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Ximo Puig i Ferrer
PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Tornen a Villanueva de Castellón les Festes
Majors i de Moros i Cristians i amb elles sorgeix un esplèndid clima de germanor. Els veïns canvien la seua rutina diària per un temps
d’actes i celebracions, de festa i encontre, on
les tradicions heretades dels nostres majors
reviuen de la mà dels més jóvens, jornades
de convivència plena que conviden a eixir de
casa i viure molts moments feliços en companyia d’amics i familiars, dies que ens animen
a compartir i a mostrar el bo i millor de tots.
Com cada mes d’agost, moltes persones acudiran a la localitat des de les més diverses
procedències. Totes vindran amb el desig de
viure uns dies de festa gran en companyia dels
castellonencs i les castellonenques, i d’apreciar, dins d’una atmosfera càlida, i acollidora,
l’esperit popular d’estes celebracions i el bon
tracte i l’amabilitat dels veïns.
Des d’ací envie a totes les amigues i els amics
de Villanueva de Castellón la meua salutació
més cordial amb motiu de les Festes Majors i
de Moros i Cristians de 2017, junt amb un fort
abraç.
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Equip de Govern
Municipal
Arriben festes i s’està demostrant que
el fet de donar-li la clau al poble, sense centrar-se en persones concretes
afavoreix que el seu nivell siga més
gran.

que demostra que ens trobem en una localitat a qui li agrada
el carrer i passar molt de temps a l’aire lliure... Enguany, si no
passa res, qui vaja al sopar podrà gaudir de música al finalitzar que li permetrà passar més temps compartint moments
amb els seus i fer-se alguna cerveseta més si ho desitja.

Els consells de festes han sigut un òrgan participatiu on cada associació
ha aportat i proposat el que ha considerat oportú i interessant en defensa
de les seues necessitats i mirant sempre pel bé comú.

La Lira Castellonera ens ofereix el seu Concert de Festes tots
els anys, i participa activament en els Consells aportant idees
i opinions.

Això suposa que la majoria de les activitats que es realitzen al poble de
Castelló tinguen la signatura de cadascuna de les associacions participants, i ens expliquem:
L’Associació Festera de Moros i Cristians aporta la desfilada, una si no
la més important, que es dóna a la
Ribera amb una participació tant de
públic com de comparses extraordinària; les ambaixades omplin la
plaça de l’ajuntament tots els anys
per a commemorar el moment històric en què Jaume I anava camí de
conquerir Xàtiva; les despertades omplin de pólvora els carrers de Castelló;
l’homenatge a la música festera a la
plaça de l’Ajuntament està agafant
cada vegada més força i reuneix molta més gent aquests últims anys.
La Junta Local Fallera, sempre participativa i col·laborativa, organitza
el sopar de germanor de dissabte de
tancament de festes, i l’any passat va
ajuntar a la plaça del Mercat un gran
nombre de persones que es negava a
acabar festes i volia més marxa, cosa

Els Festers de Castelló apleguen milers de persones al parc
de l’Estació en la seua presentació, durant tot l’any organitzen
actes per a aconseguir els diners necessaris per a passar unes
bones festes, han participat en els Carnestoltes al mes de febrer, han organitzat el sopar de quintes del passat juny, 24 hores de futbol sala i el campionat d’estiu amb discomòbil final;
i enguany organitzen la Nit Electrònica que dissabte tancarà
les festes de Castelló.
Els Festers de Santa Bàrbara s’impliquen en la realització de
les cordaes que recorren els carrers durant les festes, aportant
el punt de foc i pólvora, i al llarg de l’any participen també en
les cucanyes que s’organitzen per Carnestoltes; de cara a l’any
que ve ja han demanat alguna aportació més per a fer- les
més amenes i participatives.
El Motoclub organitza la carrera d’«Autos Locos» de dimecres
de festes, i porten al carrer de Remigio Sanchis una gran quantitat de públic que espera amb impaciència veure els vehicles
participants fer les seues baixades pels recorreguts que se’ls
planteja.
L’Assemblea de Joves organitza el «Sió, Para Festival», portant grups que canten en la nostra llengua, i cada any omplin
el recinte exterior de la Sala Multiusos, de música i ambient
festiu; i, a més a més, organitzen el Carnestoltes al llarg del
mes de febrer.
Música, pólvora, gent, velocitat... Aquests són els ingredients
que componen les festes del nostre poble, cuinats a foc lent
al llarg de tot l’any en el Consell de Festes i servits per la gent
que forma part de la vida diària del poble que forma part de
qualsevol associació.
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Associació Festera
de Moros i Cristians
Diuen encertadament
que els valencians som
un poble fester. És més,
molts diuen que eixe
esperit fester ens allunya moltes vegades de
la realitat, “de les coses
serioses” acostumen a
afirmar. No entrarem a
valorar estes paraules,
no cal, això sí, tenen tota
la raó en destacar-ne
l’esperit fester, que és,
precisament, l’empenta
que ens mou cada any
a reunir-nos al voltant
de la festa i oferir a tota
la nostra gent la passió i
l’orgull que tenim de formar part d’este poble.
La festa de Moros i Cristians roman completament vinculada a l’arrel
històrica de la nostra
terra. Així, cada any, des
de l’Associació Festera
de Moros i Cristians assumim la responsabilitat de mostrar al poble
un tastet de com va començar a construir-se el
que ara per ara és el raconet de món que estem
orgullosos de compartir.
Per això, els actes que
celebrem volen ser un fidel testimoni, extret dels

arxius històrics, que intenta reflectir el nostre passat per entendre millor el present i preparar-ne el futur amb més il•lusió. Tot
això, amanit amb una bona dosi dels principals ingredients que
formen part del tarannà valencià més autèntic: música, pólvora,
espectacle..., i molt d’entusiasme en cada representació que intentem dur endavant.
Ja fa molt de temps que celebrem les Festes de Moros i Cristians a Castelló, i podem dir, sense por d’equivocar-nos, que ara
per ara vivim un dels millors moments de la nostra festa. Això,
cal recordar-ho sempre, ha sigut possible gràcies a tots els que
hi han dedicat part de la seua vida a bastir l’estructura on actualment es recolza tot el col•lectiu fester. Des de la nostra associació volem agrair a cada comparsa, a cada membre fester
que haja format part en algun moment d’esta gran família que
som els Moros i Cristians de Castelló, la seua desinteressada
aportació per crear i recrear una festa que podem garantir que
no acabarà mai. I per descomptat, volem agrair especialment a
tots els nostres veïns i veïnes el seu suport en cada acte, perquè
cada crit d’ànim que escoltem és un impagable estímul per a
continuar, amb més força si cap, lluitant per fer més gran encara
la nostra festa. I per això, volem transmetre la nostra voluntat
perquè vos acosteu a les comparses, que compartiu amb nosaltres cada moment, cada acte..., i si som capaços de reforçar eixe
vincle que s’ha creat amb el poble, estarem fomentant la convivència i la tolerància necessàries per a crear una societat millor.
Per la nostra part només ens queda lloar el paper que, com
cada any, tindran els capitans i sultans. De la seua veu naixeran
les paraules que ens motiven a acompanyar-los i continuar protegint-los a cada moment. Maria José, Julio, Maria i Joan són
uns fidels representants del que significa formar part de la festa
de Moros i Cristians, perquè cal veure’ls els ulls per contemplar
i gaudir la il•lusió i passió que transmeten per la festa. Nosaltres
ens alimentem cada dia de la seua contagiosa alegria i del seu
permanent somriure, i per això, els volem dedicar tota la nostra
força perquè no obliden mai, que el 2017 van ser l’orgull de la
festa de Moros i Cristians de Castelló.
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Ignasi Climent Mateu
PREGONER

Estimades castelloneres i estimats castelloners, amigues i amics:
M’han proposat ser el pregoner de les festes de 2017, proposició
que he rebut amb molta satisfacció i que m’ompli d’orgull. Orgull
que ja he tingut al ser pregoner en la ciutat en la que he treballat
i viscut i en la qual passe part del meu temps d’esbarjo i de vacances, Astorga i Morales del Arcediano en Lleó, respectivament.
Però, que la proposta vinga del poble d’un mateix, és motiu de
major alegria i responsabilitat. No sé si merescut, ja que al mirar
enrere i vore a totes les personalitats que m’han precedit, pense que hi ha persones en el poble i nascudes ací que ho mereixerien abans que jo, però també sé que quan es rep un encàrrec
d’aquest tipus no es pot rebutjar i cal pensar en el que ha generat
la invitació i que de segur ha tingut que vore amb el meu lligam
social amb el poble i amb les seues festes.
Les “Festes”, la “Festa” està molt lligada a la meua família i des
de xiquet he format part de comparses, falles, de la Societat Musical, he sigut quatre vegades presentador en l’acte de presentació de les festes i he col·laborat amb altres associacions i entitats
locals. Les associacions i les entitats locals conformen un entramat sociocultural molt important en el dia a dia de qualsevol població i en especial en la del nostre poble. Per això mateix, estic
gaudint i gaudiré de l’encàrrec de pregonar amb molta més força
per a enaltir la pertinença a eixe moviment.
He viscut setze anys lluny del poble; però, l’he estimat i he intentat estar sempre prop en ment i en fets i tornar sempre que laboralment ha sigut possible. Ara ja ací, com un castelloner més i
amb la meua família, part d’ella astorgana de naixement, tornem
a gaudir social i culturalment de convivència castellonera.
Respecte de l’ofici de pregoner diré que antigament i des de l’època romana ha sigut un ofici públic, que en veu alta donava difusió
al que era notori per a la població. Així que el dia de la presentació això faré, publicar el que ja serà notori, el començament de
les “Festes de 2017”.
Salutacions a totes i a tots i fins prompte.
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Álvaro Armengol Moscardó
RECTOR DE CASTELLÓ

Amb la calor, l’estiu i les vacances arriben les
Festes Patronals del nostre poble, que junt
amb les ja tradicionals Festes de Moros i Cristians ens convoquen a tots a fer festa i a viure
la festa.
Fer festa i viure la festa és fer nostre l’esperit i
sentiments que ens convoca, és ser membres
actius i conscients del que se celebra en un clima i esperit de comunió, respecte, tolerància i
harmonia.

ACTES RELIGIOSOS
DISSABTE 26 D’AGOST

20.00 h. SANTA MISSA en honor als Sants
de la Pedra Abdó i Senent, a l’església parroquial.

DIUMENGE 27 D’AGOST

12.00 h. SANTA MISSA en honor als Sants
de la Pedra Abdó i Senent, a l’església parroquial. En acabar la missa, CERCAVILA
de les Festeres i Festers.

DIMARTS 29 D’AGOST

11.00 h. CERCAVILA i arreplega de les
Festeres per a assistir a missa.
12.00 h. SANTA MISSA en honor al Santíssim Crist dels Prodigis, a l’església parroquial.
20.00 h. PROCESSÓ SOLEMNE del Crist
dels Prodigis.

DIUMENGE 3 DE SETEMBRE

12.00 h. SANTA MISSA en honor a la Mare
de Déu dels Dolors, a l’església parroquial. En acabar la missa, CERCAVILA de
les Festeres i Festers.
20.00 h. PROCESSÓ SOLEMNE de la
Mare de Déu dels Dolors.

Açò és el que tota la vida els veïns de Vilanova de Castelló han viscut amb les festes patronals dels Sants Abdó i Senent i de la Mare
de Déu dels Dolors, junt amb la festa devocional del Crist dels Prodigis; constància d’açò
és com al llarg de la història les dates de les
festivitats han anat canviant depenent de les
circumstàncies, amb la finalitat de convocar a
tots els fills d’esta localitat, quan les circumstàncies ho exigien com, per exemple, per la
verema.
Podríem pensar que és només un any més de
festa. És veritat, però al mateix temps no ho
és, ja que esta festa és nova, són circumstàncies i temps diferents, les nostres vides han
canviat d’una o una altra forma. I és en estes
circumstàncies concretes del nostre hui on el
nostre poble es prepara per a viure amb intensitat tots i cadascun dels actes de les Festes
Patronals, dels nostres patrons Sants Abdó i
Senent, la nostra patrona la Mare de Déu dels
Dolors i el molt venerat Crist dels Prodigis.
Voldria agrair al molt il·lustre Ajuntament
tots els seus esforços i dedicació, igual que a
la Confraria de la Mare de Déu i del Crist dels
Prodigis, a l’Associació Festera de Moros i
Cristians, a totes les comparses, a la Festera
Major, a les festeres i festers. Gràcies pel vostre esforç de donar-li vida a estes festes tan
significatives i tradicionals del nostre poble.
Que Déu vos ho pague.
Fem festa i viscam la festa!
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Consell Municipal
de Festes 2017
PRESIDENT DEL CONSELL

Oscar Noguera i Alberola

REGIDOR DE FESTES I NOVES TECNOLOGIES

Lluís Ferrando i Cuenca

REGIDORA DE CULTURA I JOVENTUT

Marta Grimaltos i Soler

REGIDOR D’EDUCACIÓ

Lluís Piqueras i Quiles

REGIDORA D’ESPORTS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Horte Gómez i Llàcer

PARTIT POPULAR

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

SOCIETAT MUSICAL LIRA CASTELLONERA

José Vicente Climent i Vila

ASSOCIACIÓ FESTERA DE MOROS I CRISTIANS

Eduard Ferrando i Cuenca

ASSEMBLEA DE JOVES DE CASTELLÓ DE LA RIBERA

Ulisses Ortiz i Badal

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES

Alejandro Peciña i Climent

FESTERS DE SANTA BÀRBARA

Javier Candel i Gonzàlez

ASSOCIACIÓ D’AMES DE CASA TYRIUS

Vicen Caerol i Vidal

JUNTA LOCAL FALLERA

Andreu Rodríguez i Martorell
Fredéric Martínez i Ubeda

CONFRARIA DEL CRIST DELS PRODIGIS
I DE LA MARE DE DÉU DELS DOLORS

Salvador Carrascosa i Aznar

MOTO-CLUB VVA. DE CASTELLÓN

Jose Antonio Vidal i Martorell

FESTERES I FESTERS 2017

Joaquim Gisbert i Maiques
Samuel Roig i Gregori

ANIMADOR SOCIOCULTURAL

Ramón Miguel Navalón i Peris

SECRETARI DEL CONSELL

Antoni Peris i Varela
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Sultania 2017
COMPARSA MORA CALIFES-TUAREGS
De nou arriba un altre any en què,
com cada final d’agost, s’acosten
les festes de Castelló; amb elles
els balls, cercaviles, teatres, música, disfresses, jocs populars,
animació per als més xicotets de
casa i, per descomptat, l’entrada
de Moros i Cristians; de nou convidem a tota la gent de Castelló i
de la redor a eixir al carrer i disfrutar de l’ambient d’estes festes.
Així que no vos ho penseu més i
acudiu a passar-ho genial!
Castelló es convertix en una verdadera festa durant la celebració
de les Festes Majors i de Moros
i Cristians. Són dates de retrobaments d’amics i familiars, que
tornen per a estar amb els seus
durant estos dies tan assenyalats.
Volem expressar el nostre agraïment sincer a tots i a totes les que
formen la magnífica comparsa i
família dels Califes-Tuaregs, perquè heu estat al nostre costat des
del minut u, quan diguérem que
ens agradaria ser sultans. Només
podem dir-vos a tots: gràcies i mil
gràcies per tot!

També a l’Associació Festera de Moros i Cristians, sense
la qual no seria una realitat el nostre desig de ser Sultans del 2017 amb la nostra comparsa.
No podem deixar de anomenar el personal de l’ajuntament i el regidor de festes. Lluís, sense la teua ajuda les batalles no serien igual; com ens hem rist en
les cervesetes i sopars baix braç! Gràcies també a tu,
Pep Albero, per estar ahí ajudant-nos i donant-nos el
que tu aprengueres en la teua capitania. També a les
persones que col·laboreu a títol personal i de manera
desinteressada.
Vosaltres ja heu fet el vostre treball, i ara ens correspon
a nosaltres complir en tots els actes com cal. Vos donem la nostra paraula que així ho farem per a deixar el
pavelló ben alt.
Felicitem als qui ens acompanyaran en tot moment en
esta magnífica aventura, a Joan i Maria, Capitans del
2017 de la comparsa dels Roders; i també a la reina
d’enguany, Maria Higón Garrido; estem segurs que no
oblidara mai estos dies d’agost del 2017. Felicitem de
tot cor els jóvens festers i festeres que acompanyaran
en tot moment a la reina d’estes festes.
Per últim, no deixem de recordar els qui formaven part
d’esta festa i ja no estan entre nosaltres.
I ara ja sí que sí. De part del sultà Julio Gascó Hurtado i
de la sultana María José Puertos Talens, i en nom dels
dos sultanets que ens acompanyen en tot moment,
Àlex Gascó Puertos i Sergi Gascó Puertos: vos desitgem
que passeu unes molt bones festes d’agost del 2017!
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Julio Gascó Hurtado
Mª José Puertos Talens
Sergi Gascó Puertos
Àlex Gascó Puertos
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Capitania 2017
COMPARSA CRISTIANA ELS RODERS
A l’hora de desfilar, els components de la filada -d’aquí el nom- s’arrangen en fila frontal, apinyats, gairebé encastats
l’un amb l’altre, com un mur vistós, i emprenen el seu camí al compàs de la marxa que els serveix la corresponent banda de música [...]. Els esdeveniments se succeeixen de manera justa: primer guanyen els moros, i després els cristians,
mitjançant sant Jordi. Entre batalla i batalla, els capitans de les dues parts es declamen versos de desafiament. I les
lluites són estrepitoses, eixordadores: els contendents van armats de trabucs de boca ben ampla, i els disparen a plaer,
cremant Déu sap els quilos de la millor i més seca pólvora que es conegui. Quant a espetecs, poques festes valencianes
superen a aquestes (Joan Fuster).

I per fi ja ha arribat. Un any més l’agost
ens recorda al poble de Castelló l’inici
de les festes de Moros i Cristians. I un
any més les rebem amb molta alegria,
però enguany fem un pas endavant i
canviem la perspectiva, per viure-la des
de l’escaló més alt. És un gran honor
ser els representants del bàndol cristià i, per descomptat, d’un dels grans
exponents de la història i cultura valenciana. Però sobretot el que més engrandix la festa és la germanor que ens
unix, additiu indispensable per a poder
disfrutar-la amb tota plenitud.
Arribats fins ací, és impossible no recordar la primera incursió en la comparsa.
Ja han passat quatre anys, quan un grupet d’amics decidírem canviar la forma
de viure les festes; pensàvem que involucrant-nos podríem sentir-les de forma
més intensa i canviar el nostre concepte
de festa de casal i revetla. Ja en setembre, on ens citaven a les primeres reunions i els primers dinars a les cambres
de Sebastià, calia estar atent, ja que
aquell any ostentàvem capitania, representada per Vicente i Míriam.
Ens resultava tot nou; a poc a poc anàvem coneixent a tots els membres de
la comparsa i ells ens instruïen tant en
l’organització de la seu rodera com en

l’elaboració de begudes espirituoses per a animar el personal. I
com, en arribar festes, es fa patent la germanor potenciada durant el Mig Any, amb les típiques visites amb bicicleta, i com el
dia de la desfilada et preguntes si els nervis del primerenc deixaran als peus mantindre el pas al ritme de les marxes, mentre
t’observa un munt de gent coneguda.
Resumint, durant estos quatre últims anys hem aprés a estimar
estes festes. Ara sabem que encara que per a fer-les possibles cal
dedicació i esforç durant tot l’any, quan arriba l’agost, tota la faena es veu compensada per la gran acollida i suport del poble als
festers. És un orgull molt gran poder eixir al carrer i vore’l ple de
gent admirant actes com les ambaixades o la desfilada, mentre
la música arredonix l’ambient posant els pèls de punta. Cal afegir
que la festa no sols viu de mantindre-la sinó de canviar i potenciar actes com, per exemple, l’homenatge a la música festera.
I, pel que pareix, este sentiment pareix que torna a arrelar amb
força entre els més jóvens. Ja que últimament hem tingut un augment significatiu de membres en totes les comparses. Perquè,
com hem pogut llegir en algun text en el llibre de Mig Any, la
gent que ho ha provat ha repetit, i més enllà es pregunta com
no s’han adonat abans del que suposaven els Moros i Cristians.
Nosaltres, igual que ells, continuem, continuem per poder seguir
gaudint d’estes meravelloses sensacions i poder compartir-les.
Continuarem per a engrandir-les més, si encara es pot, i serem
la veu que explique a les noves generacions per què ens agraden
tant les festes d’este poble. On la comparsa es convertix en la
família, la cabila en la llar i la música en el ritme de vida. Per
la nostra part, esperem que el nostre esforç i dedicació culmine
amb la vostra alegria i diversió, per a poder crear un bon record
inoblidable.

Joan Benetó Vallés
Maria Hurtado Benetó
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Festera i Fester
Majors
Estimats veïnes i veïns,
La veritat és que el temps passa
en un tancar i obrir d’ulls, ja que
tan sols fa escassos mesos que
vam ser proclamats Festers Majors i, per fi, han arribat les nostres
festes més esperades, festes que
esperem disfrutar al màxim amb
tota la gent que ens envolta.
Per a nosaltres és un honor i un
plaer poder ser els representants
de tot el col·lectiu fester, ja que estes festes marcaran en les nostres
memòries una experiència que
esperem que siga inoblidable.
Durant estos dies replets d’alegria
no podem oblidar la presència
d’aquelles persones que han fet
possible que tot isca a la perfecció, la presència de les nostres
famílies, dels nostres amics i amigues més apreciats, així com de

totes les festeres i festers que ens acompanyaran durant este viatge.
Esperem esprémer al màxim cada moment, cada cercavila, cada ball..., perquè només es pot ser fester d’esta manera una vegada en la vida. Per este precís motiu
i per tot el que comporta la festa en la seua màxima
esplendor, tenim la certesa que seran les festes de les
nostres vides.
Cada vegada que s’acosta el moment ens anem omplint d’emoció, ja que, com bé sabem tots, les festes del
nostre poble són especials i úniques per la màgia que la
gent desprén als carrers. Són instants de celebració, de
llum, de pólvora i, sobretot, d’alegria i festivitat.
Volem donar les gràcies per tota l’ajuda que hem rebut
durant tot este any a l’Ajuntament, a l’Associació Festera de Moros i Cristians, a Maria i Joan com a Capitans
2017, i a María José i Julio com a Sultans 2017, a les
nostres famílies i, sobretot, als Festers 2017, ja que sense el suport de cadascun d’ells no haguera sigut possible complir el nostre somni.
Esperem que tots isqueu al carrer i disfruteu junt amb
nosaltres.
Salutacions i bones festes!

Maria Higón Garrido
Jordi Penalva Huerta
18
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Comissió
Festera 2017
Maria Belmonte Someño
Rafael Reig Marco

Alba Rabasa Grimaltos
Marc Climent Puertos

Andrea Sauco Gilabert
Aitor Ivars Párraga

Andrea Garcia Martorell
Cristian Muñoz Marín

Andrea Dernís Fombuena
Norberto Sanchis Poveda
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Anna Talens Beneyto
Ausiàs Martínez Álvarez

Anna Martí Espinosa
Jesús Prats Pausá

Anna Serradell Candel
Jordi Martínez Doménech

Carolina Lituma Aguirre
Bryan Ricardo Aguirre Puglla

Irina Perales Guardiola
Josep Guardiola Díaz

Iris Laguia Isern
Carlos Codina Bernabeu
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Jennifer Bartolomé Sauco
Juan José Antón Donet

Laia Grau Romero
Vicent Albero Climent

Laura Cuenca Chordà
Álex Puig Cuenca

Lorena Beneito Garcia
Juan Carlos Darás Mercé

Maria González Fons
Estefan Villar Penalva

Maria Ferrús Someño
Fran Francés Bueno
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Naira Mendieta Borja
Samuel Roig Gregori

Nerea Chordà Garcia
Sergio Cuenca Murillo

Paula Llinares Martínez
Josep Climent Puertos

Nélida Fombuena Sanchis
Ximo Gisbert Maiques

Ylenia Benito Benavent
Ivan Benavent Presencia

Adela González Zamora
Fernando Doménech Cano
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Festeres
i Festers
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2017
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Programa
Oficial d’Actes
2017

DISSABTE 5 D’AGOST

DIVENDRES 18 D’AGOST

10.00 h. Inici de la 5a MATINAL DE PETANCA, al
parc de l’Estació.
Col·labora: Bar Jayes.
Patrocina: M.I. Ajuntament.

20.00 a 00.00 h. V CAMPIONAT DE MÀDEL. Al
Poliesportiu Municipal.
Organitza: C.P.V. Castellonense.

08.30 a 09.30 h. INSCRIPCIÓ en la 5a MATINAL
DE PETANCA. Dupletes muntades. Amb la inscripció s’ha de fer un donatiu de 4 €. Vos podeu
inscriure al bar Jayes el mateix dia o bé telefonar
al 630 500 995 (Alfonso).

20.00 h. CARRERA CICLISTA - TROFEU FESTES
2017. Escoles de ciclisme. Contrarellotge Individual. Eixida des del carrer de Cervantes, fins a la
plaça de l’Església.
Organitza: Club Ciclista.
Col·laboren: Motoclub i Bicinatura.

DISSABTE 19 D’AGOST

16.30 a 20.00 h. 56é CONCURS LOCAL DE PESCA. Este dia participaran els infantils, al riu d’Albaida, prop de la Fàbrica. Berenar i premis per a
tots els participants.

10.00 h a 14.00 h Omega Word Games. I de
15.00 h a 21.00 h, Gaming Experience. Vine a
jugar al Call of Duty, al Fifa 17 o al Rocket League
i viu una experiència única amb PS4 VR; prova
també els nostres CockPits amb Project Cars. Al
Pavelló Cobert.
Inscripcions fins a dijous 17 d’agost a www.omegawg.com, o bé a la Biblioteca Pública Municipal
en horari de 17.00 h a 20.30 h

DIUMENGE 6 D’AGOST

08.00 a 12.30 h. 56é CONCURS LOCAL DE PESCA. Este dia participaran els majors, al vedat de
Fortaleny, zones B2 i B3. Premis per a tots els
participants. Després del concurs hi haurà dinar
al bar l’Almenà per a tots els participants.

17.30 h. XXXIII VOLTA A PEU. Carrera infantil. Eixida des del parc de l’Estació.

DIJOUS 10 D’AGOST

17.30 h. ACTES DIVERSOS DELS NOSTRES MAJORS. Campionats de parxís, dòmino, despistat i
truc. Este dia es disputaran les eliminatòries.
Inscripcions. De l’1 al 8 d’agost d’11.00 h a 13.00
h, a la Llar dels Nostres Majors.

19.30 h. XXXIII VOLTA A PEU. Carrera absoluta.
Eixida des del mateix lloc.
00.00 h. LA VESPRA, discomòbil per a tot el poble al carrer Major.
Patrocina i organitza: Els Quatre Gats i el Coyra.

DIVENDRES 11 D’AGOST

17.00 h. ACTES DIVERSOS DELS NOSTRES MAJORS. Campionats de parxís, dòmino, despistat i
truc.
Inscripcions. De l’1 al 8 d’agost d’11.00 h a 13.00
h. a la Llar dels Nostres Majors.

DIUMENGE 20 D’AGOST

20.00 a 00.00 h. V CAMPIONAT DE MÀDEL. Al
Poliesportiu Municipal.
Organitza: C.P.V. Castellonense.

10.00 h a 14.00 h, Omega Word Games. I de
15.00 h a 21.00 h, Gaming Experience. Vine a
jugar al Call of Duty, al Fifa 17 o al Rocket League
i viu una experiència única amb PS4 VR, prova
també els nostres CockPits amb Project Cars. Al
Pavelló Cobert.
Inscripcions fins a dijous 17 d’agost a www.omegawg.com o bé a la Biblioteca Pública Municipal
en horari de 17.00 h a 20.30 h

DIJOUS 17 D’AGOST

DIJOUS 24 D’AGOST

DIMECRES 16 D’AGOST

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

20.00 a 00.00 h. V CAMPIONAT DE MÀDEL. Al
Poliesportiu Municipal.
Organitza: C.P.V. Castellonense.
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22.30 h. XXVI FESTIVAL DE BANDES, amb l’actuació de la Banda Simfònica Unió Musical de Benaguasil i de la Banda Simfònica de la Societat
Musical Lira Castellonera, a la plaça de l’Ajuntament.
Organitza: Societat Musical Lira Castellonera.
Patrocina: M. I. Ajuntament.

22.30 h. Presentació de les FESTES i proclamació
de la FESTERA i del FESTER MAJOR junt amb totes les festeres i festers, al parc de l’Estació.
A continuació, a l’Antic Poliesportiu Municipal,
l’espectacle TALLARINA ON TOUR, la festa més
innovadora, amb Santi Bertomeu i Alex Watkinson. Entrada lliure.

DIVENDRES 25 D’AGOST

DIUMENGE 27 D’AGOST

11.30 h. CINEMA INFANTIL, al Teatre Ideal.

09.00 h. LES CARCASSES DELS FESTERS. 24
trons, un per cada parella de festers.

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

20.30 h. PARTIT DE FUTBOL entre la U.D. Castellonense i el Vilamarxant C.F. (equip classificat
per al play off del grup 2) , al Camp de Futbol Municipal.

13.30 h. HOMENATGE a la MÚSICA FESTERA, a
la plaça de l’Ajuntament.
Dirigirà l’acte: Ignasi Climent Mateu.

21.30 h. PRIMER TRO de l’AFMiC, a la porta de la
nova seu de l’AFMiC, a la plaça de l’Om.

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

22.00 h. SOPAR POPULAR a la plaça de l’Ermita.
Organitza: AFMiC i Regidoria de Festes.

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

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

19.30 h. ENTRADA DE MOROS I CRISTIANS, pel
recorregut tradicional: des de la plaça de l’Ermita
fins a l’encreuament del carrer de la Lira Castellonera amb el carrer d’Argentina.
Ordre de desfilada:
Bàndol Cristià: Castellet, Contrabandistes, Conqueridors i Roders (Capitania).
Bàndol Moro: Almoràvits, Almohades, Alfàrabes i
Califes-Tuaregs(Sultania).

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

La venda d’entrades per a la desfilada serà de
10.00 h a 13.00 h i de 18.00 h a 20.30 h, als 6
llocs que s’indiquen a continuació:
· Carrer de Cervantes, a l’altura de Congelats el
Calvari.
· Carrer del Pedró, a l’altura de la Finca Rosario.
· Carrer del Pedró, a l’altura de l’antic Mirall.
· Carrer de Ramón y Cajal, a l’altura del taller
d’Escuriet.
· Plaça de l’Om.
· Plaça de l’Església.
Les cadires arribaran fins a l’Ermita. Els llocs de
venda de les entrades quedaran indicats amb
cartells.

DISSABTE 26 D’AGOST

11.00 a 14.00 h. PARC AQUÀTIC KAMIKAZE, per
a tota la família, a la plaça de la Constitució.
20.00 h. Arreplega i CERCAVILA de les FESTERES
i FESTERS.
21.30 h. CERCAVILA de les FESTERES i FESTERS
per a arreplegar les Festeres Majors del 2016 i
del 2017.
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en el correfoc quedarà inscrit automàticament en
el CONCURS DE DISFRESSES. El jurat se situarà
a la porta de l’Ajuntament.
Horaris de pas:
Disfresses infantils: 22.30 h i les 23.30 h.
Disfresses majors: 00.00 h i les 01.30 h.
Horaris de lliurament de premis:
Disfresses infantils, a càrrec dels Sultans i Capitans: quan acabe el correfoc.
Disfresses majors, a càrrec de les Festeres i Festers: en el descans de les dos orquestres.

00.00 h. X NIT DE LA CANÇÓ, amb l’actuació de
MI# i el castelloner Emili Somenyo amb l’espectacle DOLÇA DOLÇAINA. Al Teatre Ideal. Entrada
lliure.
01.30 h. CORDÀ. FESTERES I FESTERS 2017. Al
solar municipal ubicat entre la ronda de Soler i
Estruch i el carrer de Castelló de Rugat.
Normativa:
Queda totalment prohibit entrar pólvora al recinte
de la cordà. Queda prohibida l’entrada als menors
de 18 anys sense autorització i a tota aquella persona que no presente el carnet CRE (Consumidors
reconeguts com a experts).
Organitza: Festers de Santa Bàrbara.
Patrocina: M. I. Ajuntament.

A continuació, BALL DE DISFRESSES al parc de
l’Estació. CARA A CARA entre les orquestres La Fiesta i La Pato. En el descans les festeres i festers
entregaran els premis de disfresses. El jurat estarà format per la Junta Local Fallera.

DILLUNS 28 D’AGOST

De 01.30 h a 03.30 tindrem dos photocalls perquè es pugueu fer fotografies i imprimir-les, el millor record d’aquesta nit màgica.

08.00 h. DESPERTADA a càrrec de les comparses
de Moros i Cristians.
11.30 h. CERCAVILA de les Festeres i Festers.

DIMARTS 29 D’AGOST

12.00 a 14.00 h. PARC INFANTIL AQUÀTIC, a la
plaça de l’Ermita.

09.00 h. LES CARCASSES DELS FESTERS. 24
trons, un per cada parella de festers.

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

11.00 h. CINEMA INFANTIL, al Teatre Ideal.
12.00 a 14.00 h. PARC INFANTIL AQUÀTIC, a la
plaça de Pepe Roig.

17.00 h. PARTIDA DE FESTES al trinquet de Batiste. Partida de juvenils de raspall. A continuació, partida de raspall entre Marrahí i Seve contra
Moltó i Raúl. Entrada gratuïta.

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

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

17.45 h. TALLER DE PILOTA al carrer de la Pilota, per a tots els xiquets i xiquetes que vulguen
participar. Porta el teu guant i vine a jugar! Si no
en tens, el C.P.V. Castellonense facilitarà material
per a tots.

22.30 h. Cercavila INFANTIL DE DISFRESSES
amb BATUCLOWN; un espectacle per a tots els
públics, còmic, musical, itinerant, amb pallassos, xanquers, equilibristes. Tot açò acompanyat
de malabaristes i els millors ritmes de percussió
en directe. El recorregut començarà a la porta de
l’Església i acabarà al parc de l’Estació amb un
espectacle final.

18.30 h. PARTIDES d’alumnes de l’Escola de Pilota de Castelló al carrer de la Pilota.
Organitza: C.P.V. Castellonense.
16.00 a 19.00 h. PARC INFANTIL AQUÀTIC, a la
plaça de Pepe Roig.

00.00 h. Tot el món DISFRESSAT a la plaça de
l’Església, on la Colla de Dimonis els Socarrats de
Campanar iniciarà un CORREFOC que ens portarà fins al parc de l’Estació. Tot aquell que participe

23.00 h. GRAN ESPECTACLE d’ÒPERA. A càrrec
de la companyia CAMERATA LÍRICA. Ens oferiran
“CARMEN”. Les melodies formen part de la banda
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20.30 h. Arreplega d’ingredients per a la XXXII
FESTA DE LA PAELLA, a la porta del Mercat.

sonora que acompanya des de fa molt la vida de
la humanitat, com la cèlebre “Havanera”, la “Seguidilla”, la cobla “Toreador”, l’ària del tenor “La
fleur que el tu m’avais jetée” i el cèlebre preludi,
una de les peces orquestrals més famoses de la
història de l’òpera. Una obra mestra, per la bellesa de les seues melodies i instrumentacions, i
un dels millors llibrets d’òpera de la història.

22.00 h. XXXII FESTA DE LA PAELLA, amenitzada pel grup musical l’Atrilet, amb CERCAVILES
ITINERANTS, al parc de l’Estació.
Organitza: AFMiC.
Patrocina: Regidoria de Festes.
l’AFMiC i el M. I. Ajuntament fan una crida a la
responsabilitat i civisme de tots els castellonencs, a fi que els ingredients repartits per l’organització siguen emprats exclusivament per a
fer les paelles als llocs indicats al parc. Recordem
que caldrà tornar les taules i cadires abans de la
01.00 h al mateix lloc d’arreplega. Enguany cal
pagar 2 € per cada persona inscrita a les paelles.
Un euro es destinarà a comprar menjar per als
més necessitats. El mínim de persones per paella
serà de 8.

01.15 h. CORDÀ. CAPITANIA ELS RODERS. Al
solar municipal ubicat entre la ronda de Soler i
Estruch i el carrer de Castelló de Rugat.
Normativa:
Queda totalment prohibit entrar pólvora al recinte
de la cordà. Queda prohibida l’entrada als menors
de 18 anys sense autorització i a tota aquella persona que no presente el carnet CRE (Consumidors
reconeguts com a experts).
Organitza: Festers de Santa Bàrbara.
Patrocina: M. I. Ajuntament.
01.30 h. NIT D’ALBADES. Començarà a la plaça
de l’Ajuntament i acabarà a altes hores de la matinada. Comptarem amb la presència de Josep
Aparicio «APA» i la seua colla.

00:00 h. CARA A CARA entre les orquestres LA
MÁSCARA i FREEDOM. Al voltant de la 01.30,
descans i CASTELL DE FESTES, a càrrec de la
pirotècnia Crespo. Al finalitzar continuarem gaudint de les orquestres. Al parc de l’Estació.

DIMECRES 30 D’AGOST

DIJOUS 31 D’AGOST

12.00 a 14.00 h. PARC INFANTIL AQUÀTIC, a la
plaça de l’Ajuntament.

09.30 h. ACTES DIVERSOS DELS NOSTRES MAJORS. A la Llar dels Nostres Majors, almorzar i
lliurament de trofeus de dòmino, parxís, despistat
i truc.

08.00 h. DESPERTADA a càrrec de les comparses
de Moros i Cristians.

11.00 h. CINEMA INFANTIL, al Teatre Ideal.

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

18.30 h. TALLER D’ELABORACIÓ DE FANALETS,
al parc de l’Estació. Les xiquetes i els xiquets podran elaborar i personalitzar el seu meló d’Alger
per a la cercavila de la nit.
Col·laboren: Festeres i Festers del 2017.

18.00 h. I TROFEU DE RASPALL MOROS I CRISTIANS. I MEMORIAL LUÍS FERRANDO. Al carrer de
la comparsa dels Contrabandistes (carrer de Baix).
Organitza: Comparsa Contrabandistes.

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

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

22.00 h. CERCAVILA DE FANALETS a càrrec del grup
Xirimiters de Castelló de la Ribera. Des de la plaça
de l’Ajuntament fins al parc de l’Estació. A continuació, espectacle infantil de titelles “Joan Sense Por”.

19.15 h. VII Carrera d’”AUTOS LOCOS”, al carrer de Remigio Sanchis. Inscripcions fins al 19
d’agost a la Casa de la Cultura.
Organitza: Moto Club.
Patrocina: Regidoria de Festes.

22.30 h. SOPAR DE GERMANOR per a les comparses de Moros i Cristians, a la plaça de l’Ermita.
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DISSABTE 2 DE SETEMBRE

01.15 h. CORDÀ. SULTANIA ELS CALIFES-TUAREGS. Al solar municipal ubicat entre la ronda de
Soler i Estruch i el carrer de Castelló de Rugat.
Queda totalment prohibit entrar pólvora al recinte
de la cordà. Queda prohibida l’entrada als menors
de 18 anys sense autorització i a tota aquella persona que no presente el carnet CRE (Consumidors
reconeguts com a experts).
Organitza: Festers de Santa Bàrbara.
Patrocina: M. I. Ajuntament.

09.30 h. RUTA CICLOTURISTA, des de l’Ajuntament fins al paratge de la FONT AMARGA i contornada. Farem una paradeta per a almorzar.
Organitza: Bicinatura.
18.00 h. PARTIT DE FUTBOL entre el C.D. Veterans de Castelló i els veterans del Discóbolo La
Torre A.C., al Camp de Futbol Municipal.
22.00 h. SOPAR POPULAR a l’esplanada del Mercat. Les inscripcions es podran fer a l’Ajuntament
fins al pròxim dimecres 30 d’agost. El cost serà
d’1€ per persona.
Organitza: Junta Local Fallera.
Patrocina: M. I. Ajuntament.

DIVENDRES 1 DE SETEMBRE

17.00 h. PARTIDA DE FESTES al trinquet de Batiste. Partida de les CAMPIONES DE RASPALL
FEMENÍ de la Federació de Pilota Valenciana. A
continuació, partida de raspall entre Ricard i Tonet contra Ian i Miravalles. Entrada gratuïta.

23.00 h. CASTECNHOO!, a l’Antic Poliesportiu
Municipal, amb la presència dels DJ’S RAFA SILES, J. ABOGA 2 complement i STORP. Vos convidem a disfrutar d’una experiència musical inoblidable fins a altes hores de la matinada.
Les entrades seran gratuïtes per a tots els castellonencs; caldrà ensenyar el DNI corresponent en
taquilla per tal d’accedir al recinte.
Entrades: 5 € amb consumició.
Organitza: STORP, Regidoria de Festes i Festeres
i Festers 2017.
Patrocina: Regidoria de Festes i Festeres i Festers
2017.

18.30 a 20.30 h. XII TROFEU D’HANDBOL DE
FESTES, al Pavelló Cobert. Tot aquell qui vulga
participar es presentarà a les 18.00 h per a fer la
corresponent inscripció.
19.00 h. Teatre infantil. LA MARIA NO TÉ POR:
“Maria passa un parell de setmanes amb la iaia
Carme. Els seus pares estan de viatge. L’àvia viu
en una casa alta i estreta, al barri més antic de la
ciutat. Quan arriba colpeja la porta…
Quan fan les dotze campanades… Maria escolta
una veu monstruosa… és el Butoni que va a per
ella… és l’única persona que pot ajudar-lo: al món
dels espantacriatures, la Bruixa Pinta, l’avorrida,
ha fet presoners els xiquets i xiquetes! El Butoni
necessita de la valentia de la Maria per a alliberar-los...” Al Teatre Ideal. Entrada gratuïta.

DIVENDRES 8 DE SETEMBRE

SOPAR de lliurament del LXI Certamen Literari
CASTELLUM RIPAE a la plaça de l’Ajuntament.
Amenitzarà l’acte el grup JÚLIA i conduirà AMÀLIA
GARRIGÓS.

23.00 h. SIOPARA FESTIVAL IV, a l’Antic Poliesportiu Municipal, amb la presència dels grups
TITO PONTET, ASQUEIOT, HERBA NEGRA, CANDELA ROOTS i el dj WHO CAME AFTER. LA TIA
FIGA, artista convidada.
Les entrades seran gratuïtes per a tots els castellonencs, que podran adquirir un BO D’AJUT en
taquilla per a garantir les futures edicions del Siopara Festival. Caldrà ensenyar el DNI corresponent en taquilla per tal d’accedir al recinte.
Entrades: 3 €.
Organitza: Assemblea de Joves de Castelló de la
Ribera i Regidora de Festes.

DIUMENGE 10 DE SETEMBRE

19.00 h. BALL gratuït per als pensionistes i jubilats, al bar de la Llar dels Nostres Majors, amb
música en viu.
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Premis
Ausiàs
March de
Poesia
Infantil

Pimer cicle
El Caragol
Claudia Juárez Garrido
Col.legi Hernández
Ja arriba el caragol,
a poc a poc al meu costat;
porta banyes al vol,
i pareix, pareix molt cansat.
Juga amb mi
tots els matins
i per les vesprades
agafa trastos i se’n va.
Em diu adéu
amb molta alegria
perquè sap
que em veura un altre dia.
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Segon cicle
Estrella Fugaç de Flor de Taronger
Mireia López Sahuquillo
Col.legi Hernández

Tercer cicle
El que més m’agrada
Anna Encarnación Portero
Col.legi Hernández

De nit, a la foscor del cel,
Encés hi ha un estel.
Daurat com la mel,
testimoni del meu anhel.
Confident i a mi fidel.

La naturalesa té
una bellesa espectacular,
i cada vers que t’estic
cantant m’està
esborronant.

De dia, a la claror del cel
ja no hi és el meu estel.
El meu desig, tan rebel!
No ha marxat amb l’estel.
Esperant ha quedat el meu zel.

El què més m’agrada
és contemplar les
papallones esvoletegant
jugant a la pita amagar.
Silenci, no feu soroll,
que les aneu a destorbar,
són molt tímides,
a saber quan tornaran!.
Volen i volen d’ací cap allà
gaudint de tot allò
que s’hi troben per davant.
Ja arriba la nit i
de seguida me’n vaig al llit.
Al llit sóc ja i la son prompte arribarà,
m’abraçarà amb la seua dolçor,
portant-me al seu món.
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Homenatge a la
Música Festera
DIRECTOR: Ignasi Climent Mateu
Ignasi Climent Mateu naix en la des de 1587 Vila de Castelló, actualment Villanueva de Castellón, lloc on inicia la seua formació en
l’Escola de Música de la Societat Musical “Lira Castellonera”, continuant els estudis als conservatoris de Carcaixent, València, Salamanca
i Madrid.
Ha sigut membre de l’Orquestra Joaquín Turina i de l’Orquestra Simfònica “Ciutat de León” i ha col·laborat amb l’Orquestra de la Comunitat Valenciana sota la direcció de Lorin Maazel, Kynan Johns, i Jordi
Bernácer.
Ha formant duo amb l’organista Roberto Fresco (Duo LEVA), siguent
seleccionats en dues edicions per al programa “Jóvenes en Concierto” organitzat i patrocinat per la Junta de Castilla y León.
Des de la IV edició (1997) i fins la XV (2008), ininterrompudament, ha
sigut director del Curs Internacional de Música “Ciudad de Astorga” i
del Concurs de Trompeta “Lucio Octavio Magio”.
Ha enregistrat, com a director musical i artístic i com a intèrpret, 15
treballs en CD, DVD i per a televisió, destacant els registrats en la sala
principal del Palau dels Arts Reina Sofia de València i el realitzat per a
la pel·lícula “A galope tendido” del director Julio Suárez. Ha participat
en la grabació del treball “GRAN” de “Senior i el Cor Brutal”. Treball
amb la producció artística de Raül Fernández “Refree” i premiat en la
VII edició dels premis Ovidi Montllor (2012) al Millor Disseny i a la
Millor Cançó amb la cançó “La sort adormida”.
Col·labora amb editorials, revistes, periòdics, entitats i empreses
de l’àmbit de l’educació i de la cultura amb informes, adaptacions,
presentacions, articles, te tos i música adaptats a les seues creacions.
En el darrer any 2016 i en el present any 2017 ha publicat, com a
coautor, dos llibres de text i quaderns corals destinats a l’educació
primària i secundària per a les editorials McGraw Hill i Pearson,
respectivament.

el nº de soci 72.370.
És membre de PROESO (Associació i
Grup Instrumental de Docents d’Ensenyament Musical de la Comunitat
Valenciana) amb qui ha sigut guardonat amb el Premi d´Educació Musical
2016 del PSPV-PSOE.
També en 2016, el seu treball audiovisual “Educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres”, ha
sigut guardonat amb el 2n premi en la
campanya #Noemtoqueselwhatsapp
de l´IVAJ de la Generalitat Valenciana. Treball realizat conjuntamente
amb Andrés Cansino i Roberto García
Gontán.
Ha sigut professor de trompeta dels
Conservatoris Professionals “Tomas
Luis de Victoria” d’Àvila i “Ángel Barja”
d´Astorga i de l’Escola Municipal de
Música d´Astorga (Lleó).

Ha participat com a assessor en els projectes de creació i inscripció
de les Escoles Municipals de Música de Peñafiel (Valladolid), Veguellina de Órbigo (León), Candeleda (Àvila) i Astorga (León).

Des de 1999 és, per oposició, director
de la Banda i de l’Escola Municipal de
Música d´Astorga (Lleó), actualment
en excedència.

Ha impartit diversos cursos de perfeccionament per a estudiants de
trompeta en la comunitat de Castella i Lleó: Valladolid, Peñafiel, La
Bañeza i Astorga.

Des de setembre de 2006 pertany al
Cos de Professors d’Ensenyament Secundari en l’especialitat de Música.

Ha impartit i imparteix cursos de ràdio, podcast, Weblog i TIC com
a recurs educatiu organitzats per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana dins de Pla de
Formació Permanent del Professorat en CEFIRE i dins del Pla Anual
de Formació en centres educatius.

Recetment ha estat seleccionat i nomenat assessor TIC (Tecnologies de
la Informació i de la Comunicació) del
Servici de Formació del Professorat
de la Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, amb adscripció al
CEFIRE de Xàtiva.

Pertany a la Societat Espanyola d’Intèrprets i Executants (AIE) amb el
nº de soci 8.058, i a la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) amb
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d’un Temps,
d’un País
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La Canya:
Pagar a ratlla al
Castelló del Segle XVII
Valerià Benetó i Ferrando

La nostra llengua conserva, i més
en concret la parla col·loquial,
una sèrie de paraules, expressions i girs que, amb el seu ús, es
fan dignes de ser considerades
com a nostres per la seua utilitat, riquesa i significació, senyal
inequívoca de llengua viva, rica i
estimada.
La meua aportació es basa en estos exemples, tots ells utilitzats
per nosaltres, almenys esporàdicament.
De xiquets, quan jugàvem «a ballar la trompa» davall els plataners de l’estació del trenet, els
qui perdien «apoquinaven». Hui
sé que és una paraula castellana que significa ‘pagar’. Jo crec
que deriva de la paraula «àpoca», que significa document que
acredita un deute. I açò és el que
es feia en realitat: els qui podien, a l’hora de deixar la trompa
al cercle perquè els altres les
tragueren o les partiren amb
una clauada, no deixaven la més
estimada sinó una trompa per a
pagar.
Ma mare empra la següent expressió per a referir-se a tot procés llarg i costós: «Mal censo que

no ens ha tocat». «Censo» és la castellanització del valencià «cens» i «censal».
Però hui vull referir-me a la frase feta «pagar a ratlla»,
que ve a ser l’equivalent a compra fiada, venda a terminis o com vullgueu dir-li. En este treball trobarem l’explicació d’eixa expressió, encara viva i vigent.
La inesperada mort del forner Blai Monroig i el seu caràcter previsor i ordenat han resultat fonamentals en
este treball. L’11 de maig del 1628 davant del notari de
Castelló Pere Pons va testar i codicil·lar com a llaurador
de professió. Dos dies després va faltar. El 14 de maig
es va fer públic el testament de Blai, «al sendemà de
ser soterrat». Immediatament Francesc Sancho, cunyat
seu per un primer matrimoni, exposa al notari que, encara que exclòs de la tutoria dels fills, és a ell a qui li
correspon l’administració dels béns de la seua germana i primera esposa de Blai Monroig, n’Àngela Sancho;
i fa l’observació que al testament hi ha disposicions de
béns propis de la primera muller, cosa que no li correspon al marit sinó als fills mitjançant l’administrador. Exposades de bé a bé estes observacions el notari indica
que no pot anar contra la voluntat del testador, si no és
amb sentència de jutge superior; per tant, només era
possible que exercira el marmessor legalment instituït:
Miquel Durà, a la qual cosa Sancho «pro suo interessa
acte públic». És una forma d’assegurar-se que així Miquel Durà pot sentir-se escrutat i observat, de manera
que actue com és d’esperar.
I amb diligència comença l’administració del Durà, sol·
licitant inventari dels béns del difunt. No repararem en
els estris de forner ni en l’aixovar normal d’una casa, ni
en la quantitat de fanecades que posseïen; el que més
ens interessa són els següents ítems:
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«Foren atrobats recaure en béns de dita tutela y cura los deutes qu·es dehuen a dita herència
del pa que s’ha fiat a diverses persones conforme les ralles se han trobat en unes canyes, les
quals foren contades en presència de Francesc Sancho, oncle de dits menors
Primo. Deu la viuda na Trilles de tant pa..........................................................................18 sous
Íttem. Deu Berthomeu Martinis eo la viuda de Joan Franco................................ 1 lliura 6 sous
Deu Jaume Valentí de pa, se li ha fiat.................................................................. 1 lliura 6 sous»
I així fins a trenta-dos ítems, amb nom i cognom i el deute. Més quatre ítems com el següent,
encara que variant la quantitat del deute:
«Íttem. Se ha trobat una canya en la que no hi ha nom y ha rallades
Però, què és açò de la «canya»?,
com funciona?, com s’aplica?, quin
valor o quina força té una simple
canya amb unes quantes marques? No comprenia res, però
intuïa alguna cosa important. El
silenci es va fer sobre el tema, no
trobava explicació. Com acabaria
açò? Ho resoldria jo?
En 1628 les transaccions entre
particulars o els comptes d’una
collita a mitges o al terç, per
pocs que foren, algun tipus de
control devien tindre. A pesar de
la poca escola, hi havia gran necessitat de registrar els deutes
correctament i de forma veraç i
comprovable. L’enginy i la presència de la canya al nostre terme en gran abundància va suplir
la mancança.

6 Lliures 8 sous»

La solució a este petit dilema, l’hem trobada en un
altre document datat en 1766, que resumirem de la
millor forma possible. Es tracta d’un «jure i declare»
presentat a la justícia local i resolt per l’alcalde ordinari d’aquell any, Antoni Benetó. Es troba al nostre
Arxiu Històric Municipal, custodiat amb la signatura
1267/37. Tracta sobre uns arrossars que feren al terç
Asensio Pla i Ramon Bleda en terres d’este últim, al
costat d’altres contigües a aquelles administrades per
mossén Miquel Palop, prevere i beneficiat de l’església parroquial de Castelló. En total posaren en producció 69 fanecades de terra a la partida del Pla. Ramon
i Asensio posaven la «faena», és a dir, algun treball en
les dites terres o tindre cura del cultiu, cosa que durant
tot el procés feren en comú a excepció de les tasques
d’envergadura com plantar, segar i trillar el fruit produït. I per a birbar llogaven personal. El jornal que percebien els jornalers era pagat per mossén Palop, que
com a «principal» tenia al Ramon, i este, de mans seues, pagava amb la «intel·ligència» que una volta cobrat el fruit, calia reintegrar el total després, quedant el
que resta com a benefici d’ambdós «partidaris».
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En un primeríssim moment,
acorden que per a comptabilitzar
les despeses farien una canya
i anirien en ella marcant el que
anaven pagant; cadascú conservaria la meitat i l’ajuntarien
per a procedir a ratllar-la. Però
en un acte de confiança el Pla
esgrimix: «que tenia cabal satisfacció del Bleda i que per tant no
era menester cap canya; ell, que
anotara les despeses, que quan
se li presentaren les acceptaria
sense el menor recel». Amb tal
determinació Ramon Bleda rebia
diners i els comptabilitzava en
una canya que va exhibir com a
prova, i en ella es reflectia un total de 273 lliures, comptabilitzades 9 lliures i 6 sous dels drets de
regatge, que a vistes dels experts
era una despesa correcta per al
conreu de les dites 69 fanecades
d’arròs.
Després de les declaracions dels
implicats, el 7 de febrer de 1766,
es publica la resolució que condemna Asensio Pla al pagament
de 136 lliures i 10 sous (la meitat d’aquelles 273 lliures consignades a la canya) en el termini
de tres dies amb apercebiment
d’execució i a pagar les costes del
plet generat. Al notificar-se-li,va
reclamar el seu dret a al·legar, i
ho va fer el 15 de febrer.
Davant l’evidència Pla començà
a modular la seua postura reconeixent que la despesa «no era
excessiva sinó que la considerava regular», però a poc a poc va
intentar, i finalment aconseguir,
obrir una escletxa en el recte procedir de qui els estava jutjant. Va
posar en dubte el total de la despesa del conreu, considerant-la
«falsa y contra la verdad», perquè
només s’havien presentat uns
comptes, els de Bleda, i ell sol·li-

citava documentació per a comprovar-los i donar-los
com a bons.
L’alcalde ordinari, Antoni Benetó, sorprés pel viratge
del plantejament de Pla va quedar desorientat, però
emparant-se en el dret que tenia sol·licità, i obtingué,
assessoria jurídica per a resoldre definitivament el cas.
I l’escollit en 18 de febrer fou Pedro Albalat, que acceptà l’oferiment de «dar traslado y autos, sin perjuicio
del estado y calidad de la causa», és a dir, anava a donar una resolució i comunicar-la als interessats donant
per bo tot el procés i com s’havia seguit sense cap valoració personal. Eixe mateix dia va presentar recurs
Asensio Pla i tres dies després ho féu Ramon Bleda,
de l’escrit del qual resumim pel seu interés el següent.
Que les raons que en dret va aportar Asensio Pla en
el seu recurs i «la extranya reconversión con el que al
parecer concluye en el mismo» són més que suficients
per a donar com a ferma la sentència del 7 de febrer.
Que no es pot dubtar de la confessió de Ramon Bleda i s’han de donar com a bons els comptes exposats
«segun la CAÑA exhibida»; tot el contrari és actuar de
mala fe i dilatar l’execució de les resultes, perquè la
companyia estava formada, es va proposar la formació d’una canya però l’altra part ho va rebutjar; per
tant, si estava acordat que els comptes els duguera un,
l’altre no pot més que acceptar o aportar efectes per a
valorar de nou els comptes.
I remata l’escrit aportant el motiu que impulsa Pla a dir
i fer el que està fent: «estando a la mira de aprovecharse del beneficio de la cosecha cuando esta fuera pingue [...] el pago de las resultas de la esteril qual ha sido
universalmente en dicho año pasado» intentar traure
el màxim benefici d’una exigua i mala collita.
La resolució definitiva és contundent: «el Alcalde Ordinario, con acuerdo y parecer de su asesor, dixo: [...] que
devia mandar y mandó execucion en forma contra los
bienes de Asensio Pla por la quantia de 136 Libras 10
sueldos de principal y por las costas causadas y que se
causaren hasta el entero pago» (Antoni Benetó i Pedro
Albalat, 22 de febrer del 1766).
En definitiva, naturalesa humana en estat pur. Fer mitges amb persona de confiança, reconéixer-li mèrits i
optar perquè la confiança prevalga en la relació sobre
totes les ombres de dubtes, per acabar desdient-se de
tot el proclamat i considerar-ho com a fals, per a optar
a uns beneficis inexistents.
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Només un aspecte positiu: gràcies a este atac de desconfiança,
afegit al control tutelar dels interessos d’uns menors, hem pogut
conéixer la mecànica del sistema
de comptabilitzar dels nostres
avantpassats.
Tres documents he necessitat per
confeccionar este treball. El primer, que em va despertar la curiositat, fou l’inventari del difunt
forner Blai Monroig, on apareixien amb inusitada normalitat la
referència a unes canyes ratllades, evidència de quotidianitat
i ús corrent i acceptat. El segon
document és el testament del
mateix forner, necessari per a
comprendre la manera de procedir dels personatges que intervenen, el marmessor i el cunyat del
testador; sense esta combinació
d’interessos no s’haguera arribat
al grau de concreció de l’inventari. I el tercer document, separat
dels anteriors en 138 anys però
que ens aclarix la mecànica del
sistema, la fiabilitat que aporta i
la consideració que se li tenia legalment i formalment.
Una simple canya, verticalment
partida en dos meitats, acobla
perfectament amb la seua bessona i no amb cap altra del món.
Cada interessat guarda una de
les meitats i, en el moment de
ratllar-la per fer una anotació,
s’ajunten i queda impresa la ratlla en les dos parts, que representa el deute adquirit. Al final
del termini acordat es feia recompte de les ratlles i es procedia al pagament, o a començar
en una canya nova per a continuar el deute. Ningú podia presentar cap canya amb més ratlles
que la seua altra meitat, ja que
les incisions havien d’abastar les
dues meitats.

Un sistema segur, fiable i admés,
tant pels usuaris normals i corrents com per la justícia treballant a tota màquina.
Per acabar el treball, recapitulem. «Pagar a ratlla» és l’equivalent a compra fiada o a termini, de caràcter generalment
acumulatiu; no significa dibuixar
una ratlla cada cop que es fa una
entrega en metàl·lic per a restar
del total original, sinó més aviat
al contrari, les ratlles s’acumulaven fins al pagament del deute;
mentre es ratllava es tenia crèdit
i, quan s’acordava, este es cancel·lava.
Mal cens, apoquinar tot el que
s’ha comprat a ratlla!!!
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A cavall
de dos temps
Xavier Aznar i Josep Mena

Són les sis del matí, Eusebio1
arregla el rossí com cada dia.
Sembla xiuxiuejar-li alguna cosa
a l’orella mentre li acarona la
crin a l’animal, que atén al nom
d’Espartaco. Mou el cap amb
ímpetu entenent el que se li
diu, i s’establix entre ambdós
una confidència que només ells
entenen. Comença la litúrgia
diària fins que el rossí queda
engalanat per a eixir al camp
tirant del carro. El temps sembla
detindre’s en eixe precís instant,
ja que el món rural porta un altre
compte molt diferent del nostre.
Si hom escolta amb paciència,
pot comprovar com el pas de
1

l’animal concorda amb el pas dels segons d’un rellotge.
Malauradament, nosaltres amb les nostres presses
hem perdut ja eixa sintonia –i, ¿per què no?, simfonia–
entre el nostre medi ambient i el compàs de la nostra
vida. Ens hem allunyat massa del ressò de la natura i
d’allò que ha de contar-nos.
Estos últims hòmens del nostre poble, a qui en moltes
ocasions mirem sense mirar-los, reflectixen el pas d’un
període que mor i que intenta mantindre els seus costums aferrats a una forma de viure, o millor dit, a una forma d’entendre la vida. El pas del cavall, lent, parsimoniós, sense presses ni correres, deixant-se vore pel sol i per
tots els llauradors que treballen als seus horts. El tic-tac
del rellotge marca una època diferent de la nostra, ja que
estàvem imbuïts pel temps de la natura. En altres ocasions hem parlat del que significa un moment liminar; és
a dir, uns costums que queden a cavall entre una època

Dic, en este cas, Eusebio, com podria haver dit el nom de qualsevol altre rossiner en actiu de Castelló: Carlos Grimaltos, Eduardo Murillo, Salvador Murillo, Pepe Bellver (Pere), Fermín, Marlón, Eusebio i Jose Ramón Gascó, Juan Campos, Àlex Campos,
Tino Higón, Pepe Higón, Juan Acevedo, Javi Acevedo, Eliseo Acevedo, Pablo i David Caldés (els Manetes), Aurelio Galbis, Marco
Antonio (Marlon), Justo Gregori, Juan González i Genaro Llagària.
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i una altra i que moren davant els
nostres ulls sense que sapiguem
entendre-ho amb tota la seua profunditat. Doncs bé, estem en eixe
moment liminar, on els costums
rurals s’esvaïxen davant de la nostra mirada –moltes vegades una
mirada insensible al que té davant.
No ens consta que s’haja fet cap
escrit sobre este món del rossí tan
present al nostre poble i, la veritat,
ja és hora de donar-li la visibilitat
que es mereix. Sempre presents
entre nosaltres, ens parlen d’una
etapa encara no tan llunyana, on
l’horta era treballada amb mitjans
naturals i els nostres camps adornaven les nostres vides.

els costums lligats a este món: el tir i arrossegament,
les fires o porrats com el de Sant Antoni i, és clar, el nostre vocabulari. Sens dubte, una paraula que tant s’estén entre nosaltres i que ens fa, si voleu, característics,
el famós «Sió, para» dels castellonencs, no tindria cap
sentit sense este món rossiner i aquells que l’habiten.
I d’altres expressions com: «Aixa, haca, arrere», «Arre,
haca», «Para el carro», «portar algú al solc»... I moltes
són també algunes frases i sentències, com ara «Dels
porrats de gener, Sant Antoni és el primer», «Per Sant
Antoni fan festa l’haca i el rossiner», «Per Sant Antoni de
gener mitja palla i mig graner», «Per Sant Antoni fa un
fred com un dimoni», «No busques un matxo vell, que
per molt que apretes la rella no podràs fer bon guaret»,
«Parle jo o passa un carro», «Pare, esta haca l’he treta;
l’altra haca, la trac?», «Com el burro Victòria, sense pena
ni glòria», «Cunyats i relles de forcats, sols són bons soterrats».

Els rossins, però també les haques, els ases o els matxos (si
eren femelles, mules), s’empraven
fonamentalment per a treballar
al camp i, concretament al nostre
poble, per al cultiu2 de l’arròs, a
l’horta i també al secà; però també per a mercadejar, viatjar i eixir
de festa… A més a més, són molts

2

Ací a Castelló, a les zones on es cultivava l’arròs per a llaurar la terra, s’empraven més les
haques i els rossins, ja que eren molt vigorosos, tenien l’unglot més ample i d’eixa forma s’estacaven menys en la terra fangosa. A
l’horta i al secà els preferits eren les mules
i els ases, que amb les potes més estretes
s’adaptaven millor als desnivells pedregosos
de la muntanya.
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L’assot i la ferradura,
la ferradura i l’assot
fan la palla més menuda
i porten el rossí al trot.
En arribar a una quadra, del primer que ens adonem és d’eixa
olor tan característica de la palla
mesclada amb el fem de les cavalleries. Marlon, li posa el cabestre
i la collera o feltre a Romero: hui
ha de llaurar un bancal. Una volta aparellat l’animal, amb un crit
3

d’«Arre, haca» i agarrant fort el ramal, ix cap a l’exterior.
Pel camí dels Motxals ens dirigim cap al seu hort. És una
vesprada calorosa de juliol amb uns núvols al cel gruixuts que amenacen alguna tronada violenta. Molt prop,
en un sequiol, canten algunes granotes; en un passat
no molt llunyà eren realment abundants, ara és molt rar
poder escoltar-ne alguna. També ens acompanyen les
oronetes, afortunadament encara bastant nombroses,
amb el seu vol ràpid i directe, que passen arran de terra
molt prop de nosaltres… Una volta a l’horta i després
d’enganxar l’aladre3 al rossí –mentre jo no pare de fer-li
fotografies–, s’inicia un ritu que hui ja no veem en cap

Instrument agrícola constituït essencialment per una peça on va fixada la rella i un timó on va junyit l’animal, i que s’usa per a
obrir solcs a terra, generalment per a preparar-la per a la sembra. Per extensió, l’anomenem forcat quan es tracta d’un aladre
per a llaurar amb un sol animal, format per dues barres llargues unides per darrere en forma de U.
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lloc, perquè quan es tracta de fer
el treball fort, el llaurador modern
s’ajuda de màquines de diferents
tipus. I és que els temps i les coses
passen, però abans quasi tots, en
el món rural, tenien el seu carro
amb un forcat per llaurar i sembrar. Hui, immersos en l’era de la
tecnologia, dels ordinadors, internet, els «aterridors» mòbils…,
a penes tenim temps per a poder entreveure que no molt lluny
de nosaltres podem albirar una
forma de vida distinta. El nostre
rossiner, dret darrere del forcat, va
guiant el rossí perquè no es des-

vie, obrint solc a la terra una vegada i una altra, anant
i tornant d’una punta a l’altra del bancal. Com que fa
calor, de tant en tant i baix l’ombra d’un anouer, un trago
fresquet de la botija sempre va bé per a poder continuar
el treball, que s’allargarà fins a poqueta nit. I, abans de
tornar a la quadra, segarà un poc d’alfals, arreplegarà
un cabasset de garrofes per al rossí i collirà unes quantes tomaques i algun meló d’Alger.
Amb estes fotografies i breus paraules volem retre homenatge, no als rossiners i els seus rossins, que també, sinó a nosaltres mateixos, al nostre món rural, a
les nostres paraules i conceptes lligats a este món que
sembla morir, atés que el llenguatge es conforma amb
la realitat que l’envolta i, evidentment, al nostre medi
ambient. Mentre nosaltres llegim este article, alguns
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Alejandro Martí i Filiberto Peris el Pollo,
arrancant soques de taronger amb l’haca.

hòmens del nostre poble, per tots
coneguts, estan preparant el seu
rossí i donant-li menjar, potser
raspallant-lo i deixant-lo ben net
mentre li conten totes les seues
coses. El cavall escolta amb ulls
ben oberts i amb una fidelitat que
ja no es troba en cap lloc. Potser
demà amb el cotxe entropesses
amb un carro que ix cap a l’hor-

ta, amb un gos xarnego lligat darrere i lladrant al so de
les esquelles, i potser no tingues la paciència suficient
per a entendre que estàs davant d’un temps que mor i
que porta un rellotge molt diferent del teu. En definitiva,
les seues potes marquen el ritme d’una època diferent
de la nostra, però potser més valuosa. Eixe mateix soroll dels esquellots ens va alertant pels carrers i camins
del nostre poble del pas solitari d’un rossí tirant d’un
carro. Suposadament sembla un intent d’alertar al vianant de la seua presència, però soterradament desvela
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«Als nostres rossiners riberencs de la vella pell marcada
pels solcs del sol i la suor, que han mantingut les nostres
tradicions amb el seu esforç i sacrifici i varen saber obrir
nous camins, noves terres i prosperitat. Gràcies pel seu
llegat i la seua cultura forjada a colp de solc i cavalló en
terres de secà i regadiu. Ells han poblat el nostre paisatge i
han obert nous horitzons. Siga este homenatge per a ells».

el trajecte d’un pas imperial que
lluita perquè ningú els detinga;
sobretot, es defensa davant del
pas d’un temps que ja no entén la
gramàtica del món rural i la seua
vida pausada. Esta deu ser la lluita velada dels mateixos rossiners,
hòmens que mostren en les seues
mans les marques del pes del sol
i la terra que ha deixat empremta en els seus rostres i en la seua
mirada.
Està fent-se de nit, ja fa alguns
minuts que el sol s’ha amagat
darrere de l’horitzó. Hem deixat
de sentir el soroll dels pardalets,

com els gafarrons, cagarneres, verderols, l’estrofa de la
palput, el brunzir de les moscardes..., als horts de tarongers. Les revolades rant a terra pel mig de l’arbrat
de l’esmerla, amb el seu cant escamós, posen punt final als sons diürns, i s’obri pas l’ulular dels mussols, el
cant dels grills i el vol de les rates penades. La frescor
dels rius Xúquer i d’Albaida s’ha estès agradablement
pel terme. La foscor s’ha apoderat del paisatge, però
ara als milers d’estels que brillen en el cel conformen un
escenari d’una bellesa incomparable. Em trobe donant
l’esquena al poble assentat en una penya, recolzat en el
tronc d’un vell taronger; des d’esta situació tan privilegiada i envoltat de les olors que arriben de la muntanya,
la meua vista és fixa com en l’horitzó es perfila la silueta
d’un rossí conduït pel seu amo que lentament va desapareixent en la foscor de la nit, com a un presagi d’un
futur més que incert.
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Salvador Honrubia
“Floreal”
Vuelta, Giro i Tour
“Querer la bicicleta como un niño quiere a su
juguete favorito, ese es el secreto de mi éxito.”
F. Coppi

Ramon Vicent i Isern

De sempre he sentit una especial devoció per la bicicleta. La primera que vaig tindre, ja fa molts
anys, i amb què em vaig ensenyar
a mantindre l'equilibri, una Orbea
menuda, vella i pesada que tenia
un portaequipatge rodó, la vaig
heretar d'un cosí a qui se li havia
quedat menuda. Després, una BH
blava que em regalaren els meus
pares amb motiu de la meua primera comunió. Estes dos bicicletes les recorde d'una manera especial, amb molta estima, perquè
em donaren l'autonomia i llibertat suficients per a poder desplaçar-me pels carrers de Castelló,
sense donar explicacions a ningú, en un temps en què els cotxes
encara no els envaïen. Les seguiren, ja en la meua adolescència i
època d'estudiant a València, dos
bicicletes de carretera, primer una
Orbea roja prestada, i després
una Razesa platejada que utilitzava els caps de setmana i durant
les vacances per a fer exercici físic i relaxar-me del trànsit de la
capital i de l'estrés dels exàmens.
Esta passió ha continuat al llarg
dels anys i actualment continue
tenint-ne dos, una de muntanya
amb què gaudisc pedalejant pels
bonics paratges naturals que ens
envolten en una combinació perfecta per a mi d'esport i natura, i
una de passeig que utilitze diàri-

ament per Castelló, convençut com estic que és la manera més còmoda, ràpida, econòmica i sostenible de
desplaçar-se pel nostre poble.
I a la meua devoció per la bicicleta s'unix la meua admiració pels qui han fet de la bicicleta la seua vida, pels
ciclistes professionals, per tots ells, des del que queda
primer fins al que arriba l'últim a la meta. Per a mi no
són sers humans normals, són herois que practiquen
un esport en què cal tindre una gran capacitat de sofriment. Són persones amb una condició física admirable
a la qual unixen altres qualitats com el sacrifici, la lluita,
la valentia, la tenacitat, la generositat, la intel·ligència
i, de vegades, la temeritat per a poder tindre èxit en una
professió tan difícil com esta.
Castelló, afortunadament, és un poble on utilitzem molt
la bicicleta. Supose que serà per l’orografia plana i per
la disposició urbanística allargada (Castelló més llarg que
redó), i tal vegada també perquè tenim molts aficionats
al ciclisme, gràcies als bons ciclistes que ha donat este
poble. Un d'ells és Salvador Honrúbia i Manonelles, professional durant sis anys (1962-1967), període en què va
participar en les tres proves ciclistes més importants del
món, Giro, Vuelta i Tour, i a més en altres carreres importants com la Volta a Catalunya, Volta a Llevant, Vuelta
a Andalucía i en la prestigiosa clàssica Milà-Sant Rem.
Per la meua admiració i perquè crec que cal divulgar els
mèrits d'este gran esportista castellonenc, he escrit estes
línies sobre la seua trajectòria ciclista.

Les primeres pedalades
Salvador naix el 31 d'octubre del 1937 al carrer de la Séquia, núm. 7. Fill de Salvador Honrúbia i Varela, un algepser natural de Castelló assassinat a Paterna el 28 de novembre de 1942, a 41 anys, pel règim del dictador Franco;
i de Crescència Manonelles i Solé, natural de Castelldans
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cala (Girona). Un temps després canvia esta bicicleta per
una millor, marca Martí, amb la qual comença a competir
en les carreres per a aficionats que s'organitzen per tota
la geografia valenciana. El seu debut té lloc a Senyera pel
Nadal del 1956. Quasi al mateix temps, Salvador entra a
formar part del Club Ciclista de Castelló, que per aquells
anys està presidit per Antonio Morrió i dirigit per Federico
Fuentes «Mig Quilet» i Luis Abollo. «Quan vaig començar a córrer, els ciclistes que més admirava eren Escuriet i
Fausto Coppi», ens diu Salvador.

Honrubia rep el trofeu de guanyador de mans
de l’alcalde Salvador Climent (1957).

(Lleida), ama de casa, la qual tirarà
endavant amb abnegació els seus
tres fills: Pepita, la major, Mario,
el segon, i Floreal, el més menut.
Este és el nom que els seus pares
li posen quan naix, però al cap de
huit anys les autoritats franquistes
l'obliguen a canviar-se'l, perquè
eixe nom no estava en el Santoral.
La dura infància que té al Castelló
de la postguerra, una infància plena de sacrificis i privacions, marquen el seu caràcter lluitador. Des
de molt jove comença a treballar
en els camps familiars i, quan acaba la jornada laboral, s'unix a una
colla de jóvens aficionats a la bicicleta que volen emular les gestes
del gran Antoni Escuriet. Estos joves són Jose Vicente Peñalva, Frederic Climent i Juan Codina. Amb
la seua companyia, la seua afició
creix i decidix comprar-se una bicicleta de carrera de la botiga que
té Escuriet a la carretera. Per pagar la bicicleta elegida, una GAC
de 1.300 pessetes, ha d'anar una
temporada a plantar arròs a l'Es-

En 1957, any de la riuada de València, el seu primer any
de federat, participa com a aficionat de quarta categoria en 42 carreres en les quals, segons ens conta el mateix Salvador, queda el primer en dos (Castelló i Xeraco),
el segon en nou i el tercer en tretze. «Jo els portava a
roda, no demanava relleus i en la meta em guanyaven
a l'esprint». Conéixer els resultats aconseguits en estos
primers anys de la seua carrera esportiva resulta difícil, per la poca informació de què disposem. «Jo no era
d'anar guardant les pàgines dels diaris on apareixia i ara
em penedisc, però ¿què li anem a fer?, ara ja és tard»,
ens diu resignat. Per l'octubre d'aquell any participa
en la XIV Volta Ciclista a València del Front de Joventuts en companyia de Juan Codina i J. Vicente Peñalva.
Este últim, en la setena etapa Llíria-València, de 130
quilòmetres, s'imposa a l'esprint al ciclista de la Pobla
Llarga Joaquín Mateu. «Jo era molt innocent», continua dient-nos Salvador. «A mi me la pegava qui volia.
En canvi, Peñalva era molt bo. Si haguera tingut l'afició
que jo tenia haguera arribat molt lluny. Era molt bon esprintador. Quan veia la meta era elèctric. Però son pare
no volia que correguera. Moltes vegades jo havia d’anar
a buscar-lo a l'horta per a eixir a entrenar». L'any següent, ja amb la llicència d'independent, pren part amb
l'equip del Club Ciclista de Castelló, format per Timoteo
Ortega, J. V. Peñalva, Pedro Belda, Florentino Martínez
i José Barberà, en altres carreres com les celebrades
a Benigànim, Quatretonda, Alfarrasí, Favara..., en les
quals obté quatre victòries. En 1959, any del triomf de
Bahamontes al Tour, Salvador i Peñalva decidixen participar en algunes de les nombroses carreres que tenen
lloc al nord de la península. Així, en el XXI Circuito de
Getxo, celebrat a finals de juliol, Salvador queda en novena posició; i en el Circuito Ribera de Jalón, disputat a
Osca, ocupa la tercera posició per darrere dels valencians Angelino Soler i Salvador Rosa —casualment la
mateixa posició que va ocupar Antoni Escuriet en l'any
1933, quan va participar en esta mateixa carrera. Ja de
tornada a les nostres terres, pren part en la I Volta Ciclista a la Ribera, de tres etapes, en què queda en tercera posició per darrere, una altra vegada, d'Angelino
Soler i Salvador Rosa.
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En la temporada següent comença a prendre part en
carreres de més nivell, amb equips diferents que el contracten per disputar una sola carrera. Entre el 12 i 19
de febrer de 1961, Salvador participa, com a integrant
de l'equip Federació Llevantina, en la huitena edició de
la Vuelta Ciclista a Andalucía, en què queda en la posició 29 a 23 minuts del guanyador, Angelino Soler, que
corre amb l'equip Faema. Posteriorment pren part en la
XX Volta Ciclista a Llevant amb l'equip Valencia-Wertheim-Peña Pedal de Llíria, en què obté la setena posició; i en el X Gran Premio de la Bicicleta Eibarresa amb
l'equip Lambretta-Mostajo, premi que guanya el mallorquí de l'equip Kas Antonio Karmany. No va ser este un
any afortunat per a Salvador, ja que mentre disputa una
carrera a La Felguera (Astúries), és atropellat per una
moto, accident que li causa una important lesió a la mà
dreta que li impedix acabar la temporada.

El pas al professionalisme
Honrubia guanya la II Volta a la Ribera (1960).

En 1960, el president de la Penya
Ciclista Pedal de Llíria Miguel Blat,
un exciclista de l'època d'Escuriet, decidix fitxar a Salvador; i amb
este equip participa en carreres a
Quartell, Algemesí, València, Guadassuar, Gandia..., i la més important, la II Volta Ciclista a la Ribera,
de 4 etapes, en què aconseguix el
triomf final. Posteriorment participa també en la XIX Volta Ciclista
a Llevant, en què abandona per
una caiguda, en el Gran Premi de
Vinaròs i en el IV Gran Criterium
Ciclista de Priego, en què queda en
quarta posició per darrere del gran
Federico Martín Bahamontes, José
Gómez del Moral i Santiago Montilla. El periodista Vicente Coscollà
escriu al diari:
«Rodador excelente, le falta a
Honrubia esa punta de velocidad que tanto brillo proporciona
en los finales de carrera pero, en
cambio, posee un temperamento de luchador nato, de atacante
incansable, lo que vale mucho en
no importa qué especialidad deportiva. Su regularidad, su tesón,
hacen de él un magnífico corredor
de fondo».

L’any següent comença per a Salvador amb l’alegria del
seu fitxatge per l’equip professional murcià del Licor 43,
gràcies a les gestions fetes per Vicente Martínez «el Belga», mecànic de la selecció valenciana i espanyola de
ciclisme i gran amic de Salvador. Amb este equip, que dirigix el murcià Alfonso Guzmán, corre durant l’any 1962
la IX Vuelta a Andalucía, en què guanya el primer sector
de la sisena etapa que acaba a Jerez de la Frontera, i queda el dotzé en la classificació general. També participa
en la XXI Volta a Llevant, en què fa una important tasca
de gregari a favor del seu company d’equip Fernando
Manzaneque, que guanya esta carrera per segona vegada després d’haver-ho fet també en 1960, en el Trofeo
Sánchez Huergo de Gijón, en el Campeonato de España
i en la Volta a Catalunya. En esta última carrera protagonitza una escapada de més de 200 quilòmetres en
l’etapa que va de Tarragona a Saragossa, escapada que,
malauradament, conclou quan el pilot l’atrapa molt a
prop de la capital aragonesa. Salvador recorda molt bé
aquella etapa duríssima. «Em vaig escapar a l’inici de la
carrera i vaig fer més de dos-cents quilòmetres en solitari.
Quan vaig passar per Los Monegros estàvem a més de
40 graus. Vaig acabar l’etapa amb les cames negres del
quitrà de la carretera que el sol havia derretit”. El diari El
Mundo Deportivo (12/09/1962) destaca la seua actuació:
«A este atacante valeroso del kilómetro cero que ha
sido Honrubia, hay que darle la mención de honor de
la jornada, porque él se ha convertido en la verdadera
liebre que ha alejado el temor de una etapa monótona
y cansina. Todo el día en las horas de pleno sol batiendo sobre los desiertos aragoneses, Honrubia ha tenido
inquietos a los grandes galgos del pelotón y con ello se
ha forjado el excelente promedio logrado».
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Honrubia en la Volta a Catalunya (1962)

Salvador ocupa finalment la posició 26 de la classificació general, que queda encapçalada pel
mallorquí Antoni Karmany, del
Kas. Mirant la foto que apareix en
el diari, Salvador ens fa l’observació que a ell li agradava córrer
amb la gorreta al revés, unes vegades amb la visera cap amunt i
altres amb la visera cap avall —
en aquella època no s’emprava el
casc. Salvador ens comenta també que Anquetil ha sigut el ciclista
que més li ha agradat i que més
ha admirat durant els seus anys
de professional.
«Jo vaig participar amb ell en la
Vuelta a España de 1963 i en el
Giro i Tour de 1964, i la veritat és

que córrer al seu costat va ser una experiència inoblidable per a mi. Anquetil era molt intel·ligent i no malgastava un gram de força. Quan havia de fer un esforç era el
millor. Recorde que en una etapa del Giro va caure quan
baixava un port i tot el seu equip es va quedar a esperar-lo, però ell sol, es va posar a tirar i a poc a poc va
anar deixant a tot l’equip darrere i va aconseguir agarrar
els primers de la carrera».

Vuelta, Giro i Tour
A finals d’any la marca comercial Licor 43 decidix no
continuar patrocinant la seua formació ciclista i Salvador abandona l’equip murcià i fitxa per l’equip valencià
del Ferrys, que patrocina l’empresari tèxtil canalí Vicente Ferri Vila. Defensant el mallot rosa d’este equip, que
dirigix Damián Pla amb les seues inseparables ulleres
obscures, corre durant el mes de febrer de 1963 la X
Vuelta Ciclista a Andalucía, en què obté la desena posició en la classificació general; després en abril el XIII
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Equip Ferrys

Gran Premio Vasco-Navarro de
Montaña, celebrat a Estella; i
posteriorment el Gran Premio
Bicicleta Eibarresa. Uns dies més
tard, l’1 de maig, comença a Gijón la 18a edició de la Vuelta Ciclista a España. Noranta ciclistes
de nou equips es presenten en la
línia d’eixida. Entre ells Salvador,
que correrà esta carrera de 2.442
quilòmetres dividida en 15 etapes,
dos d’elles dobles, amb l’equip vitorià del Pinturas Ega, equip que
el fitxa per a disputar la ronda
espanyola i que té com a cap de
files al mallorquí Jaume Alomar.
El vencedor d’esta edició és el
francés Jacques Anquetil, que se
situa líder en la segona part de la
primera etapa, una contrarellotge individual de 52 quilòmetres,
i ja no abandona esta privilegiada posició. Amb esta victòria es
convertix en el primer ciclista en
guanyar les tres grans voltes per
etapes. Un mes després Anquetil guanya el seu quart Tour per

davant de Bahamontes i Jose Pérez Francés. Salvador
queda en la posició 47 a 1 hora i 10 minuts del normand; cal destacar la segona posició aconseguida en
l’última etapa Madrid-Madrid de 87 quilòmetres.
«Quan faltaven poc menys de 15 quilòmetres per al final vaig atacar i el francés Guy Ignolin de l’equip Sant
Raphael, l’equip d’Anquetil, es va pegar a roda meua,
encara que jo no era un perill per al seu líder. Vaig anar
tirant tota l’escapada sense que em donara cap relleu i
al final va ser més ràpid que jo. Però jo preferia entrar
el segon en la meta de Madrid, tal com ho vaig fer, que
entrar en companyia de tot el pilot».
Després de la seua participació en la Vuelta, a la qual
no tornaria, Salvador corre el Campeonato de España
de Ciclismo, en el qual aconseguix classificar-se en
huitena posició, prova que va estar dominada per Antonio Momeñe, del Kas. A principi de setembre corre
també la Volta Ciclista a Catalunya, en la qual queda tercer en l’etapa Calella-Lloret de Mar i ocupa el
lloc 22 de la classificació general. Una de les últimes
carreres de la temporada en què participa juntament
amb Angelino Soler i José Quesada com a integrants
de l’equip valencià, és el XIX Campeonato de España
de Ciclismo «por equipos representativos regionales»,
que se celebra el 12 d’octubre a la Casa de Campo de
Madrid.
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XXIII Volta a Llevant, 1ª etapa. Contrarellotge per equips. (1964)

El 1964 és un any impressionant,
el millor, sens dubte, de la carrera esportiva de Salvador, per la
quantitat de carreres importants
en què pren part. Pel febrer fa la
seua tercera aparició consecutiva
en la Vuelta Ciclista a Andalucía.
Hem de destacar el segon lloc
aconseguit en la cinquena etapa Sevilla-Huelva-Sevilla, de 202
quilòmetres, que el situa en el segon lloc de la classificació general; però en etapes posteriors perd
temps i finalment acaba ocupant
la setena posició.
A continuació, participa en la XXIII
Volta a Llevant, edició que estava dividida en 9 etapes per a fer
un total de 1.121 quilòmetres.
La prova començà el diumenge 23 al velòdrom de Nules amb
una contrarellotge per equips de
10 quilòmetres). Valentín Uriona,
Ginés Garcia i Salvador són els
protagonistes de la sisena etapa Benidorm-Cartagena, de 168
quilòmetres. Els tres s’escapen

del grup en el quilòmetre 96, quan passen per la ciutat de Múrcia, i, a pesar del fort ritme imposat pel pilot,
aconseguixen arribar a la meta, on s’imposa Uriona, del
Kas, seguit de Garcia, i en tercera posició Salvador. En
la seua quarta participació en la Volta a Llevant queda
finalment el tretzé en la classificació general que encapçala Antonio Gómez del Moral, de l’Ignis.
Després de participar a Barcelona en el II Trofeu Dr. Assalit, que organitza l’Esport Ciclista Català en record del
president de la Federació Catalana de Ciclisme Albert
Assalit, Salvador firma un contracte per a participar en
el Giro amb l’equip italià del CITE, una empresa que fabrica components per a televisors a Santa Margherita
Ligure i que dirigix Michele Gismondi. A Salvador l’acompanya el burgalés Jose Luis Talamillo, sis vegades campió d’Espanya de ciclocròs i que morirà atropellat l’any
següent mentre entrenava. El cap de files de l’equip és
Jaume Alomar. En esta 47a edició del Giro, disputada
entre el 16 de maig i el 7 de juny, de 22 etapes i 4.119
quilòmetres, s’imposa per segona vegada el francés Anquetil, després d’haver-la guanyada també en 1960; cal
destacar la victòria aconseguida pel valencià Angelino
Soler en la setena etapa. Salvador ocupa la posició 57
en la classificació general, a 2 hores i 7 minuts d’Anquetil, però té un protagonisme destacat en dos etapes. En
la quarta etapa San Pellegrino-Parma va escapat més
de 100 quilòmetres i és capturat pel pilot prop de meta.
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El Mundo Deportivo (20 de maig)
informa sobre l’etapa i davall del
titular «El español Honrubia gran
animador de la etapa del Giro de
ayer», comenta:
«El proverbio según el cual ˝la fortuna ayuda a los audaces˝ tiene
evidentemente sus fracasos, y si
no que se lo pregunten a Salvador
Honrubia, principal protagonista
de la etapa, que a través de 188
kilómetros de carreteras llanas,
han traído a los corredores a esta
capital (Parma). A lo largo de cien
kilómetros, el fuerte muchacho de
Villanueva de Castellón ha perseguido con entusiasmo, rodando a
velocidades muy superiores a los
cuarenta kilómetros horarios, un
sueño de victoria que lo ha visto desvanecer cuando faltaban
para la meta poco más de veinte
kilómetros. Solo se ha enfrentado contra los “ases” que forman
parte del “cast” de participantes
y ha resistido brillantemente hasta quedar sin energías, lo que, de
todas formas, no le ha impedido
clasificarse con el mismo tiempo
del vencedor de la etapa».
En l’última etapa Biella-Milà, de
146 quilòmetres, s’integra en una
escapada formada pels ciclistes
Willy Altig, Luigi Mele, Danilo
Grassi i Battista Babini, que aconseguixen arribar a la meta de la
capital llombarda, on Salvador
entra en tercera posició.
El 22 de juny, tan sols quinze
dies després d’acabar el Giro,
trobem Salvador, amb el dorsal
92, a la ciutat francesa de Rennes per a començar, amb els
seus companys de l’equip Ferrys
José Bernárdez, Antonio Bertrán,
Rogelio Hernández, Fernando
Manzaneque, Gabriel Mas, Luis
Otano, Miguel Pacheco, José
Pérez Francés, Raúl Rey i Francisco Suñé, la seua primera i única
participació en la prova ciclista

més important del món: el Tour de França. En esta edició de 1964, de 4.504 quilòmetres dividits en 22 etapes, participen 132 ciclistes repartits en 12 equips d’11
corredors, dels quals només 81 aconseguixen arribar
a Paris. Salvador, per culpa d’un «derrame» important
que patix en el genoll de la cama dreta i que li dificulta el pedaleig, acaba el penúltim, en la posició 80, a
3 hores i 17 minuts del francés Jacques Anquetil, que
aconseguia el seu cinqué Tour.
«Vaig patir molt en el Tour a causa d’una lesió al genoll
dret. Jo anava amb una cama. En l’etapa 12, la més curta, la que anava de Montpeller a Perpinyà, vaig parar
a retirar-me perquè tenia molt de dolor, però quan ja
estava dalt del cotxe m’ho vaig pensar millor, vaig baixar i, com vaig poder, vaig continuar i vaig acabar l’etapa. Amb el pas dels dies vaig anar recuperant-me i en
la penúltima etapa de 311 quilòmetres, que anava de
Clermont-Ferrand a Orleans, vaig aconseguir entrar el
sisé en la línia de meta després de protagonitzar una
escapada amb uns altres cinc corredors».
Salvador ha estat l’únic castellonenc que ha participat i
ha acabat el Tour de França. Un altre gran ciclista castellonenc, Salvador Molina, va participar també en l’edició de l’any 1936, però es va retirar en la setena etapa.
Després del Giro i Tour, a finals de juliol, Salvador torna a Castelló per descansar uns dies. Els seus conciutadans li tenen preparada una rebuda calorosa, com
relata el corresponsal del diari Levante i cronista oficial
Amadeo Romà:
«Villanueva de Castellón, presidido por sus autoridades,
rindió un triunfal recibimiento al ciclista Honrubia, participante en el “Giro” de Italia y en el “Tour” de Francia.

Honrubia en una etapa del Tour. (1964)
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La recepción oficial tuvo lugar
en la avenida de la Falange. La
señorita María de los Angeles
Franco le entregó un ramo de
flores, el cual fue depositado por
el ciclista en el altar de la Virgen.
El reverendo don José Luis Castells, en representación del párroco que se hallaba ausente,
pronunció unas palabras de felicitación y de ánimo, destacando
que aquí se premiaba el esfuerzo, que es tan importante como
la victoria en sí. Luego, en la
Casa Consistorial fue obsequiado el homenajeado con un vino
de honor, al que fue expresamente invitada la Junta Directiva
del Club Ciclista y todo el equipo
de corredores aficionados, los
cuales se sumaron, vistiendo la
camiseta deportiva, a esta manifestación popular.
Salvador Honrubia, excelente
corredor, que ha representado
a Villanueva de Castellón en la
más importante prueba ciclista
del mundo, es, además, una persona adornada con las mejores
calidades humanas de sencillez,
bondad y simpatía, y por ello
todo Villanueva de Castellón ha
estado presente en tal demostración pública y oficial de afecto».

Els darrers anys de la seua carrera
esportiva
Malauradament, les seus tres últimes temporades, la
de 1965, 1966 i 1967, no són tan bones pel que fa a
participacions i resultats com la de 1964. Salvador comença l’any 1965 participant en la XXIV Volta a Llevant
i després en la Barcelona-Andorra, de 225 quilòmetres,
una carrera ciclista per a professionals de la qual es van
disputar sis edicions, cinc entre 1964 i 1968 i una en
1986. A principi de març, Salvador viatja a Milà per a
participar en l’edició núm. 56 d’una de les clàssiques ciclistes més importants: la Milà-San Rem, també coneguda com «La Classicíssima», carrera creada en 1907
per La Gazzetta dello Sport. En esta edició de 287 quilòmetres, celebrada el dia 19 de març, participen 153
ciclistes, dels quals només 90 arriben a la línia de meta.
Salvador entra en la posició 79 a 6 minuts i 54 segons
del vencedor, l’holandès Arie Den Hartog.
A partir d’ací, la carrera esportiva de Salvador patix una
canvi a causa d’un enfrontament que té amb el seu líder, José Pérez Francés. A conseqüència d’este incident,
Salvador deixa de participar en carreres importants, ja
que Pérez Francés veta la seua inclusió en l’equip. «Era
molt bon ciclista, molt bo, però pel seu caràcter, no el
volia ningú. Es burlava de tots els companys», ens diu
Salvador. No exagera. El periodista Carlos Arribas diu
del ciclista càntabre: «En 1964 era el ciclista de más
clase: subía, llaneaba, esprintaba, bajaba... Pero tenía
mal temperamento y falta de sociabilidad con los compañeros. Tenía pocos amigos, pero muy fieles. Les exigía fidelidad absoluta, si no, los rechazaba». Per això,
únicament destaquem de Salvador la seua participació
en el LXIV Campeonato de España per a professionals,

Després de rebre les mostres
d’afecte dels seus paisans i del
descans merescut, Salvador encara participa en la 41a edició
de la Vuelta Ciclista a la Romagna (Itàlia) i en la 44a edició de la
Volta Ciclista a Catalunya, prova
que comença el diumenge 13
de setembre a Castelldefels i en
la qual obté el quart lloc de la
classificació general a 7 minuts
del guanyador, el francès Joseph
Carrara, i primer per equips amb
el Ferrys.
Honrubia acompanyat d’ Escuriet i de l’alcalde José Sanz (1964).
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disputat a Mallorca el 22 d’agost,
i en la Vuelta a Andalucía de 1966,
disputada del 13 al 20 de febrer,
en què Salvador ocupa la posició
25 a 41 minuts de Jesús Aranzábal, del Fagor.

Amb este equip Salvador corre, durant 1967, la Vuelta a
Andalucía i la Volta a Llevant; però un altre incident, en
este cas protagonitzat pel director de l’equip Willy Riem,
que es queda una part dels diners que van destinats als
ciclistes, provoca, sis mesos després de la seua creació,
la dissolució de l’equip.

A finals del 1966 deixa el Ferrys
i rep la petició d’un empresari
amic seu, Antonio Ferro, promotor de la urbanització Fontpineda
de Barcelona, de buscar un altre
patrocinador i formar un equip
ciclista. Salvador viatja a Brussel·
les, contacta amb la marca belga
de bicicletes Libertas i crea l’equip
ciclista del Fontpineda-Libertas,
integrat per sis ciclistes belgues,
dos holandesos, un argentí i dotze espanyols, entre els quals està
també el castellonenc Jesús Arau.

Salvador, en plenes facultats físiques, cansat i cabrejat
per les situacions viscudes en les darreres temporades,
decidix, a 30 anys, posar el punt final a la seua vida esportiva i penja la bicicleta. Uns mesos després es casa
amb Júlia Durà, amb qui té dos fills: Susana i Salvador.
Retirat del ciclisme professional, treballa durant 13
anys amb els propietaris de la urbanització Fontpineda i després durant 29 anys en una finca de tarongers i
llimeres a Cartagena. Però el seu amor per la bicicleta
l’ha mantingut intacte durant tots estos anys; i hui en
dia, a punt de complir els 80, encara és fàcil trobar-lo
pedalejant, amb la seua colla d’amics, per les carreteres valencianes. I és que els ciclistes estan fets d’una
«pasta» especial.

Els organitzadors de la Volta a la Ribera lliuren un diploma a Salvador en presència de
l’alcaldessa Esther Guardiola i el Regidor d’Esports Alfred Gregori. (1998)
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Santa Bàrbara
Patrona de Castelló
Francesc Xavier Martí i Juan

«Prescindint d’aspectes purament
teològics, o estrictament religiosos,
les imatges, els sants, les marededéus de diferent nom i advocació,
han tingut i tenen una funció cultural i social ben important: la identitat, la percepció de ser una comunitat diferent i específica a través de
tal nom sagrat, de tal advocació, de
tal patronatge celestial singular i
privilegiat». Esta cita de l’antropòleg
Joan Francesc Mira expressa perfectament quin és el punt de vista amb
què tractaré el tema escollit. Santa
Bàrbara ha sigut i és per a Castelló, i
especialment per al barri del Calvari, un signe d’identitat. «Ser de Castelló» implica uns sentiments, unes
emocions, molt íntimes i molt subjectives, però que són compartides
amb altres naturals o habitadors de
la vila. Esta xàrcia d’afectes i percepcions difícils d’objectivar s’han de
mostrar de forma visible i simbòlica
en llocs o espais d’especial significació històrica (el Castellet, el campanar, etc.), en temps i celebracions
especials (la Fira, les Festes Majors,
etc.), en monuments civils i imatges
sagrades, en la toponímia urbana,
etc. Els sants patrons i altres imatges d’especial veneració han jugat
i poden jugar encara –a pesar del
procés de secularització– un gran
paper en la cohesió social de barris,
pobles i, fins i tot, de nacions.

Santa Bàrbara
Santa Bàrbara (ss. III-IV) fou una verge i màrtir cristiana que segons la tradició fou morta pel seu propi pare
després de fer considerables i inútils esforços perquè
abandonara la fe. Segons uns autors acabà els seus
dies a Nicomèdia (actual Turquia) l’any 235, i segons
uns altres a Heliòpolis (Egipte) l’any 306. El seu nom
significa ‘estrangera’. Santa Bàrbara és invocada contra la mort sobtada i, sobretot, «quan trona», perquè
ens deslliure dels perills dels llamps i de la pedra. És
patrona del cos d’artillers i dels pirotècnics. A terres
valencianes hi ha nombroses ermites sota la seua
advocació. L’Església universal celebra la festa el 4
de desembre.
La devoció a Santa Bàrbara a Castelló és antiquíssima. Sabem que hi havia un benefici instituït sota l’advocació de sant Miquel i santa Bàrbara. Gràcies als
llibres de José Martí i de Vicent Ribes sabem que la
vila celebra la seua festa des de 1599 com si es tractara d’una patrona, però no d’un barri, sinó de tot el
poble, com ho eren, per exemple, els Sants de la Pedra. El llaurador castellonenc demanava la seua protecció no solament quan tronava, sinó també contra
la sequera i per una bona collita de la seda. També
sabem que des del segle XVI, si més no, vora el camí
de la Barca o d’Alcosser hi havia una ermita dedicada
a Santa Bàrbara i a Sant Joan Evangelista.

Santa Bàrbara i el Calvari
El barri del Calvari està format per un conjunt de carrers situats al nord-oest de la vila, entorn de l’antic
Calvari o Viacrucis. En sentit estricte està format pel
carrer de Mariano Benlliure (abans, del Viacrucis), el
carrer de Dalt, el carrer de Baix, el carrer de Santa
Bàrbara i la plaça de l’Ermita. En sentit més ampli
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s’hi poden afegir alguns
carrers adjacents. Les
estacions del Viacrucis
consistien a unes fornícules, obrades en les façanes, on hi havia uns
retaules ceràmics de la
segona meitat del segle
XVIII que representaven
les diferents escenes de
la Passió i en cadascun
constava qui l’havia sufragat. L’any 1960 encara
se’n podia veure la primera: «Jesús oyendo la
sentencia. A expensas de
Agustín Cifre». La segona: «Jesús cargado con la
cruz. A expensas de Salvador Peris». A diferència
de la immensa majoria
dels viacrucis valencians,
el de Castelló acaba en
una ermita que es troba
en la part més baixa del
poble. En 1777, Pasqual
Bou demana autorització per fer una casa als
terrenys ocupats pel Viacrucis i des d’aleshores va
anar urbanitzant-se. Allí
anaven a viure les famílies dels jornalers nouvinguts, procedents majoritàriament de les comarques centrals del País i de
Castella. Amb el temps
el barri va adquirir una
identitat pròpia i va trobar en l’ermita un lloc de
pregària humil, però més
pròxim; i una santa a qui
podien demanar la gràcia
de no perdre cap jornal a
causa del mal oratge. Els
del Calvari es van «apropiar» de l’ermita i de la
santa, de manera que de
facto l’ermita esdevé la
seua església, santa Bàrbara la seua patrona, i les
festes de Santa Bàrbara
les seues festes.

Única imatge que resta de l’antic Viacrucis

Santa Bàrbara en els
versos del Serrano
La devoció i el respecte dels
veïns del Calvari a Santa Bàrbara era general i unànime.
La Bàrbara (estrangera) protegia i emparava aquelles
famílies de treballadors que
havien vingut a terra estranya per guanyar-se el pa
amb dignitat. Els del Calvari
s’identificaven amb la santa,
fins i tot els menys religiosos o els anticlericals o els
reticents als ritualismes. La
prova és que Cándido Serrano Ribot (1861-1924), potser
el versador més important
de Castelló de tots els temps,
li va dedicar uns quants poemes a la santa. Gràcies a
Josep Mena Álvarez, que va
recopilar els seus versos i va
redactar unes notes biogràfiques, podem extraure algunes informacions valuosíssimes. Perquè el Serrano va
ser de tot menys una perso-
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na convencional: republicà,
anticlerical, inconformista,
joglar, rodamón, mig roder...
Però dedicà a Santa Bàrbara
unes dècimes com estes en
1888:
I
Al despuntar la mañana
nos llamó el templo a rezar.
Vamos juntos a adorar
a nuestra imagen cristiana
y al toque de la campana
prestarse con devoción,
que el pueblo de Castellón
lleno de fe y alegría
por gusto tiene este día
de llevarla en procesión.
II
Sois de este barrio aclamada
timón de la religión,
digna de veneración
porque sois nuestra abogada
y la fiesta es dedicada
a vos, Bárbara bendita,
santa que en el cielo habita
siendo nuestra protectora.
Hoy que es llegada la hora
entremos en esa ermita.

En un «Brindo a Santa Bàrbara» de data
desconeguda li demana protecció amb
molta devoció:
[...] y siendo de este barrio clara estrella
que alumbra nuestra fe en el corazón,
libradnos pues del rayo y la centella
y protege desde el cielo a Castellón.
En unes altres dècimes de 1893 ens dóna
informació sobre el desenvolupament de
la festa. Hi havia missa amb sermó, l’ermita s’adornava amb flors i la frontera
amb fanalets. La processó, ja esmentada
en un vers anterior, acaba amb un castell
de focs artificials:

El versador Cándido Serrano Ribot, el Serrano

Per tant, el versador invita a tots a entrar a l’ermita i a participar en la festa. En els següents
versos, de 1890, s’hi veu més clar que, encara
que la santa és venerada en tot Castelló, les
festes es fan al barri del Calvari, que és «la fiesta del Calvario», «de este reducido barrio»:

II
Será el sermón predicado
por un fraile religioso
y con gusto fervoroso
debemos ir a escucharle
y fieles acompañarle
según el caso lo cita.
Para esto se necesita
tener mucha devoción
si tenéis estimación
a la santa de esta ermita.

I
Alégrese el corazón,
ya que es llegada la hora.
Viva nuestra protectora,
venerada en Castellón,
que con mucha devoción
con santo entusiasmo grita
y a porfía solicita
himnos de amor y alegría
que digan en este día:
¡Gloria a Bárbara bendita!

III
De flores que el tiempo da
la ermita estará enramada.
De faroles adornada
su fachada se verá
y el barrio presentará
aspecto de religión.
Después de la procesión
hay un castillo como punto
de dos clases, y con esto
finaliza la función.

II
Miradla con humildad
en su venerada ermita
y Bárbara la bendita
os mirará con piedad
y con cariño y bondad
ante ella rezaremos
y en este día tendremos
firme nuestra devoción
y la santa en procesión
por el barrio llevaremos.

Els versos del Serrano tenen un gran valor etnogràfic i històric. Santa Bàrbara,
venerada com a patrona de Castelló des
de temps immemorial esdevé durant el
segle XIX patrona del Calvari, un barri de
famílies de jornalers nouvinguts. Ací viuen i expressen la seua religiositat d’una
manera peculiar, probablement menys
formal i ritualista i més expansiva, festiva i sorollosa. En Bàrbara l’estrangera es
troben representats, protegits, estimats
pel cel i, d’alguna manera, elegits. Així ho
manifesten any rere any en les seues festes i espere que així siga en el futur.

III
Con el alma adormecida
no vengáis a visitarla,
con ojos de amor miradla
en el altar donde anida
la santa imagen querida
de este reducido barrio,
donde el devoto clavario
tiene el gusto y el deseo
que visitéis con recreo
hoy la fiesta del Calvario.
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La guerra del Marroc. Any 1920.

Entre altres trobem: Pepe Pla Talens “Mora”, Miguel Beneyto Estrela i Juan Bautista Talens Mateu.
Tots ells enviaren esta fotografia a casa mentre estaven a la guerra del Marroc.

Fent espardenyots: Finals dels anys 20.

Sabateria Albero. D’esquerra a dreta trobem entre altres a: José Talens Martínez, senyor Juan Albero (Casa
Albero) i la senyora Rosa.
Baix a terra: Maria Talens Martínez.
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Venent castanyes. Anys 30

Xiquetes disfressades. Any 1930

Curiosa fotografia de Dolores Garrido
Benavent (esquerra) i Vicenta Estruch Bo
(dreta); esta, nascuda a Montevideo és mare
de Santi Francés; anaren a Amèrica a buscar
faena i anys més tard tornaren a Castelló.

Al cantó de Pepe Roig (Plaça de l’Església)
estaven venent castanyes: José Badal “el Coixo”,
Júlia Paredes i les xiquetes Lola Tormo,
Mati i Reme.

Bateig de Pepito “el de la figuera”. Any 1944.

Drets, d’esquerra a dreta: Pascual Beltrán, Lola Camarasa, El del bar ‘Xatet’, Conxeta, Milagros Llorenç,
Concha “la Torronera” i Carmen Llorenç.
Fila del mig, d’esquerra a dreta: Enrique de Beneixida, Rafael Montaner, Rosalia Ribes, Daniel Alandes i
Salvador Llorenç.
Baix, d’esquerra a dreta: ‘El Pardo’, Lola Pardo, Pedro Pardo, Gerovina Llorenç, Leopoldo Verde,
Salvador Llorenç i Mª Cruz Uberos.
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Orquestra Six. Dècada dels 50

Manolo Caldés Someño tocant el contrabaix amb l’orquestra Six

Comprant taronges en Senyera. Any 1950.

Al camp de futbol de Senyera, amb els burros ben carregats de taronges trobem a Ismael Climent,
José López i Pascual Someño.
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Junta directiva de la U.D. Castellonense. Any 1957.

Junta directiva de l’U.D. Castellonense. Any 1957.
Foto ubicada al corral de casa Pepe Gallego (la Gran Via Blasco Ibáñez).
Corria la temporada 1956/1957; fou el primer any de la U.D. a tercera divisió i va aconseguir mantenir-se en
la categoria baix la presidència José Gallego Alegre.
En la foto trobem des del centre de la taula amb corbata a Antonio Martorell, don Bernardo, Pepe Gallego i
el seu fill Fernando Gallego (xiquet), Paco Ribes, Eugenio Reig, Pepito Roig, Ramon Moreno, Eduardo Bellver,
Tomás Serra, Vicente Llàcer, Rafael Montaner, Eduardo Climent, José Garcia, Aniceto Martí, Emilio Perucho,
Argente i Salvador Martí Soler.
D’aquella directiva continuen vius José Garcia Uberos, Ramon Moreno Vila, Salvador Martí Soler i
l’exfutbolista Argente.

Traent arena del Xúquer. Any 1958.

Abans era molt comú traure arena del riu per a després utilitzar-la en l’obra. En la fotografia tenim Eduardo
“Mala Cara” traent arena del riu Xúquer, concretament a l’embarcader de “la Isla”, més conegut com
l’Embarcader de Mala Cara.
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700 aniversari de la Séquia Reial del Xúquer. Antella 1964.

En la foto trobem entre altres: Eduardo Poveda, la duquessa d’Alba, Vicente Martínez Uberos,
Carlos Franco Martí i Genaro Llagària.

Inauguració de “la Musical”. Any 1960.

D’esquerra a dreta trobem: Rafael Aviñó, Antonio Acevedo, Manolo Amorós, Paco Maíques, Vicente Ortolà,
Pepe Puertos i Alejandro Peciña.
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“L’aguinaldo”. Finals dels 60.

D’esquerra a dreta: Damián Martínez, Filiberto Ribes, Manolo Caldés Someño, Eduardo Sanz, Faustino
Candel Garrido, Ramón Galbis, Rafael Perales, Roberto Borja, Antonio Puertos, Manolo Rosas, Rosita Borja
i els xiquets: Faustino Candel i Nelo Caldés Estrada.

Segant arròs. Al voltant del 1970.

Encara que hui en dia semble mentida, al terme de Castelló era majoritari el cultiu de l’arròs; en este cas al
camí de Santa Anna es trobava un dels últims camps d’arròs del poble. Ací trobem: Vicente Fuster Alandes,
Vicente López i Fernando Bonete Matea “el Roget”.
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Campionat de xamelo al local de la Societat Musical. Any 1973.
Vicente Vila, Antonio Vercher, Pedro Morenilla i Luis Amorós.

Campionat de futbet en festes. Anys 80.

Drets, d’esquerra a dreta: Fili Franco, Javier Mosquera, J. Carlos Daràs, Carlos Badal, Vicente José Grau,
Enrique Ivars, Salvador Benavent, Emilio De Haros i Vicente Garcia.
Baix, d’esquerra a dreta: José Tomás, Daniel Clar, Rafael Garrigues, José Pérez Barrachina, Francisco Mayor
i Salvador Perucho.
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Festa de la paella. Festes de l’any 1983.

Al carrer de darrere del Col.legi Púbic Severí Torres es van ajuntar els amics per a celebrar la festa de la paella.
D’esquerra a dreta: Juanjo Isern, Emilio Grimaltos, Ismael Martínez, Juan Carlos Liñana, Jose Antonio
Someño, Vicente Climent, Pepe Caldés i Pepe Sanz.

Palmera del parc de l’Estació. Any 1993

Al mosaic fotogràfic observem el trasllat de la palmera que estava ubicada al corral del que hui en dia es
Tien21- Climent, fins a la ubicació actual al parc de l’Estació, enfront de la botiga.
La palmera va ser donada per la família Climent Mateu durant l’alcaldia d’Antoni Vizcaíno. En la foto
trobem: Vicent Jesús Climent i Eliseo “el Perrín” que aleshores era treballador de l’Ajuntament.

78

Les Festes de
2016
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Guia Comercial
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Tractaments Fitosanitaris
Treballs agrícoles
Transports
Reparació i manteniment
de maquinària agrícola

P
Pròxima apertura
Parking de vehicles
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