran Viacrucis de l’Alcora, 
les Estacions de l’ermità del Desert de les 
Palmes de Benicàssim, o la Verge del Pilar 
de la col·lecció Bancaixa de Castelló, peces 
aquestes, al costat de moltes altres, que 
constitueixen referències absolutes 
en el gènere.

Si bé no vol apartar-se 
dels preceptes d’estil que 
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imposa la cronologia històrica (singular-
ment per l’establiment dels colors) la seva 
solvència amb el dibuix li porta a imitar, i 
si no a superar, les realitzacions dels temes 
sacres de l’últim terç del XVIII. En aquest 
menester, la meravella del seu traç, volà-
til i mòrbid, en les escenes, l’elegància en 
la composició i l’espiritualitat religiosa dels 
seus personatges, manifest d’una purificada 
fe cristiana, contrasten amb la simetria mi-
nuciosa i accentuada de la sanefa de la mi-
llor tradició Olerys (així mateix arrogada per 
la intervenció de tons daurats, verds i blaus 
en la il·lustració) i amb el traçat de major 
èmfasi dels motius centrals.

La seva placa del Bon Pastor lamenta-
blement no signada ni datada, però datable 
cap a 1979, per pròpia declaració de l’artista, 
pot ser una certificació de quant es comen-
ta. Els refinaments incorporius del tret, li 
atorguen al motiu un idealisme tan purificat 
com espiritual. Aquesta resolució en el di-
buix i el color, serà investigada amb poste-

rioritat en una labor d’entonació cromàtica 
més accentuada, però no per això menys 

delicada i suau. La temàtica en la seva 
galanura d’inspiració renaixent, 

continua sent religiosa. Serveix 
d’exemple la seva aristocràtica 

madona amb el nen veïns a 

una font de 1998. Aquesta ceràmica d’espe-
rit rafaelesc encara que amb la esfumatura 
tan privativa de l’esperit de Leonardo, evi-
dència l’estigma personal d’una mediterra-
neïtat reactualitzada (pel que fa a la tipolo-
gia femenina) molt singular en l’estètica del 
pintor castellonenc. També cal fer menció de  
la peça Les quatre estacions, prodigi de sen-
sualitat, exquisida y subtil. Els colors (tur-
queses, verds daurats...) estan en el predicat 
de la pintura veneciana del segle XVI que en 
la seva pluralitat subjuguen la seva imagina-
ció i provoquen el repte a la seva creativitat 
fantasiosa. I és que el pintor, sempre insatis-
fet del seu treball, tornava una vegada i una 
altra sobre els seus assoliments per a veure 
de plantejar-se nous incentius, en els quals 
poder superar cotes de major dificultat i 
desimboltura. Pocs com ell.
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Nombrosos investigadors han dut a 
terme interessants treballs sobre la nostra 
Romeria. Tots ells asseguren que va ser, és 
en l’actualitat i ha de continuar sent, l’ac-
te principal de les Festes de la Magdalena. 
Segons el recordat periodista Paco Pascual: 
«Participar en la Romería significa encon-
trarse con el pasado, sentir la emoción del 
origen de nuestro pueblo, saber de donde 
venimos y quienes somos. Pisar el cerro del 
Castell Vell, afirma nuestro compromiso con 
la tradición y la historia de Castelló».

I L’ANTIC POBLAT
Fins a la conquesta cristiana de 1233, 

van anar canviant les cultures i la procedèn-
cia dels ocupants, encara que per les restes 
trobades, es pot afirmar que sempre va es-
tar poblat el turó del Castell Vell.

I,1 Documents històrics sobre l’antiga 
població.

El rei aragonés Alfons II i la seua esposa 
Na Sancha, van cedir a la Diòcesi de Torto-
sa el castell i vila de Fadrell. El cronista de la 

ciutat en José Sánchez va afirmar que: «Se 
confirma aquel núcleo de población durante 
la etapa musulmana».

En 1233 els cristians van conquistar el 
castell de Castelló, quedant en mans del rei 
Jaume I, qui el va donar a Nuño Sancho, sen-
yor del Rosselló.

L’any 1247 es van revoltar les tropes 
mores d’Al-zraq, sent expulsats pel rei Jau-
me I. Després d’aquella expulsió, les terres 
castellonenques van quedar despoblades.

II EL TRASLLAT
No existeixen documents per a afirmar 

que es duguera a terme el trasllat, un deter-
minat dia. En José Sánchez Adell va afirmar 
en 1984: «Desde un punto de vista histórico, 
el traslado al llano sigue siendo tema de in-
vestigación».

II,1. La tradició i el trasllat. Segons la tra-
dició, el trasllat va tindre lloc el tercer diu-
menge de la Quaresma de l’any 1252. No 
existeixen testimoniatges escrits, però tam-
poc ningú ha pogut demostrar que no fora 
cert el que va succeir segons la tradició.

III LA ROMERIA DE LA MAGDALENA 
Des dels temps més remots, es denomina-
ven «romers» als qui peregrinaven a Roma. 
Amb els anys, va començar a utilitzar-se la 
mateixa paraula per a referir-se a quants es 
dirigien a Terra Santa per a visitar els Sants 
Llocs, la tomba d’algun màrtir o qualsevol 
santuari. Així mateix, es deia «romeria», a 
un conjunt de persones que es dirigien ca-
minant a qualsevol temple. La Romeria de la 
Magdalena commemora el trasllat dels an-
tics pobladors de la muntanya al pla que els 
va atorgar el rei Jaume I.

MIGUEL PASTOR I GARCÍA

LA ROMERIA DE LA MAGDALENA.

SIGNIFICAT, HISTÒRIA I

EVOLUCIÓ
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III,1. Primers documents històrics. Exis-
teixen nombrosos documents sobre la pro-
cessó al turó on es troba l’ermitori de Santa 
María Magdalena. Les primeres romeries 
van tindre com a objecte: implorar a Santa 
María Magdalena que ploguera. En relació a 
això, el 10 d’abril de 1375, el Consell, va pren-
dre el següent acord: «Fon proposat en con-
sell per lo dit sindich que com ell agués de 
volentat dels jurats donat i kaliç de forment 
a la caritat de la proffessó del Castell Vell, 
pero ço quel consell que lin fes albarà. Lo 
consell respos que li plague que lin fos feyt 
albar».Des de 1924, aquest acord ha sigut 
considerat el primer que al·ludeix a la Rome-
ria de la Magdalena.

Entre 1252 i 1374, va existir una crisi mun-
dial que va afectar de manera particular a les 
terres valencianes, coneguda ací, com «l’any 
de la carestía».Castelló era una de les princi-
pals localitats del Regne, quan la sequera va 
coincidir amb la pesta bucòlica i van morir la 
meitat dels veïns. En el «llibre de consells» 
s’afirma l’any 1453: «Les mortaldats que de 
present són en la dita vila de Castelló, hoc en-
cara en tot lo Regne de València, per la qual 
mortaldat eren mortes moltes gens de la dita 
vila».

El 26 de novembre de l’any 1415, el Con-
sell va pagar dos sous i sis diners, a Bernat 
per dos parells de guants utilitzats en la 
Magdalena: «dos parells de guants que feu 
a la Magdalena». En posterior acord, en re-
lació amb la petició d’ajuda econòmica del 
vicari Çanit, per a fer front als treballs d’en-
terrament dels morts a causa de la deno-
minada «glanòla». En una de les actes del 
Consell, es pot llegir: «Fonh proposat per 
en Guiamó Serra que com Çanit, vicari, face 
molts servis a la dita vila e sostingue e aje 
sostenguts grans treballs per lo temps de la 
mortaldat qui és de present en les sepultu-
res dels cosers per ço que li plagués haver 
esguardad envés aquell com lo dit en Çanit 
no agués benefici alcú de la església».

Important per a la història de la Ro-
meria, va ser l’acord del Consell, del primer 
de juny de 1572, per a organitzar la proces-
só anual «lo tercer disabte de quaresma», 
a l’ermita de la gloriosa Santa Magdalena. 

Tant en 1590, com l’any 1590 i el set de maig 
de 1602, es ratifica la celebració de la Rome-
ria, ja que es paguen quantitats gastades en: 
«La profesó de la gloriosa santa Madalena 
conforme apar per menut en lo present me-
morial peer nos vist y examinat more soli-
to».

En 1613 el pare Francisco Diago en els 
seus «Anales del Reyno de Valencia» es va 
referir a la romeria escrivint: «El sitio era 
fuerte y de larga y regalada vista, así de tie-
rra, como de mar; y en él avía un castillo, de 
donde la villa sacó el nombre de Castellón, 
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una hermita de Santa María Magdalena, a la 
qual hacen cada año los de Castellón una de-
votísima processió el tercer sábado de Qua-
resma».

III, 2. La Romeria en el segle XVIII. El 
segle XVIII va ser decisiu per a relacionar la 
Romeria de la Magdalena amb el fet històric 
que, al costat de l’ermitori dedicat a la Verge 
de la Magdalena, va estar l’antic poblat en el 
qual habitaven els nostres avantpassats. Du-
rant les seues dates inicials, la processó de 
la Magdalena es va denominar per primera 
vegada: «de las luces». Segons la Crònica 
de l’escrivà del Consell, Llorens de Clavell, 
les «gaiatas», eren elements essencials de 
la processó: «Para memoria de la antigua 
villa y castillo y sus habitadores, que aun 
quedan vestigios de sus ruinas, se man-
tiene y hay una Casa y Hermita de Santa 
María Madalena, a la qual, todos los años 
el tercer sábado de Quaresma, va una de-
votíssima Procesión de clérigos, Religiosos 
y la Villa en forma y mucha gente de todos 
los gremios… después de comer y dado a 

los Pobres se baxa la Procesión a la Her-
mita de Nuestra Señora de Lledó… si-

gue la Procesión y para en la Hermi-
ta de San Roque del Pla y cerca del 

anochecer sale el restante del 
Clero, con la comunidad de 

los padres de San Agustín 

y el Clavario y Mayorales de la Sangre  con 
el Santo Christo y muchas luzes que com-
ponen la Procesión y, en el llano del Pla se 
junta ésta y aquella y por la Calle del me-
dio se encamina a la Iglesia Parroquial.»-
Després d’una crisi econòmica, va deixar 
de celebrar-se la romeria. El Consell degué 
pactar un ajornament amb els creditors i, el 
13 de febrer del 1751, va acordar reiniciar les 
festes i la Romeria: «Se debe restablecer la 
fiesta de Santa María Magdalena passán-
dose a su heremitorio y celebrándose ésta, 
según estilo de inmemorial en atención 
a que se conserve memoria tan antigua 
como de que por ella se ha entender que el 
citio donde se halla dicho heremitorio fue 
la antigua villa de Castellón, memoria dig-
na de conservarse, parece que desde este 
presente año se vuelva ha empezar dicha 
fiesta en atención a que se halla un poco 
más exonerada esta villa de sus créditos 
dándose facultad al mayordomo de pro-
pios que al presente es, y por el tiempo fue-
re, pueda gastar cinquenta libras y no más 
para pagar la fiesta de la iglesia y comuni-
dades y demás acostumbrado, y a más de 
dichas cinquenta libras pueda y deva mer-
car de los propios dos cahices de trigo para 
convertirles en pan y deberá servir única-
mente para los pobres que acudiesen a di-
cho heremitorio en el día de la celebración 
de dicha fiesta que es y se estila y estilado 
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celebrarse en la tercera semana de quares-
ma y día sábado».

En l’últim terç del segle, eren freqüents 
les cites documentades de la Romeria de 
la Magdalena. Especialment curiosa és la 
de 1774. En ella, la Confraria de la Sang va 
demanar al bisbe de Tortosa, Bernardo Ve-
larde, que deixara sense efecte l’ordre que 
va donar l’any 1770 perquè la processó no 
desfilara de nit, a causa dels escàndols que 
s’originaven per causa de les dones vestides 
de Magdalenes penitents a les quals la noc-
turnitat facilitava comportaments que no 
eren molt penitencials, amb la finalitat que: 
«pueda lucir la iluminación de las gaiatas 
que en dicha noche acostumbra».

En 1775, el cronista Rocafort, en el seu 
«Libro de Cosas Notables de la Villa de Cas-
tellón»va deixar constància de la Romeria: 
«La processión que llaman de la Madalena 
hizo a las cinco horas de la tarde, por dis-
posición del ilustrísimo de Tortosa por cuyo 
motivo no quisieron salir a recibir dicha 
processión los cavalleros con achas, como 
se acostumbrava quando se hazía por la 
noche; tampoco salió la cofradía de la San-
gre».

L’any 1782, segons el cronista Roca-
fort, va tornar a celebrar-se la processó de 
la Magdalena amb l’horari tradicional: «En el 
año 1782 se volvieron a hazer las procesio-
nes de la Madalena y del Jueves santo como 
antes».

El bàndol de l’alcalde el sis de març de 
1790 ordenava: «Deseando en los posible 
cortar los abusos en lo sucesivo. Mando, que 
ninguna persona en la actual función y en 
especial las mujeres, salgan vestidas públi-
camente con el título o disfraz de magdale-
nas, y si únicamente las niñas, hasta la edad 
de nueve años y se dirijan en derechura a la 
iglesia y sigan el órden de la procesión bajo 
las penas establecidas».

El març de 1791, un altre bàndol anun-
ciava: «… en órden a la procesión que se cele-
bra en esta villa con el título de la Magdale-
na, cuyo abuso de penitentas y penitencias 
había llegado a un exceso intolerable entre 

las mujeres de todos estados que servían 
de gran escandalo… Mando que la procesión 
acabase antes de la puesta del sol».

III,3. La Romeria en el segle XIX. Histo-
riadors i erudits del segle XIX, poc o res van 
afegir a quant ja es coneixia. No obstant això, 
alguns articulistes instaven en la premsa, als 
arqueòlegs i investigadors perquè feren els 
esbrinaments oportuns, amb la finalitat de 
concretar alguns aspectes de l’antic poblat, 
com el lloc on vivien els nostres avantpassats 
o les dates en què es va fer el trasllat. Refe-
rent a això, el cronista Balbás en el seu llibre: 
«Cosas y Casos de Castellón», publicat en 
1884, va escriure: «Grande es la animación y 
la vida de Castellón en el día de la Magdale-
na. A los primeros albores de la mañana se 
pone ya la gente en movimiento, y la pobla-
ción en masa, se encamina al ermitorio de la 
Magdalena, en donde se hallan los vestigios 
del castillo de la antigua villa. A las siete sa-
len de la Iglesia parroquial el clero y el Ayun-
tamiento presidido por el Gobernador, y se 
dirigen en procesión de rogativa a la ermita».

III,4. La tradició. En 1914, el met-
ge en Salvador Guinot, va publicar 
en la «Revista de Castellón»: «No 
pretendan nunca matar en el 
pueblo la fe en sus tradicio-
nes históricas, porque eso 
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equivaldría a un suicidio colectivo: el pue-
blo sin historia, sin fe en un origen glorio-
so, sin amor a las tradiciones vernáculas, 
no puede sentir jamás los estímulos de un 
decoro común, base indispensable de un 
porvenir que honre a los progenitores; es 
como el árbol borde que nunca jamás, dará 
frutos copiosos».

L’alcalde i cronista de la ciutat, don Joan 
Bautista Carbó, en el butlletí de la Societat 
Castellonenca de Cultura de l’any 1919, es-
crivia: «Somos amantes de las tradiciones 
de los pueblos; pero no nos gusta a la vez, 
escudriñar su pasado».

III,5. Evolució de la Romeria. La Rome-
ria sempre es va celebrar el tercer dissabte 
de Quaresma fins que el bisbe Salinas, en el 
seu decret del dos de març de 1793, va fixar 
el tercer diumenge de Quaresma, com a data 

per a commemorar el trasllat de Castelló 
per Jaume I, des de la muntanya al pla 

del Palmerar de Borriana.

La Romeria sempre es va 
desenvolupar, en el seu fons, 

d’acord amb la tradició que 

ha arribat fins als nostres dies, encara que 
va anar canviant en la forma, amb la finali-
tat d’adaptar xicotets detalls amb el trans-
curs dels anys. Així, per exemple, en els 
seus inicis s’anava caminant, després, al-
guns romers anaven en carros. Anys més 
tard, els motors d’explosió van desplaçar 
a la tracció animal. Una cosa similar po-
dríem dir de la roba que visten els romers. 
Fins a l’últim terç del passat segle, era ha-
bitual que els cavallers vestiren america-
na, corbata i barret i les senyores lluïen els 
abillaments de les grans solemnitats. Sig-
nificativa va ser la brusa negra i els vestits 
de llauradora. També la utilització d’auto-
busos i trens, va suposar un gran avanç 
per als qui, per una causa o una altra, no es 
veuen amb la suficient fortalesa per a anar 
caminant. Algunes paelles monumentals 
i poc més, s’han popularitzat. La tradició 
s’ha mantingut.

III,6. Els Congressos Magdaleners. El  I 
Congrés es va convocar el 10 de gener de 
1979. Va ser organitzat per l’Ateneu de Cas-
telló i es va iniciar el 26 de febrer en el ma-
teix Ateneu. Les seues conclusions van ser: 

1. Concretar-se, per sempre, la celebra-
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ció de les festes el tercer diumenge de Qua-
resma. 

2. Revalorar-se la processó del retorn.

El segon es va convocar durant la Mag-
dalena de l’any 1979. Es va celebrar el 31 de 
gener del 1985. Els Moros d’Alqueria es van 
encarregar d’organitzar-ho. Les sessions 
es van celebrar en la Conselleria de Cultu-
ra. En ell es va decidir potenciar la processó 
nocturna. Es van concretar els símbols en: 
el rotllo i la canya. Es va acordar promocio-
nar la varietat de colors en els mocadors del 
coll, les gaiates xicotetes i les xiquetes del 
meneo.

IV CONCLUSIÓ
Al meu entendre, hauria de poten-

ciar-se la Romeria com a acte essencial de 
les nostres Festes de la Magdalena. A partir 
de l’any 1945 quan es va formar la primera 
Junta Central i, sobretot, després de les pri-
meres eleccions municipals de 1979, en què 
es van popularitzar les festes, tot ha millorat 
i han sigut objecte de nombrosos reconeixe-
ments. No obstant això, La Romeria, malgrat 
ser l’origen de la nostra commemoració, a 
penes ha canviat. És cert que, amb això, s’ha 
aconseguit mantindre la tradició; però cal-
dria preguntar-se: Es podria aconseguir que 
La Romeria tornara a ser l’acte principal de 
les Festes de la Magdalena, conservant la 
seua essència?

En primer lloc, hauria d’incrementar-se 
la investigació històrica sobre els nostres 
orígens i tradicions. Només així podrem 
deixar a les generacions pròximes, una base 
ferma perquè puguen continuar avançant en 
aquesta mateixa direcció.

Si les romeries es valoren pel nombre 
de romers, no seria dolent que es fomentara, 
des de l’administració i els ens festius, una 
major participació i, fer els esforços neces-
saris, per a convertir-la en la més famosa de 
quantes se celebren.

De la mateixa manera que sobren can-
yes per a quants desitgen participar en la 
Romeria, haurien d’elaborar-se rotllos per a 
quants arriben a l’esplanada.

Si la tradició és esmorzar rua amb trui-
ta de faves, podria potenciar-se El porrat, 
premiant la millor elaboració del popular 
menjar. Les rues amb el millor pa i les més 
increïbles mescles, podrien ser objecte d’un 
concurs gastronòmic.
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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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El teu esdeveniment en el

un èxit
CASINO

“SEGUR”

Fes la teua reserva en: www.casinoantiguo.es 
o telefona’ns al 964 22 35 00

Garantim la seguretat sanitària: espaiosos
salons, doble circulació d'assistents en entrada i

eixida, control d'accessos, gestió d'esdeveniments,
compliment normativa sanitària i servei de

desinfecció.
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I arribats a l’última pàgina d’aquest llibre volem desitjar a tots els veïns del nostre 
sector i de la resta de la ciutat que gaudisquen de la setmana de festes de la Magdalena 
2022 amb passió i responsabilitat. Podran mantindre’s informats de les nostres activitats 
durant aquesta setmana a través de les xarxes socials i esperem de tot cor que es donen 
les circumstàncies oportunes perquè pugueu acompanyar-nos com és habitual en la Plaça 
Escultor Adsuara.

Els representants, la junta directiva i la comissió de la Gaiata 9 L’Espartera, volem 
aprofitar l’oportunitat que ens brinda aquest llibre per a agrair l’ajuda i col·laboració de les 
empreses, comerços, socis col·laboradors, veïns del sector i també de fora, amics de la gaiata 
i totes aquelles persones que ens donen el seu suport i contribueixen d’alguna manera per-
què aquesta associació seguisca avant amb les seues activitats festeres.

Agrair a les empreses anunciadores, articulistes, fotògrafs, impressors, dissenyadors 
gràfics, autor de la portada i a totes aquelles persones que han participat activament en la 
realització d’aquest llibre per a les festes de la Magdalena 2022.

I com no, convidar-vos també a tots a formar part del nostre projecte, ara que hem 
iniciat a remuntar la crisi sanitària i cada dia estem més prop de tornar a la normalitat en 
les nostres activitats. Les gaiates treballem per a fer festa, i pots participar d’ella de moltes 
maneres. Posa’t en contacte amb nosaltres preguntant a qualsevol membre de la comissió, 
a través de xarxes socials o telefonant-nos.

Vero: 677 392 655
Raquel: 639 813 079

Correu: gaiata9@hotmail.com

Facebook: Gaiata 9 l’Espartera

Instagram: @Gaiata9

Vols gaudir d’aquest llibre en format digital? 
Pots fer-ho amb el següent codi QR




