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Del contingut dels textos signats, en són 
responsables els seus autors.

José Estrada Cabanes (Castelló 1988) és diplomat en Magisteri i 
ha fet el postgrau de Competència Digital per tal de millorar la 
pràctica docent amb les noves tecnologies.

Entre les seues inquietuds es troben l’activitat física, les arts 
-especialment la il· lustració i el disseny gràfic- i la curiositat 
per tots aquells moviments creatius que sorgixen entorn de 
l’educació. Per això, s’implica sovint en diverses iniciatives 
educatives.

Durant els últims anys ha viscut al Regne Unit i este estiu ha 
opositat al Cos de Mestres de la Generalitat Valenciana.

Després de disfrutar l’any passat del primer premi en el Concurs 
de Cartells, enguany torna a ser l’autor del cartell de les Festes 
Majors i de Moros i Cristians 2018 de Castelló.

Jose Estrada Cabanes 
AUTOR DE LA PORTADA
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Un any més Vva. de Castellón celebra les seues Festes 
Majors i de Moros i Cristians. Com en moltes altres ciutats 
i pobles de la Comunitat Valenciana, els carrers seran 
l’escenari d’actes que agermanen tots els veïns. En ells es 
posarà de manifest l’alegria, la innovació i la creativitat del 
present i la força de molts costums transmesos de pares 
a fills fins arribar als nostres dies.

De nou els veïns donareu la benvinguda a gent de tot 
arreu que s’hi unirà a vosaltres durant estes jornades 
per apreciar l’ambient integrador i d’espai compartit que 
caracteritzen les festes. Des d’estes línies anime a totes i a 
tots a participar plenament d’una festa magnífica i a rebre 
amb el mateix esperit hospitalari de sempre als visitants 
que acudiran per a prendre part en les celebracions. 

Vull manifestar el meu reconeixement a totes les persones 
que fan possible la festa amb el seu esforç i treball ben 
fet. De la mateixa manera voldria fer-vos arribar, a totes 
les castellonenques i a tots els castellonencs, la meua 
salutació més afectuosa, un fort abraç i els meus millors 
desitjos per al futur.

Ximo Puig i Ferrer
PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA
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Els pobles valencians acostumen a viure 
les seues festes d'una manera intensa i 
apassionada perquè és el moment en què 
cal celebrar i mostrar tots junts l'orgull 
i la il·lusió que suposa ser part activa del 
poble. I, com no pot ser d'una altra forma, 
el poble de Castelló no n'és una excep-
ció, ans al contrari, ja que com tothom 
sap el nostre xicotet racó de món ce-
lebra amb entusiasme dues fites impor-
tants: les Festes Majors i les de Moros 
i Cristians, dos esdeveniments impres-
cindibles per a entendre el tarannà que 
tenim els castelloners i les castelloneres.

És per això que per al nostre equip de 
govern, fer possible que tota esta il·lu-
sió no quede decebuda és una respon-
sabilitat i un repte enorme. I així és com 
encarem les festes, amb tota la força 
que ens dona el contacte i la participa-
ció de la nostra gent. Cal ser conscients 
que tot açò no seria possible sense el 
treball que tots els treballadors públics 
duen a terme durant tot l'any, tampoc 
sense tenir en compte la participació de 
totes les entitats i associacions de Cas-
telló, perquè aporten el seu treball per a 
construir cada dia unes festes millors. I, 
per això, volem transmetre'ls el nostre 

Equip de
Govern Municipal

agraïment i fer-lo arribar a tots els qui 
d'alguna forma ajuden a fer de Castelló 
un poble millor.

Enguany continuem apostant per millo-
rar les festes, i ho fem reforçant els actes 
que fem i construint-ne de nous, i sem-
pre, amb la mirada fixa en el producte 
local, perquè no s'entén un equip de go-
vern que no done suport a les iniciatives 
que proposen els nostres veïns i veïnes. 
Per això, proposem actes nous que espe-
rem que agraden a tothom i, si no és així, 
escoltarem amb atenció cadascuna de les 
crítiques i propostes que rebem, perquè 
des del minut u del nostre mandat hem 
intentat fomentar la participació ciutada-
na com un dels pilars bàsics per a bastir 
millor la nostra pròpia societat.

A més, i perquè no podem defugir l'ac-
tualitat, el nostre equip de govern vol fer 
una crida a tots i cadascun dels ciutadans 
de Castelló i a tots aquells que decidis-
quen visitar-nos durant les Festes Majors 
i de Moros i Cristians. Des de ja, cal que 
ens unim per a lluitar contra la violència 
de gènere. Darrerament, els criminals fan 
servir el marc de les festes per a emprar 
la violència i abusar, agredir o violar do-
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nes. Per acabar amb esta pràctica delictiva 
tan atroç, cal la participació activa de tot-
hom i, per això, demanem que ningú per-
meta que això passe a Castelló ni enlloc. 
Cal assenyalar, apuntar i denunciar qualse-
vol cas de violència de gènere, perquè no 
podem formar part d'una societat que no 
entén que, quan una dona diu no, és que no. 
Per això, i recorrent als valors de respecte 
i tolerància que caracteritzen els nostres 
veïns i veïnes, fem arribar al nostre poble 
el rebuig més sincer i honest de qualsse-
vol actes que es puguen produir durant tot 
l'any i, especialment, durant les festes que 
ara celebrem tots junts.

Finalment, no ens volem oblidar d'aquells 
que representaran les festes de Castelló. Els 
festers i festeres, amb els seus representants 
Andrea i Eliseu al capdavant; i els sultans i ca-
pitans Jose Vicente, Ayla, Josep i Míriam, que 
mostraran tota l'esplendor que emana del 
treball i la il·lusió que suposa ser els prota-
gonistes absoluts de les nostres festes. Seran 
la nostra imatge, la cara de l'alegria i la passió 
festera que tots tenim. Des del nostre equip 
de govern, obrim com sempre les portes per 
a fer possible que mai obliden l'any en què els 
carrers de Castelló els mostrava respecte, 
orgull i moltíssima il·lusió, amb què ompliran 
cada racó del nostre poble.
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Associació Festera
de Moros i Cristians

LA FESTA DE MOROS I CRISTIANS DIU 
NO A LA VIOLENCIA DE GENERE

Que som un poble unit a la festa no cal que 
ens ho recorde ningú. Tampoc cal fer-nos sa-
ber que al llarg de cada any tenim l’oportu-
nitat de gaudir amb els nostres veïns i veïnes 
de tota l’expressió cultural que emana de la 
celebració de les nostres festes. Ni tampoc cal 
fer esment que la nostra manera de viure les 
festes es basa en el respecte, el civisme i la 
solidaritat entre tots els nostres membres i, 
per extensió, entre tots els qui formem part 
de cada racó dels nostres carrers.

Però, sobretot i des de sempre, sabem que 
tots els qui formem part de la festa de Moros 
i Cristians de Castelló estem units contra una 
de les xacres més fastigoses que existix i que 
ara per ara patix la nostra societat: la violència 
contra les dones. A més, l’estem vivint amaga-
da darrere del marc de les diferents celebra-
cions festives, on els criminals assetgen vícti-
mes innocents amb l’única intenció de saciar 
els seus instints més criminals davall l’excusa 
infame d’un consentiment induït per la por i 
el pànic.
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Per això, des de l’Associació Festera de Moros i 
Cristians de Castelló, i a través dels nostres capi-
tans i sultans, volem fer públic el nostre rebuig més 
enèrgic a qualsevol cas que es puga produir durant 
la celebració de les nostres festes i, com no pot 
ser d’una altra forma, a tots els casos de violència 
de gènere i contra les dones que es produïsquen 
arreu del món. Com a entitat vinculada a la festa, 
volem mostrar-nos implacables davant de qualsevol 
mostra d’assetjament per insignificant que puga pa-
réixer i, a més, implicar a tots els nostres festers i 
festers perquè actuen si detecten algun possible cas 
en què es puga produir una agressió, abús o viola-
ció, perquè estem completament d’acord que “No 
és no”, i farem l’impossible per destruir qualsevol 
mostra violenta que detectem.

En este marc de participació social i cívica, no obli-
dem que un any més oferirem a Castelló tota la 
nostra il·lusió i alegria per a compartir amb els nos-
tres veïns la Festa de Moros i Cristians. Enguany, 
com cada any, les nostres comparses continuen 
obertes a tothom amb la intenció que compartiu la 
festa des de dins i gaudiu de tots els ingredients que 

emanen de cada un dels nostres actes. Des de sem-
pre, intentem mostrar la voluntat més sincera per-
què tothom s’acoste a les nostres seus i s’agerma-
ne amb nosaltres, perquè és important que cadascú 
puga aportar el seu gra d’arena per a construir una 
festa cada vegada més justa, més participativa, més 
respectuosa i més solidària. 

Per la nostra part només ens queda retre homenatge 
als capitans i sultans del 2018. Des de la comparsa 
dels Conqueridors i la comparsa dels Alfàrabes ens 
arriba una barreja d’experiència i il·lusió que ens ge-
nera una responsabilitat enorme i, per això, farem 
tot el que tenim al nostre abast per no fallar-los en 
res. Josep, Míriam, Jose Vicente i Ayla, sou els nostres 
representants i ens sentim molt orgullosos de vosal-
tres. Gaudiu, ploreu, rieu i, sobretot, viviu la festa amb 
tota la vostra energia; la resta, és cosa nostra. 

Finalment, a tots els festers i festeres que formeu 
part de la nostra festa i a tot el poble de Castelló: 
esta lluita contra la violència de gènere l’hem de 
guanyar entre tots. Nosaltres, a través de la figura 
dels nostres representants, volem fer-ho arribar a 
tothom:   No és no!



// 10 //

Veïns i germans de Castelló,
Ens preparem estos dies per a celebrar la festa major 
del poble en honor al Santíssim Crist dels Prodigis, 
entorn de la qual celebrem també la memòria dels 
nostres patrons, els sants Abdó i Senent i la Mare de 
Déu dels Dolors.

És digne d’admiració l'arrelament de la devoció al San-
tíssim Crist entre nosaltres, fet que queda patent al 
llarg de la història per quatre esdeveniments impor-
tants que manifesten este sentir:

El primer, que al llarg de la història alguns documents 
significatius duen el nom del Santíssim Crist, sobretot 
els llibres de Fàbrica antics, que normalment prenien 
el nom de la parròquia. Al nostre poble, almenys el 
que encara existix, du el nom del Santíssim Crist.

El segon, el gran agraïment i reconeixement que al 
nostre poble degué tindre sant Joan de Ribera, arque-
bisbe de València, patriarca de Constantinoble i virrei 
de València, quan probablement va regalar la imatge 
del Santíssim Crist dels Prodigis, cosa que solia fer 
en les seues visites pastorals com a mitjà d’evangelit-
zació cristològica. En la façana lateral de la parròquia, 
en la porta tapiada, es troba al capdamunt l'escut del 
Patriarca, l'únic –exceptuant el del municipi– que ha 
subsistit als avatars de la història.

DISSABTE 25 D’AGOST 
20.00 h. SANTA MISSA en honor als Sants de la Pedra Abdó i Senent, a l’església parroquial. 
 
DIUMENGE 26 D’AGOST 
12.00 h. SANTA MISSA en honor als Sants de la Pedra Abdó i Senent, a l’església parroquial. En acabar la 
missa, CERCAVILA de les Festeres i Festers. 
 
DIMARTS 28 D’AGOST 
11.00 h. CERCAVILA i arreplega de les Festeres per a assistir 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. 
 
DIUMENGE 2 DE SETEMBRE 
12.00 h. SANTA MISSA en honor a la Mare de Déu dels Dolors, a l’església parroquial. En acabar la missa, 
CERCAVILA de les Festeres i Festers. 
20.00 h. PROCESSÓ SOLEMNE de la Mare de Déu dels Dolors.

Alvaro 
Armengol Moscardó
RECTOR DE CASTELLOÓ

En tercer lloc, ¿com no recordar don José Tortosa, vi-
cari de la nostra parròquia que, al costat dels festers 
d'aquell any, amb gran entusiasme i esforç, va portar 
una comparsa de la seua ciutat natal d'Alcoi, per tal de 
promoure els Moros i Cristians al nostre poble i així 
enaltir la festa al Crist dels Prodigis i als Patrons? ¿Qui 
ens havia de dir que anys després celebraríem la nostra 
festa amb tanta força i esplendor?

I, en quart lloc, el fet important que el calendari ci-
vil de la nostra localitat declare este dia festa local. 
Per tot això, crec que és important viure plenament 
estes festes en tota la seua esplendor, la mateixa en 
què sempre les ha sentides i viscudes el nostre poble, 
encara que de formes diferents.

Que, en contemplar la Santíssima imatge del Crist, 
se'ns moguen dins de cada u entranyes de misericòrdia; 
que ens impulse a buscar sempre la justícia, a defensar 
sempre la dignitat integral de les persones i a buscar 
sempre el bé comú i no interessos particulars que al 
final ens porten a convertir l'home en objecte i no en 
subjecte constructor de la societat.

Gràcies a cada u pel vostre esforç desinteressat, pels vos-
tres afanys i per les incomoditats que potser al llarg d'estos 
dies sofrireu alguns. Gràcies per fer que cada any esta festa 
siga una realitat. Visquem-la en el respecte, la comprensió 
i l'harmonia. Fem festa verdadera i visquem-la en plenitud. 
Felicitats a tots. 

Actes Religiosos
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President del Consell 
Oscar Noguera i Alberola

Regidor de Festes i Noves Tecnologies
Lluís Ferrando i Cuenca

Regidora de Cultura i Joventut
Marta Grimaltos i Soler

Regidor d’Educació
Lluís Piqueras i Quiles 

Regidora d’Esports i Participació Ciutadana
Horte Gómez i Llàcer

Partit Popular
Antonio Aviñó i Torregrosa
Ivan Encarnación i Navarro
José López i Vidal

Societat Musical Lira Castellonera
José Vicente Climent i Vila

Associació Festera de Moros i Cristians
Eduard Ferrando i Cuenca

Assemblea de Joves de Castelló de la Ribera
Óscar Tomás Martí i López

Associació de Jubilats i Pensionistes
Alejandro Peciña i Climent

Festers de Santa Bàrbara
Javier Candel i Gonzàlez 

Associació d’Ames de Casa Tyrius
Vicen Caerols i Vidal

Junta Local Fallera
Andreu Rodríguez i Martorell
Guillem Pavia i Almiñana

Confraria del Crist i de la Mare de Déu
Salvador Carrascosa i Aznar

Moto-Club Vva. de Castellón
Jose Antonio Vidal i Martorell

Festeres i Festers  2018
Marta Martínez i Llopis
Ricardo Ribes i Alandes

Animador Sociocultural
Ramón Miguel Navalón i Peris

Secretari del Consell
Antoni Peris i Varela

Consell Municipal
FESTES 2018
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Castelloneres i castelloners, ja estan ací les 
festes!

Quan em proposaren ser la pregonera de 
les festes d’este 2018 no m’ho podia creu-
re. Quin nervi, quina emoció, i sobretot, 
quin orgull acompanyar la festera i el fes-
ter majors, la comissió festera sencera, la 
sultania i la capitania, els moros i cristians, 
els participants en la festa i el poble sencer 
en un dia tan assenyalat, en la nit que és el 
punt de partida d’uns dies que omplin els 
carrers de Castelló de germanor, d’activi-
tats i de vida per a totes i tots.

Així que, com comprendreu, serà un orgull 
i una responsabilitat adreçar-me a vosaltres 
en un moment tan important.

El poble en què has nascut, la família, les 
persones, les amigues i amics que t’han 
acompanyat mentre creixies et fan ser qui 
eres, i a mi Castelló m’ha fet qui sóc. Sóc la 
filla de Julio i de Mati, i estic orgullosíssima 
de les meues arrels, que van lligades inde-
fectiblement al meu poble, pagada d’haver 
crescut entre tarongers, a la vora de l’Al-
baida i del Xúquer, d’haver jugat al carrer, 
anat a “les monges”, a l’institut del poble, i 
d’haver sigut de “la carretera”. Sense Cas-
telló no seria qui sóc, això ho tinc clar.

Me’n vaig anar a estudiar Comunicació Au-
diovisual a València als díhuit anys i la veri-
tat és que des d’aquell moment no he parat 

massa pel poble, però recorde els dies i les 
nits de festes com una cosa especial, eixos 
moments que els contes a tot el món durant 
el que queda d’any fins a les  festes següents, 
perquè eixos instants se’t queden gravats a 
la memòria. Les nits d’orquestra i les dis-
fresses, les paelles, el diumenge d’entrada de 
moros i cristians, els concerts, les carreres, 
les cordaes, les despertaes… i la nit que em 
tocarà fer de pregonera, la de la presenta-
ció. El que passa en festes no es queda en 
festes, forma part de tu i dels teus records 
el que et queda de vida, per això són tan 
importants, perquè unixen i cohesionen tot 
el poble.

Fer el pregó de les Festes representa un 
repte molt gran. Com a cantant m’he en-
frontat a tot tipus de públic, siga amb el 
meu grup Soul Atac, o fent cors amb La 
Gossa Sorda o Obrint Pas, i he vist des de 
dalt dels escenaris a molta gent baix. D’al-
tra banda, professionalment, la meua faena 
com a guionista en programes com Equi-
po de Investigación, En el Punto de Mira 
o Supervivientes, o ara, com a directora 
d’Animalades, un món bestial, en À Punt 
tele i ràdio, han suposat que em dedicara a 
escriure per a entretindre els espectadors i 
els oients, però res comparat amb ser pre-
gonera de les Festes de Castelló. Així que 
gràcies per oferir-m’ho, espere estar a l’al-
tura de l’esdeveniment!

Ens veiem la nit de la presentació. Una sa-
lutació a totes i a tots, poble de Castelló!

Manuela 
Alandes i Albert

PREGONERA
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Sultania 
2018
COMPARSA MORA 
ALFARABES

Per fi arriben les festes tan es-
perades de Moros i Cristians. 
Enguany és un any molt especial 
per a nosaltres, perquè som els 
Sultans, però també per a tots 
els components de la comparsa 
dels Alfàrabes, que han fet l’im-
possible perquè esta sultania 
siga extraordinària, igual que ho 
van ser les anteriors.

Des d’esta pàgina volem agrair a 
tots els components d’Alfàrabes 
tot el que estan fent per nosal-
tres i per esta meravellosa com-
parsa. Espere que enguany siga 
inoblidable per a tots i que dis-
frutem al màxim junt amb tots 
els veïns i les veïnes de Castelló 
de la magnífica festa de Moros i 
Cristians.
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Enviem una salutació cordial a la 
resta de comparses: els Roders, 
el Castellet, els Contrabandistes 
i els Conqueridors, del bàndol 
cristià; els Califes-Tuaregs, els 
Almoràvits i els Almohades, del 
bàndol moro. També fem arribar 
la nostra enhorabona als capi-
tans Josep Puertos i Míriam Cas-
tells, i a la comparsa dels Con-
queridors.

Durant les festes hem de pensar 
a disfrutar-les al costat d’amics i 
familiars i oblidar-nos de tot allò 
que ens preocupa durant la res-
ta de l’any.

Moltes gràcies i bones Festes 
Majors i de Moros i Cristians.

Ayla Muñoz Vayà
José Vicente Muñoz Galbis
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Ja ens acostem a la setmana més esperada de l’any a 
Castelló. Una vegada més, nosaltres, Josep i Míriam, com 
a Capitans de 2018, volem dedicar-vos unes paraules.

En primer lloc, ens toca donar gràcies per la col·labora-
ció i dedicació que vam rebre en la Festa de Mig Any de 
Moros i Cristians per part de l’AFMiC, les comparses, 
les nostres famílies i, per descomptat, dels castellonencs 
i les castellonenques. Va ser un cap de setmana inoblida-
ble, ple d’emocions, alegria i germanor. És en eixos mo-
ments quan t’adones de la gran quantitat de gent que, al 
teu costat, vol mantindre encesa la flama d’estes festes. 

En segon lloc, volem fer menció de tot l’esforç que la 
nostra comparsa, els Conqueridors, està portant a ter-
me i l’ajuda i suport que ens proporciona cada compo-
nent. Paral·lelament, les nostres famílies, que han estat al 
cent per cent en cada xicotet detall i han sabut donar el 
millor que tenien per a fer-nos gaudir. Ambdós formen 
la nostra gran família, l’una de sang i l’altra de sentiment. 

Capitania 2018
COMPARSA CRISTIANA 
CONQUERIDORS

Míriam Castells Franco
Josep Puertos Beneyto
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Finalment, ens agradaria donar les 
gràcies a la Sultania de 2018, per aco-
llir-nos com uns components més a la 
seua cabila i fer que la faena siga més 
amena amb alegria i familiaritat. És una 
sort compartir amb ells la Capitania, ja 
que, encara que ja no siguem veïns, el 
sentiment d’unitat continua al llarg de 
la ronda de Montolivet. 

Enguany els «Alfarabidors» amb els 
Festers de 2018 faran tot el possible 
per a donar-vos les millors festes de 
Moros i Cristians de Castelló. 

Una vegada més, gràcies a tots els que 
esteu dia a dia al nostre costat i a tots 
els que voleu que esta festa continue 
activa al nostre poble. 

Per concloure, vos recordem que esteu 
tots convidats a participar en les festes, 
amb cura i amb l’objectiu de gaudir. 

¡Prompte entrarem al poble i el con-
querirem! ¡Aneu amb compte, Al-
fàrabes!
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Benvolguts veïns i veïnes, pareix ahir quan el 5 de maig 
fórem proclamats Festers Majors del poble. I ja ha arribat 
el nostre moment, una setmana per a conviure amb major 
i amb més intensitat amb tots i gaudir de la festa del nostre 
poble. Davant d’estos dies no podem oblidar-nos de la 
presència de les nostres famílies, amistats i de totes aquelles 
persones que han fet possible que puguem acomplir este 
somni. Esperem viure al màxim cada moment i fer que estes 
festes siguen inoblidables, tant per a nosaltres com per als 
que ens envolten, ja que ells també són part d’esta festa.

Cada vegada s’acosta més el moment i no podem esperar 
que arribe el dia de l’inici de les festes, ja que estem esperant-
les amb gran emoció. Les festes d’este poble són especials i 
úniques per la màgia que la gent desprén als carrers. Viurem 
instants de llum, pólvora i festivitat durant esta setmana tan 
intensa que tenim per davant. Així que, poble de Castelló, 
esteu convidats a gaudir tots de les festes amb nosaltres. 

Agraïm a l’Ajuntament tota l’ajuda que hem rebut durant 
este any. També saludem amb gratitud l’Associació Festeres 
de Moros i Cristians i els Sultans i Capitans de 2018, però 
sobretot els Festers i Festeres de 2018, ja que amb l’ajuda 
de tots ells ha sigut possible arribar a este moment.

Bones festes!

Festera i 
Fester Majors

Andrea Balaguer Uberos
Eliseu Pla Alcover
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Festeres i 
Festers 2018 

Ainhoa Gabriel Fayos
Àlex Puig Cuenca

Alba González Ferrando
Francesc Sanz Grimaltos

Amanda Roca Martínez
Javier Francés Sanz

Ana Gacía Jiménez
Alexis Caldés Martínez
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Andrea Tàrraga Pardo
Javier López Pardo

Andrea Llopis González
Salva Martínez Soriano

Carmen Beneito García
Ricardo Ribes Alandes

Carolina Cuenca Gómez
Carles Garcia Pla

Elena González Fons
Joan Garcia Fons

Irene Mas Martorell
Izan Izquierdo Sanz
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Lucía Climent Murillo
Franck Cuisinier Martínez

Mara Aparicio Bellver
Iván Escuder Varela

Marta Martínez Llopis
Óscar Vidal Grimaltos

Míriam Cucarella Pla
Francisco Ruiz Rodríguez

Míriam Giménez Martorell
Joan Prats Pausà

Natàlia Perales Andani
Ignasi Climent Perales
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Nerea Sicol Pla
Carles Martorell López

Paula Caldés Martorell
Martín Bo Franco

Paula Sanchis Crespo
Samuel Roig Gregori

Sheyla Brigitte Aguirre Puglla
Josep Esteve Ferri

Tamara Martí Sapena
Vicent Beltrán González

Aina Juan Martorell
Carles Francés Botella
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Festeres i Festers 2018
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Festeres i Festers 2018



PROGRAMA
OFICIAL D'ACTES

2018
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DISSABTE 4 D’AGOST
8.30 a 9.30 h. INSCRIPCIÓ en la 6a MATINAL 
DE PETANCA. Dupletes muntades. Amb la ins-
cripció s’ha de fer un donatiu de 5 €. Vos podeu 
inscriure al Bar Jayes el mateix dia o bé telefonar 
al 630 500 995 (Alfonso).

10.00 h. Inici de la 6a MATINAL DE PETANCA, 
al parc de l’Estació.
Col·labora: Bar Jayes.
Patrocina: M. I. Ajuntament.

16.00 a 20.00 h. 57é 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 5 D’AGOST
7.30 a 12.30 h. 57é CONCURS LOCAL DE 
PESCA al pantà de Bellús, sector D. Este dia par-
ticiparan els majors. Premis per a tots els partici-
pants. Després del concurs hi haurà dinar al Bar 
l’Almenà per a tots els participants.

DIVENDRES 17 D’AGOST
10.30 a 14.00 h. Omega Word Games, al Pavelló 
Cobert. I de15.00 a 20.00 h. Gaming Experience, 
al mateix lloc. Vine a jugar al Call of Duty, al Fifa18, 
al Fortnite o al Rocket League, i viu una experiència 
única amb PS4 VR; prova també els nostres Cock-
Pits amb el Gran Turismo.
Inscripcions fins dijous 16 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.

19.30 h. CARRERA CICLISTA - TROFEU FES-
TES 2018. Escoles de ciclisme. Contrarellotge In-
dividual. Eixida des del carrer de Cervantes, fins a 
la plaça de l’Església.
Organitza: Club Ciclista.
Col·laboren: Motoclub i Bicinatura.

PROGRAMA
OFICIAL D'ACTES

2018

DISSABTE 18 D’AGOST
10.30 a 14.00 h. Omega Word Games, al Pavelló 
Cobert. I de15.00 a 20.00 h. Gaming Experience, 
al mateix lloc. Vine a jugar al Call of Duty, al Fifa18, 
al Fortnite o al Rocket League, i viu una experiència 
única amb PS4 VR; prova també els nostres Cock-
Pits amb el Gran Turismo.
Inscripcions fins dijous 16 d’agost a www.
omegawg.com, o bé a la Biblioteca Pública Mu-
nicipal en horari de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 
a 20.30 h.

18.00 h. XXXIV VOLTA A PEU. Carrera infantil. 
Eixida des del parc de l’Estació.

19.30 h. XXXIV VOLTA A PEU. Carrera absoluta. 
Eixida des del mateix lloc.

00.00 h. LA VESPRA. Festa per a tot el poble al 
carrer Major.
Patrocina i organitza: Els Quatre Gats i el Coira.

DIJOUS 23 D’AGOST
21.45 h. A la Musical començarà la cercavila tra-
dicional de la Banda Lira Castellonera, que acaba-
rà a la plaça de l’Ajuntament.

22.30 h. CONCERT DE FESTES de la Banda Sim-
fònica de la Societat Musical Lira Castellonera, a 
la plaça de l’Ajuntament.
Organitza: Societat Musical Lira Castellonera.
Patrocina: M. I. Ajuntament.

DIVENDRES 24 D’AGOST
18.00 a 22.00 h. Presentació del projecte THE 
TOWN amb la finalitat d’explicar l’esdeveniment 
i, a continuació, exhibició de música electrònica 
avançada. Al parc de l’Estació.

21.30 h. PRIMER TRO de l’AFMiC, a la porta de 
l’Obrera. 
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22.00 h. SOPAR POPULAR a la plaça de l’Ermita.
Organitza: AFMiC i Regidoria de Festes.

00.00 h. ENTRADETA FALSA, des de la plaça de 
l’Ermita 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 exclu-
siu per a les comparses de Moros i Cristians, sinó 
per a tot el poble.
Organitza: AFMiC i Regidoria de Festes del M. I. 
Ajuntament.
Patrocina: Regidoria de Festes.

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

DISSABTE 25 D’AGOST
9.00 h. LES CARCASSES DELS FESTERS. 23 
trons, un per cada parella de festers.

10.00 h. CONCURS DE TIR I ARROSSEGA-
MENT FESTES 2018, al pàrquing d’Steco.

12.00 a 14.30 h. PARC INFANTIL AQUÀTIC, a 
la plaça de la Constitució.

16.30 a 19.00 h. PARC INFANTIL AQUÀTIC, a 
la plaça de la Constitució.

19.30 h. Arreplega i CERCAVILA de les FESTE-
RES i FESTERS.

21.30 h. CERCAVILA de les FESTERES i FES-
TERS per a arreplegar les Festeres Majors del 
2017 i del 2018.

22.30 h. Presentació de les FESTES i proclamació 
de la FESTERA i del FESTER MAJOR junt amb 
totes les festeres i festers, al parc de l’Estació.

A continuació, a l’Antic Poliesportiu Municipal, 
l’espectacle THE TOWN, un esdeveniment creat 
per jóvens del poble.
La seua finalitat és donar a conéixer els artistes 
d’electrònica avançada del nostre entorn, combi-
nant la innovació i l’experimentació amb la músi-
ca com a fil conductor.
L’entrada serà gratuïta per a tots els públics. Vos 
esperem!

DIUMENGE 26 D’AGOST
10.00 h. CONCURS DE TIR I ARROSSEGA-
MENT FESTES 2018, al pàrquing d’Steco.

11.30 h. CINEMA INFANTIL, al Teatre Ideal.

12.00 h. CERCAVILA de les comparses Mores 
i Cristianes. 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 plaça de l’Ajuntament.
Presenta l’acte: Antoni Talens Climent.
Dirigirà l’acte: Eduardo Pausà Candel.

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’itinerari tradicional: des de la plaça de l’Er-
mita fins a l’encreuament del carrer de la Lira 
Castellonera amb el carrer d’Argentina.

Ordre de desfilada:
Bàndol Cristià: els Roders, el Castellet, els Con-
trabandistes i els Conqueridors (Capitania).
Bàndol Moro: els Califes-Tuaregs,els Almoràvits, 
els Almohades i els Alfàrabes (Sultania).
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La venda d’entrades per a la desfilada serà de 
10.00 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.
Les cadires arribaran fins a la plaça de l’Ermita. Els 
llocs de venda de les entrades quedaran indicats 
amb cartells.

00.00 h. XI NIT DE LA CANÇÓ, amb l’actuació 
de MIREIA VIVES I BORJA PENALBA i ELS JÓ-
VENS. al Teatre Ideal. Entrada lliure.

DILLUNS 27 D’AGOST
11.30 h. CERCAVILA de les Festeres i Festers.

12.00 a 14.30 h. PARC INFANTIL AQUÀTIC, a 
la plaça de l’Ermita.

16.30 a 19.00 h. PARC INFANTIL AQUÀTIC, a 
la plaça de l’Ermita.

20.00 h. AMBAIXADA Mora i Cristiana i EN-
TRADETA INFANTIL, a la plaça de l’Ajuntament.

22.30 h. Cercavila INFANTIL DE DISFRESSES amb 
Els ESPANTACRIATURES VALENCIANS. Ixen al 
carrer per a espantar i fer riure els xiquets i xique-
tes que no tinguen por! L’home del sac trau cara-
mels de les orelles. La Quarantamaula no llança 
pedres... sinó llepolies! L’Encantada fa bombolles... 
Tot això i moltes bogeries més ens esperen en la 
cercavila dels personatges més famosos de l’ima-
ginari popular valencià! El recorregut començarà a 
la porta de l’Església i acabarà al parc de l’Estació.

00.00 h. Tot el món DISFRESSAT a la plaça de 
l’Església, on la Colla de Dimonis els Socarrats 
de Campanar iniciarà un CORREFOC que ens 
portarà fins al parc de l’Estació. Tot aquell que 
participe en el correfoc quedarà inscrit automà-
ticament en el CONCURS DE DISFRESSES. El 
jurat se situarà a la porta de l’Ajuntament.

Horaris de pas:
Disfresses infantils: 22.30 i 23.30 h.
Disfresses majors: 00.00 i 01.30 h.
Horari d’entrega de premis:
Disfresses infantils, a càrrec dels Sultans i Capi-
tans: quan acabe el correfoc.
Disfresses majors, a càrrec de les Festeres i Fes-
ters: en el descans de les dos orquestres.

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

D’1.30 a 03.30 h. tindrem dos photocalls perquè 
us pugueu fer fotografies i imprimir-les. El millor 
record d’esta nit màgica!

DIMARTS 28 D’AGOST
9.00 h. LES CARCASSES DELS FESTERS. 23 
trons, un per cada parella de festers.

10.00 h. CONCURS LOCAL DE TIR I ARROS-
SEGAMENT FESTES 2018, al pàrquing d’Steco.

11.00 h. CINEMA INFANTIL, al Teatre Ideal.

12.00 a 14.30 h. PARC INFANTIL AQUÀTIC, a 
la plaça de Pepe Roig.

14.00 h. GRAN MASCLETADA al parc de l’Esta-
ció, a càrrec de la pirotècnia Crespo.
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16.30 a 19.00 h. PARC INFANTIL AQUÀTIC, a 
la plaça de Pepe Roig.

17.45 h. TALLER DE PILOTA i partides de RAS-
PALL, al carrer de les Sendes (parc de l’Estació), 
per a tots els xiquets i xiquetes que vulguen par-
ticipar. Porta el teu guant i vine a jugar! Si no, el 
C.P.V. Castellonense facilitarà material per a tots.

18.30 h. PARTIDA de jóvens pilotaris de Castelló 
al carrer de les Sendes (parc de l’Estació).
Organitza: C.P.V. Castellonense.

23.00 h. GRAN ESPECTACLE DE SARSUELA a 
càrrec de la companyia CAMERATA LÍRICA, al 
parc de l’Estació. Ens oferiran La tabernera del 
puerto. El navegant Verdier arriba al port de la 
seua ciutat natal, d’on ha estat sis anys absent. Allí 
s’assabenta que hi ha una taverna nova on arriben 
els mariners atrets per la bellesa de Marola, que 
regenta la barra ajudada pel seu company Juan 
d’Eguía. Tots els mariners estan enamorats de Ma-
rola i totes les dones n’estan geloses. Verdier es 
reunix amb els seus antics companys Simpson i 
Juan d’Eguía i recorda els seus dies de joventut.

1.30 h. NIT D’ALBADES. Començarà a la pla-
ça de l’Ajuntament i acabarà a altes hores de la 
matinada. Comptarem amb la presència de Josep 
Aparicio Apa i la seua colla.

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

12.00 a 14.30 h. PARC INFANTIL AQUÀTIC, a 
la plaça de l’Ajuntament.

16.30 a 19.00 h. PARC INFANTIL AQUÀTIC, a 
la plaça de l’Ajuntament.

18.00 h. II TROFEU DE RASPALL MOROS I 
CRISTIANS. MEMORIAL LUÍS FERRANDO. El 

lloc on es disputarà el memorial està per confirmar.
Organitza: Comparsa dels Contrabandistes.

18.30 h. CERCAVILA d’”AUTOS LOCOS”, des 
de la plaça de l’Ajuntament fins a la plaça de la 
Constitució.

19.15 h. VIII Carrera d’”AUTOS LOCOS”, al 
carrer de Remigio Sanchis. Inscripcions fins al 17 
d’agost a la Casa de la Cultura.
Organitza: Moto Club.
Patrocina: Regidoria de Festes.

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

22.00 h. XXXII FESTA DE LA PAELLA, amenit-
zada pel grup musical l’Atrilet, amb CERCAVILES 
ITINERANTS, al parc de l’Estació.
Organitza: Junta Local Fallera.
Patrocina: Regidoria de Festes.
La Junta Local Fallera i el M. I. Ajuntament fan una 
crida a la responsabilitat i civisme de tots els cas-
tellonencs, a fi que els ingredients repartits per 
l’organització siguen emprats exclusivament per 
a fer les paelles als llocs indicats al parc. Recor-
dem 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 8.

23.30 h. ORQUESTRA NEXUS, al parc de l’Es-
tació. Al voltant de la 1.30, descans i CASTELL 
DE FESTES, a càrrec de la pirotècnia Crespo. En 
acabar, continuarem gaudint de l’Orquestra.

3.00 h. SUMMERTIME, al parc de l’Estació. Ma-
crodiscomòbil amb el grup d’animació SPAM 
GROUP. Un magnífic muntatge amb regals, con-
feti, pirotècnia, milers de Watts de so i llum, etc.
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DIJOUS 30 D’AGOST
8.00 h. DESPERTADA a càrrec de les comparses 
de Moros i Cristians.

9.30 h. ACTES DIVERSOS DELS NOSTRES MA-
JORS. A la Llar dels Nostres Majors, almorzar de 
festes.

11.00 h. CINEMA INFANTIL, al Teatre Ideal.

18.30 h. TALLER D’ELABORACIÓ DE FANA-
LETS, al parc de l’Estació. Les xiquetes i els xi-
quets podran elaborar i personalitzar el seu meló 
d’Alger per a la cercavila de la nit.
Col·laboren: Festeres i Festers del 2018.

21.00 h. AMBAIXADA Mora i Cristiana, a la pla-
ça de l’Ajuntament.

22.00 h. CERCAVILA DE FANALETS a càr-
rec del grup Musical l’Atrilet, des de la plaça de 
l’Ajuntament fins al parc de l’Estació. A continua-
ció, espectacle infantil amb DANI MIQUEL I ELS 
MA·ME·MI·MO·MÚSICS.

22.30 h. SOPAR DE GERMANOR per a les com-
parses 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 re-
cinte de la cordà. Queda prohibida l’entrada als 
menors de 18 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: M. I. Ajuntament.

DIVENDRES 31 D’AGOST
9.30 h. RUTA CICLOTURISTA, des de l’Ajun-
tament fins al paratge de la FONT AMARGA i 
contornada. Farem una paradeta per a almorzar.
Organitza: Bicinatura.

18.00 h. PARTIDA DE PILOTA - JÓVENS PRO-
MESES: Arnau (Castelló) i Jordi (Senyera) contra 
Rubén (Sumacàrcer) i Diego (Rafelguaraf). Al car-
rer de les Sendes (parc de l’Estació).

19.00 h. PARTIDA DE PILOTA – FESTES 2018: 
Ricard, Guillem i Dani contra Marrahí, Seve i Mur-
cianet. Al carrer de les Sendes (parc de l’Estació).

19.00 h. TEATRE INFANTIL, al Teatre Ideal. Qui-
na parella de pallassos!:Taxín es troba en un veri-

table problema: ha perdut l’esperit pallassil. No us 
preocupeu, perquè Xispeta l’ajudarà a trobar-lo. 
Ella serà la guia en este viatge (interior) ple de 
rialles, tendresa i diversió. Entrada gratuïta.

22.00 h. SOPAR POPULAR a l’esplanada del 
Mercat. Les inscripcions es podran fer a l’Ajunta-
ment fins al pròxim dimecres 29 d’agost. El cost 
serà d’1€ per persona.
Organitza: Junta Local Fallera.
Patrocina: M. I. Ajuntament.

00.00 h. FESTA REMEMBER amb DISFRESSA DE 
L’ÈPOCA al parc de l’Estació. Amb LA BANDA 
DEL POP, que ens oferirà els temes pop-rock 
més populars dels 80 i 90. A continuació, ARTU-
RO ROGER (ex Alkimia, ACTV...) punxarà els mi-
llors 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 1 DE SETEMBRE
22.00 h. SOPAR SOLIDARI per la lluita contra 
el càncer a l’esplanada del Mercat. El preu del so-
par és de 10 euros per als comensals. Hi ha una 
taula zero a 5 €. Els tiquets es poden adquirir a 
Seat Auvi, Café Plaça, Geladeria Coira, l’Agustino 
i Carnisseria Quique, o contactant amb els mem-
bres de la Junta Local contra el Càncer.
Organitza: Junta Local Contra el Càncer de Cas-
telló.

23.00 h. SIOPARA FESTIVAL V, a l’Antic Po-
liesportiu Municipal. Amb la presència dels 
grups EINA, TESA, ASQUEIOT, BACORA, FAKE 
AGAINTS THE MACHINE (Tribut a Rage Against 
the Machine) i L·L GERMINADA (Dj’S show).
Les entrades seran gratuïtes per a tots els cas-
tellonencs, que podran adquirir un BO D’AJUT 
en taquilla per a garantir les futures edicions del 
Siopara Festival. Caldrà ensenyar el DNI corres-
ponent en taquilla per tal d’accedir al recinte.
Entrades: 5 €.
Organitza: Assemblea de Joves de Castelló de la 
Ribera i Regidora de Festes.

DIVENDRES 7 DE SETEMBRE
SOPAR de lliurament del LXII Certamen Literar 
CASTELLUM RIPAE, a la plaça de l’Ajuntament.
Amenitzarà l’acte el grup Esir i el conduirà AMÀ-
LIA GARRIGÓS.

DIUMENGE 9 DE SETEMBRE
19.00 h. BALL gratuït per als pensionistes i ju-
bilats, al bar de la Llar dels Nostres Majors, amb 
música en viu.
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Pimer cicle
Lia Hernandis Sancho
Col.legi Sant Doménec

L’estiu
M’agrada l’estiu
perquè vaig a nadar al riu.
A Bicorb està el riu Frare,
entre i isc de l’aigua i no pare.
El Xúquer, a Sumacàrcer i Antella,
on veiem una natura molt bella.
I a Navarrés nade en la presa Escalona,
on està l’aigua més freda de la zona.

En la platja, jugue amb l’arena,
encara que sempre de gent és plena.
Menge gelats i molt de meló
i el que més m’agrada de tot
és estar amb la meua família
divertint-me tot el dia.

Premis 
Ausiàs March de 

Poesia Infantil
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Segón cicle
Gillem Vallés Mascarós
Col.legi Hernández

La Natura
Cuidar del medi ambient
és una tasca de valents
que no has d’oblidar
en qualsevol part.
Reciclar molt bé
si no vols que t’entre un malbé.
Reutilitza els materials.
i ajudaràs a plantes i animals.
Units aconseguirem
que cada acció que fem
siga un pas endavant
per a viure millor i col·laborant.
La natura no has de deixar apartada
i l’has de tindre ben cuidada.
T’oferirà la seua amistat
en gran quantitat.

Tercer cicle
José Daniel Tortosa Argente
Col.legi Públic Severí Torres

El Dofí
El dofí nada sense parar, lliure en el mar,
com m’agradaria a mi nadar com un dofí,
d’un a un altre confí!
Solca la mar amb gràcia
acompanyant els vaixells,
i amb l’harmonia dels ocells.
Nada, nada, dofí,
que la mar no té fí.
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Naix a Villanueva de Castellón, on inicia els seus estudis musicals a l’escola de 
música de la Lira Castellonera. Continua la seua formació musical en el Conser-
vatori Superior de Música de València i acaba els estudis superiors de flauta en el 
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Perfecciona la seua tècnica de 
la mà de figures importants del moment, com A. Carreres, P. I. Artaud, T. Wye i J. 
Caryeschi. I durant eixe temps és guardonat i reconegut en diferents concursos 
d’àmbit nacional (Sevilla, 1988; Joventuts Musicals, 1989...).

Com a intèrpret ha col·laborat amb l’Orquesta de RTVE, Orquesta Nacional, Or-
questa Filarmónica i la Sinfónica Arbós. Ha col·laborat en la gravació d’obres per 
a flauta i ha fet nombrosos recitals, tant a Espanya com a l’estranger.

En el camp de la direcció, la seua experiència es remunta a la seua època de joven-
tut, en què va ser director del cor i de la Banda Juvenil de la Societat Musical Lira 
Castellonera. Posteriorment, quan era professor de flauta en el Conservatorio 
Profesional de Música de Getafe, va crear l’orquestra Jóvenes Flautistas de Getafe. 

Entre 2004 i 2015 va ser director de la Banda Municipal de Madridejos (Toledo). 
Per a perfeccionar la seua tècnica amb la batuta ha realitzat cursos de direcció de 
banda i orquestra amb directors com Henrie Adams, Jan Cober, Enrique García 
Asensio, José Rafael Pascual Vilaplana i Miguel Romea, entre altres.

Actualment és Flauta Solista de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid.

Homenatge 
a la Música Festera
DIRECTOR: EDUARDO PAUSA CANDEL
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D'UN TEMPS
D'UN PAIS
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Repassar llibres antics porta, ineludiblement, a tro-
bar-se amb expressions, fets, o comportaments total-
ment acceptats i sabuts en el moment en què foren 
escrits, però que una vegada abandonats, superats o 
inutilitzats perden el sentit o, pitjor encara, desco-
neixem la seua utilitat i servici. I dic açò perquè quasi 
durant més de mig segle a Castelló es va emprar un 
sistema de comunicació ben peculiar, desconegut hui 
en dia fins i tot per a l’estudiós més endinsat en el 
temps a què ens referim, a finals de segle XVII i a 
mitjan del XVIII. I, com que és desconegut, cal expli-
car com s’aplicava, per què s’utilitzava, des de quan 
fins a quan, i a on i de quina manera s’emprava.

Al llarg d’este mig segle, són moltes les anotacions re-
flectides en els llibres d’acords municipals sobre «to-
car lo caragol» o «sonar lo caragol». O bé són dites o 
bé són assignacions. La dita és la resposta d’un parti-
cular a una crida o oferta del Consell Municipal, rela-
cionada amb l’arrendament d’un servici públic o d’una 
regalia. L’assignació és la resolució positiva del tràmit, 
és a dir, la concessió de l’arrendament. Però, ¿de què?, 
¿per què?, ¿què és això de «tocar lo caragol»?.

La resposta és clara, i advertim en ella enginy i ade-
quació al temps en què es viu, perquè oferia un servici 
que d’una altra manera resultava impossible d’oferir.

ORDENAR EL REG
Dos aclariments abans de començar. El primer és 
que «Castelló no trobava l’ordre de l’aigua» per a 
la séquia d’Escalona, per diversos motius, a saber: 
l’ampliació del reg, ja que a poc a poc va ser possi-
ble regar totes les terres baixes del terme; el terme 
no era com ara, tot planet i parcel·lat, sinó amb di-
ferències  de nivell suficientment exagerades com 
per a impossibilitar el reg en terres contigües; en un 
món sense maquinària i faena a braços, nivellar les 
terres fou una tasca descomunal; una vegada aconse-
guit, l’aigua va “al fondo”. També intervé en la qüestió 
el fet que el cultiu de l’arròs demana més quantitat 
d’aigua, enfront d’altres collites menys exigents. Es va 
tractar de resoldre ambdós problemes assignant re-
gadors en tots els braçals; però una cosa és la faena 
de regar i una altra molt diferent és la d’administrar 
l’aigua, i en açò arribem al punt d’inflexió, el punt 
determinant del cas: els patrons de la séquia, els jus-
tícia i jurats en consell general, acorden contractar 
un expert en aigües, foraster, perquè pose ordre en 
este desgavell. Estem en 1693.

Vicent Roca, veí de Xàtiva, fou el nomenat. Actua 
amb plens poders i ningú va qüestionar la seua vàlua 
i encert. Entre altres coses, va determinar dentellar 
la séquia, posar soles en altres punts de les ober-
tures dels braçals, afonar diversos trams del canal 
principal, sobretot als paratges del Pla, i posar el reg 
a hores: una verdadera revolució. S’anava a fer la cosa 
d’una altra manera; per això calia posar dentells per-
què les obertures de l’aigua foren fixes i estigueren 
situades en el lloc exacte de la séquia, i evitar així els 
temuts regolfs d’aigua; i calia repartir l’aigua a hores, 
de manera que l’ordre, l’imposara no el poderós que 
més terra tenia, ni la voluntat d’un regador, sinó el 
transcurs del temps, fixat per un rigor bàsic i incon-
testable. Cadascú tenia assignades unes hores o la 
seua fracció per a utilitzar l’aigua. En sobrepassar el 
temps determinat el dret el tenia un altre, i això era 

Sonar lo caragol
o com senyalar l'hora per a regar

Valerià Benetó Ferrando // Il·llustracions de Nel·lo

// Caragol, closca de mol· lusc del gènere Tritonium. //
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el que valia; per això cada llaurador ja es preocupava 
de tenir bones regadores o els camps en condicions 
per a regar-se bé, no calia obligar-lo.

EL TRACTE
El 13 de juliol de 1694 els jurats Joan Monroig, Joan 
Sintes i Pasqual Mollà presidiren la subhastació feta 
per Pere Ortega, ministre, corredor d’orella (hui 
seria l’empleat multitasques de l’Ajuntament), cor-
responent a la tasca de «tocar lo caragol». Amb la 
presència del notari, després d’un jurament ad Do-
minum, certifiquen que correguda i subhastada l’ac-
tivitat «no s’ha trobat qui menys demane que Mat-
heu Rohe, el qual  portarà endavant esta activitat per 
mig almud i un quarteronet d’arròs roig per cascuna 
de les fanecades de la partida on es trobarà».

Conegut el guanyador de l’oferta pública, este accep-
ta i es compromet davant de les autoritats a «tocar 
les hores amb lo caragol en lo terme de la present 
vila, en la partida del Pla amb els capítols següents». I 
ací els transcrivim literalment:

«Primo. Senyalar i tocar les hores en lo ca-
ragol, per cada hora un buf de caragol, amb 
tota distinció i, en cas de contravenció, haja 
de pagar 60 lliures per cascuna vegada, essent 
repartida la quantia del clam entre l’acusador 
que rebrà lo terç, el jutge que executarà la 
pena l’altre terç, i per al comú de la Vila el 
restant terç.

Ittem que haja de fer asiento per tocar lo ca-
ragol en la era de Vicent Oliver eo de Pere Vi-
lar, obligant-se a tocar-lo des de hui fins el dia 
de Tots Sants primer vinent i, si no compleix, 
60 lliures.

Ittem que per lo treball que ha de tenir en 
senyalar i tocar dites hores, se li donaran per 
cascuna fanecada de terra campa i moreral 
que es regarà, un diner i mealla,1 pagadora dita 
imposició per los hereters del Pla i cobradora 
pel dit Matheu Rohe.

Ab los quals capítols prometen fer valer i tenir 
dit arrendament, per al qual s’obliguen tots los 

béns de la present Vila, i lo dit Rohe, present, 
accepta tal arrendament i promet no contra-
véner, sota la dita pena, i per a seguretat de 
les dites coses dóna en fiança a Pere Lafuente 
llaurador de dita vila.

Testimonis al acte foren Pere Sanz i Vicent Pe-
ris, llauradors, de dita vila habitadors».

Si açò ocorria al Pla, igual devia ser a la part de les 
Foies, però no es conserva l’acta notarial del primer 
any de dita participació indicant quí va guanyar. Però 
sabem que amb una lleugera variació la partida més 
fonda del terme també va comptar amb este servici; 
això sí, un poc «més ben remunerat». Atenció a la 
subtilesa: «qui menys demana per senyalar i tocar 
les hores en lo caragol a la partida de les Foies, a 
rahó de mig almud i un quarteronet de arròs roig a 
caramull i a diner i mealla dels morerars que estan 
des del límit que es pot fer arròs devés Carcaixent 
per fanecada...». La documentació que s’ha conser-
vat ens indica dos coses: qui ho va exercir i fins quan 
va estar en vigor el servici, almenys fins al 1749:

Any les Foies el Pla

1694 No consta Matheu Rohe

1695 Miquel Vilana Francesc Pardo       

1697 Antoni Varó No consta

1698 Joseph Mascarell No consta

1699 Agustí Mongort Pasqual Portugués

1712 Joseph Sebrià Nofre Beltran

1726 Miguel Gil i Manuel de las Heras Manuel Mongort

1728 Manuel Mongort Onofre Beltran

1732 Cristoval Martínez de Diego Miquel Mongort

1749 Pasqual Lázaro No consta

Bàsicament resultà una pràctica inalterada durant la 
seua vigència. El fragment documental més encertat 
per a definir l’activitat (perdoneu el bot cronològic) 
és el següent, de 22 de juliol de 1721: «el haber sub-
hastado los caracoles para que sirvan de relox y para 

1 La mealla és una moneda ínfima, de valor de mig diner; però tant s’hi val, no cal posar-se tan exquisits, ja que per poc valor que tinga 
sempre pot unir-se a un altra de manera que fa un diner, cada dotze diners un sou, i cada vint sous una lliura.
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las tandas de agua para llenar los arroces de las par-
tidas del Llano y de las Hoyas».

LA TASCA
Advertim unes peculiaritats a partir de 1698 bastant 
significatives; i, a més, ens diuen que el capitulat no 
era estàtic sinó viu a totes les passades. En la con-
cessió de 1698 se li mana a Joseph Mascarell que ha 
de sonar «totes les hores del dia i de la nit i, en cas 
de no tocar bé o deixar-ho, haja de pagar 3 lliures». 
Observem que la sanció de la falta ha disminuït. D’al-
tra banda, el sonador ha de cobrar al mateix preu 
que els anys anteriors, però ho ha de fer per les 
eres. També es compromet a «tocar tot lo dia i nit». 
Certament, no sé com s’ho farien per a donar el 

servici les 24 hores del dia. ¿Deixant-se ajudar per 
familiars o amics? ¿Rearrendant el servici? D’això res 
ens diuen els acords del Consell, ni tampoc de co-
brar per les eres del terme. ¿És que abans pagaven 
els interessats al sonador en un altre lloc? ¿O és que 
estos cobraven per les cases?

Diverses coses fan diferent un document de 1712. 
Està escrit en castellà, cosa que evidencia la imposi-
ció lingüística; el mig almud passa a ser «½ celemín»; 
«a caramull» esdevé «a colmo»; i es manté l’obligació 
de cobrar «por la eras de la güerta del término». 
D’aItra banda, s’afegixen més capítols al contracte. 
Primer, que «estando parado el relox se pagaran tres 

// Sonador de caragol. //
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libras». Segon, «alargando la hora más de lo acos-
tumbrado, tres libras». I, per últim, «otros capítulos 
favorables a la villa»; però no diu quins són. També 
ens diu el nom del fiançador que es farà càrrec de les 
despeses en cas d’incompliment: Domingo Franco.

Però, ¿com sabien l’hora?, ¿hi havia rellotges? ¿qui 
deia quina hora era? ¿Com s’ho  feien per a canviar 
l’aigua d’una parcel·la a una altra? I ací és on entra la 
nostra resposta a les preguntes que ens hem fet hui: 
amb «lo tocar lo caragol».

En els documents es parla d’un «relox». ¿Ja hi havia 
un rellonge a Castelló en aquella època? La resposta 

és que sí i, a més, sabem que era molt important per 
als regants. Un document del nostre arxiu, d’agost 
de 1726, ens diu que «el relox está descompuesto, 
y no toca las horas a su tiempo», cosa que suposava 
«gran detrimento para la villa, el riego y los enfer-
mos». L’Ajuntament rep una oferta d’«Antonio del 
Pozo, relogero», que «dice tener un reloj muy fino 
y de mucha duración y que trocará dicho reloj por 
el de la villa si esta le dá 105 libras, 100 por el re-
lox, y las 5 para alimento por el tiempo que dure la 
composición». I, a més a més, «si se rompe algun dia 
pueda hacerlo nuevo». I l’Ajuntament afirma que «es 
muy conveniente para la villa, regantes y enfermos». 
Joseph Valls fou el primer encarregat del manteni-

// Un miquelet fent sonar “lo caragol” per a agrupar els resistents. //
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ment del rellonge nou, «que está en la torre de las 
campanas».

No està clar en la documentació que es conserva el 
final de l’activitat. Sembla que de manera discontínua 
es va allargar fins al 1749, si més no. Apareix en un 
acord d’aquell any després de no aparéixer en molts 
anys. Hem trobat també un acord de posar a hores 
el reg de la séquia de la Vila, cosa que ens fa pensar 
que, si bé no continuava en vigor, sí que devia utilit-
zar-se de forma esporàdica, però sembla que ja no 
devia continuar per molt més temps. Este document 
també té algunes variacions respecte als anteriors. 
Les partides on va treballar el sonador Pasqual Láza-
ro eren les Foies, els Mitjans i les Algoleges. Cobrava 
un quarteronet  d’arròs per fanecada i dos diners 
per cada fanecada de la terra moreral. No ens diu 
l’era on havia de tocar, ni si el servici era les 24 ho-
res; en canvi, sí que consta que obligava els seus béns 
personals «habidos i por haber» com a penyora en 
cas d’incompliment de les obligacions adquirides en 
ser nomenat «tocador del caracol de las dichas par-
tidas».

L’ARRÒS, UN PROBLEMA DE SALUT
L’arròs, cultiu perillós per a la salut però econòmica-
ment molt rendible, estava acotat, es feia dins de zo-
nes concretes, establides per les autoritats, però su-
perades per l’avidesa del guany important, que com-
pensava fins i tot la multa corresponent. Estes zones 
es delimitaven pels llindars entre veïns, per exemple: 
«des del bancal de Ginés Balaguer fins la terra mo-
reral de Gaspar Monroig». La bona qüestió és que 
passat el temps ningú recordava on era el coto de 
l’arròs o, millor dit, a ningú l’interessava saber-ho; els 
bancals canvien de propietari i ni l’autoritat podia as-
segurar els límits que antigament s’havien fixat. Fins 
que es va optar per fitar el coto de l’arròs. De fet, 
però, s’incomplia el manament, perquè va haver-hi un 
temps que el terme de Castelló era tot un arrossar. 
Es criava l’arròs fins i tot als bancals vorejats de mo-
reres, figueres i altres arbres fruitals, de manera que 
ni la salut ni l’aigua sobrava a Castelló. Ací es troba 
l’origen de la disputa entre els il·lustrats Cavanilles 
i Franco; mentre el nostre paisà contava i no aca-
bava de tan rendible collita, el botànic ens estufava 
un «Bien pagan los de Castelló y Señera el haber 

satisfecho su pasión» (l’arròs). Vicent Ignasi Franco, 
per la seua banda, denunciava «El desprecio con que 
cierto literato se produjo contra los naturales de 
esta villa», és a dir, Cavanilles; i considerava «si acaso 
habia producido más bueno que la cria de arroces».

La collita d’arròs va continuar expandint-se, multi-
plicant-se, fins a estabilitzar-se; va deixar de ser ren-
dible i va anar abandonant-se quasi per complet a 
principis dels anys seixanta del segle passat.

El reg a Castelló es va arreglar, es torna a regar com 
de costum, una espècie de tanda bastant lliure, on els 
regadors tenien bastant autoritat per a administrar el 
reg, de manera que l’aigua pujava i baixava controlada 
pel regador sense generar cap dret el fet de tenir-la 
davant de la teua presa. Si este fou el comportament 
natural, també s’ha de dir que en períodes d’escassesa 
la tanda s’aplicava més estricta: o regues quan et toca 
o no regaràs fins que torne a passar l’aigua. En temps 
més pròxims hem de recordar les penúries que pas-
sàrem a conseqüència de la pantanada de 1982, quan 
l’aigua arribava bombejada al nostre terme; després 
de passar els terrenys dels sobirans de la séquia ens 
arribava -no dec valorar com de minvada- a les terres 
jussanes del sistema d’Escalona.

A MANERA DE RESUM
No hi ha constància del moment en què va acabar el 
servici de «sonar lo caragol», ni de com. Pot haver-hi 
causes diverses. Pot ser que el sistema de campanes 
va funcionar millor a partir d’esta centúria; pot ser 
també que es deixara de regar a hores i punt. Algú 
argumenta que, com que el caragol era emprat per 
les quadrilles de «Miquelets», contràries al Borbó, 
fer «sonar lo caragol» esdevingué un acte subversiu 
i, per tant, va deixar d’utilitzar-se. Sabem que des de 
l’antigor s’havia fet servir per a cridar a les armes, 
avisar dels perills, donar ubicacions, etc. Hui  hem 
conegut una altra utilitat, senyalar l’hora per indicar 
el canvi en la possessió de l’aigua de regar. El sona-
dor se situava estratègicament a l’era determinada; 
des d’allí sentia el toc de la campana «senyalera»; i, 
tot seguit, havia de fer un buf per cada hora, i així 
escampava el senyal de l’hora per tot el terme. Ara 
ja sabem què, per què i com va ser això de «sonar 
lo caragol».
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El nostre poble ha sigut considerat, des del segle XIII 
i successivament, com a alqueria major, lloc, poble, 
universitat, vila, aldea, ajuntament i municipi. A con-
tinuació farem un recorregut històric breu a través 
dels diversos títols, tractaments, categories o noms 
genèrics que ha rebut Castelló.

ALQUERIA MAJOR
Des del segle XIII Castelló és el nom que rep una al-
queria situada prop de Xàtiva. La paraula alqueria pro-
cedix de l’àrab hispànic al-qarîya, ‘llogaret’, ‘mas’; en 
plural qurà. En època andalusí era una forma habitual 
d’assentament humà i una unitat d’explotació agrícola. 
Només a partir del segle XV s’usa amb el significat de 
casa de camp, sobretot a l’Horta de València. Després 
de la Conquista s’anomena alqueria el nucli de població 
mudèjar.1 Si la població era cristiana, s’anomenava lloc o 
alqueria major. Així, per exemple, Castelló, l’Olleria i Be-
nigànim, dins del terme de Xàtiva, eren llocs o alqueries 
majors. L’Ènova també era de població cristiana, però 
és definida com a alqueria menor. Així consta clara-
ment, per exemple, en un manual de consells de Xàtiva 
el 20 de desembre de 1378: «Salvu que no puxen ésser 
tatxades les persones del cors de les alqueries majors 
del terme de la dita ciutat, ço és, Castelló, l’alqueria ma-
nor d’Ènova e la Olleria e Benigànim».2

L’alqueria mudèjar no tenia terme pròpiament dit, sinó 
que el seu territori era el que cultivaven els seus habi-
tants. Encara que Castelló pròpiament no tenia terme, 
de vegades trobem l’expressió «terme de Castelló» en 
documents anteriors al privilegi de vila de 1587: «[...] 
sis fanecades de terra campa situades e posades en lo 
terme del present loch de Castelló en la partida del Al-
belló [...]».3 La configuració de l’actual terme municipal 
de Castelló comença l’any 1593 i acaba l’any 1843.4

Castelló, d'alqueria 
major a municipi

F. Xavier Martí i Juan

Durant l’Antic Règim la paraula terme «fa referència 
als confins o límits del territori que pertanyia a una 
ciutat vila, castell, etc.»,5 d’on es deduïx el significat de 
districte o demarcació inclosa en estos límits. Implica-
va jurisdicció, de manera que dir terme és dir «terme 
jurisdiccional». Cal distingir entre terme i territori. El 
terme el tenen les ciutats i viles amb jurisdicció supre-
ma. El territori, els llocs o universitats amb jurisdicció 
alfonsina.6 Castelló, des de 1250 i fins a l’any 1587, 
pertanyia al terme particular de Xàtiva, el justícia de 
la qual exercia la jurisdicció suprema. Estos conceptes 
de «jurisdicció suprema», «jurisdicció alfonsina», etc., 
desaparegueren amb les lleis liberals del segle XIX.7 
D’altra banda, com després vorem, en la legislació el 
concepte de «terme municipal» és de 1870.

LLOC DE CASTELLÓ, TERME DE XÀTIVA
En època foral s’anomena lloc la població de reialenc 
que no tenia els privilegis de la vila i de la ciutat. Un 
lloc no té independència administrativa ni jurisdicció 
plena; tampoc té terme propi. En època liberal i sota 
la forma castellana de lugar es diu de «las poblacio-
nes que sin ser ciudades ni villas, tienen ayuntamien-
to y gobierno municipal propio, término deslindado, 
etc., á diferencia de las aldeas ó lugares pedáneos, 
que hacen parte integrante de otra poblacion».8

En la concòrdia entre Pere Sanç II, senyor de Senye-
ra, Benimeixís i Alboi (1347-1362), i el Consell de 
Xàtiva de l’any 1358, Senyera, Benimeixís, Roseta i 
Sant Joan són considerades «alqueries» mentre que 
Castelló és «lloch de Castelló, terme de Xàtiva»:

«Ítem, dues alqueries contigües appellades Ce-
niera e Benimaxis, en la partida de Castelló, ço és, 
terres de rech e de secà, e olivars, segons afronta 
ab lo riu de Albayda e ab terres de l’alqueria de 
Roseta, e ab terres e possessions de persones 
del lloch de Castelló, terme de Xàtiva».9

1  Formada per musulmans que continuaren vivint ací després de la Conquista.
2  Editat per Alfred Boluda Perucho: Els manuals de consells medievals de Xàtiva (1376-1380), Diputació de València, Xàtiva 1999, p. 61.
3  1587, setembre 15. Arxiu Municipal de Castelló, Protocol de Josep Casanova, llibre 1806.
4  Vid. Francesc Torres Faus: Evolució del mapa municipal valencià, La Xara, Simat de Valldigna 1999, pp. 90-93 i 200ss.
5  Ibídem, p. 82.
6  És a dir, jurisdicció civil i criminal privada de la facultat d’imposar penes de mutilació o mort.
7  Vid. Francesc Torres Faus: «Geografia política i municipi: els termes generals com a forma d’organització del territori valencià», 

Cuadernos de Geografía, 63 (1998), Universitat de València, pp. 245-265.
8  Fermín Caballero: Manual geográfico-administrativo de la monarquía española, Imprenta de don Antonio Yenes, Madrid 1844, p. 325.
9  Editat per Abel Soler: Senyera: geografia, història, patrimoni, Ajuntament de Senyera 2007, p. 80.
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Esta expressió és prou habitual en la documentació 
medieval. De vegades s’empra la forma més simple 
de «lloc de Castelló de Xàtiva»: «Mossén Baltasar 
Bou, cavaller [...] procurador Joan Monfort, notari 
dix [...] un molí fariner e arrosser situat e posat en 
lo lloc de Castelló de Xàtiva [...]».10

POBLE DE CASTELLÓ
Durant l’època foral també s’empra de vegades el ter-
me més genèric de poble per a referir-se a Castelló. En 
un document xativí de 1549 llegim: «Licencia donada 
al comanador Bou per a traure la paret de la casa que 
aquell té en lo poble de Castelló, en lo carrer Major, 
al igual de la paret de l’ospital».11 Ací s’ha d’entendre 
poble com a sinònim de poblat i població.

UNIVERSITAT
En la visita pastoral de la Seu de València de 2 de maig 
de 1396 ja es parla de Castelló de Xàtiva com a uni-
versitat: «Habet in redditibus XXti libras regalium, quas 
solvit universitatis Castilionis Xative». La visita pastoral 
de 1401 confirma que Castelló tenia oficials propis i 
no delegats de Xàtiva. I així elegien, si més no, justícia 
i jurats. Així doncs, l’any 1401 Castelló de Xàtiva per 
ser lloc era poc més que un carrer de Xàtiva, però 

per ser universitat tenia una personalitat jurídica pròpia 
que, uns segles després, li servirà per a exigir l’autono-
mia municipal. L’any 1559 el síndic Casanova, en nom 
de la «universitat de Castelló», al·legarà davant de les 
autoritats de Xàtiva que des de temps immemorial els 
representants del lloc ja tenien potestat de convocar 
consell general i particular.12 L’any següent el mateix 
síndic sol·licita ferma de dret contra la ciutat de Xàtiva 
sobre potestat d’elegir oficials de la dita «universitat» 
i sobre l’exercici de jurisdicció del justícia de Castelló 
en totes les causes, llevat dels casos de sang.13 La Reial 
Audiència de València va sentenciar a favor de Castelló.

El concepte d’universitat s’ha d’entendre ací com a 
«Corporació rectora d’un conjunt de ciutadans, i espe-
cialment Corporació municipal» (DCVB). El seu signifi-
cat primer és «el comú» o «la comunitat». És un con-
cepte d’origen romà que ens fa pensar en un conjunt 
d’individus –per exemple, els veïns de Castelló– units 
per uns interessos comuns i que, per tant, formen una 
persona moral i jurídica. Fins a la segona meitat del se-
gle XVI el terme indica simplement una comunitat local 
a la qual se li reconeix una certa personalitat jurídica, 
però limitada; i s’aplica solament als llocs de reialenc 
com, per exemple, Castelló. La categoria municipal de-
nominada universitat, concedida mitjançant un privile-
gi reial, no es crea abans de 1570. A partir d’esta data 
s’anomena universitat el que abans era «lloc de per si», 
és a dir, un lloc amb jurisdicció alfonsina però subjec-
te a la jurisdicció suprema que exercia el municipi del 
qual depenia. La concessió més antiga que coneixem al 
Regne de València és la de 1574 al lloc d’Algemesí, al 
terme d’Alzira. Al terme de Xàtiva obtingué el privilegi 
el lloc de l’Olleria l’any 1583. El caràcter d’universitat es 
concedia per privilegi reial, però no va ser este el cas de 
Castelló i Benigànim, les quals obtingueren el privilegi 
de vila reial directament, sense haver de pagar el títol 
d’universitat. Esta categoria no existia a Castella ni en la 
resta de regnes de la Corona d’Aragó.14

La corporació municipal dels musulmans s’anomena-
va aljama; era una institució semblant  a la universitat 
dels cristians. En tingué l’efímera moreria de Caste-
lló que es trobava al Pedró.

VILA
En època medieval es concedix el títol de vila a alguns 
llocs de reialenc importants. A finals del segle XVI es 
multipliquen les concessions per dos raons: per sa-
tisfer les demandes d’autonomia municipal d’algunes 
comunitats locals i per les penúries econòmiques de 
la hisenda reial. Tant el privilegi d’universitat com el de 

10  1527. Arxiu del Regne de València, Clergat 1894, fol. 69 vº.
11  Editat per Vicent Terol i Reig: Índex general de consells i actes de l’Arxiu Municipal de Xàtiva (1500-1550), Universitat de València, 2006, p. 252.
12  José Martí Soro: Historia de Villanueva de Castellón, 1987, pp. 91s.
13  Ibídem, pp. 197-199.
14 Vid. David Bernabé Gil: «Universidades y villas. Notas sobre el proceso de segregación municipal en el realengo valenciano (siglos 

XVI y XVII)», Revista de Historia Moderna, 6-7 (1988), Universidad de Alicante, pp. 11-38.

// Mapa de les alqueries del terme particular de Xàtiva //



// 43 //

vila podia costar entre 4.000 i 8.000 lliures. Les pri-
meres viles creades durant este període al Regne de 
València obtingueren, entre altres coses, representa-
ció i vot en Corts (Carcaixent, l’Olleria, Castelló, Be-
nigànim i La Yesa), però les creades a partir de 1604, ja 
no.15 Ja sabeu que Castelló va obtindre el privilegi de 
vila reial el 3 d’octubre de 1587.

Amb el règim liberal el títol de vila esdevé purament 
honorífic: «Los títulos de villazgo, comprados por 
buenas sumas y servicios, han perdido la fuerza de 
sus pomposas cláusulas de mero y misto imperio, juris-
diccion alta y baja, carcel, horca, cuchillo, cepo, argolla y 
picota, quedándose reducidos á títulos de puro ho-
nor».16 Tradicionalment els ajuntaments de les viles 
reben el tractament d’il· lustres o molt il· lustres.

ALDEA DE CARCAGENTE
La paraula aldea procedix de l’àrab al-dái’a, ‘camp, 
poblet’. Este concepte era desconegut entre nosal-
tres fins al segle XVIII. El terme apareix en els grans 
clàssics de la nostra literatura dels segles XIII, XIV i 
XV, però s’aplica a pobles de llengua no catalana (vid. 
DCVB). Ja hem vist que els nuclis sense jurisdicció 
pròpia, els anomenàvem lloc o alqueria. Amb la in-

troducció del castellà es va unificar sota esta deno-
minació el lloc i l’alqueria, o el que en altres llengües 
s’anomenava caserío, partida, cuadra, borda, braña, etc. 
Castelló perd el privilegi de vila reial i rep el tracta-
ment d’aldea perquè durant la Guerra de Successió 
va prendre partit per l’arxiduc Carles, igual que Xà-
tiva. El 30 d’agost de 1708 Felip V decreta que «Cas-
tellón de Xátiva sea aldea de la villa de Carcagente, 
en atención a la fidelidad de esta». El Borbó, a més 
a més, va introduir canvis substanciosos en l’orga-
nització territorial del Regne de València. Castelló 
va formar part fins a l’any 1833 del corregimiento o 
partit de Xàtiva (o San Felipe). El següent fragment 
d’un document de l’Arxiu Històric Nacional explica 
de forma clara i sintètica les causes per què Castelló 
va ser castigada de manera tan dura:

«Podrá agregarse a este Corregimiento de Játiva 
la villa de Cullera y Castellón de Játiva, porque 
si bien antes era esta Villa, fue la primera que en 
aquél tiempo proclamó al Archiduque y estuvo a 
la protección de D. Juan de Tárrega y otros rebel-
des, cometiendo muchos delitos contra los bue-
nos vasallos, haciendo alarde de su infidelidad y 
así parece justo sean tratados como aldea […]»17

15  Ibídem.
16 Fermín Caballero, op. cit., pp. 461s.
17 Informe del Capitán General y Audiencia de Valencia sobre plano de Corregimientos y salario de corregidores y alcaldes mayores (ca. 1722). 

AHN, Consejos, LG-17.984. Citat en Isaïes Blesa i Duet: Un nuevo municipio para una nueva monarquía: oligarquías y poder local. Xàtiva, 
1707-1808, Universitat de València 2005, p. 49.

// Sala de plens de l’antic ajuntament de Castelló. Es trobava al cantó del carrer Major amb la plaça de l’Om, ara seu del Jutjat. //
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Castelló va recuperar el privilegi de vila reial el 20 
d’agost de 1735, però amb la Nova Planta també ha-
via canviat el sistema d’organització municipal.

AJUNTAMENT
Durant l’època foral 
la corporació que 
governava Castelló es 
componia del justícia, 
els jurats, el mostas-
saf, el consell particu-
lar i el consell general. 
José Martí Soro ens 
va explicar en el seu 
moment que ja a par-
tir del 29 de novem-
bre de 1707 la corpo-
ració local s’anomena 
ayuntamiento, una 
institució originària 
de Castella; i les ses-
sions i el document 
on resten plasmades: 
acuerdo; tot seguint el 

model castellà. A partir del 26 d’agost de 1814 els acuer-
dos s’anomenen actas.18 D’altra banda, l’alcalde substituí 
el justícia; i els regidors, els jurats.

En el cens de Floridablanca (1789) els pobles valencians 
són definits com a ciutat, vila, lloc, aldea o raval. «Villa-
nueva de Castellón, ó Castellón de San Felipe” rep la 
consideració de «Villa Realenga». El castellonenc Vicent 
Ignasi Franco només distingix poble, aldea i despoblat.19 
I «Castellón de Vilanueva» és considerat “pueblo”.

Els nomenclàtors oficials des de 1858 classifiquen els 
municipis en ciutats, viles i llocs, encara que aleshores 
ja eren només títols d’honor; i les entitats de població 
menor solen ser aldea o caserío, però també reben al-
tres noms diversos i variats, segons la tradició pròpia 
de cada regió. L’any 1858 a la província de València hi 
ha, a banda d’aldees i caserius, alqueries, parròquies, 
cases i despoblats. En el nomenclàtor de 1940 les clas-
ses d’entitats menors augmenten considerablement: 
barri, estació, casa de labor, corral, ermita, molí, etc.

AJUNTAMENT I MUNICIPI
La Constitució de 1812 es limitava a dir que cada 
poble havia de tindre el seu Ajuntament, sense fer 
referència al territori i a la població. Segons Fermín 
Caballero20 ayuntamientos són les corporacions muni-
cipals «encargadas del gobierno interior de los pue-
blos», però ayuntamiento és també «el territorio que 

18 José Martí Soro: op. cit., p. 557.
19  Vicente Ignacio Franco: Noticia de la actual población del Reyno de Valencia, Oficina del Diario, València 1804.
20  Op. cit., p. 58.
21  Diccionario de la Administración Española, peninsular y ultramarina, t. V, Madrid 18682, p. 442.

// Portada del llibre de Vicent 
Ignasi Franco: Noticia de la actual 
población del Reyno de Valencia.. //

// Segell oficial amb la 
llegenda: “Ayuntamiento de 
Villanueva de Castellón”. //

constituye un término municipal, jurisdiccional ó al-
cabalatorio, y la casa de villa ó consistorial donde el 
cuerpo se reune». Ayuntamiento i municipio s’empren 
com a sinònims quan fan referència al territori. Enca-
ra en 1868 Marcelo Martínez Alcubilla definix munici-
pio com la «sección de territorio perteneciente á un 
Ayuntamiento».21

Pel que fa al concepte de «terme municipal» cal dir 
que la Ley de Organización y Administración municipal de 
5 de juliol de 1856 i la llei municipal de 21 d’octubre de 
1868 parlen encara de «distrito municipal»: «Es distrito 
municipal de un pueblo, su término jurisdiccional» (art. 
1). El «terme municipal», segons la llei municipal de 28 
d’agost de 1870 és «el territorio á que se extiende la 
acción administrativa de un Ayuntamiento» (art. 2).

Per tant, fins a la llei municipal de 20 d’agost de 1870 
el municipi a Espanya no es definix amb les seues 
tres característiques essencials: territori, població i 
organització. En l’article 1 es diu que ayuntamiento és 
la representació legal del municipio i, per tant, es dis-
tingix clarament per primera vegada en la legislació 
espanyola el primer del segon. La llei de 2 d’octubre 
de 1877 definix municipio com «la asociación legal de 
todas las personas que residen en un término muni-
cipal» (art. 1). L’ajuntament, per tant, és la corporació 
composta per alcalde, tinent o tinents d’alcalde i re-
gidors; els habitants són la població –en documents 
medievals es deia sempre «veïns i habitadors»; i el 
territori és el terme municipal. I les tres coses són 
els elements essencials d’un municipi.

El govern i l’administració local no han variat subs-
tancialment des de 1870. Castelló, per tant, és un 
municipi que rep el títol d’honor de vila; un títol que 
van aconseguir amb gran esforç en 1587 els pro-
homs d’un lloc o alqueria major del terme particular 
de Xàtiva que, si més no des del segle XV, era con-
siderada ja universitat; una vila, que per haver pres 
partit contra el Borbó, va 
perdre els privilegis reials 
i va ser reduïda a aldea en 
1708; una aldea que va re-
cuperar, gràcies a uns altres 
prohoms no menys esfor-
çats, el privilegi de vila reial 
en 1735, i que ja en època 
liberal esdevé un municipi 
amb ajuntament, població i 
terme –un terme, per cert, 
que s’acabà de configurar 
en 1843.
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Entre els anys 1934 i 1935, durant el període de la 
Segona República, va tindre lloc una interessant ex-
periència escolar que m’agradaria comentar-los amb 
detall en el present article. Esta experiència va ser 
un intercanvi que va promoure i va fomentar les re-
lacions d’amistat i fraternitat entre els xiquets de les 
escoles públiques de Castelló i d’Énguera.

L’arribada de la República va suposar, sobretot du-
rant el període que els historiadors anomenen Bien-
ni Reformador (1931-33), una gran revolució que va 
millorar considerablement la situació deplorable que 
l’escola pública venia arrossegant des de molts anys 
enrere. La nova política educativa republicana, amb 
les aportacions procedents de la Institución Libre de 
Enseñanza i del PSOE, va intentar consolidar un mo-
del educatiu destinat a formar ciutadans demòcrates 
que foren capaços de construir i mantindre una so-
cietat més justa i solidària. El Ministeri d’Instrucció 
Pública, dirigit en un primer moment per Marceli-
no Domingo, substituït  poc després per Fernando 
de los Ríos Urruti, i amb el valencià Rodolfo Llopis 
Ferrándiz com a Director General de Primer Ense-
nyament, es va posar ràpidament a treballar per es-
menar l’herència rebuda.

Per a resoldre el problema de la manca d’escoles 
públiques i la massificació d’alumnes en les classes, la 
Direcció General de Primer Ensenyament va redac-
tar un ambiciós pla d’actuació que preveia la creació, 
en cinc anys, de 27.000 noves escoles que pal·liaren 
este greu problema. A Castelló, per exemple, durant 
estos anys, es van crear 10 noves escoles públiques. 
Però esta reforma escolar que proposava la Repú-
blica necessitava mestres capacitats per a dur-la en-
davant. Com deia Rodolfo Llopis, «el maestro es el 
alma de la escuela». I afegia: «Sin buenos maestros 
todo lo que se haga en beneficio de la escuela resul-
tará estéril». Per este motiu van reformar els estudis 
de magisteri vigents, van exigir el títol de Batxillerat 
per a poder estudiar la carrera, van facilitar als mes-
tres la seua actualització pedagògica amb una sèrie 
d’iniciatives innovadores com les escoles d’estiu, les 

Castelló i Enguera
dos pobles agermanats per l'escola

Ramon Vicent i Isern

setmanes pedagògiques i els centres de col·labora-
ció i, a més a més, van dignificar econòmicament la 
professió. Els nous dirigents republicans opinaven 
que no podia confiar-se la formació dels futurs ciuta-
dans a unes persones que vivien en la més trista de 
les penúries i, per tant, calia garantir-los un mitjà de 
subsistència que fora digne i estable.

Un altre dels aspectes que volem mencionar va ser 
l’esforç que van fer per omplir de vida l’escola, un 
desig -vitalitzar l’escola- expressat repetidament pels 
pedagogs republicans. Deia el decret de 28 d’agost 
de 1931:

«La escuela ha de cumplir una amplia función 
social. No ha de ser, como ha sido tanto tiem-
po, la vieja sala de clase donde se congregan 
maestros y alumnos durante varias horas al 
día sin contacto alguno con la vida. Ha de ser 
otra cosa. Hay que vitalizar la escuela. Hay que 
llevar la vida a la escuela y llevar la escuela allí 
donde la vida esté. La escuela no será verda-
dera escuela mientras no viva en íntimo con-
tacto con la realidad todos aquellos valores 
educativos que la escuela apetece y necesita”.1

Un exemple del que pretenien que fora l’escola i els 
seus mestres el tenim en don Gregorio, el mestre 
protagonista de la commovedora pel·lícula La lengua 
de las mariposas, de José Luis Cuerda.

LA PRIMERA VISITA (MAIG-JUNY)
En el seu intent de vitalitzar l’escola pública, el 24 
d’octubre de 1933, el Consell Local de Primer En-
senyament (CLPE) de Castelló va estudiar la possi-
bilitat d’organitzar un intercanvi escolar amb els xi-
quets de les escoles públiques d’altres localitats i va 
nomenar el mestre Benito Santaya perquè realitzara 
les gestions necessàries per a dur-lo endavant. Beni-
to Santaya va mantindre contacte amb representants 
de les localitats d’Higueruela (Albacete), Montserrat 
i Énguera i, finalment, va arribar a un acord amb 
l’Ajuntament enguerí per a fer l’intercanvi escolar. 

1  R. Llopis: La revolución en la escuela: dos años en la Dirección General de Primera Enseñanza, M. Aguilar, Madrid 1933, p. 224.
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El seu inici es va fixar per al dia 15 d’abril. L’alcalde 
de Castelló, Rafael Ferri, amb gran satisfacció, va in-
formar el veïnat de l’acord a què havien arribat amb 
una nota breu publicada en les pàgines del periòdic 
local Cultura: 

«El día 15 del actual, alrededor de las nueve 
de la mañana, llegaran a esta villa un grupo de 
niños de las Escuelas Nacionales de Enguera y 
con ellos una representación de las Autorida-
des y del Magisterio Nacional de aquella po-
blación. El objeto de esta visita es llevar a efec-
to el intercambio escolar proyectado por el 
CLPE de esta villa. Dichos niños, como sabéis, 
van a ser nuestros huéspedes por unos días. 
Los pueblos modernos que han de inspirar 
todos sus actos en el amor universal, aconse-
jan estas corrientes de fraternidad que obligan 
a los hombres a una mutua correspondencia 
espiritual. Las futuras generaciones han de es-
tar compuestas por hombres libres sin necias 
preocupaciones, pero con un ideal común: el 
amor entre todos los humanos.
Comienza, pues, esta obra. Los niños de En-
guera son ya nuestros hermanos, nuestros 

niños; nuestros hogares son sus hogares; una 
mutua compenetración entre todas las almas 
infantiles será base sólida para un porvenir de 
paz y prosperidad.
Esta Alcaldía, que conoce como nadie los sen-
timientos y virtudes que adornan el vecinda-
rio de Villanueva de Castellón, se complace en 
invitarle para que acuda en dicho día y hora 
frente al Asilo de Santo Domingo, a recibir a 
los enguerinos, al propio tiempo que recomi-
enda, aunque lo considera innecesario, que 
mientras dichos invitados estén en esta villa, 
cada vecino sea como un padre o una madre 
para atender, solícitos, las necesidades de los 
pequeños que nos subyugan y nos fascinan 
con sus risas y con sus travesuras.
¡Ciudadanos! Por la cultura, por España, por 
la República.
4 abril 1934. El Alcalde Rafael Ferri.
La Alcaldía, en nombre de este pueblo, ha invi-
tado al vecindario de Enguera para que acuda 
a este pueblo, donde se les recibirá como lo 
que son: como hermanos».2

Uns mesos abans, el mestre Miguel Palop explicava 
a la població, des d’esta mateixa publicació, el que 
significava realitzar esta classe de projectes:

«[...] en el sentido amplio, es transformar la 
pluralidad de escuelas, en una escuela que 
tiene por local el mundo. Más concretamen-
te, es llevar los niños de una localidad a otra, 
y los de ésta a la primera sin que dejen de 
asistir a las Escuelas Nacionales para aprove-
char los infinitos intereses que este cambio 
de ambiente despierta en los niños, sin olvidar 
los beneficios físicos que el cambio de aires y 
aguas reporta.
El intercambio estrecha los lazos de amistad 
entre los niños de una población que se des-
plazan a otra, hace vivir en intima camaradería 
a los de las poblaciones que relaciona ten-
diendo entre ambos la fraternidad; coadyuva 
al conocimiento de sus semejantes, haciéndo-
les salir de sí mismos para vivir la vida de los 
otros y conocer sus necesidades base de la 
paz social; presta una vitalidad inusitada a la 
escuela, provocando la correspondencia inte-
rescolar, el conocimiento del medio geográ-
fico e histórico y en general ensanchando la 
vida de relación». 3 

Per fi, el diumenge 20 de maig de 1934, i no el 15 
d’abril com s’havia acordat en un principi, a les set 
de la vesprada, arribava a Castelló un autobús pro-

2  Cultura, 28 (8 abril 1934), p. 2.
3  Cultura, 20 (17 desembre 1933), p. 4
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cedent d’Énguera amb 17 xiquets i 3 xiquetes d’en-
tre 7 i 13 anys als quals acompanyaven representants 
de l’Ajuntament, Consell Local presidit pel mestre 
Salvador Perales i pares. L’expedició va ser rebuda 
calorosament per les autoritats locals, mestres del 
CLPE, xiquets, pares i per la banda Lira Castellonera, 
que la va acompanyar al saló d’actes de l’Ajuntament 
on, després dels discursos protocol·laris, es va pro-
cedir a repartir els xiquets entre les famílies caste-
llonenques que ho havien sol·licitat.

Durant els 15 dies que van passar a Castelló, els 
xiquets enguerins van anar a classe juntament amb 
els seus nous companys. A més a més, el CLPE va 
programar per a ells diverses excursions, com les 
que van realitzar a la confluència dels rius Albaida 
i Xúquer, al balneari de Santa Anna, al paratge na-
tural de la Font Amarga i a la fàbrica de paper «El 
Canyar». A més a més el dia 24 es desplaçaren a la 
Pobla Llarga, on visitaren un molí d’arròs, tres magat-
zems de taronja «donde los niños, invitados por sus 
respectivos dueños, cogieron naranjas a discreción», 
l’estació del ferrocarril i la casa de la Democràcia; 
i posteriorment, el dia 31, anaren en tren a visitar 
el Parc Escolar de Carlet.4 També van tindre temps 
per a disputar un partit de futbol entre els xiquets 
d’ambdues localitats, que va acabar amb la victòria 
dels de Castelló per 4 a 0.

El 3 de juny els visitants enguerins tornaren al seu 
poble i una setmana més tard va començar la segona 
fase de l’intercanvi amb l’eixida de Castelló cap a 
Énguera de 21 xiquets i 11 xiquetes que van anar 
acompanyats per pares, mestres i autoritats. Tots ells, 
com va ocórrer en la visita d’anada, van ser rebuts  
amb molt d’entusiasme per tota la població engueri-
na, com llegim en Cultura:

«[...] llegamos a la entrada de Enguera. Las au-
toridades de aquel pueblo hermano y muchas 
representaciones quisieron adelantarse a dar 
la bienvenida y bajaron hasta el merendero La 
Oliveta. Allí descendieron las personas mayo-
res y fueron a pie hasta la entrada de la villa, 
escoltando a los niños que siguieron en auto el 
ascenso al punto donde aguardaban los niños y 
niñas de las Escuelas en correcta formación, re-
presentaciones de las Sociedades, fuerzas vivas, 
todo Enguera presidido por sus autoridades. Al 
descender del coche se soltaron multitud de 
palomas; la música amenizó el acto; el pueblo 

aplaudió frenético de entusiasmo; los niños de 
Villanueva fueron obsequiados por sus compa-
ñeritos con sendos ramos de flores y paquetes 
de caramelos; se soltaron diez palomas mensa-
jeras, que facilitó don Luis Bordás, las que lleva-
ron el parte de llegada y se formó la comitiva. El 
desfile hasta la Casa Ayuntamiento fue una inin-
terrumpida manifestación de simpatía; aplau-
sos por doquier; banderas en las Sociedades, 
establecimientos oficiales, entidades bancarias; 
vivas a ambas villas; entusiasmo grandioso...»5

I ja a l’Ajuntament, després dels ineludibles parla-
ments protocol·laris, es va procedir al lliurament 
dels xiquets castellonencs a les famílies enguerines. 
Eixa mateixa vesprada, la comitiva es va traslladar a 
l’entrada de la població per a rebre una expedició 
ciclista que havia eixit de Castelló, al davant de la 
qual anava el nostre campió Antoni Escuriet. Com va 
ocórrer en la visita d’anada, durant els 15 dies que 
van romandre a Énguera, els xiquets castellonencs 

4 Els xiquets castellonencs que participaren en l’intercanvi i que viatjaren a Carlet foren: Angelita Santaya Aleixandre, Orfelina Viña 
Cabañas, Josefina Hurtado Pavía, Vicente Gandía Gomar, Emilio Candel Chafes, Antonio Puertos Martorell, Rogelio Vidal Soler, Manuel 
Navarro Peris, José Puertos Moscardó, José Muñoz Aranda, Antonio Climent Amorós, José Estrela Llopis, Salvador Vidal Company, 
Bautista Esterelles Pla, Elías Caldés González, José Amorós Castañeda, Vicente Mayor García, Manuel Gascó Micó, Antonio Morrió 
Escrivá i Vicente Company Fayos.

5 Cultura, 33 (17  junio 1934), p. 1.
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acudiren a l’escola amb els seus companys enguerins 
i visitaren alguns llocs interessants de la població, 
com la fàbrica de teixits de llana del senyor Piqueras, 
l’explotació agrícola del senyor Jaime Gómez i una 
fàbrica d’oli; també realitzaren excursions al castell, 
al pou d’Albalat que subministrava l’aigua potable a la 
població, al riu Sellent, a la Serra d’Énguera i al poble 
d’Anna. Acabada esta positiva i enriquidora experi-
ència, l’alcalde de Castelló senyor Ferri escrivia:

«No dejéis nunca ni en ningún momento de cor-
responder a vuestros hermanos, los enguerinos. 
Enguera y Villanueva de Castellón han quedado 
unidos por lazos espirituales, pero tan firmes, que 
hemos de considerarles como un mismo pueblo».6

LA COLÒNIA ESCOLAR DE 1934 
(JULIOL-AGOST)
La convivència entre els xiquets de Castelló i Énguera 
va continuar durant eixe mateix estiu, ja que el CLPE 
castellonenc va voler que els xiquets enguerins parti-
ciparen també de la colònia escolar que anaven a rea-
litzar, per segon any consecutiu, a la localitat alacantina 
de Benidorm. Les colònies escolars acomplien la tasca 
social, higiènica i pedagògica que l’escola republicana 
s’havia marcat com a objectiu. Socialment i higiènica-
ment les colònies comportaven que els xiquets de les 
classes més pobres de la societat tingueren uns dies 
de vacances en llocs agradables i amb una alimentació 
abundant. Pedagògicament les colònies no eren més 
que una escola a l’aire lliure on tenien lloc activitats 
artístiques, esportives, excursions, visites culturals..., i 

on el contacte entre mestres i alumnes era més di-
recte i profund. Amb estes paraules explicaven els en-
guerins l’inici de la colònia escolar: 

«Enguera, que late al unísono en lo que a la in-
fancia se refiere, ha visto con simpatía un inter-
cambio escolar con Villanueva de Castellón, lo 
ha apoyado y resuelto hasta con magnificencia, 
mas no quiere hacer punto final en su marcha 
pro infancia, quiere también su Colonia escolar, 
desea que sus niños reciban el benéfico influjo 
de la brisa marina, que sus espíritus despierten 
ante la visión de lo desconocido y que sus cuer-
pos se robustezcan curtiendo su piel al percibir 
las caricias del sol en pleno Mediterráneo.
A tal efecto el día 22 del mes en curso, y en 
combinación con la Colonia ya establecida en 
Villanueva de Castellón, gracias a su generoso 
y leal ofrecimiento, saldrán para la playa del 
pintoresco pueblo de Benidorm (Alicante) 20 
niños de ambos sexos, distribuidos en dos tur-
nos, acompañados de algunos de sus maestros.
[...] Que les sea agradable y provechosa la 
estancia en tan hermosa playa alicantina, que 
cuando vuelvan los colonos a sus hogares les 
veamos con la sonrisa y bullicio del que ha ob-
tenido un beneficio y demuestra su agradecimi-
ento a sus benefactores».7

Aquell any, el CLPE es va veure en la necessitat de 
dividir l’expedició en dos torns, ja que entre els 
xiquets d’Énguera i els de Castelló elegits per a la 

6 Cultura, 33 (17  junio 1934), p. 2.
7 “Notas regionales: Enguera. Colonias Escolares”, Las Provincias, (15 juliol 1934), p. 7.
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colònia sumaven quasi un centenar i a Benidorm 
només disposaven de 50 llits que havien deixat allí 
l’estiu anterior. El primer torn va eixir el diumenge 
22 de juliol i el segon vint dies després, el diumenge 
12 d’agost. Durant la seua estada a la ciutat alacan-
tina els escolars van rebre classes a l’aire lliure dels 
seus mestres, van realitzar excursions i van gaudir de 
banys a la platja i d’una alimentació sana i equilibrada.

LA SEGONA VISITA (JUNY-JULIOL 1935) 
Gràcies a l’èxit que va tindre l’intercanvi escolar de 
1934, el CLPE castellonenc va decidir repetir-lo de 
nou l’any següent. El 24 de maig de 1935, el secreta-
ri de l’Ajuntament de Castelló i president del CLPE 
Eulogio Puig Usina, va enviar una carta al seu col·lega 
d’Énguera Alberto Lozano en què l’instava a començar 
els preparatius per a un nou intercanvi i aprofitava per 
preguntar-li si era possible l’establiment d’una colònia 
escolar en eixe poble per als xiquets castellonencs:

«Sr. D. Alberto Lozano. Enguera.
Mi estimado amigo y compañero: Adjunto te 
mando documentación para el Alcalde y pre-
sidente del Consejo Local de esa con el fin 
de que si lo entendéis oportuno empecemos 
nuestras relaciones con el fin de organizar por 
de pronto un intercambio escolar lo mismo 
que el año anterior y aun si queréis con menos 
pompa y algazara. También nos interesa nos di-
gáis si es posible establecer una Colonia Esco-
lar de monte en la casa del Ingeniero Forestal y 
si para ello buscáis vosotros la conformidad o 

la buscamos nosotros. En caso afirmativo sería 
conveniente que vosotros preparaseis en dicha 
casa el número de camas con todo el equipo 
necesario de colchonetas etc. que quepan en 
dicho local y nosotros facilitaríamos a ese con-
sejo un número igual de camas con todo el 
equipamiento necesario en Benidorm.
Espero que vayáis tratando de este asunto 
y me escribas diciendo lo que acuerde ese 
Consejo Local. Salud te desea tu amigo Puig 
Usina».8

Poc després, el Sr. Lozano li va remetre la carta següent: 

«Sr. Presidente del Consejo Local de Villanue-
va de Castellón:
En contestación a su atenta comunicación de 
fecha 24 del pasado mes, invitando a realizar 
el intercambio escolar entre esa villa y esta 
población, tengo la satisfacción de comunicar-
le que se han acoplado y reunido el número 
de niños y niñas que lo van a verificar, habien-
do acordado sea el domingo próximo día 9 la 
marcha a esa. Enguera 5 de Junio de 1935».9

Efectivament, el 9 de juny arribaren a Castelló 13 
xiquetes i 19 xiquets de les escoles nacionals d’Én-
guera acompanyats pels mestres Salvador Perales i 
Desamparados Serín, que van ser rebuts, com l’any 
anterior, pels xiquets de les escoles, mestres, mem-
bres del CLPE i autoritats. Els escolars enguerins 
van romandre al nostre poble fins al dia 23, data en 

8 Colònia escolar 1935, Arxiu Municipal de Castelló (AMC), sign. 1509/19. 
9  Correspondència 1935-1936, AMC, sign. 1509/24.
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què efectuaren el viatge de retorn, però esta vegada 
acompanyats en l’autobús pels escolars castellonencs 
que iniciaven la segona fase de l’intercanvi. Aquell any, 
durant la seua estada a Énguera, els xiquets del nos-
tre poble visitaren la Font de Lucena, les fàbriques 
de teixits de la Sociedad Vapor San Jaime i la dels 
senyors. Piqueras i Marín. També tingueren temps de 
gaudir dels paratges muntanyosos de la Mota i del 
castell i de fer una excursió a Xàtiva, on visitaren la 
Col·legiata, el Museu Municipal, el castell i els estudis 
de Ràdio Xàtiva.

Però malauradament, acabat l’intercanvi, els xiquets 
enguerins no pogueren realitzar la colònia escolar a 
Benidorm prevista per a eixe mateix estiu de 1935. El 
motiu va ser que l’11 de juliol l’alcalde de Castelló va 
enviar una carta al seu homòleg de Benidorm en què 
li anunciava la intenció d’organitzar una nova colònia 
en eixe poble que anava a estar dividida, com l’any an-
terior, en dos torns: el primer, amb colons de Castelló, 
ja que el CLPE només havia pogut recaptar diners per 
a dur a 48 xiquets; i el segon, amb colons d’Énguera. 

Però des de l’Ajuntament benidormer li contestaren 
que tenien prevista la construcció imminent d’un 
Grup Escolar a l’edifici on s’allotjava la colònia i que 
no podien assegurar la disponibilitat de l’edifici per 
a la colònia d’Énguera. A més a més, els animaven a 
endur-se tot el material, llits i parament que tenien a 
l’edifici. Davant d’esta situació, el secretari de l’Ajunta-
ment Eulogio Puig Usina va escriure una nova carta al 
seu company de faena d’Énguera en què li aconsellava 
que no realitzaren el viatge a Benidorm:

«Mi querido amigo y compañero: el día 11 del 
actual  escribimos al Alcalde y Secretario de 
Benidorm diciéndoles que a fines de mes iría 
la colonia como el año anterior y al propio 
tiempo pedíamos autorización para que el 
segundo turno fuese ocupado por niños de 
la Escuelas de Enguera puesto que nosotros 
no tendríamos más que un turno. A ello se 
nos ha contestado con una carta del alcalde 
de allá que te la remito para que la veáis. De 
ella se deduce que las cosas han cambiado por 
completo, pues no solo vosotros sino también 
nosotros  estamos en mala situación. Nada 
tiene de extraño si observamos que el alcal-
de anterior no es el mismo que contesta esta 
carta y a lo mejor pudiera ser que este tenga 
criterio distinto a aquel con respecto a estas 
cuestiones de enseñanza. De todos modos mi 
opinión clara y sincera es que no debéis ir a 
Benidorm en estas condiciones y nosotros en 
cuanto terminemos nuestra misión allá nos 
vendremos con todo el mueblaje. Si hubiéra-
mos podido conseguir lo de las montañas de 
esa desde ahora te digo que desistíamos tam-
bién de ir a Benidorm.
Con recuerdo a tu señora salud te desea tu 
amigo  Puig Usina».10

A l’any següent esta preciosa experiència de l’inter-
canvi i de les colònies escolars no va tindre conti-
nuïtat a causa de l’inici de la guerra civil, però  les 
relacions d’amistat i fraternitat entre els xiquets de 
Castelló i Énguera van continuar durant molt de 
temps. Ho vaig poder comprovar personalment fa 
uns anys, quan en una entrevista a un veí del poble 
que de menut havia participat en l’intercanvi, em va 
comentar, amb l’alegria reflectida en el seu rostre, 
que encara anava periòdicament a visitar al seu «ger-
mà» enguerí. Una relació bonica que iniciaren en la 
infantesa gràcies a este projecte de l’escola republi-
cana i que va durar tota una vida.

10 Colònia escolar 1935, AMC, sign. 1509/19.
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Els noms populars
de la rata penada

Josep Mena

És curiós assabentar-se que un dels símbols més 
representatius i significatius del nostre territori és, 
alhora, el més desconegut pels valencians. Parlem de 
la rata penà (rata penada). Amb este nom es coneix 
al nostre poble, i també és el més comú i popular 
al País Valencià. L’adjectiu “penada” ve del llatí pena-
tus,-a,-um, i vol dir que té ales.

En el llibre de Festes Majors de 2014 ja vaig parlar 
sobre este mamífer, l’únic representant d’este ordre 
que és capaç de volar, gràcies a unes ales formades 
per una membrana cutània sostinguda per uns dits 
extraordinàriament allargats. Viu a les coves, als cle-
vills de les cases i als penya-segats, i ix a l’hora cre-
puscular a caçar els insectes de què s’alimenta. En 
aquella ocasió em vaig centrar sobretot en els mites 
i supersticions que envolten esta espècie.

Si la rata penada és el símbol de la identitat valenci-
ana, els valencians no tenim una única identitat, sinó 
fins a 33 distintes, tantes com espècies de quiròp-
ters existixen al País Valencià. No obstant això, i en-
cara que els experts no es posen d’acord, la rata 
penada que corona la Senyera, traslladada més tard 
als escuts del Llevant UE i del València CF, té tota la 
pinta de ser una rata penada de cua llarga –una de 
les més comunes al territori valencià– o, com soste-
nen alguns experts en heràldica, ni tan sols seria un 
quiròpter, malgrat la tradició, sinó un dragó vingut a 
menys i representat amb el que els orfebres tenien 
més a la vista: la rata penada.

Els biòlegs distingixen cadascuna d’estes 33 espècies 
diferents i, és clar, totes tenen el seu nom. Ara bé, 
la gent comuna no pot distingir ni entrar en detalls 
tan minuciosos, i sol emprar un sol nom per a totes. 
Genèricament les anomenen rata penà. A Catalunya 
el nom més generalitzat pren la forma masculina rat 
penat, i també en alguns llocs valencians. Però no 
sempre es així: hi ha certs llocs o comarques va-
lencianes que, encara que coneixen el nom de rata 
penà, solen utilitzar altres variants, totes elles molt 
curioses i sorprenents.

«El vespertilio o murciélago –rat-penat en catalán literario–, el mamífero volador –Vespertilio murinus 
L. y otras especies de vespertiliónidos–, es en todas partes considerado pájaro de mal agüero, ya que 
otros quirópteros son vampiros. Goza, sin embargo, del aprecio de los valencianos, puesto que es un 
animal heráldico, que figura en la cima de la corona del escudo de la ciudad de Valencia.
Los intelectuales valencianistas de la “Renaixença” lo tomaron como insignia, y dieron el nombre de “Lo 
Rat-Penat” a la “Societat d’amadors de les glòries valencianes” que fundaron en 1887 con gran éxito 
literario. Parece ser, no obstante, que históricamente el murciélago es sólo una deformación producida 
en el siglo XVI, del grifo o “drac alat” que, desde el siglo XIV, ornaba la cimera o yelmo del escudo de 
los Reyes de Aragón, Valencia y Mallorca, y Condes de Barcelona y Urgel. Ese “rat-penat” lo ha usado 
también el Consejo de Ciento de Barcelona y lo lleva aún el escudo de Palma de Mallorca».

(SanchiS Guarner, Manuel (1956): «Los nombres del murciélago en el dominio catalán», Revista de Filologia Es-
pañola, vol. XL núm ¼, p. 91).
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El meu interés per la nomenclatura dels quiròpters 
als territoris valencians, va nàixer arran d’una con-
versa amb el meu amic Tono d’Ontinyent. Un dia jo 
li ensenyava pel mòbil una fotografia, ell es va quedar 
mirant-la i en un segon va exclamar: “Ui, això és un 
almorsígol!” (Pronunciat amb “s” sonora). També he 
escoltat les variants: ammorsígol, amorsígol i esmorsí-
gol. És una paraula composta que deriva del llatí mus,-
ris, que significa «ratolí», amb l’adjectiu caeculus, di-
minutiu de caecus,-a,-um, que significa «cec». Per tant, 
amorsígol significa literalment «ratolí ceguet» o «ra-
teta cega». La cara se’m va quedar com un quadre, 
i a partir d’eixe moment vaig començar a investigar 
sobre el tema, preguntant allà per on anava.

Així, per exemple, llegim en El tio del Canadà (1970; 
ed. 1994, p. 121), de Josep Maria Ortolà, autor tea-
tral arrelat a Ontinyent: «ELISETA. Sólo despierta de 
noche./ GOSTINO. (Apart) Com els morsígols».

Una altra denominació amb què em vaig topar va ser 
la de ratot. Així anomenen els del poble veí de l’Énova 
una classe de rata penada més gran, que podria ser 
la rata penada d’horta. Per a les altres espècies més 
menudes (les del gènere Pipistrellus sp), els veïns d’es-
te poble empren també el nom de rata penà. Altres 
llocs on he pogut comprovar l’ús del vocable ratot és 
a Alcoi, Cocentaina i Peníscola. A Alcoi es diu d’aquell 
que no s’hi veu gens o molt poc que és «cego com 
un ratot».

A Massalavés, Catadau i l’Alcúdia li diuen rató. A 
Tàrbena li diuen rateta voladora. A gran part de la 
Vall d’Albaida –a excepció de la capital i altres po-
bles com Agullent– i a l’Alcúdia de Crespins, Canals, 
l’Olleria, Llanera de Ranes, Moixent, Vallada i Cre-
villent usen el mot moceguello i altres variants, com 
ara: muceguello, moceguillo, murciguello, muciguello i 
mociguello. A Castalla, mocigaló o mocegaló. A Banye-
res de Mariola, mocègol, però també muciego, que 
també diuen a la Canyada. A Bocairent i Alfafara, 
muicego (muixego, muisego, moixego i moixégol). Mur-
ciego a Beneixama i el Campet. Morsígol i la variant 
mursígol a Alfarrassí, Agullent, Fontanars dels Alfo-
rins i la Safra (Villena).

Es fan ja moltes pel·lícules
on tot són crits i punyals,
morts que apareixen, espectres
de caràtula infernal,
suplicis en cambres fosques,
vampirs que xuplen la sang,
cellers plens de teranyines,
ratots que van revolant
i inspiren als personatges
 tota classe de crueltats.
(VallS, Joan: «El terror com a espectacle», en 
Cançó de Serafí, 1973, juny 29).
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A les comarques més meridionals, la denominació 
més comuna també és la de rata penà, a excepció 
d’alguns llocs apegats a la ciutat d’Alacant on diuen 
monessillo, que també s’empra a la Font de la Figuera. 
Monassillo i moceguillo, a les comarques del Vinalo-
pó. Morsiguello i mociguello, a Elx. Mosseguillo, a Santa 
Pola i Guardamar del Segura, poble on també li diuen 
monaguillo. Morreguillo, a Petrer. Tots deriven de l’ex-
pressió llatina «mus caeculus», és a dir, «ratolí cec».

La variant borreguillo també és encara viva. A Car-
caixent hi ha el topònim «mas de Borreguello», do-
cumentat en textos del segle XVI. Esta variant tam-
bé s’empra a Monòver, el Pinós i la serra del Carxe 
(Múrcia).

A Moixent, l’illa Plana i part de la comarca de Xàtiva 
trobem la denominació de rata pelà. Rata panà, diuen 
els d’Alcalá de Xivert, l’Alcora, Almassora, Bell-lloc, 
Benicarló, Benicàssim, Borriol, Cabanes, Càlig, Ca-
net lo Roig, Castelló de la Plana, Catí, les Coves de 
Vinromà, Figueroles, la Jana, Llucena, Orpesa, la Pobla 
Tornesa, la Salzadella, Sant Mateu, Santa Magdalena de 
Polpis, Tírig, Vilanova d’Alcolea, Vilar de Canes, Vinarós, 
Xert i Xodos. Rata panada, a Castell de Cabres, la 
Pobla de Benifassà, Sant Jordi, Sant Rafel, Traiguera i 
Vallibona. I és curiós que més cap al nord de la pro-
víncia de Castelló, concretament a Morella, Herbers i 
Vilafranca, usen també la denominació de rata penà. I, 
per acabar, tenim ratampanà a Atzeneta del Maestrat, 
Benassal, Betxí, Costur, Culla, la Serra d’en Galceran, la 
Torre d’en Doménec, les Useres i Vilafamés.

I, per últim, citaré altres noms que s’empren en el 
nostre domini lingüístic, però tots fora del territori 
valencià, com, per exemple, aucell del dimoni, aucell 
de nit, eixoreac, esmuriac, esmuricec, esvoliac, esvoriac, 
guritzec, marracatà, moricec, muricec, morixet, muixi-
rec, muliac, mulicec, muniac, municec, murcec, murcegot, 
muriac, murixec, pena-rat, penella, pinya-rata, rampenà, 
rampenac, rampenall d’oli, rampenart, rampenat, rapatà, 
rapetenea, rapetenera, ratabernat, ratacalda, ratacatxec, 
rata cellarda, ratampanada, ratapà, rataspinyada, rata 
panera, rata paniquera, ratapatxec, ratapatxet, ratapei-
xet, ratapenarra, ratapenat, ratapenata, ratapenella, rata 
penera, rata penyada, rata petenera, ratapinat, ratapine-

// Any 1969. Antonio Escuriet, flanquejat per l’arquer Vilar, més 
conegut per Tomaca, i el defensa Vicente Estrada posen orgu-
llosos amb l’elàstica del nostre equip, la U.D. Castellonense, on 
podem apreciar l’escut original amb la rata penada damunt del 
castell. //

lla, rata pinyaca, rata pinyada, ratapinyana, ratapinyara, 
ratapinyarda, ratapinyat, rata plana, rata planera, rata-
plomall, rataspinyada, rat panat, rat pelat, rat penat, ram-
penà, rat penac, rampenac, rat penard, rampenart, voliac, 
volicec, vulixec, vuricec.

El símbol de la rata penà apareix pertot arreu del 
nostre territori, en la majoria dels escuts de falles, 
en alguns equips esportius, organismes, institucions, 
empreses, edificis públics, etc. Però açò donaria per 
a fer un altre treball.

Bibliografía:
Bataller, Vicent (2017): «El parlar de la Costera», en 
Miscel· lània en homenatge a Jordi Colomina, Universi-
tat d’Alacant, pp. 309-327.

Bataller, Vicent (2018, en premsa): El parlar del “tin-
guem”: el valencià de Xàtiva i la seua àrea d’influència, 
Ajuntament de Xàtiva.

Beltran calVo, Vicent i SeGura-llopeS, Carles (2018): 
Els parlars valencians, Universitat de València.

www.menanat.com
instagram.com/josemena./

El Dissabte de Glòria, a les deu del matí, re-
voltaven les campanes, en senyal d’alegria, des-
prés del silenci del dia anterior. Aleshores la 
gent exclamava:

Rates penades, eixiu del forat,
que el Nostre Senyor ha ressuscitat.
Rates penades, eixiu del niu,
que el Nostre Senyor està viu.
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LES FESTES 
DE FA 50 ANYS

1968

El llibret de festes de 1968 es va imprimir al taller de la impremta Mena, que es trobava al carrer del Molí. 
És una publicació modesta, de 16x23 cm, amb unes escasses 28 pàgines. El dibuix de la coberta era del 
pintor castellonenc Carles Plasència. A pesar de les crides constants de l’alcalde Pepe Sanz a la industria-
lització urgent de la vila, el collidor de taronja esdevé encara el símbol del castellonenc.
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La Regina dels Jocs Florals i de les Festes de 2018 va ser Sara Aliño Aviñó. El seu cosí germà, José Luis Carpi 
Aliño, corresponsal literari de Levante, li va dedicar un escrit en el llibret. El fragment més curiós és el següent: 
«¿No se os ha ocurrido por un momento observar el extraordinario parecido que el rostro de vuestra Rei-
na 1968 guarda con aquella beleza femenina de morena tez que creara el mágico pincel de Julio Romero?».



// 57 //

La comissió de Festes estava formada per Eladio Barrachina González, Alejandro Francés Roca, Jaime 
Escuriet Castañeda i Andrés Moreno Vila. Este últim va escriure la salutació inicial, en la qual urgix a la par-
ticipació activa en l’organització i proposa que cada dia de festes siga organitzat per una comissió diferent: 
el dia de la Mare de Déu dels Dolors, per la confraria; el dia del Crist dels Prodigis, per uns festers; i el dia 
dels Sants de la Pedra, per l’Ajuntament. I així es va fer, més o menys, l’any següent.
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La salutació de l’alcalde recorda les realitzacions municipals de l’exercici 1967-1968. Tot se n’anava en la 
pavimentació de carrers i en el nou enllumenat. Entre els projectes, destaca curiosament «La construc-
ción de un nuevo Grupo Escolar, o ampliación del existente, y Viviendas para maestros». I en això estem, 
des de fa cinquanta anys. I Pepe Sanz urgix: «Hacen falta industrias y actividades comerciales,puestos de 
trabajo». I afegix: «Nuevas empresas con ánimo renovador».
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Original pàgina publicitària de la impremta Mena. Obries el sobret i et trobaves una targeta de visita de 
la casa.
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Els llibrets de Festes d’estos anys són pobres en col·laboracions literàries. A banda de la crònica dels Jocs 
Florals de l’any anterior, només apareix un article que es titula «Dos entidades hermanas». L’autor és 
Amadeo Romà Martorell i vol ser un homenatge al metge Federico Picornell, recordat no solament per 
la seua professionalitat sinó també per la seua labor social i benefactora. 
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El text parla de dos grans institucions castellonenques del segle XX, una molt viva i l’altra pràcticament 
desapareguda, la Lira Castellonera i el Patronat de la Mare de Déu dels Dolors. En les dos es va implicar 
molt el doctor Picornell.
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Amb la reproducció d’este article volem retre homenatge també al sinyo Amadeo Romà, una persona sempre 
compromesa en qualsevol activitat o projecte que pretenguera engrandir el nostre poble. Ell va ser, sens dubte, un 
hereu de don Federico. Amb la seua mort el passat 22 de gener, els amants de la història local, els qui pensem que 
cal cultivar la memòria col·lectiva per a no perdre la identitat, ens hem quedat una mica òrfens. Descanse en pau.
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Va actuar com a mantenidor l’advocat Francisco V. Fayos Sos. Va guanyar la Flor Natural el jove seminarista 
Baltasar Bueno Tàrrega, qui va ser després redactor de Las Provincias. En el llibre de Festes de l’any següent 
escriu: «El “California”me encantó. Su ambiente febril, su cara de cortijo, su elegante majestuosidad». En 
la foto, d’esquerra a dreta: Pepe Ortiz, Milagro Enguix, el poeta premiat Baltasar Bueno, Matilde Someño i 
Vicente Garrido.

Les Festes de 1968 van tindre un preludi. El 10 d’octubre, dijous, van vindre el governador Rueda i el presi-
dent de la Diputació Lassala, per tal d’inaugurar el pavimentat i enllumenat d’alguns carrers. La vespra de 
Festes, el dia 11, se celebraren brillantment els XIII Jocs Florals al cinema Califòrnia. 
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MEMORIA
GRAFICA

Els actes més curiosos van ser: la carrera de cintes sobre motocicletes del dia 12 i el ral·li automobilístic de 
l’humor del dia 14. En la foto: festeres i festers al pati del Col· legi-Asil de Sant Doménec.

El dia 12 es va dedicar als sants Abdó i Senent; el 13, a la Mare de Déu dels Dolors; i el 14, al Santíssim Crist 
dels Prodigis. Cada dia hi havia missa, cercaviles i concert de la Lira Castellonera. En la foto: cercavila al seu 
pas per la plaça de l’Església.  
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MEMORIA
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Família dels Peregrins. Al centre de la fotografia trobem els pares Trinidad Pons i Peregrí Caldés i Estruch, 
fundadors de la família Caldés i Pons, més coneguda com els Peregrins. Els fills: darrere, en el marc, Pepe; 
drets: Joaquín, Manuel, Peregrín, Bautista i Emilio. Assentades, les dos filles: Virginidad i Encarnación.

Anys 30. Davant de la casa del Rellonge, a la plaça de l’Om. Promoció del bou. El del barret és Severino 
Murillo Museries. Al costat, Batiste Murillo Candel. El xiquet de la corda és Alfredo Gregori Marzal. També 
estan Federico Patuel. Otília Vidal, Batiste Ferri, Enrique Murillo Candel i Rogelio Martinez. El xiquet al braç 
és Pedro Soro.
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Cap a 1930. Amigues amb la mestra. Un grup d’amigues del poble i la seua mestra s’ajuntaren per a fer-se 
una fotografia de record en un local del poble. Ací trobem  Isabel Aranda, Vicenta Romero, Amparo Soro, 
Leonor Perales, la mestra Filo Martí, Pepica Aviñó i Carmen, entre altres.

Dècada dels anys 40. Casino de les Esquerres o Café Castellonense. Casament de Pepica la Cirera. D’esquer-
ra a dreta: Lola Puertos, Matilde Martorell, Vicentica Beltran, Pepica Martínez, Pepica Ortiz, la nóvia, Pilar 
Fons, Isabel Torregrosa i Lolita Gil, entre altres.



// 68 //

Final de la dècada dels 50. Un dia de Pasqua sobre el pont del riu d’Albaida. Cristina Garcia Cervera, Emi-
lia Estrada Muñoz, Matilde Martínez, Lolita Pla Fayos, i els xiquets Juan Miguel Sanchidrián i Nel.lo Caldés 
Estrada.

Dècada dels 50. Components de la Lira canten i toquen L’Aguinaldo. Julio Andrés Lonches, Manolo Caldés 
Someño, Antonio Puertos, Filiberto Puertos, Pepe Caldés, Pepe Capsir, Pepe Estrada, Garrido, Vicent Estra-
da, Juan (el Sariero), Elies Gilabert, amb barret Peregrín Caldés, entre altres. Xiquets: Juanito Tormo Badal i 
Vicent Estrada, entre altres.
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1954. U. D. Castellonense Juvenil. Dalt: el Molinero, el vicari don Etelvino Hernández, Julio Alandes, Ortiz, 
Roselló, Sanchis, Argente i Perales. Baix: Patilla, Enrique Grimaltos, Eusebio Talens, Garrido i Marcos.

1964 o 1965. Bar de la Musical. Celebració d’un 
casament a la Musical. El pare de Tafaner comen-
çava ja a fer els primers càterings. D’esquerra a 
dreta: Prudencia Martínez, Paco Martínez, Julio 
Martínez, Aurora Segura i Vicenta Martínez.

18 d’octubre de 1948. Segon dia de festes. A la 
plaça de l’Església trobem un grup d’amigues: Ma-
ria Bo, Tere Sentandreu Vidal, Amàlia Isern Roca, 
Líber Aznar Puig i Amapola Martínez Alegre.



// 70 //

Dècada de 1960. A la porta del forn de Gerovina Llorens Honorio, al carrer de la Séquia. Dalt: Gerovina 
Llorens, Genita Gregori i Milagros Honorio, mare de Gerovina. Baix: Genita Galbis, Lolita Mascarós i Bau-
tista Benavent. El xiquet de la bici és Juan Ramón Galbis.

1964. Campament parroquial a Tuéjar. Un dels campaments que organitzava Paco Muñoz, en esta ocasió a Tuéjar 
(els Serrans). Els majors són Alfredo Roca i Paco Muñoz. Els xiquets són els membres de l’equip dels Lobatos: Sal-
vador Estrada, Rafael Badal, Miguel Estrada, Adelino Fombuena, Ignacio Mínguez, Tobies Grimaltos, i José Vicente.
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Any 1969 o 1970. Festes de Santa Bàrbara, dins de l’Ermita. Dalt: el tio Pelegrí, Vicente Lorente, Pepe, Batis-
te Bataller, Antonio Llobell i Juan Casas.  Assentades: Fina Úbeda, Inmaculada Candel, Ma. Carmen Vila, Ma. 
Dolores Delgado i Consuelo Castillo.

1972. Grup d’amics i amigues guanyadors del primer premi del concurs de disfresses de les Festes. Dalt: 
Eduardo Argente, Emilia Mascarós, Salvador Navarro, Felicidad Arau, Milagros Grau, Hortensia Ortiz, Maru-
ja (d’Anna), Miguel Guardiola. Baix: Emilio Guardiola, Luis Caldés, Victor Martorell i Jaime (d’Anna).
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RAFAEL ESCURIET
In memoriam

El passat 22 de juliol ens deixava, als 93 anys, Rafael 
Escuriet Pedro, una persona que va estar sempre 
lligada a la bicicleta, primer com a ciclista i després 
com a mecànic al taller que tenia al carrer de Ra-
mon i Cajal. Del seu palmarés ciclista cal destacar 
les victòries següents:

Any 1940. 1r en el Campionat Regional Juvenil.

Any 1942. 1r en el Campionat en Pista de la Pobla 
Llarga, en el Trofeu Fira de Xàtiva, en el Premi de 
Benicalap i en el Premi de Carlet.

Any 1943. 1r en el Campionat Regional Ciclista de 
fons en carretera, en el Premi de Mislata, en el Trofeu 
Fira de Xàtiva i en el Premi d’Almansa; 2n en el circuit 
de Vva. de Castellón i en el Premi de Carcaixent; 3r 
en el Premi de Requena, per darrere de Carretero i 
Elys; 3r en el Gran Premi de Barcelona, per darrere 
de Plans i Martín; 3r en el Gran Premi de Reus; 12é 
en la classificació general de la Volta Ciclista a Llevant 
i 2n en la classificació de terceres i quartes categories.

Any 1944. 1r en el Trofeu Falles de València, en el 
Premi d’Ontinyent, en el Campionat Provincial de 
València, en el Premi d’Albal, en el Premi de Polinyà 
de Xúquer, en el Gran Premi de Catarroja, en el 
Premi de Requena, en el Premi d’Elda, en el Premi 
de Mislata i en el Gran Premi d’Alacant; 2n en el 
Premi de Benicalap, en el Premi de Tavernes Blan-
ques i en el Campionat Regional Ciclista de fons en 
carretera; 3r en la Carrera Nacional de Borriana; i 
4t en el Premi de Vva. de Castellón.

Ramon Vicent
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