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Naix el logotip que embolcalla totes les festes del nostre poble: 
Moros i Cristians, Falles, Santa Bàrbara i Festes Majors. Castelló, 
poble fester descriu l’essència festiva del nostre poble i posa en 
valor el patrimoni ludicofestiu popular castellonenc.
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Les castellonenques i els castellonencs viviu plenament cada 
estiu les vostres Festes Majors i de Moros i Cristians, unes 
jornades de convivència compartida que espereu amb il·lusió. 
Un bon seguit d’actes vos oferiran l’ocasió de deixar arrere 
la rutina diària i compartir instants feliços en una atmosfera 
hospitalària de germanor.

Les desfilades de les comparses de Moros i Cristians, junt amb 
altres costums i tradicions molt esteses a la nostra Comunitat 
Valenciana, es barrejaran durant estes dates amb l’alegria 
i l’emoció de tota la gent que es donarà cita a Castelló per a 
compartir amb vosaltres estes celebracions.

El clima festiu animarà a prendre part activa en uns actes de 
caràcter popular que quedaran per molt de temps en la memòria 
de totes i de tots, i demostraran la capacitat d’innovació, estima 
per la tradició i valors cívics del vostre poble.

És per això que, en companyia de la meua salutació més cordial, 
vull enviar-vos des d’ací, a totes les amigues i els amics Castelló, 
un fort abraç, acompanyat pels meus millors desitjos per a les 
festes de 2019.

Ximo Puig i Ferrer
PRESIDENT DE LA 

GENERALITAT VALENCIANA



[ 5 ]



[ 6 ]

FESTES MAJORS, 
ENTRE LA CULTURA I LA TRADICIÓ
Quan acaba l’estiu, el poble de Castelló, el nostre po-
ble, celebra les seues Festes Majors i de Moros i Cris-
tians, un període que la ciutadania viu amb fervor i 
molta il·lusió. I això, lluny de ser un sinònim de calma 
per al nostre equip de govern, esdevé una responsa-
bilitat afegida. I ho és perquè no hi ha major pressió 
per a nosaltres que la de fer gaudir a tots els veïns i 
les veïnes de Castelló durant les seues festes, i ho serà 
perquè no podem ni volem defugir la responsabilitat 
que ens han encomanat per als pròxims 4 anys.

I cal ser conscient que darrere de tot existix un treball 
de molta gent que ha de ser reconegut. Pensem, en 
primer lloc, en tot el personal de l’Ajuntament que fa 
possible cada acte, en la Policia Local que vetla per 
la seguretat de tothom, en el treball il·lusionat de les 
diferents associacions i l’aportació participativa de 
molta gent que fan que a cada racó de Castelló es 
puga gaudir de festa, cultura, tradició, música... I, per 
a ser justos, cal agrair-los honestament tot el treball 
que aporten amb tanta il·lusió, perquè la transforma-
ció del poble durant el període festiu és un èxit i, sens 
dubte, és en bona part gràcies al seu treball.

I seguint amb els agraïments, no podem oblidar que 
gaudirem de l’oportunitat de seguir gestionant el fu-
tur del nostre poble gràcies al suport que ens heu 
donat en les darreres eleccions, fet que volem cele-
brar per la gran oportunitat que se’ns obri de conti-
nuar executant un projecte que té en el centre de 
tots els objectius les persones i, concretament, les 
que viuen i viuran entre nosaltres. I la millor manera 

de demostrar la nostra alegria és treballar cada dia 
per a garantir a tothom les millors condicions de vida 
i totes les oportunitats que es mereixen per a conti-
nuar creixent junts en un poble sostenible, solidari 
i respectuós amb les persones i amb el seu entorn.

I segurament durant les Festes és el millor moment 
per a demostrar quin tipus de poble som. Tots els 
veïns i veïnes de Castelló tenim una gran oportuni-
tat per a fer saber que som capaços de gaudir de la 
festa sense violència, sense agressions sexistes, sen-
se una mala gestió dels residus i respectant sempre 
les persones i el Medi Ambient. Hem de mostrar a 
tots aquells que venen a visitar-nos i a nosaltres ma-
teixos, que som un poble acollidor, un poble que 
lluïx amb orgull la seua cultura i tradició més arre-
lada, que cuida la música, que estima l’esport i que 
lluita per mantindre tot allò que ens caracteritza 
com a poble.

Finalment, només ens queda fer un humil homenat-
ge als qui seran els grans protagonistes de les Festes 
Majors i de Moros i Cristians. Per una banda, els Fes-
ters i Festeres Majors representen el relleu generacio-
nal i l’aval de continuïtat vital per a Castelló; enguany, 
representats per Maica i Ferran. Per l’altra, els Moros i 
Cristians, amb els capitans Fàtima i Josué i els sultans 
Alícia i José al capdavant, continuaran recordant-nos 
l’origen del nostre poble i omplint de cultura i tra-
dició tots els racons on celebren els actes. Ambdós 
teniu tot el nostre suport i el nostre agraïment per 
convertir Castelló en un poble millor.

Bones festes!

Òscar Noguera i Alberola
ALCALDE DE CASTELLÓ
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Estimades castellonenques i castellonencs, és la pri-
mera vegada que vos faig arribar unes paraules com a 
regidor. Esta corporació ha decidit canviar el nom de la 
regidoria de Festes pel de regidoria de Cultura Festiva, i 
em sent orgullós de ser-ne el responsable en este perí-
ode de govern municipal que acabem de començar. 
Les festes del nostre poble són, en gran manera, cultu-
ra. Cada festa és transcendental per a la vida del poble 
i, amb fidelitat als orígens però també amb l’evolució 
adequada, ens han proporcionat, durant anys i anys, 
festa, color, música i, sobretot diversió i distracció. Amb 
la denominació de Cultura Festiva volem incidir en el 
fet que no són només festes, sinó activitats culturals de 
caràcter ludicofestiu amb manifestacions diverses al 
nostre poble però amb les mateixes intencions: entre-
tindre, distraure i difondre les tradicions valencianes i 
castellonenques.

Per això, i amb l’objectiu de dignificar les nostres festes, 
s’ha creat un nou logotip que servirà d’embolcall de les 
quatre grans festes del nostre poble: les Falles, les Festes 
Majors, els Moros i Cristians i les festes de Santa Bàrbara; 
totes elles baix un sol símbol i proclamant a una veu 
que Castelló és un poble fester.

Totes i tots esperem amb ganes el mes d’agost, i no 
és per la calor, sinó perquè és el mes que alberga les 
nostres Festes Majors i de Moros i Cristians. Unes festes 
que cada any ens fan gaudir a totes i a tots de dies i 
nits de festa amb els amics, companys i, fins i tot, amb 
els familiars que solen aprofitar per a visitar els parents.

Enguany hem seguit el camí obert pel meu antecessor 
i la programació continua la línia d’oferir unes festes per 
a totes i per a tots, en què des dels menuts fins als més 
grans tinguen el seu protagonisme i el seu espai. Això 
sí, hem escoltat queixes i suggeriments, i vos donem 
la paraula que hem intentat corregir, canviar o, com a 
mínim, millorar, per tal que les festes siguen a gust de 
totes i tots i que ens en sentim orgullosos.

Mireu el programa d’actes i voreu que tenim unes fes-
tes tradicionals però amb alguns tocs de renovació que 
s’han basat en les recomanacions i propostes de millora 
de les veïnes i veïns i dels membres del Consell Muni-
cipal de Festes. Amb el propòsit de fer compatible el 
descans i la festa, hem escampat els actes per totes les 
places i parcs de la localitat. Vos anime a participar ac-
tivament en cada acte, a gaudir com mai; només falta 
que vosaltres poseu les ganes i l’entusiasme per tal que 
estes Festes de 2019 que hem preparat amb tanta il·lu-
sió siguen un èxit. Ja sabeu que Castelló és un poble 
fester, i hem de demostrar-ho. 

Per acabar, done les gràcies i l’enhorabona als Festers 
Majors, Maica i Ferran, que junt amb la resta de feste-
res i festers, representen el nostre poble en estes Festes 
Majors de 2019. També, per descomptat, als capitans 
Fàtima i Josué, i als sultans Alícia i José Antonio; amb 
ells recordarem la història de Castelló, i amb la seua res-
plandor i la seua alegria representaran tots els moros i 
cristians, part fonamental de les nostres festes.

Castellonenques i castellonencs, a gaudir de les Festes 
Majors i de Moros i Cristians de 2019!

Xavier Tortosa i Penadés
REGIDOR DE CULTURA FESTIVA
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UNES FESTES SOSTENIBLES
El nostre poble acostuma a viure les Festes Majors i de 
Moros i Cristians amb energia i il·lusió; i també amb un 
esperit participatiu que es transmet a cadascun dels ac-
tes de la programació festera. Eixe tarannà tan valencià és 
el que motiva que les associacions que intentem aportar 
el nostre gra d’arena perquè tot funcione, continuem 
treballant amb tota l’esma del món per intentar estar a 
l’altura de les expectatives. Per això, el poble de Castelló 
lluïx des de ja fa molts anys d’un període festiu que com-
bina amb equilibri perfecte tots els ingredients que fan 
de la festa un esdeveniment especial. Així, les darreries 
del mes d’agost es transformen en un escenari on poder 
gaudir de música, cultura, tradició i tot un reguitzell de 
tastets que fan de la nostra festa un moment especial.

En este context, sempre queda lloc per a ser consci-
ents i cuidar també el nostre entorn. I des de l’AFMiC 
entenem que tenim la responsabilitat de transmetre 
a tothom la necessitat de celebrar les festes també de 
manera sostenible, perquè la protecció del Medi Am-
bient no entén de períodes de vacances ni de festes, i 
només una acció decidida envers la seua protecció farà 
que els nostres fills i filles puguen continuar gaudint-la. 
Per això, enguany volem dedicar este espai per a difon-
dre la necessitat de gestionar de manera sostenible tots 
els residus que la festa genera, i totes les comparses ens 

hem sumat a la lluita per a protegir el nostre bé més 
preuat i necessari: la natura.

D’esta forma, intentem conscienciar a tots els nostres 
festers i festeres i, per extensió, a tota la ciutadania, que 
durant les Festes Majors també és important respec-
tar i conviure i, per tant, cal que ens mobilitzem per a 
aconseguir-ho. I és que mai hem d’oblidar que sense el 
nostre compromís per superar la dinàmica que ens em-
penta al canvi climàtic, no serem capaços d’aconseguir 
l’equilibri necessari per a salvar el planeta.

Finalment, només ens queda insistir en el fet que tenim 
les nostres seus obertes a tots els veïns i veïnes de Cas-
telló. Els nostres actes i totes les celebracions que fem 
són pensades per a oferir al poble una bona dosi de fes-
ta i de cultura. Per això vos convidem a compartir amb 
nosaltres els carrers i convertir el poble en un gran espai 
on gaudir amb tota la nostra gent. Només ens queda fe-
licitar els Festers i les Festeres i desitjar-los un gran any, i 
també convidar-los perquè ens acompanyen durant els 
nostres actes. I, per descomptat, donar l’enhorabona als 
nostres representants d’enguany: Fàtima, Alícia, José i 
Josué, estem molt orgullosos que sigueu la nostra imat-
ge en tots els actes i farem tot el possible perquè no 
oblideu mai les festes en què vau ser l’ànima de totes 
les nostres comparses. 

Associació Festera 
DE MOROS I CRISTIANS
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Benvolgudes famílies de Villanueva de Castellón:

Per gentilesa del M. I. Ajuntament, que fa uns mesos ha 
començat la seua nova marxa política, un any més, tinc 
el plaer i l’oportunitat de desitjar-vos a tots unes bones 
festes en honor al Santíssim Crist dels Prodigis. Que 
en estos dies de festa sapiam acollir-nos mútuament i 
compartir l’alegria pròpia de les nostres arrels cristianes. 
En este respecte mutu serem capaços d’anar construint 
un món més just i humà.

A vegades ens queixem de la falta de solidaritat i d’edu-
cació. Per això, potser més en estos dies, hem de fer de 
tot el nostre poble una casa gran i espaiosa, on ningú 
se senta foraster, on tots ens posem a la mateixa taula, 
la taula de l’altar, donant gràcies a Déu pel do de la vida, 
de la família i de l’amistat... Utòpic? Les utopies han mo-
gut civilitzacions durant segles. Per este motiu, en estos 
temps en què ens ha tocat viure, on tot es mesura des 
de la perspectiva de l’eficàcia i la productivitat, neces-
sitem recuperar l’alegria de la senzillesa i de la quoti-
dianitat, necessitem no perdre la nostra essència més 
profundament humana.

Sigam capaços de sentir, d’estimar, de contemplar, de 
riure i d’assaborir la vida. Una vegada vaig llegir que la 
paraula saviesa ve de la capacitat d’«assaborir», és a dir, 
saber degustar les coses quotidianes, menudes, i fins 
i tot d’aquelles coses aparentment insignificants de la 
nostra vida.

Per este mateix motiu, estes festes que celebrem un 
any més, ens donen una nova oportunitat d’humanit-
zar-nos una mica més: valorant una salutació, un som-
riure, una mà allargada, una conversa pausada al carrer 
o al voltant de la taula d’una terrassa, participant de les 
diferents activitats, etc. En definitiva, de sentir-nos ger-
mans assentats als peus del nostre Mestre escoltant la 

seua paraula. Assaborim la nostra amistat i la nostra fra-
ternitat i serem autèntics hòmens savis, viscam la vida, 
amb majúscules, com a regal de Déu, des del respecte i 
l’orde que construïx i mai destruïx; ja que Déu, que creu 
en nosaltres encara abans que nosaltres creguem en Ell, 
ens ha donat la vida perquè la gaudim en autèntica ple-
nitud, perquè només així podrem edificar en ella una 
història més humana i justa.

Deixem als nostres fills i nets mil raons perquè any rere 
any no es perden estes festes tradicionals, de germanor 
i humanisme cristià.

De cor i des de la fe vos desitge bones festes a tots i 
done gràcies públicament, de manera especial, a la 
confraria del Santíssim Crist dels Prodigis, a tots els 
components de les comparses de moros i cristians, i a 
les festeres i els festers pel vostre esforç i il·lusió.

Álvaro Armengol Moscardó
RECTOR DE CASTELLÓ

ACTES RELIGIOSOS
DISSABTE 24 D’AGOST
20.00 h. SANTA MISSA en honor als Sants de la Pedra 
Abdó i Senent, a l’església parroquial.

DIUMENGE 25 D’AGOST
12.00 h. SANTA MISSA en honor als Sants de la Pedra 
Abdó i Senent, a l’església parroquial. En acabar la mis-
sa, CERCAVILA de les Festeres i Festers.

DIMARTS 27 D’AGOST
11.00 h. CERCAVILA i arreplega de les Festeres per a as-
sistir a missa.
12.00 h. SANTA MISSA en honor al Santíssim Crist dels 
Prodigis, a l’església parroquial.
20.00 h. PROCESSÓ SOLEMNE del Crist dels Prodigis.



[ 11 ]

PRESIDENT Òscar Noguera i Alberola

REGIDOR DE CULTURA FESTIVA Xavier Tortosa i Penadés

REGIDOR DE JOVENTUT I MEMÒRIA HISTÒRICA Bryan Richart i Chafes

PARTIT POPULAR José López i Vidal

PSOE Horte Gómez i Llàcer

ASSOCIACIÓ FESTERA DE MOROS I CRISTIANS Eduard Ferrando i Cuenca
José López i Aranda
Elisa Tomàs i Sala
Cristina Duato i Iborra

JUNTA LOCAL FALLERA Andreu Rodríguez i Martorell
Rigo Rodríguez i Martorell
Adrià Roca i Martínez
Anabel Molina i Bolinches

FESTERS DE SANTA BÀRBARA Teresa Ferrando i Barberà
Xelo Ferrando i Barberà
Fèlix Medina i Marchante

FESTERES I FESTERS Maica López i Clar
Tamara Vayà i Cerdà
Ferran Garcia i Isern
Josep Presència i Sanchis

ANIMADOR SOCIOCULTURAL Ramón Miguel Navalón i Peris

ASSESSOR DE LA REGIDORIA DE CULTURA FESTIVA Rubén Garrido i Sánchez

Consell Municipal
DE FESTES 2019
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Arribat l’estiu la gent ix al carrer per a disfrutar del bon 
temps, de la companyia dels amics, dels veïns, en de-
finitiva, de tot el nostre poble. És per això que al mes 
d’agost arriben les Festes Majors i de Moros i Cristians 
de Castelló.

Enguany tenim l’honor de representar la festa de Mo-
ros i Cristians com a Sultans de la nostra comparsa, els 
Almohades, i de tot el bàndol moro. Podem dir que és 
un somni de fa molt de temps que ara veem acomplit, 
una responsabilitat que hem acceptat amb alegria i 
il·lusió. Esperem estar a l’altura dels nostres predeces-
sors i amics, José Vicente Muñoz i de la seua filla Ayla.

També cal recalcar que representarem la Festa de 
Moros i Cristians juntament amb els nostres amics i 
Capitans Cristians Fàtima i Josué, amb els quals és un 
plaer comptar per a este repte il·lusionant, ja que des 
del primer minut ens hem sentit molt units. Un beset 
per a Pol i Lluna, els seus fills.

A la Festera Major Maica i al Fester Major Ferran, els 
desitgem que disfruten d’estes Festes meravelloses, 
cosa que de segur passarà.

Festers, Festeres, membres de les comparses, mem-
bres de l’Associació Festera de Moros i Cristians, po-
ble de Castelló i, especialment, benvolguda comparsa 
dels Almohades: que passeu unes bones Festes Ma-
jors i de Moros i Cristians, sempre des del respecte i la 
cordialitat. 

Que Al·là vos guarde!

Sultania 2019
COMPARSA DELS ALMOHADES

«La vida és un obra de teatre que no permet assaigs.
Per això, canta, riu, balla, plora i viu intensament 
cada moment de la teua vida, abans que el teló baixe 
i l’obra acabe sense aplaudiments».

(Charles Chaplin)
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Alícia Murillo Ortiz
José Antonio Martínez Sala
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Castellonenques i Castellonencs, ens dirigim a vosal-
tres com a Capitans de Castelló, que junt amb la nos-
tra comparsa els Contrabandistes omplirem els carres 
de navaixes, ventalls, trabucs i pólvora i, sobretot, de 
festa amb un ambient inigualable.

Amb les Festes de Moros i Cristians culmina un any de 
treball, esforç i dedicació màxima que esperem que 
es faça notori en cadascun dels actes d’estes festes.

I tot este esforç i dedicació no haguera sigut possible 
sense l’ajuda de les nostres famílies, peces fonamen-
tals per a poder representar este càrrec de forma òp-
tima.

Fem menció especial de la nostra segona família, la 
comparsa dels Contrabandistes, que ha treballat de 
valent i ha estat al nostre costat en tot moment. Grà-
cies per tot!! Gràcies per tant!

Volem reconéixer la notable tasca de l’Associació Fes-
tera de Moros i Cristians que fa que any rere any estes 
festes siguen més grans i reconegudes.

No podem oblidar els nostres companys en el bàndol 
moro, José i Alícia, que de segur representen perfec-
tament el seu càrrec amb la mateixa il·lusió i estima 
que nosaltres.

Aprofitem estes línies per a felicitar la Festera i Fester 
Major junt amb les festeres i festers, i desitjar-los que 
gaudisquen al màxim de les festes.

Per últim, convidem a tot el poble de Castelló a parti-
cipar i conéixer les Festes de Moros i Cristians.

Salut i Contraban!

Capitania 2019
COMPARSA DELS CONTRABANDISTES
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Fàtima Piqueras Garcia
Josué Donet Perales
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Veïnes i veïns del nostre poble,

A finals d’abril vam ser escollits festera i 
fester majors del 2019 i, des d’aleshores, 
tot ha sigut alegria i comboi; nosaltres, 
amb tots els altres festers, hem intentat 
fins ara omplir el poble de Castelló de 
festa i d’alegria igual o més que durant la 
pròxima setmana de Festes.

En un tancar i obrir d’ulls les Festes han ar-
ribat i només volem gaudir d’esta setma-
na que serà única i especial. Des d’ací vos 
convidem a tots a eixir al carrer, a compar-
tir l’alegria que s’escampa per tot el poble 
i a participar en les festes.

Tant nosaltres com tots els festers de 2019 
hem treballat molt de valent perquè estes 
Festes siguen inoblidables per a tots vos-
altres, encara que nosaltres les disfruta-
rem com mai abans hem disfrutat d’unes 
festes.

Ens ompli d’orgull i satisfacció poder re-
presentar, en esta tasca, al poble que tant 
estimem, i ho intentarem fer el millor pos-
sible. Esperem que ens acompanyeu en 
esta aventura.

Finalment, volem donar gràcies a l’Ajun-
tament, a l’Associació Festera de Moros 
i Cristians i a tot el poble de Castelló per 
la col·laboració que hem rebut durant 
tot l’any; i, per descomptat, a les nostres 
famílies per estar al peu del canó durant 
tot el procés, i als festers i festeres que ens 
acompanyen enguany: sense tots no ha-
guera sigut igual.

Castellonencs i castellonenques, ja estem 
en festes! 

Festera 
i Fester 
Majors
2019

Ferran Garcia Isern



[ 17 ]

Maica López Clar
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Festeres 
 i 
Festers

Lourdes Martínez Bo // Josep Vidal Company

Tamara Vayà Cerdà // Gabriel Vidal Peris

Míriam Pérez Estruch // Jaume Serrano Tomàs
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Marta Peris Ferri // Àlex Úbeda Sauco

Anna Garcia Hernández // Jordi Albero Hernández

Anna Sanz Honrúbia // Rubén Garcia Ferrando
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Paula Monar Sanchis // Ferran de Andrés Vert Irene Albero Climent // Àlex Caerol Llinares

Alma González Zamora // Adrián Pausà Peris Neus Villar Ribes // Carles Lozano Carrasco

Laura Honrúbia Martínez // Josep Presència Sanchis Nina Villar Signes // Francesc Sanz Grimaltos
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Ana Álvarez Calatayud // José Vidal Sala Naomi Penadés Barberà // Agustín Cano Castellanos

Cíntia Martínez Cardona // Ízan Izquierdo Sanz Lucía Encarnación Garrido // Joel Richart Garcia

Mar Comes Badal // Álvaro Casanova Martí Lara López Clar // Joan Isern Maiques
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Festeres i Festers
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Festeres i Festers
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Manolo Amorós i Aviñó
DIRECTOR DE

L'HOMENATGE A LA MÚSICA FESTERA

Va començar els estudis de solfeig i trompa en la Lira Caste-
llonera i amb el seu avi, Manolo Amorós Ribes.

Va continuar els estudis professionals al Conservatori Mestre 
Vert de Carcaixent amb J. A. Morant i Encarna Grau. En aca-
bar l’etapa, aconseguix el Premi Extraordinari de Grau Mitjà.

Posteriorment va cursar els estudis superiors al Conservatori 
Superior de Música Joaquín Rodrigo de València amb José 
Rosell; i acaba també amb l’obtenció del Premi Extraordinari.

Ha completat formació amb trompistes com Vicente Zarzo, 
Adam Friedrich, Martin Hackleman, Daniel Bourgue, Luís 
Morató, Vicent Puertos, Honorio Muñoz, Eduardo Sanz i Ra-
mon Cueves.

Ha col·laborat en diverses agrupacions, com ara l’Orquesta 
Sinfónica de RTVE, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orques-
ta Sinfónica del Principado de Asturias, Orquestra Simfònica 
de Barcelona i Nacional de Catalunya i Orquesta Sinfónica de 
Madrid, així com en diferents agrupacions de cambra, en les 
quals ha actuat com a solista.

Forma part del Cos de Professors de Secundària en l’especi-
alitat de Música i, des del 2003, ocupa la plaça de professor 
trompa en la Banda Simfònica Municipal de València.

Està vinculat a la festa de Moros i Cristians de Castelló des de 
menut, ja que va estar amb els seus pares en les comparses 
dels Tuaregs i dels Berebers. Des del 1997 és component de 
la comparsa dels Almohades, per a la qual va compondre la 
marxa mora Sobrats.
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Francesc Xavier Martí i Juan
PREGONER

Fill de Rafael Martí, el carter, i Maria Juan, va nàixer al 
carreró de la Ceba, on va jugar molt i va aprendre a 
observar la vida. Va fer la primària al col·legi de Sant 
Doménec, d’on recorda especialment l’hermana Ma-
ria, i a l’acadèmia dels germans Hernández. Va fer el 
batxillerat i el COU a l’IES Josep de Ribera de Xàtiva. 
Va ser seminarista, i no se’n penedix. Ha fet estudis 
superiors de Teologia, Filologia i Documentació.

Ha treballat com a professor des de ben jove. A l’ins-
titut de Castelló va ser professor de Religió durant 
set anys, en una època memorable de la qual con-
serva bells records i grans amistats. Des de 1994 és 
professor de Valencià. Ja fa un bon grapat d’anys que 
exercix a l’IES Joan Baptista Porcar de Castelló de la 
Plana. Diu complagut que l’alumnat se l’estima, però 
reconeix que té alguns haters.

Des de l’adolescència ha participat en diverses activi-
tats i iniciatives comunitàries, tant religioses com lai-
ques: els campaments del Moviment Junior, amb el 
vicari Joan Olivert i Vicent Sala; el Projecte de Cinema 
Comunitari, amb Eugeni Gregori; les jornades sobre 
Memòria i Identitat; les dos edicions de Castellonies, 
del Col·lectiu Soler i Estruch, etc.

De son pare, que fou també bibliotecari, ha heretat la 
bibliofília i la passió per la gestió de biblioteques. Du-
rant els estius col·labora com a voluntari en la Biblioteca 
Pública Municipal, i li agradaria que fora un gran centre 
d’irradiació cultural i, fins i tot, de benestar espiritual.

Es mostra orgullós d’haver format part de la junta de 
la Societat Musical Lira Castellonera, amb Teresa Pons 
i amb Vicent Albero com a presidents. Des de 2011 
és el corrector d’estil del llibre de Festes. Ha creat dos 
portals web per a la divulgació de textos religiosos 
en valencià: Evangeliari i Cercapou.

Una calorosa vesprada d’estiu, quan tenia 12 o 13 
anys, no se li va ocórrer cosa millor que posar-se a lle-
gir la Historia de Villanueva de Castellón de José Martí 
Soro, i va quedar fascinat. Evidentment no entenia 
més de la meitat de les coses que llegia, però allò li 
va despertar el cuquet de la història local. Creu que 
tan important és la investigació com la divulgació. 
Per això, el 2000 va confegir el primer portal web no 
oficial de tema castellonenc.

Ha presentat comunicacions en les Jornades d’Ono-
màstica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en 
l’Assemblea d’Història de la Ribera i en el II Congrés 
d’Onomàstica de la Mediterrània celebrat a València 
en 2016. Va promoure la celebració del centenari 
de l’arribada del trenet a Castelló en 2015. Ha sigut 
coordinador del Secretariat Local de la XVIII Assem-
blea d’Història de la Ribera, celebrada amb notable 
èxit els dies 9, 10 i 11 de novembre de 2018 a la 
nostra vila.

Per acabar, ens diu que evidentment no sap on ni 
quan morirà; només desitja que les seues cendres 
reposen a Castelló.



Programa
Oficial d’Actes
2019
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DISSABTE 3 D’AGOST
16.00 a 20.00 h. 58é CONCURS LOCAL DE PESCA, al 
riu d’Albaida, prop de la Fàbrica. Este dia participaran 
els infantils. Berenar i premis per a tots els participants.

DIUMENGE 4 D’AGOST
7.30 a 12.30 h. 58é CONCURS LOCAL DE PESCA al 
pantà de Bellús, sector B. Este dia participaran els 
majors. Premis per a tots els participants. Després del 
concurs hi haurà dinar al Bar l’Almenà per a tots els 
participants.

DIVENDRES 9 D’AGOST
22.30 h. Presentació de la portada del LLIBRE DE FES-
TES, entrega del premi al seu guanyador i presentació 
del nou logotip: «CASTELLÓ, POBLE FESTER».

A continuació, actuació d’ALMUDENA FRANCÉS amb 
el seu contacontes per a adults Les tres morts de Ba-
tiste.
Batiste, l’acordionista de Penàguila, malfaener consu-
mat i mort irreverent, coneixia l’art de viure i de viure 
feliç. Nascut l’any 20 del segle XX, el seu pas pel món 
no ha deixat empremta més enllà dels límits del po-
ble, però la seua vida i les seues tres morts són dignes 
de ser contades.
Lloc: Pati de l’Obrera.
Activitat per a públic adult, no recomanada per a 
menors de 12 anys.

DISSABTE 10 D’AGOST
17.30 h. a 20.30 h. JOCS DE TAULA. Veniu a jugar 
amb nosaltres! Podreu aprendre diversos jocs, com La 
Fallera Calavera, Jungle Speed, Time Line, Virus i molts 
més. Vos esperem al recinte de la Piscina Municipal. 
Entrada lliure.

DISSABTE 17 D’AGOST
8.30 a 9.30 h. INSCRIPCIÓ en la 7a MATINAL DE PE-
TANCA. Dupletes muntades. El preu d’inscripció són 
5€. Vos podeu inscriure al Bar Jayes el mateix dia o bé 
telefonar al 630 500 995 (Alfonso).

10.00 h. Inici de la 7a MATINAL DE PETANCA, al parc 
de l’Estació.
Col·labora: Bar Jayes.
Patrocina: El Poble de Castelló.

18.00 h. CARRERA CICLISTA – TROFEU FESTES 2019. 
Contrarellotge per equips. Categoria cadets (CRE). 5 km.

19.30 h. CARRERA CICLISTA – TROFEU FESTES 2019. 
Contrarellotge individual. Categoria escoles (CRI). 1 km.

Eixida des del carrer de la Sang (Cadets) i des del car-
rer de Cervantes (Escoles de Ciclisme), fins a la plaça 
de l’Església.
Organitza: Club Ciclista.
Col·laboren: Motoclub i Bicinatura.

AVÍS: Entre les 17:00 i les 19:30 hi haurà molts carrers 
del poble tallats pel circuit urbà de la prova.

00.00 h. LA VESPRA. Festa per a tot el poble al carrer 
Major, amenitzada pel DJ local Maikel Gregor.
Patrocina i organitza: Els Quatre Gats i el Coira.

DIMECRES 21 D’AGOST
22.30 h. XII NIT DE LA CANÇÓ. Presentació de l’es-
pectacle Mira si hem corregut terres..., amb l’actuació 
d’SPANISH BRASS amb AL TALL, CARLES i EVA DÉNIA. 
A la plaça de l’Ajuntament.
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DIJOUS 22 D’AGOST
20.00 h. Xarrada de sensibilització sobre el reciclatge 
i Ecomòbil a càrrec del Servei de Divulgació del CriV. 
L’imminent començament de les Festes és un bon 
moment per a prendre consciència. A l’esplanada del 
Mercat.

21.45 h. A la Musical començarà la cercavila tradici-
onal de la Banda Lira Castellonera, que acabarà a la 
plaça de l’Ajuntament.

22.30 h. CONCERT DE FESTES de la Banda Simfònica 
de la Societat Musical Lira Castellonera, a la plaça de 
l’Ajuntament.
Organitza: Societat Musical Lira Castellonera.
Patrocina: El Poble de Castelló.

DIVENDRES 23 D’AGOST
11.00 a 14.00 h. i de 16.00 a 20.00 h. Torna la Ga-
ming Experience d’Omega World Games. Vine a jugar 
al Fifa 19, Fortnite, Rocket League, Mario Kart i Smash 
Bross, i viu una experiència única amb PS4 VR; pro-
va també els nostres CockPits amb el Gran Turismo. 
També hi haurà una Scape Room totalment gratuïta i 
sense inscripció prèvia. Al Pavelló Cobert.
Inscripcions, fins dimarts 20 d’agost a www.ome-
gawg.com, o bé a la Biblioteca Pública Municipal en 
horari de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.30 h. 

20.00 h. PARTIT DE FUTBOL entre la U.D. Castellonen-
se i la U.D. Aldaia CF, al Camp de Futbol Municipal.

21.30 h. PRIMER TRO de l’Associació Festera de Moros 
i Cristians, a la porta de l’Obrera. 

22.00 h. SOPAR POPULAR DE L'INICI DE FESTES, a la 
plaça de l’Ermita, amb MÚSICA en DIRECTE. 
Les inscripcions es podran fer a l’Ajuntament fins al 
pròxim dimecres 21 d’agost.
Organitza: AFMiC
Patrocina: El poble de Castelló

00.00 h. ENTRADETA FALSA, des de la plaça de l’Er-
mita fins a la plaça de l’Om. Des de l’AFMiC i del M. I. 
Ajuntament vos convidem, a totes i a tots, a participar 
en la desfilada. Este acte no és exclusiu per a les com-
parses de Moros i Cristians, sinó per a tot el poble.
Organitza: AFMiC

A continuació, DISCOMÒBIL, a la porta de la compar-
sa El Castellet.
Organitza: Comparsa El Castellet.
Col·labora: M. I. Ajuntament.

DISSABTE 24 D’AGOST
11.00 a 14.00 h. i de 16.00 a 20.00 h. Torna la Ga-
ming Experience d’Omega World Games. Vine a jugar 
al Fifa 19, Fortnite, Rocket League, Mario Kart i Smash 
Bross, i viu una experiència única amb PS4 VR; pro-
va també els nostres CockPits amb el Gran Turismo. 
També hi haurà una Scape Room totalment gratuïta i 
sense inscripció prèvia. Al Pavelló Cobert.
Inscripcions, fins dimarts 20 d’agost a www.ome-
gawg.com, o bé a la Biblioteca Pública Municipal en 
horari de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.30 h. 

9.00 h. LES CARCASSES DELS FESTERS. 19 trons, un 
per cada parella de festers.

12.00 a 14.30 h. PARC AQUÀTIC amb simulador de 
Surf, a la plaça del Practicant Pepe Roig.

16.30 a 19.00 h. PARC AQUÀTIC amb simulador de 
Surf, a la plaça del Practicant Pepe Roig.

19.30 h. Arreplega i CERCAVILA de les FESTERES i 
FESTERS.

21.30 h. CERCAVILA de les FESTERES i FESTERS per a 
arreplegar els Festers Majors del 2018 i del 2019.

22.30 h. Presentació de les FESTES i presentació de 
la FESTERA i del FESTER MAJOR junt amb totes les 
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festeres i festers, al parc de l’Estació. El PREGÓ anirà a 
càrrec de Francesc Xavier Martí i Juan.

A continuació, a l’Antic Poliesportiu Municipal, l’es-
pectacle TRACK AND TOUR amb S.O.S. Oficial, el grup 
d’animació de moda amb la festa més innovadora, 
amb regals, sorpreses. Entrada lliure. Vos esperem!

DIUMENGE 25 D’AGOST
11.30 h. CINEMA INFANTIL, al Teatre Ideal.

12.00 h. CERCAVILA de les comparses Mores i Cris-
tianes. Eixiran des de la gran via de Blasco Ibáñez i 
acabaran a la plaça de l’Ajuntament.

13.30 h. HOMENATGE a la MÚSICA FESTERA, a la pla-
ça de l’Ajuntament.
Presentació: Antoni Talens i Climent.
Direcció: Manolo Amorós i Ribes.
Interpretaran Xàbia, Paquito el Xocolatero i Ximo.

18.30 h. ENTRADA DE BANDES, des de la plaça de 
l’Església fins a la plaça de l’Ermita.

19.00 h. CERCAVILA de les Festeres i Festers per anar 
a l’Entrada de Moros i Cristians.

19.30 h. ENTRADA DE MOROS I CRISTIANS, per l’itine-
rari tradicional: des de la plaça de l’Ermita fins a l’en-
creuament del carrer de la Lira Castellonera amb el 
carrer d’Argentina.

Orde de desfilada:
Bàndol Cristià: els Conqueridors, els Roders, el Cas-
tellet i els Contrabandistes (Capitania).
Bàndol Moro: els Alfàrabes, els Califes-Tuaregs, els 
Almoràvits i els Almohades (Sultania).
La venda d’entrades per a la desfilada serà de 09.00 a 
13.00 h i de18.00 a 20.30 h, als 6 llocs que s’indiquen 
a continuació:

· Carrer de Cervantes, a l’altura de Congelats el Calvari.
· Carrer del Pedró, a l’altura de la Finca Rosario.
· Carrer del Pedró, a l’altura de l’antic Mirall.
· Carrer de Ramón y Cajal, a l’altura del passatge Cifre.
· Plaça de l’Om.
· Plaça de l’Església.
Els llocs de venda de les entrades quedaran indicats 
amb cartells.

00.00 h. GRAN ESPECTACLE “MUSICAL ACROBÀTIC 
DANCE”, al parc de l’Estació. 
Un espectacle dinàmic i sorprenent carregat d’im-
pactes visuals i varietat de contingut que convertiran 
la nit en una cosa especial. Amb un gran elenc de ball 
i perfectament conjuntat, on tot succeïx de manera 
àgil i sense que el públic puga tindre ni un segon per 
a pensar en allò que succeirà a continuació.

DILLUNS 26 D’AGOST
9.30 h. ALMORZAR DE FESTES DELS NOSTRES MA-
JORS, a la Llar dels Nostres Majors. Podeu passar a 
apuntar-se a les oficines de l’associació. Preu 3 €.

11.30 h. CERCAVILA de les Festeres i Festers.

12.00 a 14.30 h. PARC AQUÀTIC amb tobogan llis-
cant, a la plaça de l’Ermita.

16.30 a 19.00 h. PARC AQUÀTIC amb tobogan llis-
cant, a la plaça de l’Ermita.

18.00 h. PARTIDES DE PILOTA FESTES 2019.
RASPALL FEMENÍ: Aida i Noelia contra Ana i Myriam.
RASPALL MASCULÍ: Moltó i Sanchis contra Marrahí i Seve.
Al nou trinquet municipal.
Premis en metàl·lic a càrrec d'Airconect.

20.00 h. ENTRADETA INFANTIL, a la plaça de l’Om.

20.30 h. AMBAIXADA Mora i Cristiana, a la plaça de 
l’Ajuntament.
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22.30 h. Cercavila INFANTIL DE DISFRESSES amb LA 
SELVA, que envaïx el poble amb personatges d’una 
tribu qualsevol de les moltes que l’habiten. Els grans 
animals han estat domesticats pels humans, però es 
regixen pels seus instints i, a vegades, s’espanten i 
ataquen tot allò que posa en perill les seues vides. El 
recorregut començarà a la porta de l’Església i aca-
barà a la plaça de l’Ajuntament.

00.00 h. Tot el món DISFRESSAT a la plaça de l’Es-
glésia, on la Colla de Dimonis els Socarrats de Cam-
panar iniciarà un CORREFOC que ens portarà fins al 
parc de l’Estació. Tot aquell que participe en el cor-
refoc quedarà inscrit automàticament en el CON-
CURS DE DISFRESSES. El jurat se situarà a la porta de 
l’Ajuntament.

Horaris de pas i localització del jurat:
DISFRESSES INFANTILS: 22.30 i 23.30 h. A la porta 
de l’Obrera.
DISFRESSES MAJORS: 00.00 i 01.30 h. A la porta de 
l’Ajuntament.

Horari d’entrega de premis:
Disfresses infantils, a càrrec dels Sultans i Capitans: a 
les 23.45 h a la porta de l’Ajuntament.
Disfresses majors, a càrrec de les Festeres i Festers: en 
el descans de les dos orquestres.

A continuació, BALL DE DISFRESSES al parc de l’Esta-
ció. CARA A CARA entre les orquestres LA FIESTA i LA 
PATO. En el descans les festeres i festers entregaran els 
premis de disfresses. El jurat estarà format per la Junta 
Local Fallera.

D’1.30 a 3.30 h. hi haurà dos photocalls perquè vos 
pugueu fer fotografies i imprimir-les. El millor record 
d’esta nit màgica!

DIMARTS 27 D’AGOST
9.00 h. LES CARCASSES DELS FESTERS. 19 trons, un 
per cada parella de festers.

11.00 h. CINEMA INFANTIL, al Teatre Ideal.

11.00 h. CERCAVILA de les Festeres i Festers. 

12.00 a 14.30 h. PARC AQUÀTIC i FESTA DE L’ESPU-
MA, a la plaça de la Constitució.

14.00 h. GRAN MASCLETADA al parc de l’Estació, a 
càrrec de la pirotècnia Crespo.

16.30 a 19.00 h. PARC AQUÀTIC i FESTA DE L’ESPU-
MA, a la plaça de la Constitució.

22.30 h. LA NIT DEL POBLE: Actuació del grup de Te-
atre Triloc, que ens oferirà la seua obra sobre Castelló, 
EL MEU POBLE. A continuació, PLAY-BACK dels JUBI-
LATS I PENSIONISTES.

1.15 h. NIT D’ALBADES. Començarà a la plaça de 
l’Ajuntament i acabarà a altes hores de la matinada. 
Comptarem amb la presència de Pep Gimeno Boti-
farra i els cantadors de la Costera. En acabar, hi haurà 
coca de llanda i mistela.

DIMECRES 28 D’AGOST
8.00 h. DESPERTADA a càrrec de les comparses de 
Moros i Cristians.

11.30 h. CERCAVILA de les Festeres i Festers.

12.00 a 14.30 h. PARC AQUÀTIC amb tobogan llis-
cant, a la plaça de l’Ajuntament

16.30 a 19.00 h. PARC AQUÀTIC amb tobogan llis-
cant, a la plaça de l’Ajuntament.
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18.00 h. III TROFEU DE RASPALL MOROS I CRISTIANS. 
MEMORIAL LUÍS FERRANDO, al carrer de la Pilota.
Organitza: Comparsa dels Contrabandistes.

18.30 h. CERCAVILA d’«AUTOS LOCOS», des de la pla-
ça de l’Ajuntament fins al parc de l’Estació.

19.15 h. IX Carrera d’«AUTOS LOCOS», al carrer de Re-
migio Sanchis. Inscripcions fins al 17 d’agost a la Casa 
de la Cultura.
Organitza: Moto Club.
Patrocina: El Poble de Castelló.

20.30 h. Arreplega d’ingredients per a la XXXIV FESTA 
DE LA PAELLA, a la porta del Mercat.

20.00 h a 23.30 h. Per tal d’amenitzar la XXXIV FESTA 
DE LA PAELLA tindrem un «TARDEO» a càrrec dels DJ’s 
castellonencs Amat’R & Maikel Gregor.

22.00 h. XXXIV FESTA DE LA PAELLA, al parc de l’Es-
tació.
Organitza: Junta Local Fallera
Patrocina: El Poble de Castelló.
La Junta Local Fallera i el M. I. Ajuntament fan una 
crida a la responsabilitat i civisme de tots els castello-
nencs, a fi que els ingredients repartits per l’organitza-
ció siguen emprats exclusivament per a fer les paelles 
als llocs indicats al parc. Recordem que caldrà tornar 
les taules i cadires abans de la 1.00 h al mateix lloc 
d’arreplega. Enguany cal pagar 2 € per cada persona 
inscrita a les paelles. Un euro es destinarà a comprar 
menjar per als més necessitats. El mínim de persones 
per paella serà de 6.

23.30 h. ORQUESTRA MÒNACO, al parc de l’Estació. 
Al voltant de la 1.30 h, descans i CASTELL DE FESTES, 
a càrrec de la pirotècnia Tamarit. En acabar, continua-
rem gaudint de l’Orquestra.

3.00 h. SUMMERTIME, al parc de l’Estació. Macrodis-
comòbil amb el grup d’animació SPAM GROUP. Un 
magnífic muntatge amb regals, confeti, pirotècnia, 
milers de Watts de so i llum, etc.

DIJOUS 29 D’AGOST
8.00 h. DESPERTADA a càrrec de les comparses de 
Moros i Cristians.

11.00 h. CINEMA INFANTIL, al Teatre Ideal.

19.00 h. TALLER D’ELABORACIÓ DE FANALETS, al parc 
de l’Estació. Les xiquetes i els xiquets podran elaborar 
i personalitzar el seu meló d’Alger per a la cercavila 
de la nit.
Col·laboren: Festeres i Festers del 2019.

21.00 h. AMBAIXADA Mora i Cristiana, a la plaça de 
l’Ajuntament.

22.30 h. CERCAVILA DE FANALETS a càrrec dels Ge-
gants i Cabuts dels Xirimiters de Castelló de la Ribe-
ra, des de la plaça de la plaça del País Valencià fins a 
la plaça de l’Església. A continuació, actuació de LA 
GRÜPS BAND, un grup de música per a xiquetes i xi-
quets format per cinc músics que naix amb la inten-
ció d’omplir de música, jocs i diversió el món dels més 
menuts.

22.30 h. SOPAR DE GERMANOR per a les comparses 
de Moros i Cristians, a la plaça de l’Ermita.

00.00 h. CORDÀ DE FESTES, al solar municipal ubicat 
entre la ronda de Soler i Estruch i el carrer de Castelló 
de Rugat.

Normativa:
Queda totalment prohibit entrar pólvora al recinte de 
la cordà. Queda prohibida l’entrada als menors de 18 
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anys sense autorització i a tota aquella persona que 
no presente el carnet CRE (Consumidors reconeguts 
com a experts).
Organitzen: Festers de Santa Bàrbara.
Patrocina: El Poble de Castelló.

DIVENDRES 30 D’AGOST
9.30 h. RUTA CICLOTURISTA, des de l’Ajuntament fins 
al paratge de la FONT AMARGA i contornada. Farem 
una paradeta per a almorzar.
Organitza: Bicinatura.

18.30 h. FESTA DELS COLORS. Torna a Castelló la Fes-
ta dels Colors, una festa d’origen hindú, on el prin-
cipal objectiu és tirar-se pols de colors i passar-ho 
d’allò més bé. És una festa per a tots, tingueu l’edat 

que tingueu, sigueu com sigueu o camineu a dos o a 
quatre potes, l’únic requisit és vindre amb ganes de 
passar-t’ho bé. A l’antic Poliesportiu Municipal.
Organitza: Falla de les Moreretes.
Col·labora: M.I. Ajuntament.

22.00 h. SOPAR POPULAR DE FI DE FESTES, a la pla-
ça de l’Ajuntament. Les inscripcions es podran fer a 
l’Ajuntament fins al pròxim dijous 29 d’agost. El cost 
serà d’1€ per persona.
Organitza: Junta Local Fallera.
Patrocina: El Poble de Castelló.

00.00 h. FESTA REMEMBER amb DISFRESSA DE L’ÈPO-
CA, a la plaça de l’Ajuntament. Amb LA BANDA DEL 
POP, que ens oferirà els temes pop-rock més populars 
dels 80 i 90. A continuació, ÀLEX SELFA punxarà els 
millors temes disco de l’època. 
Hi haurà premis per a la millor disfressa individual i 
per grups. Es lliuraran en acabar La Banda del Pop.

DISSABTE 31 D’AGOST
18.30 h. TORNEIG DE FUTBOL en HOMENATGE a tots 
els JUGADORS que han passat pels VETERANS. Al 
Camp de Fubol Municipal.

Durant les nits de festa tindrem un Punt Violeta
QUÈ SÓN ELS PUNTS VIOLETA?
Els Punts Violeta són espais per a sensibilitzar els ciutadans i on les 
víctimes de qualsevol tipus d’agressió sexista rebran atenció, informació 
i ajuda. La seua finalitat, per tant, és la de conscienciar, previndre i 
disfrutar de la festa sempre amb el respecte cap a les dones, lliures 
d’assetjament i d’humiliació masclista.
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La nostra 
gent,
la nostra 
història
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Primer Cicle
ÍZAN CASTILLO SANZ
Col.legi Hernández

ELS PARDALETS
Xiu, xiu, xiu...
Els pardalets canten alegres al riu.
I el sol, amb els seus rajos, els somriu.

Xiu, xiu, xiu...
Veure’ls volant és fascinant.
Sempre estan aletejant.

Xiu, xiu, xiu...
Alegren la vista com les flors.
Són de moltes formes i vius colors.

Xiu, xiu, xiu...
Que divertit deu ser volar
i jugar com un pardal sense parar!

Premis 
Ausiàs 
March
POESIA 
INFANTIL
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Segon Cicle
HÈCTOR ESCRIBANO PLA
Col.legi Públic Severí Torres

Tercer Cicle
LUCÍA GARCÉS HERNÁNDEZ
Col.legi Hernández

LLEGIR
Llegir és màgic,
a mil mons et portarà
i mai et perdràs.

Els llibres, 
plens de màgia estan,
i cada vegada que els comences
et transportaran.

Espere que no parem mai de llegir.
Per a mi és com un portal
a un món màgic en què m’agradaria estar
cada instant.

Per a un lector 
un llibre és el millor regal
i l’ompliràs de felicitat.

I... no ens oblidem dels escriptors,
ells fan molt bona llavor,
però també et poden fer soltar un plor.

En resum, llegir et pot fer molt
feliç, trist, enfadat...
Però al mateix temps no voldràs parar.
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Corria l’any 1950 i la Lira Castellonense acudia per quart 
any consecutiu al Certamen de València sota la direcció 
del mestre Lluís Ayllón. Havia aconseguit el primer pre-
mi en 1947 i en 1949, i el segon en 1948. I en 1950 ens 
van donar també el segon. Ens haguera agradat que el 
titular fora «La Lira guanya el primer premi al cap de 70 
anys», però no ha pogut ser. 

Enguany el certamen s’ha celebrat a l’auditori del Palau 
de les Arts Reina Sofia. El resultat, ja el sabeu: segon pre-
mi per a la Lira amb 371 punts, i primer premi per a la 
banda d’Alberic amb 379,5 punts. Si calculem sobre 10, 
la Lira ha obtingut un 9,275, i la Unió d’Alberic un 9,4875. 
La diferència és 0,21. I, si examineu les actes, aleshores 
vos convencereu que la Lira Castellonera ha triomfat i 
no és excés d’amor local afirmar que la nostra banda viu 
un dels seus moments més esplendorosos.

Hem de prendre en consideració les paraules d'Alexis 
Calvo, exdirector de la Lira Castellonera: 

LA LIRA OBTÉ EL 
MILLOR RESULTAT EN EL 
CERTAMEN EN 69 ANYS

Després del triomf, 
a Corea del Sud

Vos conec i sé que ja estareu pensant en què podeu millorar 
i en preparar-vos encara més bé per a la pròxima vegada i, 
per a mi, eixe és el vostre èxit i la millor victòria. Cada vega-
da vos quedeu més prop i no tinc cap dubte que acabareu 
aconseguint tot el que vos proposeu. Ho teniu tot per a ser 
els millors. De fet, per a mi, ja ho sou.

A més a més, hem fet història en el Certamen. Si en 1939 
dúiem les primeres dones que actuaven en una banda 
de música a la plaça de bous de València, enguany la 
Lira Castellonera és la primera banda de secció d’honor 
que ha sigut dirigida per una dona.

I d’ací a Corea del Sud. Continuem fent història, ja que la 
banda viatja fora d’Europa per primera vegada i també 
és la primera vegada que una banda espanyola parti-
cipa en el Festival Internacional de Bandes de Jeju. Es-
tan previstos tres concerts, els dies 10, 11 i 13 d’agost i 
potser un altre el dia 15. En total hi actuen 66 músics i 
músiques, sota la direcció de Beatriz Fernández.
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Una banda. Sencera. Una gran banda. 
Molta gent. Puges tranquil·lament a la ta-
rima. Ens mires. Somrius i ens fas un bes en 
l’aire. Confies en nosaltres. Ens estimes. [...] 
I el millor de tot és que de l’escenari només 
m’arriba que pau i tranquil·litat. Ho saps. 
Ho notes, com jo. Aixeques els braços. Mi-
res endins. Saps que és el teu moment. Fas 
l’anacrusi i la banda respon al que li dema-
nes amb una seguretat que t’impregna els 
porus de la pell. Saps que acabes de gua-
nyar i que tot anirà dolçament bé. Perquè 
els nostres esperits estan connectats i ens 
has guanyat com a músics i sobretot com 
a persones.

Maurici Belmonte, 
clarinet de la Lira Castellonera

ENS HAS 
GUANYAT COM A 
PERSONES
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Per haver memòria 
en l’esdevenidor
ELS PROTOCOLS NOTARIALS DE 
L’ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL DE CASTELLÓ
Valerià Benetó Ferrando

Una vegada més, i ja en són cinc, em presente a la vostra 
casa amb un treballet senzill però digne, com els anteriors. 
Tots són fruit de l’estudi i la recerca de la documentació 
continguda i custodiada a l’Arxiu Històric Municipal, arxiu 
que recentment s’ha instal·lat a la planta baixa de la Casa 
de la Cultura.

L’ús d’estanteries retràctils per a l’emmagatzematge de 
documentació ha permés l’aprofitament de l’espai dispo-
nible de manera més eficient. D’altra banda, un modern 
sistema de condicionament permet conservar la docu-
mentació en temperatura i humitat costant. Els papers de 
més de 500 anys agraïxen les atencions i sabem que per la 
nostra part tenen casa per a sempre. Si volem un arxiu viu 
i actiu, caldrà començar un programa de digitalització per 
tal que els investigadors puguen fer els seus estudis en les 
millors condicions.

Si no fora gràcies al riquíssim fons documental del nostre 
arxiu, ¿com haguera trobat notícies de l’abastiment de la 
neu a Castelló? ¿Com vos hauria presentat, com si es trac-
tara d’un vídeo, la presa de possessió del batle Pere Calp? 
¿Com vos hauria explicat l’origen de la popular expressió i 
pràctica de «pagar a ratlla», habitual entre nosaltres fins fa 
poc? ¿Com vos hauria fet saber la manera que tenien els 
nostres avantpassats de regar a hores amb l’ajuda de la 
closca d’un caragol? ¿Com vos hauria parlat del comerç de 
la fusta procedent de Conca i de les serres interiors de la 
Vall de Cofrents, transportada pel riu Xúquer fins a la parti-
da del Ràfol? ¿I sobre el repoblament d’Antella posterior a 
l’expulsió dels moriscos? ¿Com hauria elaborat la llista dels 
mestres d’escola de Castelló des de 1587?

Tot ha sigut possible gràcies als protocols notarials. I este 
serà el tema d’enguany. Intentaré explicar què i quants 
en són, com i per què conservem estes joies, de quins 
temes parlen i tot allò que vos puga transmetre sobre 
estos valuosos llibres plens d’informació històrica. Gràci-
es a ells podem subscriure el que va dir un investigador: 
«Sota la pols de la història, la vida s’obri pas, donem-la a 
conéixer».

Els protocols
Un protocol és una sèrie ordenada d’escriptures matrius 
i altres documents que custodia un notari. Solia estar for-
mat per quadernets que es relligaven i s’enquadernaven 
d’any en any. Durant el segle XVIII s’abandona el format de 
quartilla i s’amplia al foli.

L’Arxiu Històric Municipal conserva 176 protocols notari-
als. El primer és de 1477 i l’últim de 1817. El de 1477 és 
del notari Pere Caldés, del qual se’n conserven molts més 
a l’Arxiu de Protocols del Col·legi del Patriarca. Gràcies a 
les gestions de l’Ajuntament s’ha fet una còpia digital de 
tots els protocols referents a Castelló que es conserven a 
l’arxiu esmentat, de manera que els investigadors puguen 
consultar-los fàcilment a l’arxiu local. Una altra col·lecció 
documental de notaris de Castelló es troba a l’Arxiu del 
Regne de València. A pesar que se n’han perdut molts, 
encara hem de considerar-nos afortunats, perquè tenim a 
la nostra disposició un conjunt de registres notable per a 
conéixer millor la nostra història.

Els protocols del nostre arxiu han superat inclemències 
meteorològiques, guerres, saquejos, furts i fins i tot incen-
dis, i també la negligència i la descurança dels responsa-
bles de la seua custòdia. De vegades la mala qualitat del 
paper i l’ús de tinta ferruginosa, que forada el paper, fan 
difícil la seua lectura, però la voluntat de saber el que con-
tenen és major que qualsevol impediment.

Llengua
La llengua emprada en la majoria dels actes fins al 1707 és 
el llatí, un llatí d’anar per casa, bastant comprensible i es-
guitat estratègicament per frases en valencià que, general-
ment, són les peculiars de cada escrit i les més importants 
per a la comprensió del text. Sembla que és una pràctica 
intencionada, ja que la literatura notarial és formulària, 
repetitiva, idèntica, i a la mínima variació el notari potser 
desconeix la traducció correcta d’una expressió o li és més 
fàcil posar-la en llengua vulgar. Amb açò l’investigador no 
posat en la llengua llatina troba un verdader descans i una 
gran ajuda per a la comprensió de l’escrit.

Protocols notarials del nostre Arxiu Històric Municipal
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No obstant això, el valencià era la llengua més emprada en 
els testaments, on pràcticament era l’única que s’emprava 
en la seua totalitat. En altres tipus d’actes es combinaven 
les dos llengües com, per exemple, en les íntimes extraju-
dicials i els inventaris, on el començament i l’acabament es 
redacten en llatí però el cos de l’acte notarial es redacta to-
talment en valencià. En el primer cas el text en valencià co-
mençava amb la fórmula «Com vosté bé sabrà i negar-ho 
no podrà...», amb la qual el notari s’assegurava que al re-
ceptor li incumbia la resolució judicial que li comunicava.

Un altre acte que s’escriu majoritàriament en valencià és 
la certificatòria, en la qual el notari amb la seua presència 
dona fe de l’acte que es descriu. També solen aparéixer 
íntegrament en valencià l’afermament, la renúncia de tes-
tament, algun dot, alguna col·locació en matrimoni i els 
actes de fe, verdaderes joies costumistes que certament 
mereixen un capítol a part. El notari castellonenc que més 
utilitza l’acte de fe és, sens dubte, Josep Casanova; el se-
guixen a considerable distància Joan Jeroni Garcia, amb 
uns escrits molt més extensos, i Nofre Calatayud, que ens 
en deixà uns molt interessants.

L’ús del castellà és insignificant: algun poder o sindicatura 
per a cobrar alguna cosa de la Font de la Figuera en amunt, 
o algun dels convenis del marqués de Moya relatius a la 
fusta baixada des de Conca, i res més. Però en qüestió de 
poc temps el conegut món dels protocols notarials caurà 
en una dinàmica nova. El llatí quasi per complet i el valen-
cià desapareixen i cedixen l’espai a un castellà macarrònic, 
ple d’incorreccions, de faltes d’ortografia i de paraules no-
ves, i amb més d’una espardenyotada. L’estiu de 1707 ens 
va portar un nou model de protocol amb el castellà com 
a única llengua.

La moneda
En els protocols es parla de vegades de diners i, per tant, 
cal explicar alguna cosa sobre la moneda. La moneda real 

valenciana té com a base la lliura, amb la qual es compra-
va i es venia tot. Una lliura valia 20 sous. Un sou valia 12 
diners. Per tant, una lliura equivalia a 240 diners.

També corria per terres valencianes el real castellà. Una 
lliura es canviava per 10 reals castellans. Un real valia 2 
sous. 15 reals, 30 sous, és a dir, una lliura més 10 sous.

També s’esmenten en els protocols, sobretot fins a 1600, la 
dracma bètica, amb un valor idèntic al real castellà. Esporà-
dicament apareixen els florins d’or, els ducats, els escuts, etc.

Contingut dels protocols
A cadascun dels actes notarials s’hi avantposa una diligèn-
cia o nota d’obertura i una altra al final de cloenda. Abans 
de l’encapçalament figura la data que correspon al dia en 
què es va rebre l’acte. Si el successiu o els altres que el se-
guixen són de la mateixa data, no hi constarà sinó un con-
cís «dd», que vol dir dicto die. Acaba l’acte amb la relació 
del nom, ofici i lloc de residència dels testimonis. Alguns 
protocols porten índex, cosa que és de gran ajuda per a 
l’investigador. 

Matrimoni i família
El matrimoni i la família generaven diversos tipus de docu-
ments. Per exemple, una parella es compromet en matri-
moni i, com que el dret foral valencià sosté la separació de 
béns, abans de la unió han de formalitzar el que cadascú 
aporta a la nova família, de manera que cadascú sap el que 
ha aportat; en cas de faltar el marit, la dona ha de percebre 
d’acord amb el que va aportar, amb creix si havia arribat 
verge al matrimoni; i, si hi ha descendents de diversos pro-
genitors, sempre es podien identificar els béns de cadascú 
en cas de faltar-ne un. Mitjançant la col·locació en matri-
moni o el dot, queda plasmat el que aporta al matrimoni 
cada cònjuge; si hi havia modificacions de les primeres 
aportacions, acordades verbalment o per escrit, aleshores 
s’empra el redigendo per a formalitzar-les.

Signatura del notari 
Josep Casanova (s. XVI-XVII)

Signatura del notari Sebastià Monroig 
(s. XVI-XVII)
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Així, per exemple, l’1 de setembre de 1578 i davant del 
notari Pere Carbonell, Gaspar Doquet, «no constret per 
força sinó de sa pròpia voluntat, fa donació entre vius de 
30 lliures que li promet donarà en diners contants» a la 
viuda Àngela Sabater, filla de Gaspar Sabater, viuda de Mi-
quel Coyzarte, de l’Abat. Tot açò és pura simulació, perquè 
a continuació, la viuda aportarà estes 30 lliures com a dot 
per a casar-se amb Gaspar Doquet:

«[...] desitjant pervenir a segones núpcies ab lo se-
nyor Gaspar Doquet, per intervenció d’alguns amics 
e parents, colocant-se en matrimoni ab lo dit Gaspar 
Doquet, li constitueix per dot de si mateixa 30 lliu-
res, les quals ha promés donar de contants Gaspar 
Doquet el qual li ha fet donació, i promet i s’obliga 
per fur de València a restituir el dot a la dita Àngela 
Sabater».1

La mort
El testament és la declaració de les últimes voluntats da-
vant d’un notari. Es diu nuncupatiu al testament d’aquell 
qui ja ha mort sense possibilitat d’haver-lo fet; aleshores es 
requeria la declaració de diversos testimonis que havien 
de manifestar la darrera voluntat que el finat havia expres-
sat en vida. Tant l’un com l’altre són autèntiques mines 
d’informació: nom de la parella del testador, dels fills i de 
les respectives parelles si n’hi ha, dels marmessors, dels cu-
radors, dels deutes i deutors, de la situació dels béns, cases, 
camps, etc., del lloc i forma del soterrar...

Els testaments comencen amb una invocació religiosa 
formular: «En nom de Déu, Jesucrist e de la puríssima e 
gloriosíssima dona santa Maria, mare seua, advocada 
mia». Continua presentant el testador: «N., malat en lo llit, 
de greu malaltia de la qual tem morir»; o «N., sa de cos 
i amb perfecta memòria i a viva veu declara [...]». Segui-
xen les condicions particulars, variadíssimes. I el final sol 
ser paregut: «Aquest és el meu últim i darrer testament, la 
darrera i última voluntat, fet a Castelló a x de x del any [...]». 
I acaba: «[...] foren testimonis al dit testament [almenys tres 
testimonis, perfectament identificats] els quals interrogats 
si coneixen a dit testador responen que ells sí y lo dit tes-
tador dix conéixer molt a los dits testimonis e jo dit notari 
els reconec bé a ells y ells a mi».

El codicil és l’instrument per a variar en vida el testament 
fet amb anterioritat; quan existeix, preval l’escrit del codicil 
sobre l’escrit del testament, té força per a anul·lar, corregir 
o simplement esmenar el testament.

L’inventari és la llista dels béns que posseïa una persona i 
als quals poden optar els hereus, si n’hi haguera. Este acte 
és necessari si els hereus han decidit vendre els béns i fer-
ho en pública subhasta, també anomenada encant.

Afers socials i econòmics
L’afermament és un contracte entre dos parts, generalment 
per a ensenyar un ofici als xics i per a posar en amo a les 

xiques. Els oficis o es transmetien de pares a fills o s’apre-
nien així. Una xica en amo treballava, aprenia a portar una 
casa i, amb la soldada que percebia, anava fent-se el dot.

Compravenda d’un bé, d’una casa, d’un tros de terra, d’una 
cavalcadura, d’un ramat de moltons, d’una cabronada..., 
tot allò susceptible de ser venut o comprat apareix en els 
protocols, on queda constància de qui ostenta la propietat 
o del punt en què es troba el pagament del bé adquirit.

En els protocols apareixen testimonis diversos d’associació 
en el treball i en els negocis: les mitges, les terces, els es-
talls, els arrendaments, els rearrendaments, etc. Si es paga, 
hi figura; si no, també. L’economia es basava especialment 
en el cultiu de fulla per al cuc de seda, i generava moltes 
transaccions econòmiques. També, el comerç de la fusta 
que procedia dels pinars de Conca, de la Vall de Cofrents, 
etc. ,i acabava el seu trànsit fluvial al Ràfol. La fusta es trans-
formarà en una peça del bastiment d’una casa, en una jàs-
sena, en un taüt o qualsevol altra cosa, però té un valor i 
es compra i es ven; i cada pas, llevat que es faça en efectiu, 
ha de constar davant del notari. Serà en forma d’àpoca o 
en forma d’obligació i, si el deute l’ha de cobrar un tercer, 
ha d’anar perfectament legitimat mitjançant el poder, si és 
per a portar els nostres assumptes, o mitjançant la sindi-
catura, si és per a tractar una cosa concreta en nom d’un 
col·lectiu, un monestir, un poble, etc.

Quan la despesa és pública, el control és major: la fàbrica 
de la séquia, de l’església, reparacions de l’orgue, les cam-

1 AHMC, sign. 1803.

Obligació de compravenda de fusta (s. XVI)
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panes...; no falta detall: el nom dels mestres d’obra, dels 
factors d’orgues o dels campaners, amb la inclusió dels 
capítols a què estaven sotmesos i que els protegien en cas 
d’abús, etc.

Una lectura atenta dels protocols ens oferix un retrat de la 
societat castellonenca de cada època: moriscos, cristians, 
nobles, senyors, esclaus, tan diferents i tan iguals... Un dels 
detalls que millor apreciem ací és la diferència de nivell 
econòmic entre els fidels d’una mateixa religió, siga la que 
siga. No ens enganyem si diem que els qui no apareixen 
als protocols són els desvalguts de la societat. Qui al llarg 
de la seua vida no havia fet una compravenda d’importàn-
cia, d’una casa, d’algun bancal, o no havia fet testament, 
no eixia en els protocols, llevat que haguera de presen-
tar-se davant del notari espentat per força major, com li va 
passar al morisc d’Alcosser Miquel Pilat.

El 26 de juliol del 1597, el moret d’Alcosser Miquel Pilat, per 
tal d’evitar un possible enfrontament en què tenia totes 
les de perdre, es va presentar a Castelló i li explicà al notari 
que, entre altres persones, l’alguatzil del dit lloc deia pú-
blicament que ell deia que havia vist el frare Bleda, rector, 
amb una dona mundana. El moret ho negava i volia fer 
constar

«que la veritat és que ell comparent no ha dit tal 
cosa, ans bé és veritat que un dia que al present no 
és recordant, que és lo dia que la gent dia estant 

ell comparent en lo dit castell de Alcoser, pujant als 
estudis del hortolà per a passar a la presa, veu que 
lo dit frare Bleda puja darrere d’ell ab una camisa da-
vall lo braç y volgué mudar-se-la perquè encara no 
tenia casa y més a la cuyna estava una pobra dona 
malalta esplugant-se, e lo dit frare Bleda de ninguna 
manera entrà ahon dita dona estava».

Miquel Pilat no va tindre més remei que formalitzar un 
testimoni i així evitar les possibles represàlies del temi-
ble Jaume Bleda, el qual havia escrit o estava escrivint 
el llibre Coronica de los moros de España, en el qual es va 
interessar el rei Felip III quan vingué a Valencià en 1603. 
Este llibre va servir de justificació per a l’expulsió dels mo-
riscos en 1609.

Els actes de fe ens mostren instantànies costumistes 
molt sorprenents, com el cas d’aquell pare que, pro-
curant pel futur de la seua filla, va sol·licitar i obtindre 
del notari una certificatòria de virgo, amb la qual s’asse-
gurava l’honor familiar, l’honra de la seua filla, el valor 
de la seua aportació al matrimoni i el creix si algun dia 
enviudara.

Així, per tant, el 16 de juny de 1585, el notari Pere Carbo-
nell es va presentar a casa dels honorables Pere Portugués 
i senyora Elena Soler, els quals van declarar que es troba-
ven una vesprada de tertúlia amb Tomasa Tomàs, muller 
del mercader de Castelló Pere Tomàs; que van ser destor-
bats perquè va arribar plorant la neboda Vicenta, de huit 
anys, qui havia sofrit una caiguda accidental mentres juga-
va amb les amiguetes al corral de la casa de Jaume Valentí. 
En presència del pare de la xiqueta, Gaspar Portugués, el 
notari va fer prestar jurament als testimonis sobre els qua-
tre evangelis: 

«[...] de les seues mans dretes corporalment tocant 
dixeren e testificaren que era veritat [...] que veren 
entrar a la dita Vicenta Portugués, donzella, plorant 
i diguent-li que és lo que tenia, e la dita Vicenta dix 
que estant jugant ab altres fadrinetes en lo corral 
de Jaume Valentí caygué y·s fica un bastonet per 
la natura y se havia fet mal, i així la veren y recone-
gueren y trovaren que li havia eixit quatre o cinc 
gotes de sang, y dixeren que non veu altra persona 
sinó elles [...]».2

Heus ací una de tantes històries que es poden trobar en 
els protocols del nostre arxiu. Espere haver-vos contagiat 
un poc la meua passió envers estos llibres. Crec que la co-
munitat té el deure de conservar, transmetre, estudiar i di-
vulgar el seu contingut, perquè es tracta del seu passat, de 
la seua història. Amb estes línies vos he oferit una mostra 
de la riquíssima i curiosíssima vida dels nostres avantpas-
sats, dels castellonencs que passejaven pels mateixos car-
rers que nosaltres calciguem ara, i que podem recuperar 
gràcies als protocols notarials.

2 Protocol de Pere Carbonell, AHMC (sign. 1804).                                                                              

Rebedor del notari Pere Thomàs (1673)
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El lloc de Castelló 
en el segle XIV
Francesc Xavier Martí i Juan

Enguany vos escric sobre un segle de la nostra història 
del qual no solem escriure. Es deu, en part, al fet que 
en sabem poc. Hi ha documentació, però cal buscar-la 
fora del poble i costa de llegir. Ací vos presente de for-
ma compendiosa tot el que sabem fins ara del segle 
XIV castellonenc, un segle en què Castelló es consolida 
com a comunitat rural i com a organització a pesar de 
totes les dificultats que hagué de patir.

La societat rural del 1300
Per analogia amb altres comunitats rurals coetànies, 
gosem dir que al final del segle XIII ja està consolidat el 
nou sistema agrari a Castelló. Els colons ja s’han assentat 
de manera estable i esdevenen laboratores (llauradors). 
Castelló és un lloc d’unes dos-centes famílies. Cada veí 
té una petita explotació familiar, base del creiximent 
econòmic i demogràfic. Uns anys després de la con-
quista els primers colons de Castelló ja es constituïxen 
en comunitat amb personalitat jurídica i amb una certa 
capacitat de gestió dels afers locals. Tenen un lloc, un 
territori i una rectoria. Des de 1278 el model municipal 
de la ciutat de València s’estén fins i tot a les comunitats 
rurals. Al principi els veïns es reunixen en consell obert 
a l’església o a la plaça per a tractar sobre els assump-
tes comuns. El justícia major de Xàtiva nomenava un 
lloctinent de justícia per a Castelló i el designat anava a 
jurar el càrrec a Xàtiva. En una data desconeguda el lloc 
de Castelló imita el model administratiu del cap del ter-
me, Xàtiva, i elegix quatre representants amb el nom de 
jurats. La visita pastoral de 1401 confirma que Castelló 
tenia oficials propis i no delegats de Xàtiva.

Castelló formava part del terme particular de Xàtiva i se-
guint el principi jurídic, d’origen català, del carreratge es 
considerava que era com un carrer més de la vella Sae-
tabis. Això sí, Castelló era un lloc reial, perquè la jurisdic-
ció la posseïa la Corona. Més encara, en documentació 
coetània Castelló és descrit com a «universitat», que és 
com dir «comunitat».1 Des de 1307 fins a 1707 Castelló 
forma part de la sotsgovernació de Xàtiva, la qual s’in-
clou dins de la governació de València.

Algunes fonts històriques apunten que l’any 1301 el rei 
Jaume II el Just va vendre, entre altres coses, el lloc de 
Castelló de Xàtiva a Sancho Garcés de Liori per 1.000 
morabatins d’or. Segons don José Martí «la enajenación 
se hizo con pacto de retroventa, ya que poco tiempo 
después, Castellón pertenece otra vez a la Corona». En 
tot cas, de moment no he trobat documentació que 
confirme este fet.

Entre els veïns alguns fan més fortuna que altres i s’es-
tablix una jerarquia econòmica, social i política. Els llau-
radors més acomodats solen retindre els càrrecs locals. 
El poder local és un monopoli d’un nombre reduït de 
llinatges com els Bages, Roca, Carbonell, Rausell, Porta, 
Ridaura, Monroig, Guitart, Durà, Carbó, Bordell, Romà, 
Serra i Gilabert. Este grup oligàrquic defensa els interes-
sos de la comunitat, sobretot quan es tracta dels siste-
mes d’irrigació, dels límits del territori o de les pastures, 
i si ha de prendre una decisió política distinta de la de 
Xàtiva, com en el cas de la guerra de la Unió, la prendrà 
i assumirà les conseqüències.

El nucli urbà i la població
L’església i la plaça són el centre estructurador del qual 
partixen els quatre camins que conduïxen als camps i 
a les alqueries més pròximes: el camí del Pla, el camí 
d’Alcosser, el camí de la Pobla i el camí de Roseta o de 
Xàtiva. En el segle XIV hi ha un interés de la corona per 
la defensa dels nuclis urbans. Els llocs colonitzats per 
cristians havien de tindre un recinte defensiu sòlid i ser-
vir de control de la zona. En els primers anys del segle es 
va ordenar realitzar o reparar muralles a fi de protegir les 
poblacions de possibles danys. L’any 1304 Castelló so-
fria incursions del regne nasrí i necessitava protegir-se, 
per la qual cosa es va fer una modesta muralla al seu 
voltant. Encara a mitjan segle XIX Madoz fa referència al 
que en quedava: «una desmoronada tapia».

El segle XIV és un període de calamitats: pesta, fam, 
guerres, inundacions... No ens privàrem de res. La pesta 
negra de l’any 1348 va fer estralls en terres valencianes 

1 Vid. el meu article en el programa de feses de 2018: «Castelló, d’alqueria major a municipi», pp. 41-44.
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i va afectar profundament l’economia i la demografia 
de Castelló. I l’epidèmia reapareixia de forma cíclica. A 
pesar d’això sembla que no hi va haver un descens de-
mogràfic en les comarques centrals valencianes, però sí 
un estancament, cosa que es deu a la capacitat local de 
superació i a l’afluència d’immigrants.

Gràcies als registres de l’impost del morabatí sabem al-
guna dada demogràfica de Castelló. L’any 1368 paga-
ven 201 cases i 25 n’eren exemptes. Això fa 226 veïns, és 
a dir, uns 900 habitants. De 1373 les dades són idènti-
ques, però després hi ha un creiximent lleuger, perquè 
en 1415 hi havia 236 veïns.

El territori de Castelló
Castelló no té un terme propi però sí que té un territori 
on treballen els cristians vells i els mudèjars de les al-
queries veïnes. Este territori coincidia amb el «terminus 
Castellionis» del Llibre del Repartiment, que alhora crec 
que coincidia amb l’àmbit territorial de la contribució 
de la primícia i delme eclesiàstic i amb les terres que 
regava la séquia del Terç i la séquia d’Algirós. Els límits 
de la rectoria eren més amplis que els del terme fixat 
després que Castelló esdevingué vila nova en 1587, ja 
que incloïen, a més, la partida d’en Codó o partida Co-
dona de la Pobla Llarga, la partida de Tordera de Sant 
Joanet, les partides de Roseta i Parada de Manuel, els 
llocs de Benimeixís i Senyera, els llocs de Beneixida i del 
Ràfol, i la partida de la Paixarella. Este territori també rep 

el nom de «partida de Castelló» en la documentació del 
segle XIV.

Al territori del Castelló estricte es podien identificar 
les partides rurals dels Horts de Llevant i dels Horts de 
Ponent, les més pròximes al nucli urbà. Estes partides 
formen part de l’Horta de Castelló, regada per les séqui-
es del Terç i d’Algirós. L’Horta de Castelló incloïa, a més, 
les històriques partides dels Motxals, de les Foies, dels 
Mitjans, dels Albellons, de les Algoleges, de Montolivet, 
de l’Almassereta (o Cipreret o Bevedor), les Sendes i l’Al-
menà.

Però encara no estava tot, perquè més enllà de les terres 
que regaven les séquies i que eren l’àrea de treball diari 
dels camperols –subjectes als tributs eclesiàstics i als re-
ials– hi havia la perifèria, un espai imprecís, desconegut, 
encara no apropiat. Este espai era el Pla de Castelló. El 
Pla de Castelló és diferent de l’Horta de Castelló. En el 
seu sentit primigeni i més general crec que es referix a 
les terres situades a la riba esquerra del riu d’Albaida, 
que, abans de construir la Reial Séquia, eren de secà. 
La denominació de Pla de Castelló és confusa perquè 
de vegades també inclou la part muntanyenca meridi-
onal del territori castellonenc que també s’anomenava 
la Muntanya.

El Pla de Castelló inclou la partida del Castell Vell, on 
Pere Sanç II, senyor de Senyera, Benimeixís i Alboi (1347-

Els pobles de la Séquia Comuna de l'Énova (gravat d'Andreu Valls).
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1362), posseïa en 1358 terres de secà en la partida, «se-
gons que afronten ab terres de Beneixida, e ab vinyes e 
terres de diverses persones de Castelló, e ab les Salines 
e ab riu de Albayda».2

El lloc de Castelló està envoltat d’alqueries mudèjars: la 
Paixarella, Beneixides, el Ràfol, Montolivet, Sant Joanet, 
Benimeixís i Senyera.

La batlia de Castelló
En època foral un quarter és cadascun dels districtes 
fiscals d’un terme particular. El quarter de Castelló és 
un dels quatre quarters fiscals en què es dividia el ter-
me particular de Xàtiva fins a 1587. Durant el segle XIV 
s’anomena batlia de Castelló i de (la Vall de) Càrcer. S’ha 
d’entendre en el sentit de batlia menor, perquè la batlia 
pròpiament dita era la de Xàtiva. El batle de Xàtiva era 
l’administrador del patrimoni reial a la ciutat i al seu ter-
me i podia crear lloctinents o delegats en altres llocs. El 
Llibre dels Furs confirma que Castelló en tingué: «com 
los officials de la ciutat de Xativa sien officials per tot lo 
terme de aquella, e lo Batle de la dita ciutat és batle per 
tot lo terme de aquella, y acostume y ha acostumat fer e 
crear loctinents, axi en lo loch de Castello com altres...» 
(Fur XC, rúbrica III).

Gràcies a la fertilitat del territori, la corona obtenia 
rendes generoses. L’any 1326 es va arrendar el quar-
ter a Pere Sanç, veí d’Alzira, per 1.720 sous, i els anys 
1386-1389 a Fernando de Sent Ramon i socis per 
2.560 sous.

El 10 d’abril de l’any 1321 Jaume II concedix al monestir 
del Montsant de Xàtiva 1.000 sous de renda anuals que 
calia detraure de les rendes del rei a Castelló i que abans 
cobrava la infanta Leonor de Castella.

El 6 de novembre de 1364 (1374, segons Agustí Ven-
tura) el rei Pere el Cerimoniós concedix el terç-delme 
de la rectoria sobre el blat, el vi, l’oli, els bestiars i al-
tres coses que hi solia pagar, el morabatí i els censals 
al cavaller Pere Boïl. Fins a l’any 1385 no s’havia fet 
efectiva la donació. S’hi havia oposat primer la reina 
Leonor, muller de Pere IV, i després el batle i els jurats 
de Xàtiva. La donació va ser confirmada successiva-
ment els anys 1375, 1393 i 1404. Pere Boïl i Castellar 
(† 1392), senyor de Boïl, primer baró de Boïl, primer 
baró de Putifigari (Sardenya), baró de Picassent i pri-
mer baró de Bétera, va ser batle general (1357-1363) i 
capità del Regne de València i rebia la concessió com 
a recompensa pel seu comportament en la defensa 
de València en la guerra de Castella. Heretà la con-
cessió el seu fill Ramon Boïl i Dies († 1407), baró de 
Boïl, de Bétera i de Borriol, i governador de València 
(1393-1407).

Al complicat sistema tributari medieval cal afegir les im-
posicions, un impost directe sobre la producció i el con-
sum de diversos productes. Sabem que en 1333 Bernat 
de Moraçach, de Xàtiva, comprà la imposició del lloc de 
Castelló. En 1380 la van comprar Joan Guitart i Jaume 
Monroig per 4.400 sous.

Terra i aigua: conflictes
L’agricultura del segle XIV era típicament mediterrània: 
es cultivaven cereals, vinyes i oliveres, però potser ja 
s’introduí l’arròs i la morera. Les explotacions familiars 
del Quatre-cents s’han reduït des del Repartiment, ara 
tenen unes 30 fanecades, però dividides en diverses 
parcel·les esparses pel terme.

Pel que fa a la ramaderia, Castelló i la redor es van es-
pecialitzar en la cria de moltons i ovelles. Sabem el cas 
del castellonenc Pasqual Galindo, que en 1369 va donar 
a mitges 167 caps d’ovelles de llana a un matrimoni de 
sarraïns d’Alcosser per a herbejar.

Els llauradors de Castelló no hagueren de fer grans can-
vis en el paisatge agrari. La séquia del Terç irrigava per-
fectament; la d’Algirós, però, esdevenia insuficient i era 
una font de conflictes amb els hereters de l’Horta de 
Cent. La conflictivitat es donava en la lluita pel control i 
l’aprofitament dels recursos hídrics.

Gràcies a la documentació medieval i moderna sabem 
de l’existència d’una séquia anterior a la d’Escalona que 
va ser aprofitada parcialment en la nova xarxa hidràuli-
ca. La séquia d’Algirós –també anomenada de vegades 
d’Alzira– prenia l’aigua d’un assut sobre el riu d’Albai-
da, prop de l’alqueria de Senyera. Regava les partides 
del nord-est del terme de Castelló i seguia després per 
Horta del Cent, una demarcació administrativa del ter-

2 Soler, Abel: Senyera: geografia, història, patrimoni, Ajuntament de Senyera, 2007, p. 81.

L'assut de la Fàbrica. Ací es trobava l'assut de la Séquia d'Algirós
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me medieval d’Alzira, formada per les alqueries de Beni-
maclí, Carcaixent, Cogullada i Ternils. Els de Castelló se’n 
servien nou dies i nou nits i els de l’Horta del Cent tres 
dies i tres nits. La séquia apareix esmentada en el Llibre 
del Repartiment i en els registres de Cancelleria del segle 
XIII. Algirós és un terme àrab que significa «la séquia». 
Els braçals dels Mitjans i dels Motxals eren de la séquia 
d’Algirós, i també ens consta l’existència del braçal de la 
Paixarella.

A l’Arxiu Municipal de Castelló hi havia un pergamí de 
24 d’agost de 1313 amb informació sobre un plet entre 
el senyor d’Alcosser i Paixarella Tomàs de Pròixida –per 
tant, propietari de la partida de la Paixarella– amb els 
hereters de l’Horta del Cent sobre l’aigua del riu d’Al-
baida. El document inseria una reial provisió de Jaume 
II del 12 d’abril de 1298 que substanciava un plet entre 
els hereters de la séquia de la Paixarella i els de l’Horta 
del Cent. Gràcies a les referències que tenim del docu-
ment de 1313 coneixem la presència segura dels llinat-
ges Carbonell, Malferit, Roca, Rausell, Porta i Ridaura a 
Castelló.

En la concòrdia entre Xàtiva i Alzira de 15 de juny de 
1330 també es pacten algunes qüestions sobre la sé-
quia d’Algirós. En primer lloc, que els de Castelló tan-
quen el braçal de la Vora, que escorria al riu, per tal que 
els de l’Horta de Cent puguen aprofitar l’aigua. En se-
gon lloc, que els hereters de la partida de Cent puguen 
emprar aigua dels braçals de la Hueta i dels Motxals. 
En tercer lloc, que els dies de tanda de Castelló deixen 
passar avall l’aigua sobrera. En quart lloc, que els de Cas-
telló no facen les parades de fang, sinó de taules o de 
draps, per tal de no enrunar la séquia. I, per últim, que 
el dia de Sant Joan cal nomenar un sequier per a cada 
terme amb potestat sancionadora.3

Cap a l’any 1375 els hereters de l’Horta de Cent pre-
senten una queixa contra els hereters de Castelló 
perquè estos prenien tota l’aigua. Una sentència de 
18 de març de 1376, confirmada l’any 1389, decidia 
sobre la manera de distribuir l’aigua de la séquia d’Al-
girós. Les causes profundes d’esta conflictivitat cal 
trobar-les en la insuficient dotació d’aigua i en el fet 
que la xarxa de Castelló i la de l’Horta de Cent es tro-
baven ara en termes diferents, el de Xàtiva i el d’Alzira 
respectivament, i per tant la gestió comuna s’havia 
dividit.

La séquia Comuna ha perdurat fins als nostres dies amb 
el seu traçat primigeni amb modificacions dels segles 
XV i XVI. La superfície regada ha minvat a causa de la 
urbanització. La séquia del Terç és una part de la Comu-
na. La séquia es tallava el primer divendres de març a fi 

d’escurar-la, però amb el temps (s. XVI) es va traslladar 
al dia de la Candelera.  La primera notícia documenta-
da sobre la séquia és de 1325 i es tracta, per descomp-
tat, d’un altre conflicte. El rei Jaume II va prohibir el 14 
d’abril d’aquell any construir cap molí més sobre la sé-
quia «vocata de Enova et de Castilione» i obrir nous bra-
çals a fi que es mantinguera la distribució immemorial 
de l’aigua de 2 parts per als de l’Ènova i una per als de 
Castelló.

Altres oficis i beneficis
Les carnisseries locals eren monopoli de la corona. El 28 
de juny de 1321 el rei confirma els establiments fets pel 
batle general a Pere Monroig de tres taules de carnis-
seria, dos a cens de quatre morabatins, i la tercera d’un. 
Cap al final del segle trobem el carnisser Esteve Palo-
mar, que en 1393 tenia propietats immobiliàries a Alzira. 
Sembla que tenia ofici i inquietud, perquè en 1396 el 
trobem de carnisser a Cogullada, en 1397 a Alzira i en 
1399 en un altre lloc.

Alguns es dedicaven a especular. El 31 de juliol de 1326 
uns veïns de Castelló van vendre un forn a Carcaixent, 
situat a la plaça Major, a Ramon Font, germà de l’abat 
del monestir cistercenc de la Valldigna, pel preu de 
1.400 sous, i que pagava un cens de 20 sous al rei. Més 
endavant ens referirem a un clergue dedicat al comerç 
de la fusta.

També tenim notícia d’un notari que actua a Castelló. Es 
tracta de Jaume Caldés, del qual es conserven dos no-
tals a l'Arxiu del Regne de València referits a l'exercici del 
seu ofici al nostre poble (1375-1376 i 1384-1385). És el 
primer de qui tenim coneiximent, i també és el primer 
del seu llinatge al nostre poble.

3 Ventura, Agustí: «Tres qüestions sobre les relacions Xàtiva-Alzira (segles XIII-XIV)», en Català Cebrià, Joan (ed.): Estudis sobre la història, la 
geografia i el patrimoni cultural de la Ribera del Xúquer, Institució Alfons el Magnànim, València 2018, pp. 86-105.

L'assut de la Fàbrica. Ací es trobava l'assut de la Séquia d'Algirós
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Autoritarisme monàrquic i revolta ciutadana: la 
guerra de la Unió
L’any 1347 la Unión de ricoshombres (noblesa terratinent) 
i la Unió dels ciutadans i cavallers de València (burgesia 
i xicoteta noblesa) s’alçaren en armes contra l’autorita-
risme del rei Pere II el Cerimoniós. La Unió valenciana, 
un moviment ciutadà i popular, sorgix en un context 
de crisi agrària. El poble té fam i a més no suporta les 
despeses de les campanyes de la Corona en la seua ex-
pansió mediterrània. Xàtiva va prendre el partit reialista, 
i amb ella els senyors de Senyera i de la nova Pobla de 
l’Ardiaca. Castelló, Carcaixent i Cogullada, en canvi, ha-
vien pres partit per la Unió. Per què? Sembla que els 
grups dirigents de Xàtiva optaren per traure benefici 
de la situació mentre que els prohoms de Castelló es 
guiaren pels seus ideals. En alguns episodis de la guerra 
apareix el nom del nostre poble i d’altres de la comarca.

La guerra oberta comença en el mes de desembre de 
1347 i un dels èxits més importants de la Unió és cone-
gut amb el nom de «batalla de la Pobla de l’Ardiaca». 
Una columna d’unionistes de València s’unix a Alzira 
amb la columna local. L’1 de desembre el reialista Gila-
bert de Centelles es troba a Castelló i envia una missiva 
a Francesc d’Olliu en què, invocant la mútua amistat, 
intenta dissuadir-lo de militar en la Unió contra Xàtiva. 
Sembla que els reialistes havien eixit de Xàtiva amb 
cinquanta hòmens a cavall i dos mil hòmens d’armes i 
s’havien apostat a Castelló. D’ací marxaren sobre la Po-
bla i prengueren el castell. A fi d’espantar els enemics 
incendiaren Carcaixent i Cogullada. Els unionistes es 
deturaren a Cogullada i els reialistes prengueren posici-
ons a la Serratella (terme de la Pobla) i així romangueren 
durant algunes hores. Per fi els unionistes es mouen i 
saquegen la casa de Jaume d’Esplugues, senyor de la 
Pobla, i contra ells baixaren decididament els enemics. 
Tots els cronistes indiquen que va ser una batalla acar-
nissada i que moriren nombrosos cavallers.

Los vencidos diéronse á huir seguidos por los 
vencedores; pero era ya entrada la noche, y aun-
que optaron por regresar a Alcira, como se halla-
sen más cerca de Játiva, á donde habíanse refu-
giado los vencidos, llegaron hasta Villanueva de 
Castellon, y allí pernoctaron celebrando el doble 
triunfo alcanzado aquel dia que era martes cua-
tro de Diciembre.4

Després de la victòria, els unionistes talaren l’horta de 
Xàtiva i se’n tornaren a Alzira i d’ací a València. El rei va 
tractar de parar la guerra i el 15 de gener de 1348 va 
prometre desistir de fer front i perdonar a tots els qui 
volgueren tornar a l’autoritat reial. Xàtiva, molt ressen-
tida per la postura de Castelló, va enviar una súplica al 

rei per tal que la seua clemència no s’estenguera sobre 
aquell lloc del seu terme. Els oportunistes de Xàtiva no 
s’acontentaren amb la recompensa del títol de ciutat 
sinó que, a més, no volgueren que el rei fora indulgent 
amb un lloc del seu terme particular.

Des de principis de 1348 els de Xàtiva amb moros re-
clutats de les senyories reialistes s’establiren al castell 
de Sumacàrcer i des d'allí baixaven a la Vall de Càrcer i 
a Castelló per fer destrosses i robatoris. Per este motiu 
l’1 d’abril de 1348 els castellonencs Berenguer Porta, 
Bernat Vall, Martí Ramon i Bernat Bordell presentaren 
davant dels comissaris de la Unió de València una re-
clamació en demanda de compensació per 3 mules, 2 
vaques, 4 bous i uns altres béns menors que els havien 
furtat els reialistes.

A pesar de l’altra gran victòria dels de la Unió a Bétera 
la guerra va acabar amb l’entrada triomfal del rei Pere 
a València el 10 de desembre de 1348, seguida d’una 
duríssima repressió dels vençuts.

L’amenaça exterior: la guerra amb Castella
L’afany expansionista del regne de Castella va originar 
un enfrontament bèl·lic amb el regne de València entre 
1356 i 1365. El pare Diago conta que «Teniendo Xativa, 
de la venida del Rey de Castilla, nuevas, contra este Rey-
no, advirtió que se podia facilmente apoderar del lugar 

4 PeraleS, Juan B.: Décadas de la insigne y coronada ciudad y reino de Valencia, Tercera Parte, continuación de las Décadas que escribió el 
licenciado y rector Gaspar Escolano, Terraza, Aliena y Compañía, Valencia-Madrid 1880, p. 222.
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de Castillon de Xativa y hazerse fuerte en él contra ella, 
aprovechandose de sus edificios y mantenimientos, 
y pidió al Rey proveyesse en esto». El 28 de febrer de 
1358 el rei va manar a tres delegats de Xàtiva que «lo 
assolassen a él y a su fortaleza».5 El pare Teixidor, però, 
diu que els va enviar a fi que reconegueren la situació 
de Castelló i, només si observaven que el rei de Caste-
lla s’hi podia fer fort, «asolase y arruinase sus edificios y 
fortalezas».

Alguna publicació recent afirma que van assolar el cas-
tell vell i el lloc de Castelló, però no l’actual sinó el que 
es trobava al repeu del Castellet. Jo crec que este poblat 
no existia, si més no, des de la conquesta. Crec, a més a 
més, que ni van assolar cases de Castelló ni van assolar 
el castell vell, perquè esta fortificació va enrunar-se ella 
sola amb el pas dels anys. 

La rectoria
L’únic lloc sagrat que hi havia a Castelló en el 1300 
era l’església, dedicada a Santa Maria. El més  proba-
ble és que l’església consistira solament a una torre 
amb campanes –més o menys la que hi ha ara– i una 
nau de reduïdes dimensions amb un altar major i dos 
altars més. Hi ha testimoni documental del segle XIV 
que corrobora la inclusió de Castelló i de l’Ènova a l’ar-
diaconat de Xàtiva: «Archidiaconatus Xative [...] Canals, 
Castelionis, Enove [...]». Cap a l’any 1346 es crea l’Ofici-
alat eclesiàstic de Xàtiva, una jurisdicció que abasta-
va el territori comprés in civitate Xative et ultra rivum 
Xuquaris. La funció de l’ardiaca esdevingué purament 
honorífica, però els oficials de Xàtiva exerciren com 
a delegats del bisbe de manera efectiva fins al segle 
XVI.6

Coneixem el nom d’alguns rectors de l’època, sem-
pre absents, com Guillem Julià i Esteve Roig. El sa-
cerdot més antic que coneixem és Doménec Vilalzir, 
que apareix en un debitori datat a Xàtiva a 12 de ge-
ner de 1338. Sembla que es dedicava també al co-
merç de la fusta que baixava pel Xúquer fins al Ràfol, 
perquè uns veïns de Xàtiva reconeixen deure-li 273 
sous per 611 troncs de pi blanc que li van comprar.  
També coneixem el nom i alguna circumstància del 
prevere castellonenc Bertomeu Ridaura, que va tin-
dre una filla amb Dolça Roca, filla de Bernat Roca. 
Un poc abans de morir, el 13 d’octubre de 1375, esta 
Dolça Roca, després de manifestar el seu penedi-
ment, encomanà la filla, de nom Jaumeta, a Mateua, 
mare del sacerdot.

Sanchis Sivera fa referència a un benefici fundat a 
Castelló el 7 de novembre de 1358.  Potser es tracta 
del que fou instituït sota l’advocació del Cos de Crist 
(o Santíssim Sagrament) per un antic rector de Cas-
telló, Guillem Çacodina. Però ens consta l’existència 
d’un altre més antic, instituït sota l’advocació dels 
sants Joans Baptista i Evangelista per Pere de Bages i 
la seua dona. Els Bages són un llinatge castellonenc 
del segle XIV. Sabem que el 5 de desembre de 1344 
el bisbe Ramon Gastó concedix a Doménec de Ba-
ges, clergue, el benefici fundat pels pares. Cal supo-
sar que els Bages marxaren a Gandia, perquè el patró 
del benefici el 1401 és un Pere Bages, veí de Gandia, i 
ja no tornem a veure mai més el cognom en les llistes 
de veïns de Castelló. Tampoc no hi solien estar els 
beneficiats, com Jaume Ivorra, que residia a Xàtiva 
en 1383.

I açò és el que podem saber fins ara del lloc de Castelló 
en el 1300. En general, no sabem massa de la nostra his-
tòria anterior a la declaració de vila reial en 1587, però 
d’alguna manera ja es veu un esperit, una identitat, una 
personalitat. Per tant, hi ha una tasca apassionant pen-
dent i molts tresors a descobrir.

5 Diago, Francisco: Apuntamientos recogidos por el P. M. Fr. Francisco Diago, O. P. para continuar las ‘Anales del Reyno de Valencia’, desde el rey 
Pedro III hasta Felipe II, t. I, Acción Bibliográfica Valenciana, Valencia 1936-1942, p. 42.

6 CárCel ortí, Mª Milagros i PonS alóS, Vicente: “La Iglesia de Xàtiva en la época medieval” a Exposició La Llum de les Imatges: Lux Mundi 
(Xàtiva 2007). Libro de estudios, Generalitat Valenciana-La Llum de les Imatges,  Madrid 2007, pp.106-109.
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Papers castellonencs en l'arxiu 
de la Fundación Pablo Iglesias
Ramon Vicent i Isern 

En el present article m’agradaria fer-los coneixedors de 
quatre expedients referents a Castelló que es troben de-
positats en l’arxiu de la Fundación Pablo Iglesias i que 
ens aporten unes poques però interessants dades sobre 
un període de la nostra història recent, el de la Segona 
República i la Guerra Civil.  Dos d’estos expedients els 
vaig consultar directament en la web de la Fundació, 
<https://www.fpabloiglesias.es/>, i dels altres dos vaig 
demanar una còpia que em van enviar molt diligent-
ment per correu electrònic.

Sobre la història d’esta fundació, hem de dir que va nài-
xer en 1926, un any després de la mort de Pablo Iglesias, 
per iniciativa d’un grup d’obrers de vila organitzat en el 
sindicat El Trabajo. En la seua etapa actual es va consti-
tuir l’any 1977 com una institució cultural lligada al PSOE. 
Des d’aleshores ha treballat en la difusió del pensament 
socialista, en la conservació d’un important arxiu sobre el 
moviment obrer i el socialisme, i en la recuperació de la 
memòria històrica. Ara per ara, l’arxiu i la biblioteca d’esta 
fundació, ubicats al carrer Colegios d’Alcalà d’Henares, són, 
per la importància i quantitat dels seus fons documentals, 
bibliogràfics i hemerogràfics, un centre de documentació 
fonamental per a l’estudi de la història política i social de 
l’Espanya contemporània.

1. Primer expedient
En el primer expedient, per orde cronològic, apareix una 
carta del 16 de juliol de 1932 que una comissió elegida 
per l’assemblea general de la Sociedad de Protección de 
Obreros (l’Obrera)1 envia a Julián Besteiro, aleshores presi-
dent de la Mesa de les Corts, demanant-li el reglament que 
s’estava utilitzant en les Corts.2 El motiu de la petició  és 
que la Societat Obrera anava a modificar el reglament i la 
comissió encarregada de fer-ho volia tindre el reglament 
de les Corts per a copiar aquells articles que consideraren 
útils per al funcionament de la Societat. La carta, amb la 
capçalera de l’Agrupación Socialista Obrera de Castelló i 

1 Podeu consultar la història d’esta Societat en l’excel·lent article de Martí i Juan, F. X.: «La Sociedad de Protección de Obreros de Villanueva 
de Castellón», en CoMeS i Hernández, Salvador i añó i BreSSó, Raül (eds.): De la paraula a la sociabilitat: Associacionisme i moviment obrer a la 
Ribera del Xúquer. Actes de la XIV Assemblea d’ Història de la Ribera, Ajuntament d’Alginet 2016, pp. 127-141.

2 Carta de la Comisión Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Villanueva de Castellón a Julián Besteiro (sign. AJB-234-56).

3 Vicente Penadés Ribes (Castelló 1906-?) era fill d’ Eduardo Penadés García i Lutgarda Ribes Martínez. Vivia al carrer de Franco nº 13. 
Tenia una discapacitat física que li reduïa la seua mobilitat. Durant la Segona República va exercir de mestre en una escola privada i va 
publicar diversos articles en el periòdic Cultura que editava el Consell Local de Primera Ensenyança de Castelló. Després de la Guerra 
Civil va ser condemnat a 20 anys i un dia de reclusió major per adhesió a la rebel·lió. Entre altres coses el van acusar de ser l’organitzador 
de les Juventudes Socialistas Unificadas, propagandista de la «causa roja», exercir els càrrecs de caixer i secretari de la Cooperativa que 
es va constituir a la Casa del Poble i de reunir al seu domicili els elements dirigents marxistes de la localitat. És autor del llibre Libertad, 
flor de flores, publicat el 1981 per Higinio Fayos Sorribes.

les firmes pel president de la comissió Rafael Sancho i del 
secretari Vicente Penadés,3  diu així:
«Excmo. Señor D. Julián Besteiro
Estimado compañero: Esta Sociedad Obrera, integrada 
por más de mil socios, nos ha confiado a una Ponencia, 
nombrada en Asamblea general y formada por ocho in-
dividuos, una alta misión que cumplir: modificar el Regla-
mento por el cual se rige, dando introducción a la creación 
de un Presidente de sesiones, semejante al de las Cortes 
que V. tan dignamente desempeña, y de una Cooperativa 
de consumos. Como hasta nosotros, pueblo humilde, han 
llegado los ecos de su justa y merecida fama, conquistada 
en luchas nobles, y a una elevación moral donde no lle-
gan jamás las salpicaduras del odio rastrero y enconado 
de algunas campañas insidiosas de vuelo gallináceo, que 
otros personajes funambulescos emplean todavía, como 
nos consta igualmente su exquisita sensibilidad política y 
natural predisposición al bien, recurrimos a V. en busca de 
consejo, manifestándole al paso, nuestro deseo firmemen-
te arraigado, de que nos envíe un Reglamento o Estatuto 

Façana de l'Obrera durant la Segona República.
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4 Vid. Reforma del reglamento de la Sociedad de Instrucción y Protección de Obreros de Villanueva de Castellón fundada en el año 1881, Játiva, 
Imprenta de Bellver, 1934. També hi ha una reedició bilingüe: Reforma del reglamento de la Sociedad de Instrucción y Protección de Obreros 
de Villanueva de Castellón, Ajuntament de Villanueva de Castellón - Diputació de València - CCOOPV, 2014.

5 Cultura, nº 22, p. 3.

6 Correspondencia de Vicente Penadés (Villanueva de Castellón) con Julian Besteiro (sign. AJB-219-60).

que hoy emplean en las Cortes y que V. utiliza para encau-
zar las discusiones, con el propósito de adherir al nuestro 
aquellos artículos que consideremos más útiles para la 
buena marcha de esta Sociedad.
En la seguridad de que nos atenderá cumplidamente por 
lo que le anticipamos las gracias, quedan de V. y del so-
cialismo».

Segons Xavier Martí, l’Obrera va tindre sis reglaments: 
1881, 1883, 1912, 1921, 1928 i 1933. Precisament en este 
últim s’observa un canvi radical. Des del primer capítol 
fins al XVII inclòs és una còpia literal de l’anterior, però el 
capítol XVIII regula una nova figura en l’organització de la 
Societat: el president de sessions.4 Este capítol  degueren 
copiar-lo del reglament de les Corts.

En la carta s’esmenta la creació d’una Cooperativa de 
Consums; esta va començar a funcionar l’1 de gener de 
1934. Heus ací la crònica de la inauguració que aparegué 
en Cultura:
«Tras larga y laboriosa gestación, la Sociedad Obrera de 
esta villa, ha implantado su Cooperativa de Consumo el 
día primero del año actual. Para solemnizar este aconte-
cimiento se celebró en el local de la Sociedad una selecta 
audición por la Banda Lira Castellonense. A continuación 

la referida Banda dio un pasacalle y fue acompañada por 
la Directiva y Comisión de Cooperativa al local en que ésta 
funciona y quedó así inaugurado este centro. Trasladose 
después toda la comitiva al salón de la Sociedad, donde 
el señor Presidente y algunos destacados elementos diri-
gieron la palabra a la concurrencia, haciendo el discurso 
resumen don José Vidal, elocuente abogado de Játiva».5 

2. Segon expedient
El segon expedient conté una carta breu que Vicente Pe-
nadés, en nom dels «lisiados y tullidos españoles», li envia 
de nou a Julián Besteiro sol·licitant-li que les Corts pren-
guen atenció als problemes que afecten este col·lectiu.6 La 
carta, del 5 de setembre de 1932, és la següent:
«Excmo. Sr. Presidente de las Cortes Constituyentes
Excmo. Señor: En nombre de los lisiados y tullidos españo-
les elevo la adjunta instancia a las Cortes que siempre 
han mostrado una viril complacencia en atender justas 
peticiones donde van engarzados los vivos anhelos de un 
pueblo que siente las exquisiteces de renovaciones cons-
tructivas. No tengo la pretensión de defender nuestras 
profundas convicciones nacidas al calor de nobles y gene-
rosos mejoramientos, porque de sobra se nos alcanza que, 
al exponer nuestra pretensión, saldrán a defendernos los 
muchos hombres de corazón y elevados sentimientos hu-

Classe de Vicente Penadés. Anys 30.
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manitarios que existen en ese parlamento para honra de 
la República y la salvación de España.
Si dan al problema que presentamos la solución que ya tie-
ne en el extranjero, habrán laborado por una Patria nueva, 
y merecerán por sus servicios el agradecimiento de todos 
los españoles. Le desean larga vida para bien de la Repú-
blica sus adictos. Por los lisiados y tullidos españoles».

3. Tercer expedient
El tercer expedient inclou quatre cartes de l’any 1936.7 La 
primera va dirigida al president del PSOE i està firmada 
pel secretari de l’Agrupació Socialista de Castelló Hermi-
nio March. Este demana que li envien carnets d’afiliat, per 
haver-los exhaurit, i també carnets d’atur forçat o atur 
parcial: 
«Camarada Presidente del Partido Socialista Obrero Es-
pañol. Madrid
Villanueva de Castellón (Valencia) 8-3-1936
Estimado camarada: la presente sirve para comunicarle 
que lo más pronto que pueda nos mande los carnets de 
afiliado de esta Agrupación Socialista. Tenemos inscritos 
doce cotizantes desde que nos levantaron la clausura y los 
carnets que teníamos ya están agotados. 

Hace unas semanas los pedimos a la Ejecutiva Valenciana 
y nos dijo que lo habíamos de pedir directamente a Ma-
drid.
Esta Agrupación, si el Partido pudiese enviar carnets de 
parado forzoso o paro parcial podría tener más afiliados 
de alta, pero se da el caso que por la crisis de trabajo y el 
boicot sistemático de la patronal nos vemos muy apura-
dos económicamente para llevar los gastos de la Agrupa-
ción.
Por lo expuesto espero de Vd. nos mandará los carnets de 
los doce cotizantes y los sellos correspondientes de coti-
zación de fin de 1935, que ya lo pagamos en Valencia y si 
hubiese de parado necesitamos ocho.
Si precisa pagarlo anticipado hará el favor de notificarnos 
el importe, en todo caso si lo envía, se lo pagaremos ense-
guida.
Sin nada más por hoy suyo y de la causa obrera.
El secretario Herminio March».

Ens crida l’atenció el fet que el senyor March es lamenta 
de l’escassesa de treball i de la compromesa situació eco-
nòmica que arrossega l’Agrupació. I no li falta raó, perquè 
en la mateixa carta i escrit amb llapissera, els camarades 
madrilenys van anotar: «Deben desde el año 1932 hasta el 
año 1935 ptas 455. No se pueden remitir carnets mientras 
no paguen a ¿?».8 

La carta següent, del 24 de maig de 1936, porta la cap-
çalera de la Sociedad de Trabajadores Agrícolas, va firma-
da també per Herminio March i va dirigida al Camarada 
Presidente de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista 
Obrero Español:
«Estimado camarada: La presente solo sirve para que os 
intereséis en el asunto que trata el escrito que ha [sic] esta 
carta acompaña para ver si es posible reparar el daño que 
tienen encima estos dos muchachos y compañeros que el 
escrito refiere lo dirijimos [sic] a Vd. para que lo trasmita a 
la dirección que encabeza el escrito.
Sin más por hoy vuestros y de la causa obrera. Por el Comi-
té Herminio March».

L’escrit al qual es refereix està redactat a mà, va dirigit al 
Front Popular de Madrid i està firmat per 10 persones en 
nom de diversos partits polítics i societats del poble: Emí-
lia Candel (Sociedad Femenina de Confeccionadoras de 
Frutas), Eduardo Benetó (Juventud Socialista), José Ribes 
(Agrupación Socialista), José Granero (Unión Republicana 
Nacional), José Llagaria (Partido Comunista), Eliseo Peris 
(Partido Sindicalista), Amadeo Meixino (Sociedad de Traba-
jadores Agrícolas), Adolfo Cuenca (Izquierda Republicana), 
José Mas (Sociedad de Obreros de la Industria del Papel y 
sus derivados) i Aurelio Galbis (Sociedad de Instrucción y 
Protección de Obreros). En ell sol·liciten la intervenció del 
PSOE perquè es revoque la sentència que  l’Audiència de 
València havia dictat contra dos jóvens socialistes caste-

Reglament de l'Agrupació Socialista Obrera. Any 1931.

7 Correspondencia con la Agrupación Socialista/Sociedad de Trabajadores Agrícolas de Villanueva de Castellón (08-03-1936/28-08-1936). 
Contiene escrito del Frente Popular de Villanueva de Castellón al Frente Popular de Madrid (24-05-1936) (sign. AH-60-18).

8 Segons el testimoni d’Emilio Benetó recollit per Xavier Martí, l’Agrupació Socialista ja estava organitzada l’any 1916, però l’any 1921 
només tenia 10 afiliats i en 1927 no en tenia cap.
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llonencs. Des del principi de l’escrit comprovem com els 
signants són conscients  del fet que és un tema molt de-
licat i una gran responsabilitat per al partit immiscir-se en 
assumptes que són competència dels tribunals:
«Frente Popular de Madrid
Ciudadanos: Conscientes las Entidades que suscriben de 
la enorme responsabilidad que supone el inmiscuirse en 
asuntos que son de competencia de los Tribunales en-
cargados de administrar justicia, por entender que esta 
acción es la más augusta entre las distintas actividades 
humanas, no podemos, sin embargo, silenciar ciertos hec-
hos que reflejan casi diariamente el deliberado propósito 
de ciertos Magistrados de la judicatura, en desacreditar un 
Régimen fortificado en todo momento por el aliento po-
pular, y el sembrar la discordia entre sus propios valedores.
Si los distintos Diputados que integran el “Frente Popular”, 
encarnación viva del pueblo, se sustraen, como no espera-
mos, arrastrados por el torbellino de un legalismo románti-
co, a determinadas intromisiones de orden jurídico, velando 
por la integridad de una justicia incorruptible, las mismas 
celdas que dejaron los 3.000 presos políticos-sociales que 
liberó la elección del 16 de febrero, volverán a ser ocupadas 
precisamente por los que más se desvelaron por implantar 
una república grande, rica y próspera, donde el ser pobre no 
signifique, para ciertas capas superiores de la Sociedad, el 
empleo rígido e implacable de una Ley inflexible, mientras 
que a otros, por el contrario, se les concede un “margen de 
tolerancia” que pone en entredicho la eficacia de una ley 
cuya aplicación debe ser igual para todos, dando un mentis 

a la expresión gráfica de D. Antonio Maura, que afirmaba 
que “la Ley es como una tela de araña que detiene a la mos-
ca y se rompe para dar paso al lagarto”».

I, a continuació, fan la relació dels fets i asseguren que en la 
sentència «ha habido ensañamiento por parte del Tribunal»:
«Lo que antecede, lo motiva el reciente fallo –día 22– de la 
Audiencia de Valencia en el proceso que se les sigue a Ma-
nuel Ferrús Ariño y Ramón Romero Sanjuan, menores de 
edad, condenados a 2 años, 11 meses, 16 días y 127 ptas, 
por haber asaltado, pistola en mano, a tres elementos, tam-
bién de esta localidad, de tendencia fascista, a quienes se 
les supuso mezclados en manejos contrarios a la República, 
pero que al comprobar no llevaban armas, les dejaron libre 
el paso, sin faltarles el respeto ni hacerles objeto de la más 
mínima desconsideración. No se les admitió la atenuante 
de que la misma noche habían cenado juntos en casa del 
primero, y que como jóvenes e irreflexivos bebieron más de 
lo conveniente. Lo cierto es que a nuestro juicio, ha habido 
ensañamiento por parte del Tribunal sentenciador, por lo 
que el letrado encargado de la defensa ha interpuesto recur-
so, al que gustosamente nosotros nos adherimos, pidiendo 
además la revocación del fallo que ha sido dictado por pa-
siones inconfesables, ya que de tolerar esta interpretación 
arbitraria y absurda de la Ley, nos conduciría a un escepticis-
mo colectivo que destruiría los cimientos de esta República 
democrática de trabajadores.
En la confianza de que el justo fervor de nuestra demanda os 
hará tomar cartas en el asunto, cortando extralimitaciones 

Segells i signatures de representants de diversos partits polítics i societats de Castelló. Any 1936.
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censurables, quedamos vuestros y de la causa republicana.
Villanueva de Castellón 24 mayo 1936». 

Dos dies després contesten des de Madrid amb la carta 
següent:
«26 de mayo de 1936
Estimados camaradas:
Con sumo gusto correspondemos a vuestra carta fecha 24 
del actual, manifestándoos que nos parece perfectamente 
bien que se haya interpuesto recurso contra el fallo conde-
nativo para dos compañeros por la Audiencia de Valencia. 
Si en el Supremo se ratificara dicha sentencia entonces 
sería llegado el momento de iniciar expediente de indulto.
Por nuestra parte haremos cuanto podamos en favor de 
los compañeros que mencionáis.
Cordialmente, vuestros y del Socialismo. El Vicesecretario».

L’última carta d’este expedient és del 28 d’agost, un mes 
després de començada la Guerra Civil; va dirigida al presi-
dent de l’Executiva del PSOE i està firmada pel president i 
pel secretari de l’Agrupación Socialista Obrera José Ribes i 
Herminio March. Gràcies a ella ens assabentem que Caste-
lló va enviar, almenys, quatre expedicions de queviures a 
Madrid i que l’última va estar controlada per Vicente Ale-
gre Amorós i José Selva Galbis, els quals, aprofitant el viat-
ge a la capital, van gestionar el deute que tenia l’Agrupació 
amb el partit:
«Dirigida al Camarada Presidente de la Ejecutiva del PSOE. 
Madrid
Villanueva de Castellón 28-8-1936
Esta Agrupación Socialista Obrera, en sesión celebrada 
en el día de hoy, ha designado a los compañeros Vicente 
Alegre Amorós y José Selva Galbis para que les represente 
ante esa Ejecutiva y gestionen de la misma lo referente a 

los atrasos de cotización que tiene esta Agrupación con el 
Partido y les rogamos atiendan las razones que expondrán 
que solo serán para exponer la realidad que hemos vivido 
los obreros organizados en estos años que hemos pasado 
y han sido causa de los atrasos que tenemos de cotización.
Este viaje de estos compañeros a esa obedece a que van 
de control en la cuarta expedición de víveres que sale de 
esta población para los leales que defienden la causa de 
los hombres libres y la Revolución.
En espera de su buena acogida a estos compañeros les sa-
luda por el Comité
El presidente José Ribes
El secretario Herminio March».

4. Quart expedient
En el quart i últim expedient apareix la còpia d’una carta 
del 25 de gener de 1937 que el vicesecretari de la Comis-
sió Executiva del PSOE Pascual Tomás envia separadament 
a quatre societats castellonenques (Sociedad de Trabaja-
dores Agrícolas, Sociedad de Confeccionadoras de Frutas, 
Sociedad de Papeleros “El Cañar”, i Sociedad de Elaborar 
Madera) demanant-los informació sobre la forma en què 
havien acudit a la constitució del Consell Municipal.9 El 
motiu d’esta petició és el decret del Ministeri de la Go-
vernació que contemplava la dissolució dels Comités i la 
constitució dels Consells Municipals, publicat en la Gaceta 
de la República del 7 de gener. Estos Consells havien d’in-
tegrar els partits polítics del Front Popular i organitzacions 
sindicals obreres legalment inscrites.

Únicament contesta el president de la Sociedad de Elabo-
rar Madera Francisco Juan Barrachina, que en una primera 
carta, de l’11 de febrer, dirigida al «Camarada Secretario de 
la U.G.T.», diu: 

9 Correspondencia con Federaciones, Sindicatos y Sociedades Obreras Locales de la provincia de Valencia. Organizaciones de Villanueva de 
Castellón... (sign. AH-47-29).

Reglament de la Sociedad Femenina de Confeccionadoras de Frutas. Any 1931.
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«[…] habiendo convocado a todas las entidades sindica-
les de esta localidad a varias reuniones para tratar sobre 
la constitución del Secretariado, no habiendo asistido 
número suficiente en las tres veces que han sido convoca-
das dichas entidades, es por lo que tengo hambien [sic] el 
comunicarlo a esa Central, para que en su día se nombre 
un delegado que asista a nueva reunión, ya desde luego 
citarán Vds. para nosotros convocarla de nuevo».

En una segona carta, del 25 de febrer, dirigida al Comité 
Nacional de la UGT, demana la presència d’un delegat i 
notifica que s’estava intentant constituir la CNT:
«Estimados Camaradas
En nuestro poder obra vuestra comunicación, fecha 12 de Fe-
brero en la cual nos indicabais que habíais tomado en consi-
deración nuestro justo informe, os pedimos que cuando más 
pronto venga el Delegado de esa, mejor será en beneficio; 
para nuestra Central Sindical os notificamos que tenemos 
antecedentes de que se intenta constituir la C.N.T. Esperamos 
tomareis buena nota para venir cuanto antes notificándolo 
a tiempo para convocar a las demás Secciones».

Efectivament, com diu el senyor Francisco Juan i hem com-
provat en el llibre d’actes de l’Ajuntament,10 els partits i sin-
dicats de Castelló no es posen d’acord a l’hora de formar el 
Consell Municipal. Així, per exemple, en l’acta del dia 22 de 
gener de 1937 llegim: «en vista de la tardanza... en resolver-
se por el Gobernador Civil la diferencia de criterio existente 
entre las organizaciones que integran el Frente Popular y 
las Sindicales para la distribución de puestos...». En la sessió 
del 26 de febrer «el camarada Benetó (ruega) se haga una 
nueva reunión de los representantes de Partidos políticos y 
Organismos Sindicales que se convocaron en otra ocasión 
con el fin de tratar de conseguir llegar a un acuerdo». I en la 
sessió del 26 de març, «el Sr. Canet Vidal pregunta si la co-
municación que ha dirigido el Alcalde a los Presidentes de 
las Entidades que componen el Frente Popular ha sido en 
virtud de alguna comunicación oficial. El Alcalde le contesta 
que solo ha sido idea suya para ver de solucionar esta cues-
tión. Se acuerda reunir de nuevo a los Partidos para intentar 
un nuevo arreglo». Finalment, el 16 d’abril de 1937, més de 
tres mesos després de la publicació del decret,  va tindre 
lloc la sessió de constitució del Consell Municipal, que va 
quedar format de la següent manera:
President: José Selva Galbis.
Vicepresident 1r: Federico Benetó Martínez.
Vicepresident 2n: Vicente Alegre Amorós.
Síndic: Miguel Guardiola Reig.
Vocals: José Puertos Mascarós, Maria Ivars López, Angeli-
na González Arándiga, Eugenio Canet Vidal, Cándido Agui-
lar Espallarga, José Ribes Estrada, José Vicente Granero An-
drés, Antonio Patricio Sancho i José Llinares Alventosa.

5. Diccionario Biográfico del Socialismo Español
En la mateixa pàgina web de la Fundació es pot consul-
tar un Diccionario Biográfico del Socialismo Español, en què 
apareixen dos castellonencs: Vicente Perucho Gilabert i 
Antonio Ferrús Chordà, ambdós militants clandestins de 

l’organització socialista durant la dictadura franquista, la 
vida dels quals mereix una investigació profunda. D’ells 
diu el susdit diccionari:
«Vicente Perucho Gilabert. Campesino. Durante la guerra 
civil fue afiliado a la AS de Villanueva de Castellón (Va-
lencia). Finalizada ésta perteneció a la organización so-
cialista clandestina de Valencia. Para eludir la represión 
se incorporó a la División Azul. A su regreso estuvo en el 
cuartel del Regimiento de Infantería Vizcaya nº 1 en Alcoy 
(Alicante). Allí formó parte, junto a varios compañeros so-
cialistas y anarquistas, de una organización clandestina 
siendo descubiertos y detenidos el 26 de octubre de 1944. 
En Consejo de Guerra celebrado en Alcoy el 11 de diciem-
bre de 1946 resultó absuelto». 

El seu fill, Vicente Perucho Ortiz, ens comenta que mai va 
sentir a son pare parlar sobre estos temes. Sap que quan 
va acabar la guerra, com era menor d’edat, va estar tancat 
a València en un reformatori i, després, va passar a Alcoi, on 
l’obligaren a anar a la División Azul. 
«Antonio Ferrús Chordà. Perteneció a las Secciones de la 
UGT y del PSOE de Rouen (Seine Maritime), siendo secretario 
de la primera y representando a la segunda en el VII Congre-
so del PSOE en el exilio celebrado en 1958. En diciembre de 
1962 tenía 23 años y trabajaba como tornero. Fue baja en 
ambas Secciones el 8 de junio de 1969 por trasladarse a Es-
paña, donde se incorporó a la organización socialista clan-
destina de Valencia. Residía en Villanueva de Castellón. Por 
motivos de trabajo realizaba frecuentes viajes a Francia». 

En este diccionari apareixen també unes persones que van 
tindre relació amb el nostre poble. És el cas de Pedro Gar-
cía García, llaurador i empleat d’oficina que va representar 
l’Agrupació Socialista de Castelló en el Congrés Extraordinari 
del PSOE en 1921, i els jornalers  Bonifacio Gabaldón Ortiz i 
Juan José Gil Cañadas, naturals de Villarrobledo (Albacete), 
els quals, després d’eixir en llibertat condicional de la presó 
on havien estat condemnats pels tribunals franquistes a les 
penes de 30 i 15 anys respectivament, van ser desterrats del 
seu poble i van establir la seua residència a Castelló.

10  Llibre d’actes de les sessions celebrades per l’ Ajuntament. 24 d’octubre de 1936 al 25 de novembre de 1937 (Arxiu Municipal de Castelló, sign.  903).

Vicente Perucho Gilabert.



[ 54 ]

Sí, l’home 
va anar 
a la Lluna
Josep Mena

El 21 de juliol de 1969 l’home posava, per prime-
ra volta en la història de la humanitat, els peus en 
un altre astre, concretament al nostre satèl·lit, la 
Lluna, amb permís del so Vicent, veí d’Almussafes, 
que per aquell temps ja tenia un melonar allí dalt1. 
Bromes a part i aprofitant este esdeveniment, és 
molt gratificant per a mi parlar sobre este fet. Em 
centraré sobretot en les teories conspiratives d’al-

1 Jordi i Paco Moreno CaBallero: Un melonar en la lluna i altres sainets satírics valencians, Germania, Alzira 1996.

2 La competència entre els Estat Units i la Unió Soviètica per a conquistar l’espai exterior amb satèl·lits artificials i missions tripulades va 
començar el 4 d’octubre de 1957 amb el llançament per part dels russos de l’Sputnik 1.

guns al·lucinats que diuen que el viatge lunar va 
ser tot una mentira, un muntatge en un plató de 
cine a les ordes del famós director de cine Stanley 
Kubrick. Sembla que l’administració nord-america-
na, en plena carrera espacial, havia de suportar una 
pressió molt gran, perquè el president Kennedy ha-
via anunciat públicament que abans d’acabar-se la 
dècada arribarien a la Lluna2. 

L’astronauta Buzz Aldrin fotografiat pel seu company Neil Armstrong.
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Els enganyabovos de la teoria conspirativa aporten 
diferents «proves», on afirmen que és impossible 
que el ser humà viatjara a la Lluna. No m’estendré a 
rebatre-les, això ja ho ha fet d’una forma incontes-
table la comunitat científica3, personal qualificat 
i seriós, aportant proves rigoroses que s’estudien 
en universitats també serioses i no en cercles de 
mamarratxos on s’intercanvien boveries. Els cons-

piranoics, que pul·lulen per tot arreu, difonen les 
seues boles valent-se de la xarxa, o siga, d’internet, 
perquè cap Universitat ni mitjà de comunicació 
mitjanament sensat i objectiu es digna a obrir-los 
les portes.

Recentment un periodista li preguntà a l’astronau-
ta i ministre de Ciència, Innovació i Universitats Pe-

3 Eugenio Fernández aguilar: La conspiración lunar ¡vaya timo!, Laetoli, Pamplona 2009.

Eclipsi parcial de Lluna a la serra de Tous, 16 de juliol de 2019.

La Via Làctia des d'Agres.
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dro Duque, el següent: «Hablabas de que la edu-
cación es esencial para la sociedad y para el desar-
rollo social, y sin embargo, pese a que cada vez hay 
más información y de mejor calidad, cada día es 
mayor la cantidad de escépticos respecto a la ci-
encia: terraplanismo, homeopatía, reiki, hipnotiza-
dores que dicen que curan numerosas afecciones, 
naturópatas que recomiendan conjuros ridículos 
a personas enfermas, brujas que “pasan el agua”, 
chamanes que te curan con imposiciones de ma-
nos, taroristas y demás adefesios… ¿Es peligrosa la 
ignorancia? ¿Por qué este auge del escepticismo 
ante la ciencia?»

«Yo lo veo claro –afirmà Pedro Duque– porque aho-
ra cualquiera tiene, sin tener en cuenta su nivel de 
ignorancia, la posibilidad de llegar a publicar sus co-
sas, y ese es el problema que hay ahora en el mun-
do: que es igual de fácil distribuir ignorancia como 
distribuir conocimiento, y se le pone muy fácil a la 
gente engañar y aprovecharse de ciertas mentiras».

El meu besavi, que tenia 80 anys en el moment en 
què Neil Armstrong posava el peu a la Lluna dient 
allò de «És un pas menut per a un home, però un 
gran salt per a la humanitat», va dir en veu alta i sense 
apartar la vista del televisor, garrot en mà i boina al 

Eclipsi total de Lluna, 27 de juliol de 2019.
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Instagram: @josemena.1
© De les fotografies, José Mena Álvarez, a excepció de la imatge que encapçala l'article.

La Lluna.

cap: «Eixos no estan en la Lluna, eixos estan ací en 
Tous!!!» Això té un passe, però que en ple segle XXI 
hi hagen farsants que difonguen estes estrafolàries 
idees, no deixa de ser molt trist i patètic.

És per això que el nostre esforç s’ha de dirigir a la 
defensa de les idees contra la superstició, del conei-
xement contra la falsa creença, dels fets contra les 
fantasies, de la realitat contra l’engany interessat… 
Si algú vol creure en fantasmes, unicorns, barrufets, 
la caputxeta roja o els reis mags, i rebolcar-se en el 
fang de la ignorància, allà ells… Ara més que mai cal 
potenciar la investigació científica per a resoldre pro-
blemes d’enorme rellevància, com alimentar a tota la 

humanitat, donar verdadera atenció mèdica, intentar 
minvar els efectes del calfament global, trobar fonts 
que substituïsquen el petroli i estimular la divulgació 
científica perquè més gent entenga com adquirim 
coneixement i com l’utilitzem en bé de tots. Però pa-
reix que estem condemnats sense remei a una espi-
ral ascendent de xarlatanisme, esoterisme, bruixeria, 
anticiència i antiintel·lectualisme.

I sí, per descomptat, Armstrong, Aldrin i Collins ana-
ren a la Lluna, arreplegaren moltes mostres, tornaren 
i deixaren un llegat a la humanitat d’un valor incalcu-
lable, excepte per a alguns visionaris de cervell tan 
buit com el forat dels dònuts.

La Lluna des d'un penya-segat. Serra de Tous.
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Les Festes
de fa 50 anys
1969
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El llibret continua editant-se en la impremta Mena, però canvia el format: s’edita en Din A4 (21x29,7 cm). 
És un quadern modest de 24 pàgines de les quals set són de publicitat. És un reflex de la crisi que vivia 
l’agricultura de Castelló, molt afectada per l’anomenada «tristesa» dels tarongers. El dibuix de la primera 
pàgina representa l’antiga casa del Rellonge de la plaça de l’Om; l’autor és don Fernando Ferri Llagària, 
mestre i director del Grupo Escolar. L’autor mateix comenta en l’interior el motiu del seu dibuix.
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Les Festes de 1969 es van celebrar de l’11 al 14 d’octubre. Fina-Mari Morera Pérez, filla del metge 
don Constantino Morera, va ser elegida Reina de les Festes. Els actes van ser organitzats per tres 
comissions distintes, la dels Sants de la Pedra, la de la Mare de Déu dels Dolors i la del Crist dels 
Prodigis, una per a cada dia de festa.
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El programa de festejos seguix la tònica dels anys anteriors: concursos de pesca, d’escacs, de bàsquet, de 
coloms, de cintes sobre motocicletes (?); carrera ciclista; partit de futbol entre el Mestalla i el Castellonense; 
misses, processons, cercaviles, etc. A més del concert de la Lira el dia 14, va haver al Califòrnia un concert 
extraordinari de l’Orquestra Municipal de València, dirigida pel nostre paisà Eduardo Cifre Gallego.
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No hi ha cap article de temàtica històrica. És un llibre d’entrevistes: a l’alcalde Pepe Sanz, a la Reina i als tres 
sacerdots de Castelló: Antonio i Honorato Esteve i Ignacio González.
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Hi ha saludes dels presidents de les comissions de festes de la Mare de Déu i del Crist dels Prodigis. Baltasar 
Bueno escriu una crònica dels Jocs Florals de l’any anterior.
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Els XIV Jocs Florals es van celebrar, com era habitual, al Califòrnia i van anar precedits de l’actuació del grup 
de Cors i Danses de Bocairent. Va actuar com a mantenidor l’advocat Miguel García-Granero, secretari de la 
Federació Diocesana de Pares de Família. Va guanyar la Flor Natural el poeta Rafael Alventosa Grau.

Els festers i les festeres amb l'equip de la U.D. Castellonense 
al camp de futbol de l'Almenà.
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El 16 d’octubre de 1969, a la plaça de bous instal·lada davant del magatzem d’Arnal (ara, supermercat), 
es va celebrar una correguda de bous memorable. El mà a mà entre Enrique Aliño i Vicente Uberos 
encara perdura en la memòria de molts al cap de 50 anys.
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Pepe Sanz li dona l’alternativa a Vicente Uberos
abans de l’espectacle davant d'un públic entusiasta.

Entrada del torero Vicente Uberos, el Practicant, 
seguit de l’alcalde Pepe Sanz. També hi podem vore Pasqual Martorell, Tomàs Serra i altres banderillers.
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La quadrilla de la Penya Clec es fa la fotografia amb els toreros després de fer la volta a l’arena. 
Dalt d’esquerra a dreta: Pepe Sauco, Vicente Uberos, Enrique Aliño, Pasqual Martorell, Pepe Sanz, 
Eduardo Benetó i Joaquin Andrés. Baix: Tomàs Serra i Pasqualet Grimaltos.

Després de la faena, Vicente Uberos, a coll de Tomàs Serra, 
fa la volta a l’arena enmig de l’entusiasme popular.
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Memòria
Gràfica
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1929. Balneari de les Arenes. D’esquerra a dreta: Ana Castelló, Matilde Talens Aviñó, doña Maria i Pepita 
Castelló. El pare d’Ana i Pepita era sastre militar; la mare era Diamar, de Castelló. Anaven a prendre les aigües 
al balneari de les Arenes que hi havia a la platja del Cabanyal. 

1947. Campament de Serra, organitzat pel Frente de Juventudes. D’esquerra a dreta: Fernando “el Cansalaero”, 
Julio Calatayud, José Belmonte, José Pastor i Pasqualet Grimaltos.
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1949. Sobre el pont del riu d'Albaida. Drets: Francisco Mena, Marcos Lorente, Luis Romero, Salvador Prats, 
José Someño, Antonio Escuriet, Joaquín Durà, Antonio Morales i José Ferré. Acatxats: Manolo Amorós, Vicente 
Climent, Luis Luna i Vicente Martí. Tots amb el saquet, i a regolar la mona!

1954. Més gent sobre el pont en un dia de 
Pasqua. Dalt: Luis Luna, Eduardo Chordà i 
José Isern. Damunt les bicicletes: Antonio 
Morales, Joaquín Durà i Luis Romero.

9 de maig de 1957. Se celebrava la processó 
de la festa de Sant Isidre. Al carrer Major 
veem Ismael Martínez, Rosa Pons, Maribel 
Francés i Amadeo Ferrer.
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1961. La foto està feta a les faldes del Castellet, on anàvem a regolar la mona. Començant per la esquerra, a 
la part de dalt tenim Pepica Pla, Antònia Pausà i Lola Pausà (les mares). Baix, les xiquetes Josepa Sebastià Pla, 
Lolita Chordà Pausà i Xaro Sebastià Pla. Els xiquets són Antonio Galbis Chordà, i Juan Antonio Benavent Pausà 
al braç de Vicente Chordà Ortiz.

Anys 50. Al mig de la plaça de l’Om trobem tres matrimonis i un sacerdot: Pepe Ribes, Matilde Soro, el prevere 
Elies Llagària, Pepe Sanz, Carmen Franco, Filín Pons i Pepe Badal.
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1964. L’equip Juventus al camp de futbol de la Graveta. Drets: R. Badal, Paco García, E. Ferrús, R. Llinares, V. 
Garcia i F. Reig. Acatxats: V. Bellver, F. Peris, R. Mascarós, R. Escuriet, F. Buitrago i J. Castells. 

1964. Al pont de Castelló sobre el riu d’Albaida es van fer una foto Salvador Franco, Enrique Murillo, Genaro 
Talens, Vicent Isern i Salvador Francés. La vespa era del fotògraf Palència. Com podeu observar, era una foto 
pintada a mà.
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1969. Segona instantània 
del Concert de Corpus. 
En el centre de la foto, el 
nostre mestre tan estimat 
don Francisco Hernández 
Guirado –Paco, com li 
deien els més íntims– 
fundador de la Banda 
Juvenil. Al seu costat 
i d´esquerra a dreta: 
Manolo Rosas, Mila Caldés 
i Estrada, Ramón Galbis i 
Javier Rosas. Per darrere, 
Salvador Estruch. Havien 
acabat  d’interpretar La 
Simfonia dels Joguets, de 
Mozart.

1969. Concert de Corpus Christi de la Lira Castellonera. Es va celebrar al California. En la instantània veem 
Manolo Climent, Juan Perales, Mila Caldés i Estrada (va ser la primera xiqueta que va entrar a la banda juvenil) 
i Vicent Soler i Fayos.
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1980. Una de les primeres filaes de dones, de la comparsa dels Tuaregs. D’esquerra a dreta: Paquita Pons, 
Emília Lorente, Conxa Aviñó, Amparo Someño, Lolita Llagària, Maite Puertos, Santi Francés, Diamar, Conxin 
Francés i Pepi. Com a cap d’esquadra, Mari Carmen Beneyto.

Octubre 1969. Uns quants fills del poble feien el servei militar a Bétera. Dalt, d’esquerra a dreta: Pepe Talens, 
Juan Bautista Company, Marcelino Campos, Daniel Encarnación, José Catalá i Vicente Parra. En primer pla: 
entre d'altres, Paco Ortiz, Vicente Poveda i Enrique Murillo.
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Les Festes
del 2018
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El poble de Castelló




