


Festes Majors 
i de Moros i Cristians
Unes festes diferents!

Castelló 2021
del 20 al 24 d'agost



2

© d’esta edició:
Ajuntament de Castelló

Edita:
Ajuntament de Castelló

Coordinació:
Raymi Navalón i Peris
Francesc Xavier Martí i Juan

Correcció d’estil:
Francesc Xavier Martí i Juan
Rubén Galera Hernández

Disseny, maquetació i impressió:
ipl@iplgrafica.com / 962 590 036
La Pobla Llarga

Dipòsit legal:
V-2509-2019

Agraïm a totes les persones 
l’aportació desinteressada de les 
seues fotografies personals, que 
completen i enriquixen el llibre de 
festes.

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

Carlos
Puertos Badal
AUTOR DE LA PORTADA

Este jove, natural i veí de Castelló, és, entre altres coses, 
il·lustrador, tatuador i dissenyador. La seua inquietud ar-
tística l’ha portat al món de la pintura i de la música. Toca 
la guitarra en una agrupació i la bateria en una altra. Fa 
poc que ha començat un projecte per a dissenyar un vi-
deojoc que promet ser apassionant.

És la primera vegada que guanya el concurs del cartell 
de festes i confessa que li ha fet molta il·lusió haver-ho 
aconseguit.
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Ens trobem en un segon any en què les festes de Cas-
telló seran diferents de les que sempre hem tingut el 
privilegi de tindre: les de les desfilades de moros i cris-
tians, la presentació dels festers i les festeres majors, 
els balls de disfresses, les ambaixades... Unes festes 
que, si més no, hem anat construint entre totes les 
persones que formen part del nostre poble i totes 
aquelles que ens veuen des de fora o venen a passar 
amb nosaltres alguns dels moments esmentats.

Les diverses associacions que formen part del Consell 
Municipal de Festes participen en la seua organització 
i col·laboren amb l’Ajuntament, aporten propostes i re-
ben les indicacions que des dels diferents estaments, 
tant festers com sanitaris, han anat produint-se en 
funció de les circumstàncies que ens està fent passar 
esta maleïda pandèmia. En tot moment han estat en 
comunicació les parts implicades, que seguien amb 
impaciència tot allò que podia anar canviant en el 
desenvolupament de les diferents activitats festeres.

Amb tot, les festes que farem enguany seran més aus-
teres i senzilles, i prioritzaran les mesures de seguretat 
a les aglomeracions i reunions d'un gran nombre de 
gent sense control. La nostra intenció és alçar l'ànim 
i fer oblidar una miqueta el fet de no poder gaudir 
en plenitud d'estos dies d'agost i reunir-nos amb qui 
normalment hem compartit els diferents actes festius 
d'anys anteriors. Pretenem que quede en la nostra 
memòria que, a pesar de les circumstàncies, podem 
estar junts.

No vull deixar de destacar la tasca duta a terme per 
l'Associació Festera de Moros i Cristians, no només 
per la seua participació en el desenvolupament de les 
Festes Majors i de Moros i Cristians col·laborant amb 
l'Ajuntament en la difusió de la informació referent a 
les mesures i fent-les complir amb totes les comparses 
i en tots els actes festers; fets que demostren que no 

sols es pensa en la festa i prou. També volem destacar 
l'immens treball que al llarg de tant de temps han es-
tat fent per a posar Castelló en el mapa de les festes 
de moros i cristians, aconseguint omplir els nostres 
carrers amb gent de tot arreu. Quan tot açò passe, el 
temps no haurà passat sense sentit, hauran acumulat 
noves experiències, fent que el treball que tanta gent 
porta desenvolupant des de fa quasi 50 anys tinga les 
formes que ara mateix estem veent.

Al cap i a la fi, a mesura que han passat els dos darrers 
anys hem experimentat noves maneres de fer les co-
ses. Tot allò que hem anat vivint des que va començar 
esta història, ens ha anat mostrant que o es fan les 
coses bé o es tornen a endurir les mesures i tornem 
un pas enrere; i ara mateix entenc que el millor que 
podem fer és fer passos endavant.

Sabem que tot el que estem passant ara ens farà 
aprendre, però el més important és que ens farà 
valorar el que tenim, ens farà vore algun detall que 
potser no hem vist en una desfilada, en un concert, 
en un espectacle o en el pas d'una banda pels dife-
rents carrers del poble. Eixos moments que sempre 
hem viscut i han format part dels nostres estius, quan 
tornen, ho faran amb més força, i ens ensenyaran a 
apreciar les nostres festes, les que hem passat i les 
que vindran. Enguany ens haurem de conformar amb 
una xicoteta mostra.

És per això que vos demane una miqueta més de pa-
ciència, que no vos preocupeu si enguany no podem 
gaudir al màxim de tots els actes dels que hauríem 
de gaudir. Els quatre dies que tindrem enguany seran 
només un esbós del que vindrà en un futur gens llun-
yà i estic ben segur que les festes de Castelló vindran 
en el seu moment amb més força i les apreciarem i 
gaudirem més, per les ganes que tenim que arriben.

Festes Majors, 
entre la cultura i la tradició
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Benvolguts castellonencs i castellonenques,

Agost és el mes per excel·lència de les festes de Cas-
telló. En passar la fira de Xàtiva, la gent va tornant al 
poble, ve de la platja, baixa de les casetes o, fins i tot, 
els que treballen lluny i viuen fora fan coincidir la seua 
estada a Castelló amb estes dates. I és que les Festes 
Majors i de Moros i Cristians han sigut, any rere any, 
motiu per a ajuntar-nos i gaudir de la companyia dels 
amics, familiars i coneguts.

En els dos darrers anys, estes nits de bon rotllo i de 
fer pinya amb els amics han quedat paralitzades. Ens 
trobem en un moment en què hem hagut d’aturar la 
vida social per tal de guanyar esta guerra que portem 
entre mans un maleït virus i nosaltres. Cal dir que 
avancem lentament en esta lluita, però anem, a poc a 
poc, guanyant batalles. I de tots nosaltres depén que 
el final arribe el més prompte possible.

En 2020 vam trobar molt a faltar les nostres festes 
d’agost, però enguany hem d’intentar que esta llum 
minve sense apagar-se, perquè volem tornar a ser com 
érem: vius, alegres i sobretot festius. Per això, des de 
l’Ajuntament hem apostat per unes festes més auste-
res, senzilles, reduïdes i adaptades a la normativa sa-
nitària actual; però no per açò seran menys divertides. 
Al llarg d’esta pandèmia hem aprés que tenim altres 
formes de distraure’ns i de divertir-nos, tal com vam 
demostrar en les festes de 2021.

És veritat que deixem de banda grans esdeveniments, 
com l’esperat Cara a Cara, la presentació de les Fes-
teres i Festers, la desfilada de Moros i Cristians o les 
Paelles. Però n’hem creat d’altres. Tindrem tan sols 
quatre dies i quatre nits de festes, però des del Conse-
ll Municipal de Festes hem intentat que tots els veïns 
i veïnes de Castelló, des dels més menuts fins als més 
grans, tinguen els seus moments i espais de diversió.

El Consell Municipal de Festes s’ha preocupat en 
tot moment de la situació sanitària, per tal de po-
der adaptar els actes festius i oferir-ne els millors al 
nostre poble, però els intents han estat frustrats pels 
continus canvis que esta pandèmia ens obliga a so-
frir. Per això vullc donar la meua sincera enhorabona 
a les quatre grans entitats festeres que tenim a Cas-
telló: Junta Local Fallera, Associació festera de Moros 
i Cristians, Festeres i Festers de les Festes Majors i 
Festers de Santa Bàrbara; per tot el que heu hagut 
de gestionar en estos temps. Com a castellonenc, 
estic orgullós de vosaltres, perquè no és gens fàcil 
gestionar i fer complir les normatives sanitàries a un 
conglomerat de gent que forma part de les vostres 
associacions. Com a regidor de Cultura Festiva, em 
sent privilegiat per poder formar part d’esta aventura 
que ens està ensenyant a totes i a tots una altra ma-
nera de viure i de fer les coses.

També són uns models exemplars els representants 
de les nostres festes: els festers i les festeres de la 
quinta del 2000 (que estan aguantant per fer complir 
el seu somni), els pròxims Sultans Vicent i Andrea i els 
futurs Capitans Ramon i Reyes, que esperen ansiosa-
ment la seua proclamació com els majors represen-
tants de la festa. Gràcies i més gràcies de part de tot 
l’Ajuntament per continuar somrient mentre espereu 
les vostres presentacions com a màxims represen-
tants.

Castelló, hem d’aconseguir tornar a ser un gran poble 
fester. Som gent a qui ens agrada la festa. La cuidem 
i la volem. Seguirem sent un poble amb Falles, Mo-
ros i Cristians, Festers de Santa Barbera, Festeres i 
Festers. Seguirem sent un poble unit per les nostres 
festes.

Hem passat uns temps molt complicats i totes i tots 
hem aportat el nostre gra a esta lluita. Heu sigut un 
poble exemplar durant aquells dies i nits en què ens 
tocava estar a casa. Els xiquets i les xiquetes ens han 
animat, els jóvens ens han entretingut, els adults han 
sigut pacients i els avis i les àvies han sigut molt va-
lents.

Per això vos mereixeu estes festes. Espere que les 
gaudiu d’una forma especial, però recordeu que cal 
continuar cuidant-se, tindre molta cura i evitar els 
contactes per tal de parar els contagis. Podem diver-
tir-nos tal com hem aprés; de segur que mai oblida-
rem esta forma de diversió.

Estos dies, quan escoltarem la música, olorarem la 
pólvora i notarem eixe xicotet ambient festiu als ca-
rrers de Castelló, enyorarem allò que prompte torna-
rem a tindre: les nostres festes!

Castellonencs, castellonenques: que els vostres cors 
bateguen molt fort per a mantindre vives les nostres 
festes!

Xavier Tortosa i Penadés
Regidor de Cultura Festiva
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Es fa profundament estrany començar un escrit que 
sabem que servirà per constatar el fet que tampoc 
enguany podrem gaudir com cal de la nostra festa de 
Moros i Cristians. Com tothom sap, la situació d’emer-
gència sanitària fa impossible celebrar de manera ab-
solutament segura cap dels nostres actes i, per això, ja 
anunciem que no en farem cap tot i que, vos podem 
ben assegurar, hem mantingut reunions per estudiar 
la més mínima possibilitat d’organitzar-ne algun. La 
conclusió sempre és la mateixa: hem de fer prevaldre 
el benestar comú i la seguretat de tota la ciutadania 
del nostre poble, i això és innegociable.

Tanmateix, no volem transmetre cap estímul negatiu 
amb el nostre missatge, perquè lluny de defallir, des de 
l’Associació Festera de Moros i Cristians ja treballem 
per executar projectes que tornen a posar la nostra 
festa en el lloc on li correspon. Són temps difícils i no 
trobem millor escenari per encomanar a tot el poble 
de Castelló el nostre entusiasme i les nostres ganes 
de festa. Així, fidels al nostre tarannà festiu, hem de 
seguir la nostra línia de projectar alegria i fer saber a 
tothom que tornarem, i que ho farem amb més força, 
amb més ganes d’ocupar els carrers, amb més música, 
més història, més cultura, amb molta pólvora i amb la 
passió pel nostre poble i per la festa com a estendard.

I és que el proper any complirem 50 anys de festa des 
que aquell llunyà 1972 desfilaren les primeres com-
parses de Moros i Cristians pels nostres carrers. Serà 
el moment d’homenatjar aquells pioners i tota la gent 
que des d’aleshores n’ha format part, els que encara 
queden i, per descomptat, els que ens han deixat, per-
què el seu llegat és la força que ens empeny cada dia. 
I ho farem a la nostra manera, tornant a tota la gent 
del nostre poble el que no hem pogut oferir-los du-
rant estos dos últims anys. Al capdavant, els nostres 
capitans i sultans lluiran l’emoció continguda i de les 
seues llàgrimes emanarà el record d’uns temps difícils.

Enguany no ens trobareu als carrers, però no tarda-
rem a ocupar-los de nou. Ara toca demostrar civisme 
i responsabilitat i, sobretot, retre homenatge a la gent 
que la pandèmia s’ha endut i a les famílies que ho han 
passat o ho estan passant malament. Clar que torna-
rem, amb 50 anys d’història i amb un únic objectiu: 
dedicar-te a tu, poble nostre, tota la nostra festa.

Ho farem per tu, Castelló!

Associació Festera 
de Moros i Cristians

I farem 50 anys
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S'acosta la celebració de les festes majors de la nos-
tra localitat en honor al Santíssim Crist dels Prodigis. 
Igual que l'any passat, es veuen truncades per la pan-
dèmia que ens assola i que ens omple d'incertesa i por 
enfront del futur. Un temps peculiar que ens fa viure 
el dia de hui i en la incertesa del demà; un temps de 
sofriment per a moltíssimes persones que han perdut 
els seus sers estimats, que els han vist sofrir o, fins i 
tot, no han pogut compartir els seus últims moments; 
un temps on les visites als familiars més pròxims s'ha 
reduït a la mínima expressió, un temps en què una 
cosa tan normal, i moltes vegades necessària, com 
un bes o una abraçada s'han negat per prudència; un 
temps en què a les festes pertot arreu se les ha des-
crit com «les no festes».

La Festa és una cosa que sorgix del cor de l'home i 
de la vivència de la societat i que després, al llarg de 
la història, s'ha anat manifestant de formes diverses. 
Enguany ho viurem de manera diferent, sense la des-
filada tan emblemàtica, les processons, cercaviles, 
etc. Amb el perill, potser, per part d'alguns que pen-
sen que està tot passat i ja no hi ha perill, cosa que no 
és certa. Podem i hem de fer festa, però sempre amb 
responsabilitat, pensant en l'altre i amb caritat. Per a 
tot això la inventiva de l'home és extraordinària.

Ressonen al meu cap tres missatges; el primer, del 
cardenal Antonio Cañizares en una carta a tots els 
fidels de l'arxidiòcesi, afirmava: que este temps de 
precarietat ens ha de portar a pensar sempre en l'al-
tre, especialment en el més dèbil. El segon, del papa 
Francesc en l'oració a la plaça de Sant Pere davant del 
Crist i de la Mare de Déu Santíssima, ens convidava a 
no tindre por, ja que Jesús està amb nosaltres; encara 
que estiga adormit en la barca, ell està ací; el tercer, 
els gojos al Santíssim Crist dels Prodigis, que diuen 
així:

Dios eterno, dulce Padre,
fuente de consolación.
¡Oh Cristo de los Prodigios,
bendecid a Castellón!
[...]
Sois calma consoladora,
bálsamo del corazón.
[...]
Sois nuestro Padre clemente,
nuestra luz, nuestro consuelo.
[...]
En Vos confía esta villa,
en Vos que sois su consuelo,
en Vos que guardáis su suelo
con visible maravilla.
Protejed su vida y bienes,
y ella os dará el corazón.

¡Oh Cristo de los Prodigios,
bendecid a Castellón!

Bones festes a tots.

Álvaro Armengol Moscardó
Rector de Castelló

ACTES RELIGIOSOS
DIUMENGE 22 D’AGOST
12.00 h. SANTA MISSA en honor als Sants de la Pedra 
Abdó i Senent, a l’església parroquial.

DIMARTS 24 D’AGOST
12.00 h. SANTA MISSA en honor al Santíssim Crist 
dels Prodigis, a l’església parroquial.

Associació Festera 
de moros i cristians
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PRESIDENT Òscar Noguera i Alberola

REGIDOR DE CULTURA FESTIVA Xavier Tortosa i Penadés

REGIDOR DE JOVENTUT I MEMÒRIA HISTÒRICA Bryan Richart i Chafes

PARTIT POPULAR Ana García i Mayo

PSOE Horte Gómez i Llàcer

ASSOCIACIÓ FESTERA DE MOROS I CRISTIANS Eduard Ferrando i Cuenca
José López i Aranda

JUNTA LOCAL FALLERA Andreu Rodríguez i Martorell
Rigo Rodríguez i Martorell

FESTERS DE SANTA BÀRBARA Teresa Ferrando i Barberà
Xelo Ferrando i Barberà
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Rubén Garrido i Sánchez

Consell Municipal
DE FESTES 2021
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DIUMENGE 8 D’AGOST
7.30 a 12.00 h. 60é CONCURS LOCAL DE PESCA 
al pantà de Bellús, sector B. Este dia participaran els 
majors. Premis per a tots els participants. Després del 
concurs hi haurà dinar al Bar l’Almenà per a tots els 
participants.

DISSABTE 14 D’AGOST
20.30 h. Presentació de la portada del LLIBRE DE 
FESTES. Entrega del premi al seu guanyador. Al pati 
de l’Obrera.

A continuació, contacontes per a adults a càrrec de 
Domingo Chinchilla, amb el seu espectacle Històries 
que conten: és una sessió que sempre és -i esta també 
ho serà- única, irrepetible. Les històries arrelades en 
la literatura o en la cultura popular, que poden ser ac-
tuals, poètiques, tradicionals, radicals, anecdòtiques, 
excèntriques, surrealistes..., contades infinitament, 
lluitaran entre si cercant els desitjos del públic, ins-
tigant la voluntat del narrador, nadant en l’energia de 
la nit i pugnant com els espermatozous; algunes ens 
penetraran l’ànima com si fora la primera vegada que 
són contades, i les «primeres vegades»... no s’obliden 
mai.

Activitat per a públic adult, no recomanada per a me-
nors de 12 anys.

DIVENDRES 20 D’AGOST
22.30 h. CONCERT DE FESTES de la Banda Simfòni-
ca de la Societat Musical Lira Castellonera. La segona 
part del concert serà un homenatge a les festes de 
Moros i Cristians i a les Falles. Al parc de l’Estació. 

Organitza: Societat Musical Lira Castellonera.
Patrocina: Ajuntament de Castelló.

DISSABTE 21 D’AGOST
8.30 a 9.30 h. INSCRIPCIÓ en la 8a MATINAL DE PE-
TANCA. Dupletes muntades. El preu d’inscripció són 
5€. Vos podeu inscriure al Bar Jayes el mateix dia o bé 
telefonar al 630 500 995 (Alfonso).

10.00 h. Inici de la 8a MATINAL DE PETANCA, al parc 
de l’Estació.

Col·labora: Bar Jayes.
Patrocina: Ajuntament de Castelló.

11.00 a 14.00 h. i de 16.00 a 20.00 h. Torna la Ga-
ming Experience d’Omega World Games. Vine a jugar 
al Fifa 21, Fortnite, Rocket League, Mario Kart, Smash 
Bross i Clash Royale, i viu diferents experiències de 

realitat virtual amb PS4 VR y Oculus Rift; disfruta  
també amb els nostres CockPits de carreres, també hi 
haurà novetats com el Ring Fit. Al 1r pis de l’Obrera - 
Biblioteca Pública Municipal.
Inscripcions fins dimarts 17 d’agost o a la web www.
omegawg.com. 

11.30 h. CINEMA INFANTIL, al Teatre Ideal.

18.00 h. CARRERA CICLISTA – TROFEU FESTES 
2021. Contrarellotge per equips. Categoria cadets 
(CRE). 8 km.

19.30 h. CARRERA CICLISTA – TROFEU FESTES 
2021. Contrarellotge individual. Categoria escoles 
(CRI). 1 km.

Al polígon industrial el Pla II.
Organitza: Club Ciclista.
Col·laboren: Motoclub i Bicinatura.

20.00 h. El castelloner DAKRIS ens presenta el seu 
espectacle RES ÉS EL QUE PAREIX. La màgia és inte-
ractiva, creada perquè qualsevol espectador assistent 
participe en l'espectacle ja siga a distància, des dels 
seus llocs, o en primera persona. Tot el públic assis-
tent participarà i viurà la màgia en les seues pròpies 
mans. Teletransportacions, desaparicions d'objectes 
del públic, màgia mental amb smartphones, són algu-
nes coses que podràs veure en l'espectacle de màgia 
on s'esborrarà la fina capa que separa la realitat de la 
imaginació i que et farà plantejar-te la idea que tot és 
possible. A la plaça de l’Ajuntament.

22.30 h. Musical SUEÑA. Després d'una monòtona i 
avorrida jornada de treball, el major desig de la nos-
tra protagonista és cantar, ballar i interpretar en els 
teatres més importants del món. Una nit qualsevol 
viurà una situació inesperada que la porta a descobrir 
frenètiques experiències. Sense saber molt bé cap a 
on es dirigix, està disposada a tot per a complir el seu 
somni.
Amb un potent directe i una posada en escena acu-
rada al mil·límetre, cinc músics, tres cantants i dos 
ballarins et faran gaudir d'una història plena d'il·lusió, 
somnis, amor, desenganys i èxit. Al parc de l’Estació.

A continuació, CASTELL PIROMUSICAL a càrrec de 
la pirotècnia Caballer FX al solar de la Graveta. Per a 
gaudir de l’espectacle pirotècnic es recomanable ubi-
car-se al carrer de Vicent Andrérs Estellés, des de l’Es-
tació fins a la línia de seguretat a l’encreuament amb 
el carrer de Jaume I.
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DIUMENGE 22 D’AGOST
11.00 a 14.00 h. i de 16.00 a 20.00 h. Torna la Ga-
ming Experience d’Omega World Games. Vine a jugar 
al Fifa 21, Fortnite, Rocket League, Mario Kart, Smash 
Bross i Clash Royale, i viu diferents experiències de 
Realitat VIrtual amb PS4 VR y Oculus Rift; disfruta  
també amb els nostres CockPits de carreres, també hi 
haurà novetats com el Ring Fit. Al 1r pis de l’Obrera - 
Biblioteca Pública Municipal.

Inscripcions fins dimarts 17 d’agost o a la web www.
omegawg.com. 

11.30 h. CINEMA INFANTIL, al Teatre Ideal.

De 20.30 a 00.30 h. Jornada Nocturna «Natura de 
Nit»

Ruta de senderisme nocturn com a proposta d’oci al-
ternatiu i saludable, per descobrir els secrets i misteris 
que ens oferix la natura a la nit. 
Es tracta d’una ruta circular amb eixida i tornada des 
del Poliesportiu Municipal, de dificultat baixa, amb pa-
rada per a sopar a la zona de pícnic de la Font Amarga.  
Sopar i beguda a càrrec de l’Ajuntament de Castelló. 
Cal portar roba i calçat còmode, frontal/llanterna, es-
prai antimosquits i aigua per al trajecte.

Destinataris: a partir de 12 anys.
Punt d’encontre: Pavelló del Poliesportiu Municipal 
Antoni Escuriet.
Les inscripcions es realitzaran mitjançant el formulari 
que eixirà publicat en El Miragall digital.

20.00 h. RAMONETS ens presenta el seu nou espec-
tacle FLIPA: parlem amb els infants cara a cara, de les 
coses que els importen, i ara, els seus pares i mares 
atenen hipnotitzats a esta relació íntima d'amistat.
Donem veu a les queixes que solen reivindicar amb 
tot el seu dret: com de difícil és canviar de cole, com 
fot matinar, que botar en el sofà no és tan greu, que 
allò que faces amb les teues mans té infinitament 
més valor que una cosa comprada, que volen passar 
més temps amb els seus pares, que tot eixirà bé... A la 
plaça de l’Ajuntament. 

22.30 h. GRAN ESPECTACLE D’ÒPERA «Immortal». 
París 1737, Monsieur Tribou, un tenor parisenc amb 
gran ànsia de triomfar en l’escenari, es troba frustrat i 
desenganyat, ja que mai arriba a aconseguir l’èxit. Serà 
EL DESTÍ qui ajudarà Tribou a fer realitat els seus som-
nis. Amb ell començarà un viatge pel temps i l’espai, 
convertint-se en diversos dels tenors més reconeguts 
del panorama musical (Paul Lherie, Luigi Zamboni, Ca-
ruso…), actuant en els millors teatres europeus (París, 

Roma, Londres…) i coneixent als més famosos com-
positors de l’època (Mozart, Rossini, Puccini…). Una 
història fictícia basada en fets reals que ens acostarà 
al món de l’òpera d’una manera entretinguda alhora 
que pedagògica. Una història d’amor, desamor, èxit i la 
cerca desesperada de la llibertat. Al parc de l’Estació.

DILLUNS 23 D’AGOST
11.30 h. CINEMA INFANTIL, al Teatre Ideal.

15.30 a 20.30 h. PARC AQUÀTIC, al  Poliesportiu Mu-
nicipal Antoni Escuriet.

22.30 h. MONÒLEGS FRESQUETS D’ESTIU. No es 
podeu perdre l’actuació dels humoristes Carol Tomás, 
Manu Górriz i Saray Cerro. Al parc de l’Estació.

DIMARTS 24 D’AGOST
11.30 h. CINEMA INFANTIL, al Teatre Ideal.

13.00 h. Per a amenitzar el preludi de la mascletà, ac-
tuació dels GEGANTS i CABUTS, del grup Xirimiters 
de Castelló de la Ribera. Al parc de l'Estació.

14.00 h. GRAN MASCLETÀ al parc de l’Estació, a 
càrrec de la pirotècnia Caballer FX. 

20.00 h. Espectacle infantil PIXELS OFF LINE de la 
Cª. Produccions Scura. En un món virtual, rodejats de 
monstres, cavernes i illes voladores, viuen els Píxels. 
A causa d’un error, els personatges del videojoc pas-
sen de la seua realitat virtual a la real dels humans. 
Cançons, jocs i molta diversió per als més menuts. A 
la plaça de l’Ajuntament.

22.30 h. XIII NIT DE LA CANÇÓ, amb EL DILUVI, un 
dels grups valencians del moment. Al parc de l’Estació. 

La reserva d’entrades es realitzarà mitjançant el for-
mulari que eixirà publicat en El Miragall digital.

DISSABTE 28 D’AGOST
19.30 h. PARTIT DE FUTBOL entre la U.D. Castello-
nense i l’OLLERIA C.F. Al Camp de Futbol Municipal.

Nota: La programació pot sofrir variacions en funció 
de les mesures de contenció de la pandèmia adopta-
des per les autoritats sanitàries competents.

En tots els actes l’aforament serà limitat, hi haurà 
control d’accés i serà obligatori l’ús de la masquereta.
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LA NOSTRA GENT,
 LA  NOSTRA HISTÒRIA
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Foto: Juanjo Puertos.
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L'any passat, primer de la pandèmia, ens quedàrem 
sense festes a Castelló, cosa que vam viure amb una 
certa normalitat, però no la normalitat o nova norma-
litat com s'afanyaren a dir els polítics de torn. Enguany, 
en el segon any de la pandèmia -perquè sempre hi 
haurà un abans i un després d'este fet tan roín- sem-
bla que alguna cosa podrem festejar en estos dies tan 
assenyalats en el calendari com són LES FESTES de 
Castelló. El que podrem festejar no serà com abans, 
amb les desfilades de moros i cristians, les revetles, 
les paelles, etc.; és a dir, tot un seguit d'actes que ens 
feien gaudir del que sempre hem conegut com a fes-
tes. Després d'un any de reflexió -això ens demanava 
el nostre amic i veí Tobies en el llibre de les no festes 
de 2020- sobre el significat que tenen per a nosaltres 
estos dies festius, crec que el que cal és gaudir-les de la 
millor manera possible amb la companyia de familiars 
i amics.

Des de menut jo sempre les esperava amb la il·lusió de 
veure els Jocs Florals al Califòrnia, les cavalcades, els 
concerts, les revetles i, fins i tot, els concursos, com el 
de bevedors de cervesa que es feia al Mercat. També 
era una data important per a les persones més majors, 
ja que suposava un descans en les tasques habituals. 
Ara que ja soc un poc -prou- més gran, no he deixat de 
pensar que encara em fa goig veure els amics i anar 
amb ells als diferents actes. Crec que és la discomòbil 
-més apropiada per a la gent jove- l'únic acte al qual 
no anem, perquè senzillament l'edat ja no ens ho per-
met. Per tant, siga molt o poc el que podrem disfrutar 
enguany, ho farem amb ganes de desconnectar de la 
dura vida diària que patim a causa del virus que ens ha 
afectat.

Com que una part substancial de la nostra població ja 
haurà rebut les corresponents dosis de les vacunes, 
també és un motiu de festa, però sense exagerar en 
les celebracions, ja que encara no hem acabat amb la 
malaltia i, per tant, cal ser responsables.

Afortunadament, la ciència i la investigació científica 
ens han permés tindre una vida semblant a la d'abans, 
però no exactament igual, ja que hem de mantindre 

algunes mesures. La ciència sempre ha estat la gran 
oblidada dels recursos públics. Sempre les assigna-
cions pressupostàries per a la investigació són unes de 
les primeres partides a tindre retallades per part dels 
polítics que han estirat més el braç que la mànega en 
coses que al cap i a la fi han esdevingut inútils. Apostar 
per la ciència és l'únic que ens podrà salvar de noves 
circumstàncies adverses com les que hem patit i pa-
tim. No obstat això, la ciència ha d'estar acompanyada 
de recursos públics dedicats a altres serveis necessa-
ris per a la ciutadania, com són la sanitat, l'educació i 
els serveis socials per a les persones que ho necessi-
ten. Lamentablement els recursos públics no són infi-
nits i, per tant, cal prioritzar aquelles actuacions que 
millor repercutixen en la ciutadania. És per això que, 
com a ciutadans i ciutadanes que tant hem reclamat 
unes mesures sanitàries més adequades als temps 
actuals de dificultats, hem de ser conscients que hem 
de contribuir als ingressos públics en la mesura de les 
nostres possibilitats i en cap cas pensar a amagar part 
de la nostra contribució. Si no paguem el que ens per-
toca, hi haurà una disminució dels ingressos necessa-
ris, o bé augmentarà el deute públic, deute que s'haurà 
de tornar, ja que no podem deixar una càrrega pesada 
que hauran de fer front i pagar altres i en particular les 
generacions futures.

Bé, en estos dies cal deixar de banda (que no oblidar)  
estes reflexions, ja que s'acosten les festes i, siguen 
com siguen, són les FESTES a Castelló i cal gaudir-ne 
tan bé com sapiem i puguem. I, per descomptat, pro-
curem no malbaratar-les per accions poc responsa-
bles. Per tant, gaudim de la festa (la que siga) però 
sense posar en risc la vida dels altres, perquè tots i 
totes coneixem famílies que han perdut alguns éssers 
estimats, i també hem deixat en el camí amics, ami-
gues, companys i coneguts; per això, hem de ser res-
ponsables i comportar-nos adequadament.

Aprofite estes darreres línies per a tindre un record 
molt especial per a tota la gent que ha gaudit d’ante-
riors setmanes de festes i que malauradament ja no les 
viurà mai més.

Ramón Sala Garrido
Universitat de València

Festes en el 
segon any de la 
pandèmia
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Este treball és el resultat dels últims estudis que 
s’han efectuat al Castellet de Castelló en l’àmbit de 
l’arqueologia. Estos s’han centrat, per un costat, en la 
prospecció visual arqueològica d’estructures i restes 
en superfície i, per l’altre, en l’estudi topogràfic. 
Abans de realitzar-hi els treballs topogràfics, es 
va organitzar un camp de treball l’any 2016 en què 
participaren voluntaris de Castelló, que va consistir 
en la neteja de la vegetació que cobria les estructures 
del jaciment, fet que ara permet visualitzar millor 
les restes del castell. Esta actuació ens va permetre 
realitzar, posteriorment, la presa de dades, en la qual 
es va utilitzar tant un GPS i cintes mètriques per a 
l’alçament topogràfic, com una càmera per a poder 
construir un model tridimensional. 

La topografia, que aporta a l’arqueologia dades de 
gran valor per als treballs arqueològics, ens permet 
conéixer l’aspecte, la tipologia, el traçat del conjunt 
d’estructures, la seua extensió, les dimensions, l’orien-
tació de les estructures i la distància entre elles. Con-
cretament, com tot seguit vorem, hem obtingut el 
primer plànol del Castellet com a resultat final, i un 
model tridimensional de la torre semicircular. 

Estructures del Castellet

Les estructures que analitzarem a continuació formen 
part de les restes d’un poblat de l’edat del bronze ple 
(1600-1200 aC), del qual conservem alguns murs, i de 
les restes d’una fortificació d’època islàmica dels ss. 
XII-XIII, que són les més visibles en l’actualitat. 

Aljub superior

Al cim del puig trobem l’aljub superior (veure plànol, 
estructura núm. 3), que és l’estructura amb el punt 
més elevat del castell, el qual es troba a 158,47 m so-
bre el nivell del mar. Este aljub és de planta rectan-
gular i presenta dos tècniques constructives diferen-
ciades: hi ha, per una banda, un mur de rajola cuita 
travada amb morter de calç que té un ample d’uns 30 
cm, i els cantons del vas fan xamfrà; i, per altra banda, 
a l’exterior de l’aljub trobem un segon mur format per 
tapiera de morter de calç amb grava. Este mur exterior 
és molt més gros que l’anterior, i és el primer que es 
va construir. 

La utilització d’estes dos tècniques constructives se-
gurament respon al fet que, en un moment donat, es 
va fer una reparació de l’aljub per tal de reutilitzar-lo; 
i al mur existent, prèviament, se li va afegir un mur 
interior. Les dimensions exteriors són de 7 x 4,8 m, 
i les dimensions interiors del vas són de 5,30 x 2,30 
x 2,40 m. Si analitzem la grossària del mur exterior, 
ens adonem que és variable en cadascun dels seus 
quatre costats, i ho atribuïm al fet que l’aljub no està 
construït en una superfície plana, sinó que es troba 
sobre una superfície amb desnivell, on és més gros el 
mur que es troba en la part inferior, on recau tot el 
pes, i més estret en la part superior. El mur de l’aljub 
es troba parcialment construït sobre roca, fet que ens 

Lydia Castan Mateu,¹   Mónica Martí 
Gómez,²  Guillem Reig Sanz³ 

Treballs topogràfics 
al Castellet

¹  Arqueòloga col·legiada núm. 15944.
² Graduada en Enginyeria en Geomàtica i Topografia.  
³ Graduat en Enginyeria en Geomàtica i Topografia.

Aljub superior.

Presa de dades amb GPS.
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sitges, ja que són poc amples.

Fora del recinte emmurallat, a uns 45 m de distància de 
les muralles del vessant sud, i a uns 20 m més avall, hi 
observem un mur de tàpia calicastrada que no sabem 
ben bé a què pertany (estances, habitatges...), però 
que és important per al conjunt arquitectònic per ser 
una estructura aïllada del cim i del recinte emmurallat.

Aljub inferior

A continuació analitzarem l’estructura més gran que 
es conserva al Castellet: l’aljub inferior (veure plànol, 
estructura núm. 4). Este es troba fora del recinte em-
murallat, a la part de l’ombria, i té una planta rectan-
gular d’uns 9 metres de llarg i almenys 6,50 metres 
d’ample. Està construït de tàpia calicastrada i és una 
estructura molt potent, amb tres altures per a salvar el 
desnivell. La primera fa 0,60 m, la segona 1,90 m i la 
tercera 2,10 m, amb una altura total de 4,60 m. A l’in-
terior de l’aljub hi ha dos murs de 0,45 m de grossària 
que el dividixen en tres vasos contigus que presenten 
el revestiment típic dels aljubs fets amb calç i les tí-
piques incisions en ziga-zaga per tal que s’adherisca 
el revestiment de calç. Pel que fa a les dimensions en 
planta, estes són: 2,10 x 3,50 m, i tot i estar parcial-
ment soterrats, el més profund mesura 1,40 m de pro-
funditat. 

A més, hi observem elements que ens indiquen el 
moment de la destrucció del castell: dos forats en els 
murs laterals, de quasi 1 m de diàmetre, i dos roques 
de grans dimensions a l’interior, aproximadament 
d’1,50 x 1,80 x 1,20 m, que van deixar l’aljub inhabi-
litat.

Torres semicircular i model tridimensional

La torre semicircular (veure plànol, estructura núm. 
1) és l’estructura més visible i coneguda pels veïns de 
Castelló i de la redor. L’anomenem així perquè està 
formada per una planta semicircular. D’esta torre s’ha 
creat un model geomètric 3D georeferenciat, amb la 
tècnica Structure from Motion. És una tècnica inspi-
rada en la fotogrametria que  permet realitzar models 
3D a partir de col·leccions d’imatges.

indica que els constructors s’adaptaren al terreny. A 
més, hem pogut calcular que el volum d’aigua que po-
dia emmagatzemar és d’uns 30 m3 aproximadament. 

Torre quadrada

A la banda sud del castell es pot observar una es-
tructura que correspon a una torre quadrada (veure 
plànol, estructura núm. 2). De la torre, encara es con-
serva  l’enlluït i té unes dimensions de 4,80 x 4,80 m. 
Des d’este punt tenim visió directa amb el castell de 
Xàtiva, i aventurem que esta devia ser l’entrada his-
tòrica al Castellet, encara que la hipòtesi hauria de ser 
confirmada per futurs estudis arqueològics. 

Muralles

Respecte a les muralles que trobem a la banda sud, 
cal ressaltar que seguixen un alineament paral·lel a les 
corbes de nivell, és a dir, s’adapten a l’orografia de l’al-
tiplà. La cota de totes les restes de muralla trobades 
al castell és bastant homogènia, i diferix només 2 o 
3 metres des de la part més baixa a la part més alta. 
Este fet ens diu que la muralla devia estar pràctica-
ment tota al mateix nivell.

En total, s’han documentat fins a dotze segments dife-
rents de muralla alineats entre si, que sumen un total 
de 52 m. Per tant, assumim que la muralla rodejava tot 
el turó, exceptuant una part en què la mateixa roca 
natural és tan abrupta que ja actuava de muralla de-
fensiva, i la mateixa muralla s’unix a ella. El perímetre 
complet del castell, tenint en compte la roca i la mu-
ralla, és de 276 m; i l’àrea que engloba este perímetre 
és de 1440 m2.

Cal destacar que tot el recinte emmurallat es trobava 
relativament al mateix nivell, cosa que feia molt fàcil 
el trànsit intern tant de persones com de bestiar, i era, 
en conseqüència, un lloc idoni per a la construcció 
d’un castell. 

Altres estructures interessants a destacar són els dos 
murs completament perpendiculars a la muralla que 
es recolzen sobre ella en la vessant est. Estes eren, 
possiblement, estances (veure plànol, estructura núm. 
5) que servien per a guardar el gra o l’aliment en grans 

Torre quadrada i muralla del Castellet. Foto: Amadeu Aviñó.Aljub inferior.
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Per a la recollida de dades en el camp, el primer pas és 
preparar l’escena per a fer les fotografies, que inclou 
marcadors que puguen ser reconeguts amb facilitat 
posteriorment. En este cas s’inclouen xicotetes parts 
de cinta amb numeració per a identificar. Després es 
realitza la presa de fotografies, intentant fer dos pas-
sades: una a major distància que l’altra i amb un angle 
similar (dins de les possibilitats del terreny), evitant les 
zones ocultes, ja que només podem reconstruir les zo-
nes que apareixen, com a mínim, en dos fotografies 
pels principis de la tècnica de triangulació (determi-
nen la posició d’un punt a partir de dos punts cone-
guts) (il·lustració 1). 

Per altra part, el GPS ens dona coordenades a cadas-
cun dels punts de control que es col·locaren anterior-
ment. Estes ens serviran com a referència per a donar 
coordenades reals a tot el model.

Per al processament de dades introduïm els marcadors 
(marcador 25, visible en la il·lustració 2) que col·locàrem 
en camp en cada una de les fotografies, indicant les 
coordenades. A partir d’estes dades, el programa 
informàtic realitza una alineació de les fotografies, 
obtenint un núvol de punts que posteriorment es 
fa més dens. Amb esta base es genera una malla 
poligonal i finalment es construïx una textura per 
mitjà de la combinació, creant una espècie de mosaic 
amb les fotografies utilitzades per al model.

Si ens col·loquem davant de la torre, observem que, 
d’esquerra a dreta, comença unida a un alineament de 

Il·lustració 1

Model geomètric 3D georeferenciat (autora: Mónica Martí 
Gómez)

Model de la torre semicircular. Vista superior. (Autora: Mó-
nica Martí Gómez)

Il·lustració 2. 
(1) Núvol de punts poc dens, (2) Núvol de punts dens, (3) 
Malla poligonal, (4) Textura.

pedres que sembla tindre continuïtat amb la muralla 
per la part nord. En este primer tram de 3,5 m de llar-
gària ens trobem amb un mur bastant recte que ens 
fa veure que la geometria de la torre no és constant al 
llarg de la superfície. Esta part compta amb una altura 
de 4,5 m que disminuïx fins a quedar en 3,75 m. 

A partir d’este punt, comença a formar un arc 
semicircular de 5,5 m de diàmetre i el perímetre de 

la torre té un total de 9 m aproximadament. L’altura 
d’esta part semicircular varia entre 3 i 4,4 m, adaptant-
se al terreny original i recolzant-se en alguns trams en 
la pròpia roca, fins que finalment s’integra amb una 
part de muralla, actualment enderrocada, que fa un 
angle de 90º per la part sud. Tot i que hi ha diferents 
altures en la torre, la diferència de cotes des del punt 
més alt fins al punt més baix és de més de 5 m d’altura; 

Torre quadrada i muralla del Castellet. Foto: Amadeu Aviñó.
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Tècnica constructiva de la torre: maçoneria encaixonada. 
s'observen les línies dels caixons i metxinals.

4 «Tàpia: Paret feta de terra humida repastada i maçonada dins d’un motlle (format per unes posts de fusta anomenades “tapieres”), que, en 
assecar-se, adquireix en resistència, sobretot si a la terra s’hi afegeix calç» ( Miquel Fullana: Diccionari de l’art i dels oficis de la construcció, 
Moll, Palma de Mallorca 1974). La tàpia de maçoneria de la torre semicircular és una mescla de terra i calç amb gran quantitat de pedres, 
per a adquirir més solidesa.

vat de la zona en què la mateixa roca fa de muralla de-
fensiva.  Pel que sabem, tenia dos torres, una al nord 
i l’altra al sud, i dos aljubs. Al ser un altiplà de certa 
altura, el fa un lloc idoni per a assentaments, com és el 
cas d’un poblat del bronze i d’un castell. El perímetre 
complet del castell, tenint en compte la roca i la mu-
ralla, és de 276 m, i l’àrea que engloba este perímetre 
és de 1440 m2. Aleshores es tracta d’un castell típic 
de l’època, com els que podem trobar en altres indrets 
del País Valencià, que es construïren per la pressió 
de la noblesa catalanoaragonesa que ja estava con-
querint més enllà de l’Ebre. Són castells importants 
perquè donaren refugi a la població en un moment 
de molta tensió per la futura conquesta de les terres 
valencianes. 

per tant, podem concloure que la torre, quan estava 
completa, devia tindre una altura bastant més elevada 
que estos 5 m. 

Per altra part, la tècnica constructiva de la torre és 
la de tàpia de maçoneria o maçoneria encaixonada,4 
i malgrat que es troba molt deteriorada, encara s’hi 
observen, amb la pèrdua de l’enlluït, els forats de les 
fustes de les tapieres; és a dir, els metxinals i les línies 
dels caixons. El mur té una grossària que varia entre 
uns 40 i 60 cm. Per pròpia geometria, la banda recta 
està millor conservada i la corbada presenta un major 
desgast, també causat per la vegetació que ha crescut 
entre les restes, on s’observen uns clevills en l’estruc-
tura de fins a 40 cm.

Les dades més interessants amb què podem conclou-
re este estudi és què el castell ocuparia tot el puig, lle-

Presa de dades amb càmera digital. Presa de dades amb càmera i GPS.
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Estudi mural de la torre 
campanar i dels contraforts de 
l'església de Castelló
La supervivència d'estructures gòtiques
Miguel Gómez Sahuquillo
Arqueòleg col·legiat

En una de les estances del Centre Parroquial de Cas-
telló apareixen part dels murs medievals de la torre 
campanar que estaven ocults. Això ens ha permés es-
tudiar de prop les pedres de carreu amb marques de 
pedrapiquer i comparar-les amb marques trobades en 
altres edificis pertanyents a una època semblant, amb 
la finalitat de datar el bastiment de la torre campanar.

Estes marques diverses, en conseqüència, estan re-
lacionades directament amb la quantitat de mestres 
d’obra i pedrapiquers que treballaven en l’obra -i, en 
general, amb el bastiment de l'església medieval de 
Castelló-, perquè els tallers de pedrapiquers tenien 
les seues pròpies marques i plantilles, l’objectiu de les 
quals era identificar cada taller i distingir les d’un mes-
tre i d’un altre.

I més enllà de Castelló, l’activitat dels pedrapiquers 
medievals es deixa vore, també, a la comarca de la Ri-
bera del Xúquer, com així queda reflectit a l'església 
de Santa Caterina d’Alzira, l’ermita de Sant Roc de Ter-
nils a Carcaixent, o als campanars de Cullera i Sueca.

Les marques de pedrapiquer en el campanar i en 
els contraforts de l’església

D’entrada, hem d’advertir que no hem pogut estudiar 
tota l'edificació completa, però sí aquelles estructures 
que corresponen a una part del campanar i alguns dels 
contraforts del temple. 

Les marques que trobem en la part gòtica del cam-
panar i dels contraforts, encara que amb alguna di-
ferència, són bastant paregudes i, fins i tot, moltes són 
iguals. De forma aïllada apareix alguna marca diferent 
de les anteriors. L'aparició d’un mateix signe o d’altres 
similars indica que es tracta d’una obra que correspon 
a un mateix moment d'execució i realitzada segons un 
pla unitari previ establert, com és l'edificació de l'es-
glésia gòtica bastida a partir de la segona meitat del 
segle XIV o durant el segle XV i acabada durant els 
primers anys del XVI.

Tant la torre campanar com l’escala de caragol del seu 
interior o els contraforts, tenen altres marques de pe-
drapiquer que s’enquadren en el període gòtic. En to-
tes elles observem que, en la seua factura, han estat 
realitzades amb una ferramenta igual o similar, amb 
un traç idèntic i un disseny paregut.

Marca de pedrapiquer que trobem en la base del campa-
nar de Castelló i també a l’ermita de Sant Feliu de Xàtiva, a 
Santa Caterina d’Alzira i a la porta de l’Almoina de la seu de 
València.

Marca de pedrapiquer en forma de creu. Es troba a l’església 
de Castelló i també a l’església de Santa Caterina d’Alzira, al 
campanar de Sant Pere de Sueca i a l’ermita de Sant Roc de 
Ternils (Carcaixent) [Si no es diu una altra cosa, les fotos han 
estat realitzades per l’autor de l’article].
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La construcció de l’església primitiva 

No tenim cap referència documental que ens parle 
de la construcció de l'església antiga. El Diccionario 
de Madoz ja en diu que «se ignora el año de su fun-
dación; pero su arquitectura demuestra ser muy anti-
gua». En descriure l'església, l’autor comenta que esta 
«tiene dos puertas que miran a la indicada plaza; y la 
torre que se ve a un ángulo de la iglesia, parece ser 
más antigua que esta: es bastante baja y se asegura 
que ya sirvió de torre a los moriscos».¹

Per a Josep Sanchis Sivera, la parròquia fou fundada 
en el segle XIII: «la cristiandad trae origen desde la 
Conquista, cuya iglesia fundó, sin duda, el mismo D. 
Jaime, como parece indicar su titular».2  En època me-
dieval s’anomenava església de Santa Maria, nom ha-
bitual de les esglésies fundades per Jaume I.

Per tant, tenim una suposada església primitiva basti-
da en temps posteriors a la vinguda de Jaume I i l'ocu-
pació d’estes terres. Possiblement, es tractaria d’una 
església de les conegudes com de conquesta, com eren 
les de Sant Roc de Ternils o Sant Miquel de Corbera, 
entre moltes altres. Estos temples primitius eren de 
fàbrica senzilla i alguns d’ells foren remodelats poste-
riorment, com deu ser el cas del temple de Castelló. 

L’estudi del campanar i d’alguns dels contraforts de 
l'església ens confirmen una obra ja gòtica, construïda 
entre la segona meitat del segle XIV i els primers anys 
del segle XVI, o bé començaria la seua construcció a 
partir del segle XV i es va acabar a primeries del segle 
XVI. De tota manera, veiem en l’obra de l'església que 
els carreus no són tots iguals en algunes parts. S’obser-
va això en els de murs del temple en relació amb la to-
rre. Si mirem amb deteniment la façana principal, ens 
adonarem que hi ha almenys tres fases constructives: 
uns carreus a la base, uns altres que tenen relació amb 

Marca de pedrapiquer en forma d’espina de peix que ocupa 
tot un carreu rectangular. Es troba a l’església de Castelló.

Marca de pedrapiquer que es troba en un contrafort de l’es-
glésia de Castelló.

¹ MADOZ, Pascual: Dicionario Geográfico-estadístico-histórico de Alicante, Castellón y Valencia, t. I, València 1982 (facsímil de l'ed. 1845-1850), 
p. 224.

² SANCHIS SIVERA, José: Nomenclátor geográfico-eclesiástico... de la diócesis de Valencia, València 1922, p. 451.

Nervi gòtic reutilitzat en la nova construcció barroca.

Fragment de nervi gòtic de l’església de Castelló.
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qualsevol hipòtesi respecte a l'edificació de la torre, 
aprofitant o no alguna obra anterior, només ens ho 
podrà dir un estudi arqueològic i un estudi mural deta-
llat. Sense cap intervenció d’este tipus, resulta arriscat 
plantejar i sostindre una hipòtesi sobre la construcció 
de la torre i l’església primitiva. Ara bé, els elements 
que sí que podem observar, almenys ens donen una 
xicoteta informació sobre la cronologia de l'edificació, 
i no solament els carreus i les marques de pedrapiquer 
sinó, també, les portes o finestres que encara es con-
serven en esta construcció.

En una segona altura de la torre campanar es conser-
va una xicoteta porta amb arc carpanell. En la majo-
ria de construccions gòtiques s’utilitza l’arc apuntat, 
encara que també veiem ja alguns buits com portes 
i finestres amb un arc rebaixat o arc carpanell. L’arc 
carpanell o arc d’ansa-paner –com també s’anomena-, 
pel que fa al seu origen i major difusió, apareix a finals 

Arc apuntat gòtic en l’interior del campanar de Castelló. Arc carpanell que dona pas a l’escala de caragol del campa-
nar de Castelló.

la porta d’arc de mig punt i la reconstrucció barroca. 
Això indica que hi hagué diferents fases constructives 
en el moment de bastir l’edifici religiós. És per este 
motiu que plantegem una primera obra, segurament 
de meitat del segle XIV, i una altra a partir del segle 
XV.  En alguns llenços murals apareixen carreus reu-
tilitzats que pertanyien a una construcció anterior. En 
eixe sentit, en l’obra barroca posterior observem al-
guns elements de cronologia baixmedieval incrustats 
als murs com, per exemple, nervis gòtics. 

El campanar

L’estudi dels paraments murals del campanar ens in-
dica, almenys aparentment, que es tracta d’una obra 
realitzada en un mateix moment, excepte el cos supe-
rior i el remat, que són posteriors. És una obra gòtica, 
com així ho demostren alguns dels seus elements, a 
part de la seua fàbrica de carreu. De totes maneres, 
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del gòtic o gòtic florit. L’arc que apareix al buit de la 
torre, que té forma de falsa el·lipse, està traçat amb 
tres circumferències que són tangents entre si, amb 
distints centres. Trobem exemples d’estos tipus d’arcs 
a finals del XV i primera meitat del segle XVI a la ciu-
tat de València i també en altres construccions de la 
mateixa època en les nostres terres. 

En un altre buit o xicoteta porta o finestra que apareix 
en la torre del campanar, hi observem, ara sí, un arc 
apuntat, molt característic del període gòtic. També és 
gòtica l'esplèndida escala de caragol de l’interior de la 
torre. Tot açò ens seguix donant una cronologia d’una 
construcció baixmedieval realitzada entre el segle XV 
o primers moments del XVI. De tota manera, cal re-
cordar una possible construcció anterior de la primiti-
va església, segurament ja duta a terme a partir de la 
segona meitat del segle XIV. 

Escala de caragol del campanar de Castelló.

El peculiar campanar de Castelló. [Foto de Juanjo Puertos].
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La porta principal

Cal detindre la nostra mirada en la façana principal, 
i més concretament en la porta principal del temple. 
Observem en ella tres fases constructives. La fase pri-
mitiva del segle XIV apareix als carreus més baixos, 
damunt dels quals descansen els murs, també de ca-
rreus, que sostenen l’arc de la porta del segle XV o de 
principis del XVI; i sobre ella la construcció barroca. 

En primer lloc, destaca l’arc de mig punt. Queda defini-
da la pedra clau, les vint dovelles i els dos salmers o do-
velles basals. En este cas la pedra clau no és més gran 
que les altres sinó igual. L’arc de la porta descansa so-
bre dos murs sustentats de carreus disposats a soga en 
forma d’aparell regular que fan de brancals de la por-
ta. Estos, a la vegada, descansen sobre uns altres murs 
bastits en una fase diferent dels anteriors. A la vegada, 
la porta va ser remodelada amb posterioritat, i se li va 
afegir un frontó corb truncat o partit. Este queda sus-
tentat sobre dos mènsules. Al centre del frontó apa-
reix un escut on queda representada la Mare de Déu 
de l'Assumpció. L’arc de mig punt és bastant semblant 
a un altre que trobem en la façana de l’antiga Casa de 
la Pedra o Convent de les Monges de Guadassuar.

Una fortificació al centre del poble?

Alguns autors han apuntat la possibilitat de l'existèn-
cia d’una fortificació d’època romana que degué ser 
aprofitada per a la construcció de la primitiva església 
gòtica. D’altres pressuposen l'existència d’una torre 
d’alqueria islàmica que ajudaria al control del territori 
i les vies de comunicació. 

L’estudi i lectura del parament mural del campanar, 
considerat l’obra més antiga que es conserva en tot 
el conjunt de l'església, no ha donat indici d’un apro-
fitament de murs d’una altra construcció anterior, ni 
del període romà ni del període andalusí. Els carreus, 
tant de la torre del campanar com dels contraforts, 
o l’escala de caragol de l’esmentada torre, conserven 
marques de pedrapiquer gòtiques. La tècnica cons-
tructiva –l’argamassa per a unir els carreus– ens fa 
pensar que esta obra ha estat realitzada durant este 
període baixmedieval. Una altra cosa és l'existència o 
no d’una construcció anterior. L'única manera de sa-
ber amb certesa si hi havia o no una torre o fortifica-
ció abans d’edificar l’església en este lloc, ens ho ha de 
donar per força l’estudi arqueològic de tot el conjunt. 
Sondejos als voltants de la torre ens podrien traure de 
dubtes i confirmar o aclarir si hi ha estructures ante-
riors en l'edificació de la torre i de l'església primitiva.

Conclusions

L'església parroquial de l'Assumpció de la Mare de Déu 
fou bastida entre finals del segle XIV, en una primera 
fase, i entre el segle XV i principis del XVI, en una sego-
na fase, segurament sobre una altra anterior de la qual 
aprofitarien les seues estructures. Per tant, fou reno-
vada i reformada posteriorment en diverses ocasions. 

Algunes de les marques de pedrapiquers analitzades 
apareixen també en altres edificis de la Ribera, com a 
l’església de Santa Caterina d’Alzira, la torre de Sant 
Joanet i l’ermita de Sant Feliu de Xàtiva, així com en 
la porta de l’Almoina de la catedral de València, el 
campanar de Sueca o el de Cullera. Això ens dona a 
entendre que el bastiment del temple de Castelló fou 
contemporani al dels edificis citats, i que corresponen 
al període gòtic baixmedieval. 

Per un altre costat, les marques de pedrapiquer repe-
tides en tots estos monuments ens porten a pensar 
que el mestre pedrapiquer i el seu taller treballaven en 
una àrea geogràfica que abastia la Ribera, la Costera i 
la capital valenciana. Este taller local degué aportar els 
seus materials constructius igual que altres mestres 
pedrapiquers de la zona per a la construcció d’estos 
edificis durant este període històric. 

Els dos buits que es conserven en la segona altura de 
la torre són una finestra i un porta menuda, que co-
rresponen clarament a l’estil gòtic: un buit té un arc 
apuntat i l’altre té un arc carpanell. D’este període 
cronològic és també la magnífica escala de caragol de 
l’interior de la torre campanar, on hi ha també mar-
ques de pedrapiquer. Insistim que estem parlant, per 
tant, d’una construcció de la segona meitat del XV 
i primeries del XVI que aprofita elements anteriors, 
probablement de finals del XIII i sobretot del XIV.

Per acabar, del període gòtic es conserven també al-
guns dels contraforts. Les successives reformes del 
temple, sobretot després del terratrèmol de 1748, 
donen pas a una església que es registra dins del con-
cepte de temple retall, com es pot vore en nombroses 
esglésies de la Ribera.

Porta principal de l’església de Castelló. [Foto de Juanjo 
Puertos]
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En la primavera de 1347 esclatava la Guerra de la 
Unió al regne de València, una revolta encapçalada 
pels jurats de la ciutat de València contra l’autorita-
risme monàrquic de Pere el Cerimoniós, l’expressió 
màxima del qual fou la intenció del rei d’alterar la 
línia de successió al tron, sense el consentiment de 
les corts parlamentàries, en benefici de la seua filla, 
Constança, i en detriment de Jaume d'Urgell, germà 
del rei. Ara bé, esta no fou l’única causa, ja que tal 
com han assenyalat ja Mateu Rodrigo i Vicent Baydal, 
la revolta es va produir en mig d’una crisi frumentària, 
d’un cicle de fams i brots de pesta que junt amb la in-
fluència dels consellers rossellonesos en la cort reial, 
que situaven l'autoritat monàrquica per damunt de 
l'ordenament foral de la Corona d'Aragó, va provocar 
la reacció de la noblesa del regne d'Aragó i de l'oli-
garquia ciutadana del regne de València en defensa 
dels furs i privilegis del regne. També van contribuir 
a l’esclat de la revolta, el malestar per les contínues 
exigències tributàries per a finançar les empreses ex-
teriors de l'estat (la campanya de l'Estret, la conquesta 
de Mallorca i el Rosselló, la sufocació de les revoltes 
sardes), que debilitaven les economies urbanes i les 
espentava a l'endeutament. Un seguit de causes, a les 
quals s’afegiren la mobilització per la defensa dels furs 
i privilegis locals, la integritat del regne i del patrimoni 
reial com una reacció contra la contínua alienació de 
viles, castells i jurisdiccions practicada per la corona 
per a subvencionar les urgències financeres, i la repa-
ració dels contrafurs comesos pels funcionaris reials, 
que envaïen sovint les competències de les autoritats 
locals. 1 

En este context convuls de confluència de malestars 
de diversos actors polítics i socioeconòmics, la socie-
tat política valenciana va quedar dividida en dos parts, 
els partidaris de la Unió, opositors a la monarquia, i els 
reialistes, favorables al bàndol monàrquic. Este últim 
estava dirigit pel governador general del regne, Pere 
de Xèrica i integrat per la majoria de la noblesa i els 
ordes militars així com per alguns territoris de reialenc 
d’importància, com ara Xàtiva, Morella i Borriana. Una 
fidelitat a la Corona, que en el cas de Xàtiva va obtin-
dre una ràpida i valuosa recompensa, ja que Pere el 

Sandra Bernabeu Borja
Universitat de València

Castelló en la Guerra de la 
Unió (1347-1348): 
«Castelló d’Algezira»

¹ RODRIGO, M.: La Unión de Valencia (1347-1348). Una revuelta 
ciudadana contra el autoritarismo real, Universitat de València, tesi 
doctoral inèdita, 1987;  i  BAYDAL, V.: Els orígens de la revolta de la 
Unió, València,  PUV,  2014.

Cerimoniós li va concedir el títol de ciutat en 1347, i 
la convertix així en la segona ciutat del regne i adqui-
rix un estatut jurídic fins al moment únicament gaudit 
per la capital. Per altra part, el bàndol unionista estava 
integrat pel patriciat de la ciutat de València així com 
una coalició de viles reials, entre les quals destacava 
Alzira, i també es van sumar algunes comunitats rurals 
de jurisdicció senyorial, que van donar a la revolta una 
connotació antisenyorial. 

En esta conjuntura, el lloc de Castelló, que jurisdic-
cionalment pertanyia al terme municipal de la vila de 
Xàtiva, es va situar a favor del bàndol unionista. Una 
situació que marcarà un punt i a part en les relacions 
entre Castelló i Xàtiva, que a curt i llarg termini es-
devindrà l’origen de la voluntat dels veïns de Castelló 
d’alienar-se de Xàtiva, com ho demostren els següents 
fets. En particular, la primera referència documental 
que es té de Castelló en este marc és de l’1 de des-
embre de 1347, en una lletra en què els unionistes 
d'Alzira comuniquen als de la ciutat de València que 
no entraran en batalla amb els reialistes de Xàtiva per 
falta d'efectius. En esta missiva, els unionistes d'Al-
zira descriuen com una host, formada per cinquanta 
homes a cavall i dos mil hòmens d'armes, havien eixit 

Pere el Cerimoniós, en un retrat atribuït a Gonçal Peris.
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de Xàtiva, s'havien parat al lloc de Castelló, des d'on 
havien iniciat una marxa per a fer-se amb el castell de 
la Pobla i la torre del lloc d’Alcosser. Així mateix, els 
unionistes d'Alzira descriuen minuciosament els fets 
que van seguir amb la finalitat de justificar per què no 
van poder enfrontar-se als reialistes de Xàtiva i per-
què necessitaven el suport de les tropes de València. 
En este document, el lloc de Castelló apareix citat tres 
vegades, tal com es pot observar en el següent frag-
ment abreujat:

...II. millia hòmens d’armes eren exits de X[à]tiva e 
eren venguts a Castelló, e que s’eren aquí aturats; 

[…] los hòmens de Xàtiva vengren al dit castell és a 
[sab]er, los que eren en Castelló, en hora de les lums 
en[c]eses, et preseren lo Castell […] sabem de cert 
que·l castell havien pres e establit e que ells eren en 
Castelló, no poguem àls fer mas que, en dafalta de la 
nostra gent de cavall e dels hòmens d’Algezira...2

Dos mesos després, el febrer de 1348, en les rèpli-
ques donades per la Unió a les respostes donades pel 
monarca als capítols presentats per aquells, s'inclou 
una nova i important petició del lloc de Castelló, sol·li-
citant un canvi en la seua adscripció jurisdiccional. En 
concret, el govern de Castelló sol·licitava segregar-se 
de la contribució general de Xàtiva per a formar part 
del territori del terme general d'Alzira, bàsicament 
per dos causes. La més important que subratllaven 
era que a partir de la revolta de la Unió, en tant que 
Xàtiva i Castelló havien militat en bàndols diferents, 
s’havien comés tot un seguit de  violències entre els 
seus habitants, motiu pel qual Xàtiva havia passat a 
ser enemic capital de Castelló. Especialment s’assen-
yalava un episodi en què els de Xàtiva van humiliar 
públicament i van penjar un home de Castelló. En 
conseqüència, en segon lloc, els de Castelló apunten 

que com a represàlia de la insubordinació de Castelló 
a la ciutat de Xàtiva en un context de guerra civil, i per 
a fer prevaldre la seua autoritat jurisdiccional sobre el 
lloc, els de Xàtiva els imposaran sentències injustes i 
increment d'impostos fins a aconseguir despoblar el 
lloc, és a dir, fer-lo desaparéixer, tal com es pot llegir 
en el següent fragment: 

.I. Ítem, supliquen, senyor, que, com lo loch de Caste-
lló de Xàtiva sia de la Unió, e los habitadors d’aquell 
hajen jurada la dita Unió en Algezira, e ab aquell sien 
una part e hajen part contra los de Xàtiva, e aprés que 
han jurada la dita Unió se sien diversses morts e al-
tres scàndels, dans e perill entre los de Xàtiva e de 
Castelló, e signanter car los de Xàtiva, entre los altres, 
preseren .I. hom de Castelló e aquell rocegaren e pen-
jaren, car havia jurada la dita Unió, e, fahen exsequció 
en la persona d’aquell, dehia lo corredor: -Aquest és lo 
traïdor que ha jurada la Unió!

E açò, senyor, fos cosa terrible e cruel, com hanc, loat 
e benicne sia Déu, en la senyoria d’Aragó no ha haüt 
alcú a qui puxe ésser imposat aquell nom, et per ç[o] 
e per los dits homeys, discòrdies e altres raons, los de 
Xàtiva sien feits enamichs capitals em per tots temps 
dels de Castelló, e no sia de raó que la vila de Xàtiva 
haja alcuna juredicció sobre Castelló ni los habitants 
en aquell, car, si la y havia, serien consumats, axí 
per vexació de persones com exaccions de peites, 
com per altres maneres, que plàcie a la altea del 
d[i]t senyor rey, per tolrre la dita enamistat e hóy 
capital, de ajuynir lo dit loch de Castelló al terme 
de Algezira, e [é]sser del terme de Algezira e de la 
juredicció e contribució d’aquella en totes coses, 
com, si açò no era feit, lo dit loch de Castelló se 
despoblarà [...] seria cruel cosa que lurs enamichs, los 
aguessen a jutjar no que aquells fossen de destret de 

2 RODRIGO, M. (ed.): Diplomatari de la Unió del regne de València (1347-1349), València, PUV, 2014, doc. 115 (ACA, C, Processos, llig. 133/9, 
fols. 121v-123r.).
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Detall del plànol de Acequia Real del Júcar de Juan de Roxas 
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Geografia de la Guerra de la Unió.
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hòmens de Xàtiva, qui són lurs enamichs, majorment 
que, per privilegi atorgat per lo senyor rey en Jacme 
l’antich. Datum Valentie, .IIII. nonas augusti Anno 
Domini .M.ºCC.ºXL.º nono. Lo loch de Castelló fon 
dat e atorgat al terme de Algezira e ésser de terme de 
Algezira.3

Malgrat l'última frase, on es pot llegir l'afirmació que 
el lloc de Castelló va ser inclòs en el terme jurisdic-
cional d'Alzira, esta no era més que la voluntat dels 
unionistes que realment hi estaven sol·licitant al rei el 
canvi jurisdiccional que mai no es va produir. Doncs, 
la demanda dels unionistes de Castelló no va ser con-
cedida per Pere el Cerimoniós, qui va respondre de la 
següent manera:

.XXIII. Als capítols o suplicacions novellament dona-
des per part de la dita universitat, respon lo dit senyor 
rey que les coses contengudes en los dits capítols o 
suplicacions toquen ret de part e d’altres lochs e per-
sones. Per ço, demanats aquells, lo senyor rey hi pro-
vehirà e y farà ço que per justícia fer deja, con segons 
fur e rahó no appellats ne pÿts aquells lo dret dels 
quals toca, lo senyor rey en prejudici d’aquells prove-
hir degudament no y pot. 4 

En l'actual estat de la investigació, no es documenta 
ni si posteriorment la monarquia va informar Xàtiva, 
o si es va arribar a produir un procés judicial oficial. 
El que sí que es constata és com en esta conjuntu-
ra precisa, i almenys des de la perspectiva del bàndol 
unionista, el lloc de Castelló o Castelló de Xàtiva és 
denominat almenys en una ocasió Castelló d’Algezira. 
D'esta manera apareix denominada la localitat en una 
lletra missiva del 5 de novembre de 1348, en la qual 
els líders de la Unió es dirigixen als missatgers unio-
nistes en la cort de l'infant Ferran, tal com es pot llegir 
a continuació:

Et enaprés anà-se’n a Algezira, e posà’s prop Sent Ber-
nat, e los d’Algezira són-se deffeses maravellosament, 
e han-los morts molts hòmens, en tant que no prearen 
res aquell ni tot son poder que als ravals no·s gosà 
atançar, ans tota vegada dels d’Algezira li estigueren 
fora les barreres, enaxí que s’ach a levar d’aquí e anà-
se’n a Castelló d’Algezira, e aquell hagué semblant-
ment ab falses tractaments e ab falses maneres, dién-
los que los de la ciutat e los d’Algezira havien feyt tot 
ço que ell havia volgut e moltes altres falses paraules.5 

Amb tot, malgrat que el moviment unionista va obtin-
dre alguns èxits inicials, va caure derrotat militarment 
en 1348, quan es va esvair el projecte polític de l'oli-
garquia urbana valenciana, destruït legalment en les 
corts de 1349. Així mateix, amb ell es van esvair tam-
bé les esperances del govern del lloc de Castelló qui 
va intentar aprofitar la revolta per a segregar-se sense 

Edició dels Furs de València de Pere Jeroni Tarassona 
(València 1580)

 

èxit de Xàtiva. Una intenció la màxima expressió de 
la qual s’il·lustra en el fet d’identificar al lloc com a 
Castelló d’Algezira. Una denominació que respon a la 
voluntat de Castelló de segregar-se de la ciutat de Xà-
tiva, i, per una altra part, a la sinergia amb una Alzira 
que amb això aspirava a ampliar els marges territorials 
de la seua jurisdicció, sense més reiteració d'esta de-
nominació des del final de la contesa de la Unió. Una 
militància en el bàndol perdedor que va suposar per 
al lloc de Castelló haver de fer-se càrrec d’una part 
proporcional de les imposicions dels damnificats de la 
Unió, imposades pel rei a la ciutat de València i altres 
llocs unionistes entre l'anualitat 1353, 1354 i 1355.6

En estos documents de venda d'imposicions, la deno-
minació que apareix del lloc és Castelló de Xàtiva, re-
flectint la pertinença del dit lloc de Castelló a Xàtiva.

Amb tot, la victòria de la monarquia va ser limitada: el 
desgast financer i polític de la corona durant la pas-
sada crisi, i la nova conjuntura, igualment crítica, que 
inaugurava la guerra amb Castella (1356-1375), van 
aconsellar a Pere el Cerimoniós l’abandonament  de 
l'autoritarisme i el retorn al règim pactista i contrac-
tual tradicional que singularitza les relacions políti-
ques en la Corona d’Aragó.

 

3 Ibídem, doc. 149 (ACA, CRD, caixa 37, num, 4837 -1348, novembre 5-.
4 BAYDAL, V.: Els fonaments del pactisme valencià: sistemes fiscals, relacions de poder i identitat col.lectiva al regne de València (c. 1250 – c. 1365), 
t. II, tesi doctoral Universitat Pompeu Fabra, 2011, pp. 452-461.
5 Ibídem, doc. 149 (ACA, CRD, caixa 37, num, 4837 -1348, novembre 5-.
6 BAYDAL, V.: Els fonaments..., t. II, tesi doctoral Universitat Pompeu Fabra, 2011, pp. 452-461.
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Fou a finals del segle XIX quan van sorgir els primers 
programes impresos de les festes majors als nostres 
pobles; al principi, amb format de pasquí o cartell, 
i amb els anys van anar convertint-se en un full, en 
un díptic, en un tríptic i, fins i tot de vegades, en un 
senzill i humil llibret. Així van anar transformant-se 
en això que coneixem com el Llibret de Festes o de 
Falles, i que en molts dels casos van ser les primeres 
publicacions impreses d’una certa rellevància històri-
ca al poble, gràcies a la col·laboració de l’erudició i 
els cronistes locals. Estos primers exemplars es van 
concebre efímers i no foren massa considerats, i en-
cara gràcies que en van sobreviure alguns mercés a 
algun benemèrit ciutadà amant de la cultura pròpia. 
Ara estos opuscles són bastant apreciats per les ins-
titucions, després d’haver-ne desaparegut alguns dels 
més antics. Pel que fa a Castelló he procurat posar-ne 
a l’abast uns pocs exemplars d’uns anys determinats 
del meu arxiu: els immediatament posteriors a la Gue-
rra Civil. Segons Francesc Xavier Martí són els primers 
editats en ple sistema totalitari, quan de l’ègloga al 
dictador anaven plens, encara que en principi haurien 
d’haver estat destinats només a informar dels actes 
festius i religiosos. Hem reproduït parcialment alguns 
fragments dels textos d’exaltació franquista que om-
plien estos llibrets.

1. Solemnes fiestas en Villanueva de Castellón. Octubre 
1942

Este senzill i diminut programa de les festes és un dels 
més interessants de la comarca pel que fa al seu con-
tingut: conté referències polítiques, però també estu-
dis de temàtica històrica i literària, cosa gens freqüent 
en aquells temps, a més de fotografies del patrimoni 
local. Comença el llibret amb el: «Pregón de fiestas», 
d’Emilio Martí, l’alcalde, on destaca:

[…] renacerá en los espíritus la tranquilidad que en 
gesto heroico y salvador hubo de sacrificarse para li-
berar de la soez anarquia a la eterna y católica España, 
cuya unidad forja día por día nuestro invicto Caudillo, 
para su grandeza y libertad tras una victoriosa cruzada 
de tres años […]

¡Arriba España! ¡Viva Franco!

Francesc Beltran i López
Cronista honorari de Benifaió

Les festes a Castelló 
durant el primer 
franquisme a través 
d’uns programes impresos

També el rector s’esplaia en l’article «El Cristo de los 
Prodigios», en què descriu:

Por eso al perderse su imagen primitiva, destrozada y 
quemada por la barbarie roja, que ni siquiera perdo-
nó (esta palabra no consta en el diccionario de los sin 
Dios) [...]

Emilio Ferri Pastor aporta un poema acròstic, «Acrós-
tico: Bajo tu amparo»; i un breu article titulat «Ofren-
da»: «Creyeron los emisarios del averno (insensatos!) 
que destruyendo la escultura raían de la mente y del 
corazón de los castellonenses [...]».

Però també hi ha investigacions històriques: «Comu-
nidad de Regantes de la “Real Acequia de Escalona” de 
Villanueva de Castellón»; «Villanueva de Castellón», 
per Enrique Soler Durà, mestre nacional; «Sindicato 
de la Acequia de Villanueva de Castellón»; i un «Re-
sumen Histórico, Geográfico y Económico de la locali-
dad», estos sense el nom dels autors.

La programació dels festejos començava el diumenge 
25 d’octubre a les 5 del matí, amb el Rosari de l’Auro-
ra; a les 7 i les 8, cercaviles pels dolçainers i la Banda 
de Música; de 10 a 13 hores, concurs de coloms «bu-
chones», i a les 15 partit de futbol; a les 17 hores, vis-
tosa cavalcada, i a les 19 solemne exercici del Rosari. 
A les 21’30, concert on interpretaven: «Quinta Sinfo-
nía», de Beethoven; «Tocata y Fuga», de Bach-Varela; 
«Rienzi», de Wagner; «La Dolores», de Bretón; i «L’en-
trà de la Murta», de Giner.
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El programeta de 1943 és un 
quatríptic que, plegat, té unes 
mesures de 18x13,3 cm

Només inclou un horari detallat 
dels actes festius. El fet curiós 
és que el primer dia es dedica a 
la Mare de Déu del Carme i no 
es fa festa als Sants de la Pedra. 
Entre els actes, destaca el XXvII 
Campeonato Regional Ciclista, 
la benedicció de la imatge de la 
Mare de Déu del Carme i els dos 
concerts de la Lira.

(F. Xavier Martí)

El dia 26, festa a la Mare de Déu dels Dolors, amb dia-
na a l’alba pels dolçainers; a les 8, cercavila per la Ban-
da de Música; a les 10, solemníssima missa, volteig de 
campanes, una llarga traca i cercavila per la Banda de 
Música; a les 15’30, partit de pilota valenciana; a la 
mateixa hora, a la plaça del Caudillo cucanyes i jocs in-
fantils; a les 18 hores, processó a la Mare de Deú dels 
Dolors, amb una traca que acabava dalt del campanar; 
a les 21’30, concert per la Banda de Música, que inter-
pretava: «Tanhauser», de Wagner; «Mendi mendiam», 
d’Usandizaga; «La Tempranica», de Giménez; «La del 
Soto del Parral», de Soutullo i Vert; «La Dolorosa», de 
Serrano; i «Fontinens», de Laporta.

El dia 27, festa al Santíssim Crist dels Prodigis, amb 
els acostumats actes a l’alba; a les 8, cercavila; a les 
9’30, carrera ciclista patrocinada per la Peña Escuriet; 
a les 10, funció religiosa; a les 15’30, partit de futbol; 
a les 18, processó amb la imatge del Crist dels Prodigis 
i traques de colors; a les 21’30, últim concert per la 
Banda de Música, amb el programa següent: «Primera 
Sinfonía», de Beethoven; «Guillermo Tell», de Rossini; 
«Rapsodia húngara, núm. 2», de Listz; «Las bodas de 
Luis Alonso», de M. Giménez; i «Gerona», de Lope. L’al-
calde era Emilio Martí Bas. Tota una lliçó musical d’un 
poble després de les misèries d’una guerra luctuosa. 
En la contraportada: «Muebles Pardo, Llosa de Ranes, 
telefono num. 2».

El programa de 1945 és un fullet de huit 
pàgines que només inclou un detallat 
horari dels actes festius, on destaquen 
les dos Grans Carreres Ciclistes, l’elecció 
de “Miss Villanueva de Castellón” del 21 
d’octubre, i els tres concerts de la Lira, 
que aquell any havia guanyat el primer 
premi en el Certamen de València 
dirigida pel mestre Fayos.

(F. Xavier Martí)

1945

1943
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2. Grandes Fiestas en honor de San Abdón y San Senent 
Patronos de esta localidad, Santísima Virgen de los Do-
lores y al Santísimo Cristo de los Prodigios. Los días 18, 
19 y 20 de Octubre de 1948. Villanueva de Castellón

El dia 18 començava la programació amb la festa als 
sants Abdó i Senent, amb «despertà» i cercavila per la 
«Lira Castellonense»; a les 10, funció religiosa i missa 
conventual, amb sermó per un eloqüent orador sagrat; 
a continuació, cercavila per la «Lira Castellonense» i la 
Banda de Trompetas y Tambores de Flechas Navales 
de València; de 3’30 a 4’30, «cordà» de foc solt a la 
plaça del Caudillo; a les 6 de la vesprada, gran concert 
per la Banda dirigida pel professor D. Luis Ayllón; pos-
teriorment, cercavila per la Banda de Flechas Navales; 
a les 10 de la nit, revetla al cinema d’estiu California, 
amb premis al millor mantó de Manila, al millor pen-
tinat i a la millor parella, animada per l’orquestra de 
Carcaixent Domey Jazz i l’animadora Numin; en aca-
bar, «cordà» al carrer del Mestre Giner, a càrrec de D. 
Luis Brunchú de Godella. El premi al millor pentinat el 
va guanyar Adela Climent Espí.

El 19, festa a la Mare de Deú dels Dolors, amb «des-
pertà», volteig de campanes, carcasses i tronadors per 
tots els carrers del poble. A les 8’30, cercavila per la 
Banda; a les 10, missa solemne per un nodrit nombre 
de cantors de València que interpretà la Segona Pon-
tifical de Perossi, a quatre veus; en acabar, volteig de 
campanes i una llarguíssima traca; de 3 a 4, «cordà» de 

foc solt a la plaça del Caudillo; de 5 a 6, concert per 
la Banda; a les 19 hores, processó a la Mare de Déu 
dels Dolors per l’itinerari de costum, acabada amb 
una traca de colors dalt del campanar; a les 22 ho-
res, revetla al Cine Califòrnia amb l’orquestra Huesca 
de Navarrés, amb un gran repertori de «bugui-bugui» 
i l’animadora Dori; en acabar, «cordà» al carrer de Sal-
vador Gil (carretera).

El 20, festa al Santíssim Crist dels Prodigis amb els ac-
tes matinals de costum, «despertà» i «cercavila»; a les 
10, missa amb els cantors de València que interpreta-
ren la missa «María Inmaculada» de V. Goicochea; en 
acabar, volteig de campanes i una fantàstica traca; de 
3 a 4, «cordà» de foc solt a la plaça del Caudillo; a les 
5, concert per la Banda dirigida per D. Luis Ayllón; a 
les 18’30, processó per l’itinerari de costum; a l’entra-
da al temple, una «hermosa» traca de colors; a les 10, 
al Cine Ideal la pel·lícula «Dos hermanas en Boston», i 
al Cine California grandiosa revetla amb el «Baile del 
Farolito» i la proclamació de «Miss Verbena 1948». Hi 
havia servei de café, bar i pastisseria pel barman de 
fama internacional, rival de Chicote, Manuel Albert 
(Manolete). Final de festes amb un monumental cas-
tell de focs a càrrec de Luis Brunchú.

Tanquen el llibret sis poemes anònims amb el títol 
comú: «Algo de broma». L’alcalde era Vicente Grimal-
tos Marzal. En la contraportada: «Casa Baldomero 
Cuenca», casa confeccionadora d’este programa.
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3. Villanueva de Castellón Fiestas de 1949

Este llibret també recupera articles: una salutació ofi-
cial a càrrec de l’Ajuntament i «El Maestro Fayos, en el 
recuerdo», d’autor anònim. També les fotografies del 
patrimoni local: «Mercado Público», «Puente sobre el 
río Albaida, en la carretera provincial de Puebla Lar-
ga a Sumacárcel» i «Colegio Asilo de Santo Domingo, 
fundado por D. Salvador Gil».

El programa oficial comença el dia 15 (vespra de fes-
tes) amb volteig i cercavila per les Bandes de música, 
que a les 22 hores al Saló Califòrnia faran la primera 
audició del Certamen para Bandas de Música Civiles 
de la Región. A les 24 hores, gran cordà al carrer de 
Domingo Mascarós [el Pedró].

El diumenge 16, festivitat dels Sants Abdó i Senent, 
amb els actes acostumats, missa, traca i cercavila; a 
les 14’30, cercavila per les Bandes de música inscrites 
en la Primera Secció del Certamen; a les 15, segona 
audició del Certamen para Bandas de Música Civiles 
de la Región; en finalitzar, es publicà la decisió del Ju-
rat; a les 22’30, concert per la Banda local i la Banda 
que obtingué el primer premi de la 1a Secció; a les 24 
hores, «cordà» al carrer del Pintor Ribera [el Ravalet].

El dilluns 17, festivitat de la Santíssima Mare de Déu 
dels Dolors que comença amb els actes tradicionals; a 
les 8, cercavila per la Banda de Música de Senyera; a 
les 9, Gran Carrera Ciclista Nacional, pel circuït local; 
a les 10, funció religiosa, seguida d’una gran traca i 
morterets; a continuació, cercavila per la Banda local; 
a les 15 hores, «cordà» a la plaça del Caudillo; a les 17 
concert; a les 18’30, processó per l’itinerari de cos-
tum; a l’entrada traca de colors i «Bombardeo aéreo»; 
a les 22, vetlada de balls regionals amb l’espectacle 
«Gran Fiesta Española. Las Tres Regiones: Aragón-Va-
lencia-Andalucía»; i a les 24, castell de focs artificials.

El dimarts 18, festa al Santíssim Crist dels Prodigis, 
amb els acostumats actes festius i religiosos. A les 15, 
«cordà» a la plaça del Caudillo; a les 18, solemne pro-
cessó amb la imatge per l’itinerari de costum; a l’en-
trada traca de colors i «Bombardeo aéreo»; a les 22, 
concert per la «Lira Castellonense»; i a les 24, castell 
de focs artificials. S’anuncia que durant estes festes hi 
haurà dinars extraordinaris en els establiments benè-
fics del poble; també un concurs de pesca o de tir al 
plat al camp d’esports l’Almenà. L’alcalde era Vicente 
Grimaltos Marzal. Contraportada: el jou i les fletxes. 
Imp. Cuenca.- Carcagente.

Fullet d'inscripció al Certamen de Bandes de Música, 
celebrat a Castelló en 1949.
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Fa dèneu anys que vaig publicar en el programa de 
festes un article que vaig titular simplement «Dones 
de Castelló». Allí tractava de recuperar de l'oblit el 
nom i la biografia d'algunes dones naturals o veïnes 
del nostre poble. De tots els articles que he escrit en 
esta publicació anual ─i ja en són uns vint─, crec que 
és el que ha tingut més repercussió. Ha inspirat pro-
jectes educatius i exposicions, ha servit de base per a 
altres treballs, una associació de dones hi ha recorre-
gut per a posar-se nom, etc.

Lectures diverses juntament amb els consells de do-
nes sàvies m'han fet veure estos anys que el sol fet 
de recuperar el nom d'una dona ja és important; i no 
importa molt que esta dona haja sigut una persona re-
llevant en el camp cultural, esportiu, religiós o polític. 
Des de sempre, a mi, m'ha interessat qualsevol bio-
grafia, independentment de la seua rellevància social 
o històrica. La historiadora Natalie Zenon Davies, en 
una entrevista, afirma que és un deure ètic salvar les 
vides d'hòmens i dones ordinaris, especialment de les 
dones. I hi estic absolutament d’acord.

Persones sense nom

En el cens de 1510 les poques dones que s'esmenten 
són identificades pel cognom del marit. I apareixen 
perquè eren viudes, única manera de ser considerades 
caps de família. Són les viudes n'Alfonsa, na Carbo-
nella, na Durana, na Garbina, na Marca, na Murta, na 

Francesc Xavier Martí i Juan

Més dones 
de Castelló

Tauenga i na Valleta; la viuda de Joan Martí, la viuda 
d'en Joan Garrido, la viuda de Melcior Serra i la viuda 
d'en Pere Durà. Una altra apareix identificada com a 
mare d'Antoni Joan. I, per últim, una misteriosa beata 
Palomar. En una llista de 91 veïns, només apareixen 
14 dones.

Si a la condició femenina s'unix la pobresa, la identitat 
de la dona podia quedar reduïda a un nom i a un mal-
nom. En el cens de 1761 apareix la veïna Rosa, la Co-
leta, viuda, pobra de solemnitat. En un altre de 1861, 
consta que al Pedró viu Teresa, la Carpanta, natural de 
Sumacàrcer i veïna de Castelló des de feia quaranta 
anys.

Margarita Thomasa: Qui és mon pare?

Hi hagué un temps en què el fet que els capellans tin-
gueren fills es veia amb bastant indulgència. Fins i tot 
podien criar-se amb el pare. Margarita Thomasa Car-
bonell, a més, anomenava pare a Pere Bleda, sacerdot 
resident a Castelló.

Gràcies a Agustí Ventura, cronista de Xàtiva, ens ha 
arribat un procés de 1575 sobre la seua filiació pater-
na. El cognom Carbonell li venia de sa mare, Caterina 
Carbonell. Però, ja se sap, mater certa, pater semper 
incertus. Segons alguns testimonis «Margarita Tomasa 
Carbonell del lloc de Castelló és filla de mossén Pere 
Bleda, prevere del dit lloc de Castelló", perquè era no-
tori i públic que «tingué molts anys amors e tractes 

Detalls decoratius de la façana de la casa de Domingo Mascarós, al Pedró. (Foto de Juanjo Puertos)
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LLINATGE PALOP - MASCARÓS - TRÉNOR

Mossén Vicent Palop

PALOP

Vicenta María 
Guzmán i Palop

Vicenta de Yánez i Guzmán

Domingo Mascarós
Abargues

Jesusa Trénor y Mascarós
III Baronesa d'Alaquàs

Federico Trénor y Trénor
IV Baró d'Alaquàs

Mª de la Asunción 
Mascarós Abargues

Vicenta Mascarós Vicente

Joaquín Mascarós Segarra

Anna Gómez Fourrat

Eulogio Trénor y Despujol

Amparo Corell Orrios

Federico Trénor y Palavicino
II Baró d'Alaquàs

Domingo Mascarós Vicente
Senador Vitalici

Jesusa Abargues Mediano

Eusebio de Vicente Yánez

Vicenta Palop N. Palop ? N. PalopPedro Guzmán

Vicenta Palop Pablo Albargues

N. Goya

Pasquala 
Goya
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carnals ab Catalina Carbonell, mare de la dita Marga-
rita Tomasa Bleda, i així és ver». Però en les amones-
tacions matrimonials de la susdita Margarita "s'intitu-
lava Margarita Thomasa Bou, filla del Ilustre Guillem 
Ramon Bou, comanador de Montesa". El vicari episco-
pal va autoritzar el casament perquè els dubtes sobre 
la filiació no impedixen un matrimoni. Posteriorment, 
Galcerà Bou, germà de Guillem Ramon Bou, testifica 
que, certament, Margarita Thomasa era neboda seua. 1

Les nebodes dels capellans

Amb l'aplicació progressiva de les reformes del concili 
de Trento es va aconseguir millorar la conducta moral 
del clero i també que no es tolerara socialment l’in-
compliment del celibat sacerdotal. De tota manera, 
llavors es deia que els fills dels sacerdots eren ano-
menats nebots. En el cas que exposaré a continuació, 
no serem malpensats i considerarem que les nebodes 
eren nebodes de deveres; i no tenim motius fundats 
per a pensar una altra cosa. D'altra banda, hi hagué 
una època en què ser rector o beneficiat de Castelló 
era sinònim d'enriquiment personal, com ara veurem.

Mossén Vicent Palop, beneficiat de l'església de Cas-
telló, sembla que va aconseguir un considerable patri-
moni. En el seu darrer testament de 21 d'octubre de 
1765 va instituir com a hereves universals les nebo-
des Pasquala Goya i Vicenta Palop, i la germana Vi-
centa Palop.

Pasquala Goya, de Gandia, era la muller de Pablo Al-
bargues. En 1780 tenia a nom d'ella 75,75 fanecades 
regades per la séquia d'Escalona, una quantitat consi-

derable que en 1800 havia augmentat fins a les 108. 
A més, posseïa dos cases, una al Pedró i una altra al 
carrer dels Sants.

De la primera Vicenta Palop no en sé més. En tot cas, 
tia i neboda donaren nom a una caseta que es trobava 
a la partida de Balsaïm, la casa de les Palopes. Vicent 
Ignasi Franco en 1776 la situa així:

Sálese de Castellón por el mismo camino que para ir al 
Poniente [camí del Pla] y después de haver cruzado la 
acequia y Río se toma camino recto hasta llegar a los 
corrales que quedan dichos, dexando la casa y huertas 
dichas de “Balsain” que son propias de la viuda Ma-
ria-Vicenta Palop.

A mitjan segle XIX es coneix com a «Casa de les Polo-
pes o de Domingo Mascarós» o simplement «Casa de 
les Palopes».

La germana, Vicenta Palop, era ja viuda de Pedro Guz-
mán, qui en 1738 era el terratinent més gran no veí 
de Castelló amb 439 fanecades. Només tingueren una 
filla i hereva: Vicenta Maria Guzmán i Palop, qui es va 
casar amb Eusebio de Vicente Yáñez. També tingue-
ren només una filla i hereva: Vicenta de Vicente Yá-
ñez i Guzmán, qui es va casar amb Joaquín Mascarós 
i Segarra. D'este darrer matrimoni van nàixer Vicenta 
i Domingo Mascarós Vicente († València 1877, des-
embre 6). Este últim, que va ser governador civil de 
València, diputat a Madrid i senador vitalici, es casà 
amb Jesusa Abargues y Mediano. El matrimoni tingué 
dos fills, Domingo i Maria de la Asunción. Domingo es 
va casar amb Ana Gómez Fourrat i no tingueren des-

Decoració en un balcó de la casa de Domingo Mascarós o de la baronessa d’Alaquàs, al Pedró. (Foto de Juanjo Puertos)

1 VENTURA, Agustí: «La concessió de drets de la rectoria de Castelló de Xàtiva a Pere Boïl en 1385 i processos del vicari episcopal de la 
governació de Xàtiva referents al sud de la Ribera durant el segle XVI», en Salvador Vercher (ed.): Actes de l’XI Assemblea d’Història de la 
Ribera, Corbera 2008, pp. 32-33.



36

cendència. Maria de la Asunción es casà amb el II baró 
d'Alaquàs i només els sobrevisqué una filla, Jesusa 
Trénor Mascarós, que fou la III baronessa d'Alaquàs. 
En 1911, Jesusa Abargues, viuda, tenia 110 faneca-
des; Domingo Mascarós Abargues tenia 236 faneca-
des; Jesusa Trénor, per herència de sa mare, posseïa 
424 fanecades de terra a Castelló. En total tenien 
770 fanecades entre els tres. I eren els amos quasi 
exclusius de la partida de Balsaïm, amb 346 faneca-
des. Crec que el procurador de tots tres era Ricardo 
Vidal Climent. Va morir Jesusa Abargues el 6 de març 
de 1929, van morir assassinats Domingo Mascarós i la 
dona en 1936 i, per tant, quasi tot va anar a mans de 
la baronessa d'Alaquàs, a més de la casa rural de les 
Palopes i la casa senyorial del Pedró.

Dones propietàries

Algunes dones de Castelló van aconseguir ser grans 
terratinents. En el padró de terres de 1738 encara 
n'eren poques i la quantitat de fanecades que acumu-
laven era moderat. Rosa Garcia tenia 60 fanecades, 
Vicenta Maria Morantí tenia 50 fanecades de moreres 
als Horts de Ponent, etc. Això només ocorria perquè 
eren pobiles i fadrines, o perquè havien enviudat.2

En el llibre padró de propietats de 1845 hi ha més do-
nes propietàries i amb més terra. Maria Antònia Ube-

ros Carpi (Castelló 1802-1889), viuda de José Vicente 
Bo Peris, tenia 265 fanecades i tres quartons en 1845, 
cosa que la feia la segona persona més rica del poble, 
a llarga distància de Joan Baptista Franco que en te-
nia vora 500. Josefa Bo (* Castelló ca. 1796), casada 
amb un Llagària, posseïa 128 fanecades en el terme 
en 1845. Josefa Beltran Baldrés, viuda de Tomàs Peris 
Uberos en 1845 en tenia 88; feu testament nuncupa-
tiu a Castelló el 15 d'abril de 1869; tingué 6 fills; va 
adquirir en pública subhasta l'antic escorxador que es 
trobava al carrer Major. I així, unes quantes més.

En 1911 augmenta considerablement el nombre de 
dones propietàries. La terratinent més gran de Caste-
lló era una dona, Isabel Peris Rubio, amb 303 faneca-
des. El marit i cosí germà, Josep Peris Caldés ( † Cas-
telló 1916, abril 14, a 60 anys), només en té inscrites 
58. Era besneboda de mossén Vicente Rubio Martí, 
rector de Castelló, però crec que la riquesa d'Isabel li 
ve per via paterna. Son pare fou Eusebi Peris Franco i 
era pobila. Vivia al carrer del Pla, en una casa que gau-
dia del segon quarto de bany de Castelló; tenia una 
banyera de granit i un inodor de la marca Frigidas. Esta 
casa fou enderrocada en juliol de 1974 per a obrir el 
carrer de la Séquia.3 

Isabel Peris, que no tingué descendència, dedicava 
part del seu temps a la caritat i a la devoció. Des de 

Casa de les Leandres, al carrer dels Sants de la Pedra. (Foto 
de Juanjo Puertos)

Balcó de la casa de les Riberes o Barrachines (o l’Arrossera).
(Foto de Juanjo Puertos)

2 Les dades sobre la propietat de la terra a Castelló de 1738, 1845 i 1911 les prenem del treball inèdit de Vicent Ferrer Pérez: Les variacions 
en el paisatge agrícola castellonenc (segles XVIII-XX), Castelló 2001.
3 Les variacions en el paisatge agrícola castellonenc (segles XVIII-XX). MARTÍ SORO, José: Historia de Villanueva de Castellón, 1987, p. 541.
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1891 formava part de la Junta de Senyores de la Junta 
de Beneficència; va fundar unes XL Hores que es van 
celebrar a l'església de Castelló fins a la guerra civil. 
Va faltar el 27 de gener de 1917 al domicili que tenia 
a València, al carrer del Gravador Esteve núm. 6, a 63 
anys. En el Diario de Valencia aparegué una esquela i 
una necrològica. Las Provincias, que també inclou una 
esquela, afig que va morir de mal de Bright, és a dir, 
d'una nefritis degenerativa aguda.

I en el lloc nové també trobem una dona, Felipa Pa-
llarés, neboda del rector Oliet, amb 128 fanecades. 
Isabel Uberos Franco, viuda de José Cifre Sentamans, 
en té 120; Genoveva Uberos Caldés en tenia 82; etc.

Una pregunta ens ve al cap: qui administrava els seus 
béns? Entenien elles d'agricultura? ¿Anaven als horts i 

xafaven terrossos per a vetlar per la hisenda? ¿Podem 
donar-los el títol de llauradores igual que als hòmens 
que tenien terra, que eren anomenats llauradors? I no 
ens hauríem de precipitar en les respostes. Açò està 
per estudiar, però m'aventure a afirmar que la dona 
castellonenca entenia prou d'agricultura. Estes dones 
propietàries devien tindre algun home de confiança 
o algun procurador que els portava la terra, però això 
també solien fer-ho molts terratinents. No sé com es 
podrà estudiar açò, però intuïsc que potser ens sor-
prendria l'alt grau d'intervenció de les dones en la 
gestió agrícola. Potser no anirien molt als bancals o 
potser anaven a passejar-se amb para-sol, com les ties 
Xines. Sí, les ties Xines o Xinetes, Clementina, Con-
cepción i Júlia Núñez-Cornejo Soriano, netes de don 
Cristobal Núñez-Cornejo († 1854, gener 19), metge 

Casa de les Nunyes, o de les Ties Xines o Xinetes, al costat de l’església. (Foto de Juanjo Puertos)
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titular de Castelló, i filles de don Cristobal Núñez-Cor-
nejo y Peris, capità d'infanteria, eren anomenades així 
perquè es passejaven delicadament per les seues fin-
ques rústiques amb ombrel·les, i esta imatge evocava 
en els castellonencs les figures femenines d’algunes 
il·lustracions orientals. D’altra banda, mon pare deia 
d'un gran propietari de Castelló, que mai en sa vida 
havia xafat un terròs propi o alié i que mai no s'havia 
alçat abans de les deu del matí. I l'home sí que anava 
de tant en tant a vigilar els jornalers, però ho feia sem-
pre a llom del cavall i mai en va baixar.

Dones i toponímia

En l'article de 2002 ja vaig denunciar l'escassa presèn-
cia de la dona en el nomenclàtor urbà. Açò és veritat 
en la toponímia oficial dels carrers, una situació que 
esperem que serà corregida a curt termini, però en els 
noms no subjectes al control de l'administració local, 
les coses són diferents. En primer lloc, està el nom 
popular de les cases: casa de les Barrachines o Ribe-
res (o l'Arrossera), casa de Fina Ferri, casa d'Isabeleta 
Agrassot, casa d'Hortènsia Verde, casa de les Lean-
dres, casa de Maria Serra, casa de Milagrito Martorell, 
casa de Natín Soler, casa de Nora Roig, casa de les 
Nunyes o de les Ties Xines o Xinetes, de Pepica Fe-
rri, de Pepica Palop, de la Roberita, de Rosarito Iborra, 
de la Sinyo Ramona, de la Tia Delquissa, cases de les 
Varones, etc. Alguns establiments també els anome-
nem casa: ca l'Agustina, casa Candideta, casa Amparín 
Gandia, etc. I també tenim les finques de pisos, com 
finca de l'Apol·lònia, finca Rosario i finca Sofia. Tam-
bé hi havia el bar de la Catalana (o Centurión), el forn 
d'Amparo López, el forn de Balbina, el magatzem de 
la Tia Arnala, etc. I un dels espais més significatius del 
poble era conegut com ca Pureta. Així s’anomenava 
durant el segle XX el cementeri i fa referència a Pura 
Llinares Talens, esposa de l'enterrador Salvador López 
Benavent, els quals vivien amb els seus fills en una 
caseta adossada al Cementeri.

La hermana Maria

I, per últim, aprofite este article miscel·lani per a fer 
memòria de Maria Jiménez Alberca, «la hermana Ma-
ria», la meua mestra de parvulari. Nascuda a Campo 
de Criptana el 8 de juny de 1932, va manifestar ben 
prompte la seua intenció d’ingressar en religió. Grà-
cies a la influència d’una religiosa de Castelló, de cog-
nom Soro, i a pesar de l'oposició de sa mare, va entrar 
en la congregació de les Dominiques de l'Anunciata 
en 1954, a la comunitat de Sant Andreu de Barcelo-
na. Va fer la primera professió en 1955 i la perpètua 
en 1961. Després de passar per Oviedo i Còrdova, va 
arribar a Castelló el 27 de setembre de 1963, on se li 
va encarregar l’educació dels pàrvuls. Sempre va ser 
molt tendra i carinyosa amb l’alumnat i se’n recordava 
de tots els qui havien passat per les seues classes. I en 
forem molts, perquè contra el que sol ser habitual en 
el seu orde, va quedar-se ací per sempre, fins al dia de 
la seua mort, el 19 de febrer de 2019.

A mi, com a Natalie Zenon Davies, no m'atrau la idea 
de la dona com a víctima ni com a heroïna sinó la ma-
nera que ha tingut d'«aclarir-se» amb el que s'ha tro-
bat. Amb este article em sume modestament a la seua 
pretensió de «salvar o preservar a la gente de la oscu-
ridad del secreto y dar alguna dignidad a sus vidas».

Casa de Milagrito Martorell, als Quatre Cantons. (Foto de 
Juanjo Puertos)
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Castelló vist des d'

Elx
Entre Elx i Castelló hi ha cent vint-i-cinc quilòme-
tres, hora i mitja de trajecte... i quasi la meitat de 
la meua vida. Totes eixes distàncies fan que, des 
de la ciutat de les palmeres i el Misteri, Castelló 
es veja menut, abastable. Però esta és una mira-
da ingènua, tant o més com la d'aquells antics que 
pretenien esbrinar el funcionament dels astres 
sense emprar cap aparell òptic; així que, per tal 
de corregir la deficiència i com si fóra un Galileu, 
poliré les lents i les faré servir per acurtar distàn-
cies i acostar la mirada. Este telescopi metafòric 
no servirà, és clar, per veure Castelló com és, ja 
que sovint veiem el que creiem i no a l'inrevés, per 
molt bo que siga l'instrument usat; servirà, però, 
per entrar en algun detall de la visió particular 
d'esta castellonera, il·licitana d'adopció. 

Segons el filòsof Plató, les persones som com una 
mena de planta invertida, de manera que les nos-

tres arrels naixen del cap i no dels peus. Potser 
eixa condició és la que ens permet abandonar el 
lloc on hem nascut i ens hem criat, sense perdre 
la memòria, sense desarrelar-nos. I el primer lloc 
on em sent arrelada és inevitablement el dos del 
carrer Lira Castellonense, on vaig créixer amb 
els meus germans i on Castelló es torna, per a mi, 
fonamental en el més estricte sentit de la parau-
la. Els pilars sobre els quals s'ha construït el meu 
caràcter són allà: l'un, mon pare, present, desitge 
que durant molt temps més; l'altre, ma mare, pre-
sent sempre en la seua palesa i dolorosa absència. 
I des d'allà Castelló es veu brúixola i recer.

Però les arrels, i amb elles el record, s'estenen per 
diversos altres indrets i elements del poble. Un 
d'ells és el carrer Major i les dos places que l'aco-
ten. Des d'una, la de l'Església, escenari fidel amb 
les escaletes de ca Escuriet, de la meua infantesa, 

Rosa Anna Albero Badal

Foto de Juanjo Puertos.
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el carrer es tanca al trànsit rodat, deixant veure 
Castelló com un poble immers en un món globa-
litzat, atent als temps que corren i als problemes 
mediambientals que l'acuiten, i esdevé així ama-
ble al vianant. Des de l'altra, la de l'Ajuntament, 
marc amb «la ratonera» d'alguns enamoraments 
de joguina i on mira la casa d'on em va venir a bus-
car l'amor castelloner que encara m'acompanya, 
la bandera multicolor mostra un Castelló inclusiu, 
respectuós amb totes les formes d'estimar. 

Castelló es veu també amic, còmplice de riures 
i somnis des d'aquell que va ser tantes  vegades 
punt de trobada: el local amb nom de felí afran-
cesat i on n'érem sempre més de quatre. I ben a la 
vora de la tasca, des d'eixa caixeta de música que 
ha esdevingut el cine Rex, Castelló sona simfònic, 
magnífic, generós repartint bons músics profes-
sionals arreu del món, i atractiu recuperant bons 
músics amateurs, entre els quals em comptaria 
de bon grat, si l'espai, el temps i la meua qualitat 
interpretativa ho permeteren.

Castelló es veu culte, a més, a través de la for-
mació de la gent gran, les exposicions a la sala de 
l'Obrera, els recitals poètics i de cançó d'autor, la 
dansa, les presentacions de llibres d'autoria cas-
tellonera, alguns dels quals nascuts de la filosofia 
del meu admirat professor. 

Es veu versàtil en una altra de les places: l'om que 
li dona nom ha estat testimoni d'activitats tant di-
verses com el cinema d'estiu o partits d'handbol, 

i ho tornarà a ser dels moments àlgids i emocio-
nants de l'entrada de Moros i Cristians, que he 
viscut tant des de dins com d'espectadora. El Cas-
telló fester es veu aglutinador, com un bon líder, 
i afavoridor del retrobament de les qui venim de 
fora amb les qui hi viuen. Recórrer el poble jun-
tes i convertir en relat tot el temps de llunyania 
física, transforma eixes estones en lligam, en nous 
nusos que amarren la nostra amistat i ens conti-
nuen fermant al poble.

Pertot, Castelló s'escolta en valencià, en «sio 
para» familiar, curós de parlar i, des de fa molts 
anys també d'escriure, en la llengua heretada, i 
perpetua així el nostre fantàstic llegat. I també 
pertot Castelló fa olor d'arròs al forn i sap a ar-
nadí i a monjàvena, cultura del gust de la qual 
també som hereus.

I, per fi, Castelló des d'Elx es veu verd, verd Utxe-
ra quan arribe baixant el port de Càrcer, verd 
taronger, verd faena de llaurador que sap fer lliu-
rar a la terra els deures encomanats. I es torna 
a veure verd quan marxe. A l'eixir per la rodona 
del Calcinar, Castelló es veu verd canya de riu, 
verd pi, verd majestuós de Castellet i Santa Anna, 
muntanyes que seguiré xafant, paratges per on 
em continuaré perdent cada vegada que puga. I 
en deixar enrere el pont sobre  l'Albaida, el verd 
canvia i Castelló es veu ara, verd enyor...

Foto de Juanjo Puertos.
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Un turista especial

Diuen que hi ha un gen, el DRD4-73, anomenat 
gen del viatger, que impulsa certs individus a ex-
plorar el món. Jo, segurament, el tinc en el meu 
ADN. Em dic Pepino Amori, però tothom m’ano-
mena el Roig, i visc a la regió de Llombardia, al 
nord d’Itàlia. 

Ma mare té por que em passe alguna cosa si em 
llance a l’aventura dels viatges -i ho puc enten-
dre-, perquè per a un parotet com jo, això de via-
tjar, no és fàcil. Tot i això, al final he aconseguit 
volar cap a un nou indret. Com a mitjà de trans-
port he triat un camió on posa Transportes Mo-
tilla, que feia pinta d’anar lluny. El viatge ha sigut 
agradable, el conductor s’ha passat el temps can-
tant, xiulant i, sobretot, dient «xe», una paraula 
el significat de la qual no em queda del tot clar. 
Només arribar a la destinació, que ha resultat ser 
un poblet d’uns set mil habitants a la vora del riu 
Xúquer  –a hores d’ara encara no m’ha quedat 
clar quin és el seu nom-, la primera cosa que he 
notat ha sigut la intensitat de la llum, molt més 
clara i potent que la de Llombardia. 

I ara? Cap a on pegue? La resposta arriba en for-
ma de maroteta, una maroteta blava, una mera-
vella de la natura, que passa ronsejant. La deessa 
Fortuna està de part meua! Després d’unes vol-
tes i volantins per a trencar el gel, ens presentem 
i comencem a xarrar sense problemes, ja que l’ita-
lià-parotés i el valencià-parotés són dos llengües 
molt paregudes. Són les nou del matí d’un dissab-
te de març i fa molt bon estar, de manera que ac-
cepte de bon gust la proposta d’Azzurra –així he 
batejat  la meua nova amiga– de mostrar-me el 
poble i el seu terme. Només arrancar el vol no puc 
evitar pensar en la meua gent, allà a Itàlia, i me’ls 
imagine amb les ales plegades i tremolant de fred, 
mentre esperen temperatures més clements, que 
no arribaran fins a finals d’abril. 

Azurra és una maroteta molt educada, de manera 
que em porta a prendre unes delicioses gotetes 
d’aigua fresca en un bassi d’un corral molt boni-
quet on note una cosa que durant el recorregut 
del dia tindré ocasió de confirmar diverses vega-
des, és a dir, l’atenció a la neteja i l’orde de la gent 
d’este poble: tot ben agranaet i llavaet (els dimi-

Castelló vist des d'

Itàlia
Amparo Aviñó Molina

Foto de Juanjo Puertos. Foto de Juanjo Puertos.
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nutius seran un souvenir que m’emportaré de 
Castelló a Itàlia!), les plantes exuberants, parets 
blanquíssimes, a diferència de les parets dels jar-
dins de les cases de Llombardia, de pedra grisa i 
ennegrida per la humitat, amb sòcols i paviments 
d’una ceràmica viva en què predomina el blau i el 
groc. Desgraciadament i incomprensible, tot açò 
contrasta amb les voreres del poble, sovint ple-
nes d’excrements de gossos que obliguen els via-
nants a fer una espècie d’eslàlom poc agradable. 

Comença a fer més calor i estem un poc cansats, 
així que agafem un taxi, que resulta ser una cosa 
que per ací anomenen cabàs, que es pengen les 
dones al braç per a anar a fer encàrrecs, encara 
que pareix que cada vegada són més escassos. 
Resulta molt còmode deixar-se transportar aga-
fats a una de les seues vores, però l’inconvenient 
són les parades freqüents i sovint llargues, que 
s’anomenen, segons la meua bella informadora, 
barrets. Tenen una funció social important, grà-
cies a la qual la gent es posa al dia respecte a la 
pròpia vida i la dels altres i, pels crits i els «ais» 
que peguen, deduïsc que la gent ací deu tindre 
una vida molt emocionant! De cabàs en cabàs, 
anem entrant i eixint de botigues i cases fins que 
a una hora anomenada el ple migdia, on el món es 
para i cadascú està a sa casa, aprofitem per a re-
volar pel terme de Castelló. La natura és curiosa 
en este racó de la terra on, nombrosos i simètrics, 
els protagonistes són uns arbres xaparrets amb 
flors blanques d’un perfum fort i delicat al mateix 
temps… De nou, terra de contrastos. 

Ens parem a descansar a la vora d’una bassa –n’hi 
ha moltes pel terme–, i encara que ara tenen poca 
aigua i bruta, Azzurra m’informa que a l’estiu són 

un espectacle únic vist des del cel: uns rectangles 
d’aigua blava i clara on poder anar a refrescar-se 
en qualsevol moment. Al nord d’Itàlia, en canvi, hi 
ha moltes cases belles amb jardí, però rarament 
tenen piscina. Gràcies a Déu tenim els llacs, que 
són menys, però més grans i molt bonics. Assen-
tats a vora bassa, disfrutant del sol, vaig pensant 
en les coses que fins ara m’han cridat l’atenció: la 
gran quantitat de bars que hi ha al poble, on els 
entrepans de tota classe substituïxen les nostres 
pizzes; el ritme de vida de la gent, que no va sem-
pre corrent i amb presses com a Llombardia; els 
horaris: tot es fa molt més tard (alçar-se, entrar a 
escola, dinar, sopar); la gran quantitat d’arròs que 
mengen, en lloc de pasta; els terrats de les cases 
amb poques teulades... També he vist bicicletes, 
però em diuen que abans es gastaven molt més 
i que ara la gent agarra sovint el cotxe per a dis-
tàncies que a mi em pareixen ridícules. 

Quan tornem al poble, a poqueta nit, entrem un 
moment a l’església, i a mi, que estic acostumat a 
vore esglésies plenes de gent de totes les edats i 
sexes a Itàlia, em sorprén molt vore la poca gent, 
quasi exclusivament dones i d’una certa edat, que 
hi ha en missa.

Ara, no vos he parlat encara de la cosa més ex-
traordinària d’este poble: la música. Com si es 
tractara d’una espècie de limfa vital present en 
cadascú dels seus habitants: els que toquen un 
instrument –que en són molts–; els que escolten 
els concerts de la seua benemèrita banda; els que 
ballen al ritme de les cercaviles, cosa que he po-
gut observar personalment. És com si esta gent, 
en lloc de tindre el gen del viatger, tinguera el gen 
de la música.

Foto de Juanjo Puertos.
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No és la primera vegada que visc fora del poble. 
No obstant això, sí que és la primera vegada que 
visc tan lluny, amb un fus horari de 6 hores per 
darrere, i amb l’expectativa que no siguen so-
lament un parell de mesos. Potser també és la 
primera vegada que visc en un país tan diferent 
del nostre. Les llengües que més utilitze allí són 
l’anglés i l’espanyol: el primer per motius obvis, 
el segon pels meus estudis. El valencià solament 
l’he usat quan parlava, per WhatsApp o per vi-
deotrucada, amb la meua gent d’ací. Per tant, una 
de les coses que més ganes tenia de fer al tornar 
al poble este estiu era parlar la meua llengua, po-
der debatre sobre ella i amb ella, i poder viure 
de manera quotidiana com ho he estat fent tota 
la vida. Probablement, este interés per la llengua 
també està motivat pel fet que estudie lingüísti-
ca (la ciència de la llengua) i qualsevol assumpte 
relacionat amb la parla em pareix fascinant. Des 
de fora, Castelló em sembla una font lingüística 

inacabable i riquíssima, digna d’estudi i conserva-
ció, i m’aporta un matís de familiaritat que encara 
no he pogut trobar allí.

Els Estats Units és un país molt gran, amb una 
gran diversitat, tant humana com natural. Mal-
grat això, encara no hi he pogut trobar els produc-
tes que proporciona la terra valenciana. Potser 
algú està pensant «però hi ha taronges a Califòr-
nia!» (les taronges són imprescindibles). Hi ha ta-
ronges a Califòrnia, sí, però no tenen res a fer al 
costat de les que solem menjar ací. Els productes 
base per a elaborar receptes tradicionals nos-
tres també són difícils de trobar i, com la fruita, si 
n’aconseguisc són cars i de qualitat dubtosa. Des 
de fora, Castelló no té sols un ric llegat lingüístic, 
sinó també culinari, amb productes de proximitat 
i receptes pròpies que, per desgràcia, no es valo-
ren prou fins que et veus amb grans impediments 
per poder-les dur a terme.

Parc natural de Hocking Hills, a 82 km de la ciutat on visc. Cap taronger ni arrossar a la vista! Foto de l'autora realitzada al 
mes de juny. 

Castelló vist des dels

Estats Units
Natàlia Server Benetó
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Pel que fa a l’oratge, la zona en què jo visc és bas-
tant extrema: a l’estiu, les temperatures i la sen-
sació tèrmica són molt semblants a les del poble, 
així que poca cosa es pot fer sense haver de de-
pendre de fer-se un bany dos vegades al dia. No 
obstant això, a l’hivern la història és completa-
ment diferent. El mes de febrer va estar nevat, els 
seus 28 dies. Com podeu imaginar, vaig trobar a 
faltar el clima més suau del nostre poble, ja que la 
neu, malgrat que dona una sensació acollidora, no 
ho és tant quan hi ha dies i dies seguits en què no 
es pot fer res. Des de fora, pense en Castelló i en 
la facilitat de no haver de dur més de dues capes 
de roba durant els mesos d’hivern.

Les distàncies als Estats Units imposen. Si no 
es viu a una metròpoli amb un bon sistema de 
transport públic, com ara Nova York, Los Ange-
les o Chicago (no és el meu cas), fa falta cotxe 
per a desplaçar-se a qualsevol lloc dins la ciutat 
mateixa. La gent no té costum d’anar caminant 
als llocs, la qual cosa s’entén, ja que res els que-
da prop. Els barris, amb diferents dissenys arqui-
tectònics i nivells adquisitius, estan dissenyats 
per a ser residencials. Les tendes estan al «High 
Street» (el que seria el nostre carrer major) que 
és, més aviat, una carretera. Els supermercats so-
len estar també en aquest carrer o en polígons. 
Com ja he esmentat, és necessari tindre cotxe per 
poder fer vida normal i no anar carregada de bos-
ses pesades de la compra. Des de fora, es troba a 
faltar la facilitat de les nostres ciutats i pobles en 
general (i de Castelló en concret) de poder anar 
a «comprar una coseta que se m’ha oblidat» i el 
sentiment de proximitat que això genera.

Des de fa un any, açò s’ha vist modificat per les 
mesures sanitàries, però al poble ens agrada molt 
la festa. No solament eixir i passar-ho bé amb la 
gent, sinó també organitzar celebracions on hi 

Chittenden Avenue, un dels carrers de Columbus, Ohio, ciutat on estudie i visc. Foto de l'autora.

Gelateria de menjar ràpid «Dairy Queen» a Indianola Avenue. Com 
es pot observar, està enmig del que sembla una carretera amb ca-
ses, però que és, en realitat, una avinguda. Foto de l'autora.

haja gran esperit de grup, com ara Moros i Cris-
tians o Falles. Això no es veu massa per on visc jo 
ara, la qual cosa s’entén quan es gira la vista cap a 
la història de cada país: les nostres celebracions 
estan lligades a tradicions de fa molts anys, la 
majoria d’origen religiós, i la història dels Estats 
Units és tan diferent en este aspecte que és com-
prensible que no gaudisquen d’esdeveniments 
semblants. Des de fora, es troba faltar la germa-
nor del poble de Castelló al voltant de les seues 
festes, que són, essencialment, commemoracions 
de la seua gent.

Diuen que la distància du perspectiva i que, de ve-
gades, això cal per a apreciar millor les coses. Des-
prés de passar este temps fora, estic convençuda 
que soc més capaç d’apreciar tot allò que aporta 
el poble, com ara la seua gent, les seues terres i el 
seu esperit, d’una manera molt més amable i en-
tenedora.
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Des de l’església veïna, les campanes anunciaren l’hora de l’àngelus. Ha-
via arribat el moment de gastar els diners, comprar l’anyell que tenia mig 
aparaulat amb un venedor, i iniciar el camí de retorn cap al seu poble, 
on podria arribar tranquil·lament si no s’entretenia massa abans que fora 
de nit. En passar per davant de la xicoteta capella de la Sang, un lloc on 
s’exposaven al públic els morts dels quals es desconeixia la identitat, i que 
s’havien trobat al terme de la població, el pany de la porta, oberta de bat 
a bat, sense saber per què, li cridà l’atenció i va fer que es girara. Hi havia 
un cadàver exposat. La contemplació d'eixa classe d'espectacles -quasi 
sempre els morts pudien i estaven mutilats- no era plat de gust, així que, 
des del carrer, Mohamed llençà una ràpida ullada a l’interior de la capella. 
Efectivament, un cos inflat com una bota i amb la cara desfigurada, jeia 
en terra damunt d'una espècie d'escaleta. Tot estava fastigós, immund 
com una quadra. Era evident que alguns dels assistents a la fira havien 
utilitzat l’empar dels murs de la capella com a excusat. Però feia igual, era 
temps d’acabar el negoci que havia portat el morisc a la fira de bestiar de 
Castelló.

     I estava a punt de tancar el tracte de la compra de l’esmentat anyell 
quan un agut pensament l’assaltà: «El mort és Zeit, el de la Torre de Ca-
nals, clar que sí». Astorat pel sobtat descobriment, s’excusà amb el ra-
mader i tornà de pressa a la truculenta capella. Ara sí que travessà el 
llindar de la porta i, vencent la seua aprensió, s’acostà a veure de prop el 
cadàver. La pudor era insuportable i, sens dubte, es tractava d'un morisc. 
Així ho evidenciava la mitja lluna cosida a la pobra vestimenta, a l’altura 
del pit, i les seues ungles i mans, relativament netes a causa de les pre-
ceptives ablucions de la seua religió. Aguantant la respiració i tractant de 
no vomitar, s’inclinà sobre el rostre del cadàver. Efectivament, era Zeit. 
L’haguera reconegut de qualsevol manera per una espècie de gran llúpia 
que li penjava darrere l’orella esquerra. Es disposava a eixir a l’aire lliure, 
impressionat per la visió, absort, quan un home li eixí al pas i amablement, 
però amb fermesa, li preguntà:

     —¿Coneixes el mort?

     Mohamed, efectivament, el coneixia, i també el procediment a seguir 
en aquests casos. Sens dubte, aquell home havia estat designat per les 
autoritats per observar discretament les reaccions de la gent davant del 
mort, per si algú podia reconéixer-lo. Mohamed res tenia a ocultar, encara 
que li assaltà el temor de no arribar a sa casa aquella nit a causa de la 
inevitable burocràcia. No hi havia res a fer. L’única opció era dir la veritat i 
acabar els tràmits de la justícia el més de pressa possible.

     —Sí, és Zeit, un morisc de la Torre de Canals.

L a  c a p e l l a  d e   l a  S a n g
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L a  c a p e l l a  d e   l a  S a n g
     Sense donar major importància al cas, el vigilant comentà:

     —Encara com, que algú l’ha reconegut, perquè ja anàvem a en-
terrar-lo. Uns pescadors trobaren el cos fa dos dies al riu d’Albaida i 
el portaren amb una escaleta. En fi, acompanya’m davant l’autoritat i 
repeteix el que m’has dit. Amb un poc de sort podràs tornar prompte 
als teus negocis.

     A pesar dels seus temors, Mohamed no sofrí altres contratemps. 
Donà el seu nom i lloc de procedència, reconegué el cadàver i encara 
va tindre temps de tornar a casa, ben entrada la nit, acompanyat de 
l’anyell. Però tot el camí anà rondant-li pel cap el mateix pensament:

     —Quina desgràcia! Amb raó el rector del poble, que intentava en va 
adoctrinar els musulmans, repetia contínuament que els designis de 
Déu són inescrutables. El riu Cànyoles, un barranc sec quasi tot l’any, 
afluent de l’Albaida i pròxim al caseriu de la Torre, portava aigua des 
de feia dues setmanes. ¡Sols dues setmanes d'avinguda i les aigües 
s’emporten al bo de Zeit! ¡En fi, coses de la vida! El cas és que Zeit mai 
s’acostava a cap riu, pou o rierol, mania que era per tots coneguda al 
poble.

     Mohamed no ho veia clar del tot.  

Vicent Ribes Iborra

Relat
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Les Festes de
fa 50 anys

1971
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El llibret de 1971, que s’edita en la impremta Mena, manté el format dels dos anys anteriors (21x29,7 cm). És 
un quadern modest de 30 pàgines de les quals 15 són de publicitat. El dibuix de la coberta es de Francisco 
Pastor.
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L´única salutació oficial va signada per l’alcalde José Sanz Lozano. I parla “del derecho a la felicidad, a la alegría, que no es 
patrimonio de los ricos y poderosos, sino de todo hombre en paz con su conciencia”. Insisteix en la necessitat de la indus-
trialització per tal de crear llocs de treball i així evitar l’emigració. Dedica un paràgraf al projecte de campament juvenil de 
Bicorb.
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L’única pàgina literària del programa reproduïx el famós poema d’Eduard Soler i Estruch dedicat al Campanar, part d’un 
tríptic poètic que havia guanyat l’any anterior l’Englantina d’Or en els Jocs Florals.
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Maria Teresa Poveda Serra, filla d’Eduardo Poveda i de Maria Serra, va ser la Reina de les Festes. La seua germana Hortèn-
sia ja ho havia sigut en 1960.
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Les festes es van celebrar del 4 al 7 de setembre i van ser organitzades alhora per una comissió municipal que presidia el 
tinent d’alcalde Pasqual Martorell i una comissió de festes patronals que presidia Enrique Aliño Canet.
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La cavalcada de diumenge 5 va comptar amb la participació extraordinària d’unes filades de Moros i Cristians d’Ontinyent, 
a les quals s’afegiren espontàniament alguns festers. Este fet es pot considerar l’origen pròxim de la festa de Moros i Cris-
tians a Castelló. El mateix dia va fer un concert l’Orquestra de Cambra de Salzburg dirigida pel castellonenc Filibert Estrela.
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Les cercaviles eren realitzades per la Lira i també per una Banda de Trompetas y Tambores de la O.J.E. (Organización Juve-
nil Española). Abans de les festes es va instal·lar la plaça de bous al lloc habitual.
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Com es pot observar, el programa de festejos seguia la tònica dels anys anteriors: concurs de pesca i de coloms, carrera 
ciclista, cucanyes, misses, processons, funció de teatre, cine, revetles, mascletaes, concert de la Lira...
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La tradicional crònica dels Jocs Florals de l’any anterior va ser redactada per la seua Regina, Maria Victòria Sanz Franco.
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Este programa inclou una enquesta sobre temes d’interés per a la ciutadania, de la qual només reproduïm la primera pàgi-
na. Podeu llegir el programa complet en El Miragall digital (www.elmiragall.org). El metge Francisco González escriu sobre 
la situació sanitària.
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Els XVI Jocs Florals es van celebrar al Califòrnia. El mantenidor, Vicent Beguer Esteve, era alcalde de Torrent. 
Eduard Soler i Estruch va guanyar la Flor Natural. Viola d’Or: Antonio Romero Monar. Englantina d’Or: Elies 
Borràs i Castelló.

La reina i la cort d'honor abans d'eixir cap al Califòrnia.
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La reina i la cort d'honor amb vestit de valenciana acompanyades de Vicent Grimaltos.

La reina i la cort d'honor presidixen un acte celebrat al Califòrnia.
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Carrossa de la reina i la cort d'honor en la cavalcada de les festes. És la primera vegada que trobem fotos de les 
festes a color.

Carruatge amb festeres i xiquets que van participar en la cavalcada de les festes.
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Memòria
Gràfica
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Vora 1955. Fanguejant l’arrossar.
Adrián Aranda Gregori maneja un tractor modificat. Es canviaven les rodes per unes estructures de ferro que 
es deien gàbies. Es tractava de colgar les arrels i la part més baixa de la tija de les plantes, que es quedaven 
agarrades a terra després de segar.

1960. Cercavila de festes.
Cercavila de les festes patronals de 1960. La reina era Hortènsia Poveda Serra. La comitiva ve del Ravalet i entra 
al carrer de Josep Talens.



64

1962. Festes de la Mare de Déu.
Dretes, d'esquerra a dreta: Maruja Liñana, Conchín Donet, Conchín Satorres, Tere Ordiñaga, Emilín Romero, 
Pepa Grau, Lolita Ribes i Nora Roig. Asseguts, d’esquerra a dreta: Román Murillo, Salvador Mena, Antonio 
Perales, Eduardo Murillo i Rafael Escuriet.

Vora 1962-1963. Els Tres Darrers Dies.
Típica foto al pont sobre el riu d’Albaida durant els Tres Darrers Dies.
Drets, d’esquerra a dreta: Juan Isern, Amparín Terol, José Llinares, Eduardo Murillo, Eliseo Torregrossa, Vicente 
Bolinches i Salvador Mena. Asseguts, d’esquerra a dreta: Vicente Daràs, Tobies Isern, Sebastián Buitrago i Juan 
Tomás.
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1963. Celebració d’un casament al bar de la Musical.
D’esquerra a dreta: Prudència Martínez, Paco Martínez, Federico Martínez, 
Aurora Segura i Vicenta Martínez.
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19 de febrer de 1967. Quintos.
A la plaça de l’Església, després de la típica paella anual de Quintos. De fons podem veure el casino de les 
Esquerres i la Columbòfila. 
Drets, d’esquerra a dreta: Antonio Durà, Pepe Alcover, Heliodoro Llucián, Luis Cosmos, Samuel de la Torre, 
Salvador Mena i Eliseo Talens. Asseguts, d’esquerra a dreta: Ramon Delgado i Joaquín Mateu.

30 de maig de 1968. Castellonencs fent la mili al CIR de Bétera.
Al Centro de Instrucción de Reclutas de Bétera trobem un grapat de castellonencs que berenaven en un bar.
D’esquerra a dreta: Rafael Llobell, Pepe Molina, un xic de València, Pepe Llinares, Fernando Liñana, Salvador 
Mena i Vicente Lorente.
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14 d’octubre de 1971. Al bar del Pelat.
Durant la cavalcada que es feia a la Gran Via. Aquell any van vindre convidades unes comparses d’Ontinyent. 
Al voltant de la taula, d’esquerra a dreta: Salvador Mena, Pepe Ramon Sala (Xirimiti), Juan Tomás, Antonio Orta, 
Tobies Isern i Vicente Roca. Al fons podem veure, entre altres, Enrique Roselló.

Vora 1980. Contrabandistes en l’Entrada de Moros i Cristians
Al seu pas pel carrer Major, d’esquerra a dreta: Pepe Marzal, la metgessa Inmaculada Piera, Salvador Mena i 
Rafael Benetó, de la comparsa dels Contrabandistes.
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Guia
Comercial
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SERVICIO OFICIAL

Tel. 962 450 245
46270 CASTELLÓ DE LA RIBERA 
www.talleresmomparler.citroen.es
(Reserva la teua cita ONLINE)

MOMPARLER

TOT L’ANY
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SERVICIO 24 HORAS

Desverdització de fruites
Manteniment de fruites i congelats
Túnel de congelació
Càrrega i descàrrega de contenidors
Eliminació astringència caquis
Dipòsit duanes

Ctra. Sant Joanet, s/n
46270 Castelló (València)
Tel. 96 245 01 05 - Fax 96 245 21 33
sebastia@frigorificossebastia.com
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C/ Joan Fuster, 37 - 46669 SENYERA
www.inovagest.es

asesoria@inovagest.es
Contacto: Carlos Climent Ortiz

Tel. 96 245 26 24
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Plz. del Ayuntamiento, 9-2-5ª
46270 Castelló (Valencia)

HERNÁNDEZ
Clínica Dental

Dr. Enrique Hernández Liñana
Nº Col. 46003022

Tel. 962 454 208
www.clinicadentalhernandez.es

clinicahdz@gmail.com
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Civil - Matrimonial - Laboral - Mercantil - Penal - Administratiu - Urbanisme

CASTELLÓ DE LA RIBERA 46270
C/ Reverendo Joan Vidal, 26-1r. (Parc de l’Estació)
Tel. 962 452 430 - Fax 963 515 084

VALÈNCIA 46007
C/ Uruguay, 11 - 6a - Desp. 604
Tel. 963 578 013 - Fax 963 515 084

El nostre equip de professionals 
especialitzats en els distints 
camps jurídics ens permet oferir 
servicis molt específics davall 
una mateixa direcció estratègica.

Maite Solomando
667 241 045
tsolomando@solvima.com

Pilar Mas
666 521 243
pmas@solvima.com

Moisès Vizcaino
657 657 145
mvizcaino@solvima.com

Carmen Martínez
661 564 313
cmartinez@solvima.com

Moisès Vizcaino
DILLUNS A DIJOUS, PRÈVIA CITA
www.solvima.com
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HORARI: 
MATÍ: CITA PRÈVIA

De dilluns a divendres, vesprada: 17:00 a 20:30 h.

CLÍNICA VETERINÀRIA

Llda.  Anabel Benetó Martí
Nº Col. 1109

Tel. 962 453 230 
Urgències: 626 557 039

C/. Diputació, 11 - CASTELLÓ

Bones Festes

Mòbil 617 249 031
Tel. 962 451 389

Castelló

Estem al C/ Argentina, 7
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POLLASTRES
CARNS 

ARROSSOS
PIZZES

ENTREPANS
TAPES

96 245 27 29

C/ La Séquia,  5 · Castelló

T e l .  9 6 2  4 5 2  2 6 9

odontologia general
cirurgia
ortodòncia
pròtesi
implants
estètica
blanquejaments

Finançament sense interessos fins a 12 mesos

Dra. XELO PERIS MOLL
Col·legiada nº 2786
Màster en pròtesi dental



77

Pepe SanzPepe Sanz

Fontaneria en general 
i calefacció

Telf.: 651 907 321
C/ Hernan Cortés, 1-1er

46270 Castelló
fontaneriapepesanz@gmail.com

REGS VIDAL
• Instal·lacions de regs localitzats 
 i per aspersió
• Manteniment i reparacions
• Canalització d’aigua
• Filtracions i drenatges d’aigües

ROBERTO VIDAL BRAVO

Tel. 625 128 443

C/ Castellonet de la Conquesta, 3
46270 Castelló (Valencia)

Pilar Gandía Benetó

ODONTOLOGÍA Y ACUPUNTURA

C/ Major, 27-1º · Castelló
piganbe@gmail.com

962 451 477 · 608 975 221

Es financen tractaments

Col. 461778
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Carnes a la brasa todos los dias

canonche
RESTAURANTE Y CAFETERÍA

Autovía A-7 Salida km. 389
CASTELLÓ

722 248 879

COMIDA PARA LLEVAR TODOS LOS 
DÍAS, POR LA NOCHE TAMBIÉN

C/ Castellonet de la Conquesta, 1
46270 Castelló (Valencia)

fontaneriaegonzalez@hotmail.com

FONTANERÍA

CALEFACCIÓ

AIRE CONDICIONAT

INSTAL·LACIONS 
DE FONTANERIA

Emilio J. González Ferrando

TEL. 636 344 910

Rellotgeria Joieria
CANDEL

VICENTE CANDEL GRIMALTOS
TÈCNIC EN RELLOTGERIA I JOIERIA

C/. Ramón y Cajal, 6
Tel. 96 245 24 19

46270 CASTELLÓ

ildefonsomarti@hotmail.es
C/. Moreretes, 65
46270 Vva. de Castellón
(Valencia)
Tel. 649 380 987
Tel./Fax 962 450 002

Ildefonso 
Martí

TRANSFORMACIONES, 
MOVIMIENTOS Y PREPARACIÓN DE TIERRAS, 
EXCAVACIONES Y EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES
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ISMAEL

FORN-PASTISSERIA

Elies Varó, 9
Tel. 96 245 02 26
46270 Castelló

(Valencia)

ADMINISTRACIÓ
DE LOTERIA  Nº 2

QUINIELAS 

JULI
C/ Joanot Martorell, 10

46270 Castelló (València)
Tel. 96 245 22 19

email: quinielesjuli@telefonica.net

EL TEU PUNT AMIC: 79825

MAPEX MEDIACIÓN S.L 

Carrer del Pla 2, 46270 Castellò 
Tels: 962452594 / 601391328 / 

601022228
Decesos 24h: 634726565

pla
assessors

Fiscal, Laboral, Comptable, Jurídic

Assegurances

Declaracions de renda
IVA General i Simplificat
Comptabilitat d’empreses
Estimació directa i objectiva
Retencions i ingressos a compte

Automòbils - Hogar -Comerç - Vida - Jubilació

Avda. de Cuba, 23 - Tel./Fax 962 452 723
46270 VVA. DE CASTELLÓN

C/ Sant Pere, 21
Tel./Fax 962 590 420

46670 LA POBLA LLARGA
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