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CENTENARI DEL NAIXEMENT DE LLUís SALES BOLI
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•5Panorámicas de la CABALGATA DEL PREGÓN
Acuarebs de SALES BOU

luís Sales Boli, signant de les Normes de Castelló
del 32, pintor, il·lustrador i escriptor, enguany,
celebrarem el centenari del seu naixement. Nascut
el 13 de febrer del 1908, signa les Normes ben jove,

als 24 anys, en la seua eclosió, any en que publica la seua
novel·la Fontrobada, com a membre de la Societat
Castellonenca de Cultura.

Sales Boli va assolir la plenitud artística amb la seva magia
per a les miniatures, els dibuixos exquisits i, sobretot, com
en la creació de pergamins on trobarem detalls espectaculars
com els personatges mitologics del "Tombatossals", amb el
Rei Barbut i la seua Colla, i amb estampes del Pregó que
certament marcaren un inici, de la renovació d'unes festes
que han perdurat fins els nostres dies. Forma part d'aquell
grup de castellonencs enamorats de la seua terra que al voltant
de la figura de Manuel Segarra Ribes va fer possible la
renovació de les nostres festes pairals.
Desembre de 1981. Aquest mes de febrer es compliran 100
anys del naixement d'aquest miniaturista meravellós. El poble
de Castelló li vol retre un merescut homenatge a aquest mag
de la fascinació i del somni, que tant ens ha ajudat a mantenir
el record de la nostra identitat. La societat civil, la gent de la
festa, i al capdavant la Federació Colles de Castelló, amb el
suport de l' Ajuntament de Castelló, Castelló Cultural,
Generalitat Valenciana, Universitat Jaume 1, Junta de Festes
de Castelló i Autoritat Portuaria de Castelló, fara possible
aquest homenatge per tal de difondre la figura de l' artista
Lluís Sales Boli entre els castellonencs del segle XXI.

Una exposició a la Llotja del Canem del 13 de febrer a l' 1 de marc;, publicació de la seua biografia i obra de
Toni Gascó, Concert de la Banda Municipal, xerrada d'Enrique Segarra i de Vicent Pitarch, completaran una
pragramació adequada i fara justícia a aquest castellonenc.

Joan Josep Trilles i Font
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Com a colofó al cicle
cultural "Castelló
Novembre Templer", el
passat dissabte primer
de desembre, els
Templers de Castelló i
amb la presencia de
l' alcalde de Castelló
Alberto Fabra, del
diputat de cultura
Miguel Ángel Mulet,
del Delegat de la
Generalitat i Cavaller
Templer Joaquim

Borras i del també regidor de l' Ajuntament de Castelló Vicent
Sales, van nomenar el polifacetic pintor castellonenc Lorenzo
Ramírez com a Mestre Templer 2008 "Güido de Sellón", qui va
rebre la capa blanca amb la creu roja octogonal de mans del
Gran Mestre, Vicent Ballester.
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Per Felix Franco
CONLLOGA, MATAPOLL ma atibel
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LA FILLA DEL REI BARBUT _

CRÓNICA D'UN EXIT ANUNCIAT
Per José Juan Sidra Tirado
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La filia del Reí Barbut
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i director i, a la més reconeguda i internacional de les companyies
teatrals castellonenques, Xarxa Teatre.

La complexa labor tecnica i artística del muntatge operístic
va anal' prenen cos de mica en mica. Prompte els directors van
veure que no hi havia de fer-se tan soIs una recuperació historica
de 1'obra, sinó anal' molt més enlla d'una reestrena amb
tecnologia actual, calia fer una proposta escenica adient al segle
XXI, sense perdre gens ni mica el seu postulat pairal i que no
deixara indiferent a ningú. Eixes eren les premisses, eixe el
gran repte...

Ara, tot estava enllestit, i el dia era arribat. Des de molts
dies abans de l'estrena, el teatre principal bullia d' activitat; la
construcció escenografica, audiovisual i d'il·luminació,juntament
amb els assajos d'actors i músics i 1'arribada deIs elements de
maquillatge, perruqueria i vestumi, deixava pas a una vesprada
de darrers retocs. Els directors escenics Leandre Escamilla i
Manuel Vilanova, juntament amb els equips tecnics de la
companyia i del propi teatre, eren conscients que estaven a punt
de viure una experiencia vital irrepetible.

Apropant-se 1'hora de la reestrena, el públic anava acostant
se al teatre que llula a la seua fa'rana una gran pancarta
anunciadora de la representació operística i de l' altre
esdeveniment nadalenc a representar el dissabte 22, "El betlem
de la Piga", amb una gran fotografia a primer pla "del Rei
Barbut del Betlem" amb els bra'ros oberts i actitud d' ofrena
permanent deIs bolquers i conills ...

Vora les 7 de la vesprada amb
la totalitat de les localitats
exhaurides des de feia dies, van
obrir-se les portes del teatre. La
premsa feia la seua tasca a les
portes captant les imatges de les
autoritats polítiques, culturals,
del món de la música, de la festa
i de la farandula que de mica en
mica anaven arribant.

Al vestíbul del teatre podia
recollir-se un acurat programa
bilingüe valencia-castella,
mitjan'rant el qual es donava a
coneixer l'argument de 1'obra,
així com els noms deIs autors de
lletra i música, els directors
escenics i musical, el principals
personatges i responsables deIs
diferents equips tecnics. També podia comprm'-se el pack format
pel cataleg editat amb motiu d' aquesta reestrena i el facsímil
del llibret de la primera opera representada l' any 43

El teatre presentava un aspecte sobri, tal vegada li mancaven
alguns cobertors amb 1'escut de la ciutat, unes senyeres, alguns
rebosters o garlandes penjant de les baranes de les llotges, com

La filia del Rey Barbut 1982

Ara, en complir-se els 25 anys de la seua dan'era
representació, va ser proposit de Castelló Cultural, tomar a
escenificar l'opera en les condicions més adequades possibles.
Per dur a termini la idea van establir-se vincles amb l' Academia
Valenciana de la Llengua, que celebrava tot just a la fi del 2007
el 75 aniversari de la signatura de les Normes de Castelló, amb
la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, amb
l' Ajuntament i Diputació de Castelló, l'Institut Valencia de la
Música, la Fundació Autor, la Universitat Jaume 1, la Fundació
Davalos-Fletcher i la colla del Rei Barbut. Tots plegats van·
engegar el projecte que va prendre cos a 1'involucrar un elenc
vocal d'acreditades veus valencianes, una excepcional orquestra

E
l divendres 14 de desembre va
ser el gran dia. L'opera bufa
en tres actes "La filla del Rei
Barbut" amb música de
Matilde Salvador i llibre de
Manuel Segarra, es feia de nou

realitat 64 anys després de la seua estrena
teatral en aquest mateix escenari, el
Teatre Principal de Castelló, la nit del
dimecres 31 de mar'r de 1943.

Entre la de 1'any 43 representada en .
titelles, i la del 2007 que tot just ara ens Manuel Rlbes Segarra
aprestem a comentar, el 23 d'abril de 1982, 39 anys després de
la seua estrena, va tomar a representar-se, amb un nou muntatge,
amb un impuls renovat del poeta Miquel Peris, i implicació
directa de Matilde Salvador, sota la direcció d'un animós i
il·lusionat Antoni Porcar, plantejant-se la representació com a
homenatge a l' autor del tex Manuel Segarra, que havia faltat
el 1975. En aquella ocasió, com en aquesta d'ara, els personatges
cobraven cos i anima; ja no foren titelles, eren personatges vius,
i encara que amb molts entrebancs i poc de pressupost, la
representació va suposar tal i com va dir el director musical, el
mestre Pérez Busquier en acabar 1'obra "un desastre meravellós
i entranyable" ...

b.



LA FILLA DEL REI BARBUT _

M. SEGAQRA RIBtS

fA FILLA DEL
tREI BARBUT

C>~

La romanr;a del "cuc de
seda" que obre aquesta part
conclou amb un sol agut. El
tema d' entrada del rei barbut,
es basa en una dansa popular
del Maestrat i, el parlament del
monarca, és respost per la
infanta en un duo sentimental
d'arrelam popular, evocador de
la mare perduda. Temes
vernacles amb molt de ritme i
variats i de grans modulacions
marquen el moment en que els
prínceps es juguen el regne.

L'acte acaba en sentir-se un gran soroll, similar a una
pedregada, mentre des de la seua cambra la infantona ataülla
la gent que s'acosta. Tots, amb por, intenten esbrinar de qui es
tracta. Un grup de persones ocupen el passadís central i laterals
del pati de butaques, i del mig d'aquest se sent una veu potent
que diu "Tomba-Tossals", repetint-ho varies vegades.

Una serie de temes populars s'entremesclen en tamborinada
en la tempestuosa escena previa a 1'entrada de Tombatossals i
la seua conlloga. La música és allegro i els crits d'alta tessitura,
amb acords greus i arpegiat espantadís.

Arribada a aquest punt la representació va fer un parentesi;
la gent es veia stisfeta, i va aprofitar el descans per visitar
l'exposició que el matí d'aquell mateix dia, va inaugurar-se a
l'ambigú del teatre, sota el títol "La filla del Rei Barbut, de la
literatura tradicional a l'opera" que comissariada per Fatima
Agut, mostra, a través d'un itinerari format per imatges, textos,
objectes, música i vídeos, els orígens literaris i les diverses
representacions que s'han dut a terme de "la filIa del Rei Barbut".

Aquesta exposició que va poder visitar-se fins el 31 de
gener, pretenia, arnés, retre un petit homenatge als castellonencs
"sabuts" deIs anys trenta, artífex d'una cultura
local basada en la literatura tradicional i en
la rondallística meditelTania i recordar,
sobretot, la figura de Matilde Salvador, referent
etic per a les dones castellonenques del segle
XXI.

El segon i tercer actes van escenificar-se
tots seguits, sense descanso El segon comenr;a
amb 1'interés de Tomba-Tossals i la seua
conlloga per la familia del Rei Barbut i sobretot
per la seua filla, fent els nouvinguts una
serenata a la infantona. Merilde i Tomba
Tossals se senten atrets d 'un per l' altre. El
Rei encomana al grup que transformen el seu
regne. Tomba-Tossals canta la romanr;a de
la canyeta, que després de ser catxirul·lo es
convertira en voladoret i record d'una mare
pel seu fill perdut. La infanta s' enamora de
Tomba-Tossals i li pregunta a Cagueme si té
núvia, al mateix moment, Tomba-Tossals li
pregunta a Josepa Maria si Merilde esta
enamorada. Els dos obtenen respostes
negatives. Finalment, el gegant, li declara el
seu amor a Merilde i Ji demana que l'espere,
aquesta es plany que el seu amant vaja a
deixar-la per un període de temps.

s'ha fet en altres ocasions, per dónar
li una mica de caliu pairal. Vaig trobar
el teatre una "mica gelat", encara que
el caliu de la gent feia que aquest
detall passés desapercebut per molts.

Entre el públic del pati de butaques
Matilde Asensio, filla de l' autora de
la partitura musical i el seu marit i
familiars més proxims, d' altra banda,
la família Segarra, hereus de l' autor
de la lletra, i la família de "Pepe
Mirona", Josep Pascual Tirado, el
llaurador lletraferit, autor del
Tombatossals, la contalla popular
inspiradora de l' obra.

I a les llotges regidors, directors de cors musicals, presidents
i vocals d' associacions culturals castellonenques, representants
deIs mitjans de comunicació escrita i audiovisual, dirigents del
món de la festa, membres de la Universitat, de l'Academia de
la lleng~a, pintors, escultors, artistes ... Totes les localitats
ocupades, excepte unes de la llotja 2 i 4, que van romandre
buides tota la representació.

A les localitats superiors, públic, molt de públic, el teatre
estava "de gom a gom", a l'hora de 1'inici no hi cabia ni una
agulla. I a la llotja presidencial, la Consellera de Cultura,
l' Alcalde, el Diputat de Cultura, la Presidenta de l' Academia
Valenciana de la Llengua, els Directors i Consellers de Castelló
Cultural i la Directora de 1'Institut Valencia de la Música.

Mentrestant els músics, que feia estona ocupaven el seu lloc
vora l'escenari, feien sonar els seus instruments buscant l'afinació
correcta. Arribada l'hora assenyalada, i ubicat cada espectador
a la seua localitat, amb 10 minuts de retard donava inici la
representació.

Amb el teló abaixat, la titella de la Infanta Merilde, portada
per la propia infantona, -volent representar el nexe d'unió entre
l'estrena del 43 i 1'actualitat-, dona la benvinguda als assistents,
cantant a manera de pregó, el seu proemi, harmonitzat amb
acords del tema del Rei Barbut, inspirats en els ancestrals clarins
de la ciutat de Valencia, amb canvi rapid de compas de ternari
a binari animant el discurs festiu, per acabar en la música
pregonera inicial.

En el primer acte, que es desenvolupa al castell del Rei, la
infantona li confessa a l'ama de claus Josepa Maria la seua
solitud al castell i, li conta com un dia mentre anava a buscar
caragols vestida de pastoret, va trobar-se el príncep Garxolí del
Senillar, muntant un matxo, que anava a oferir-se com a gendre
al Rei Barbut, i com Josepa se'n riu d'allo que la infantona li
conta.

El cant de Josepa Maria pren el mode de 1'albada, el de la
infantona de romanr;a breu i el de Garxolí com una cantinela
popul~r.

A continuació es veu com la infanta dóna de menjar als cucs
de seda, -aquests representats per figures que es despengen des
de la tramoia de l' escenari i pugen i baixen fent cabrioles com
si estigueren filant-. Entren el Rei Barbut i els seus dos fills
Casse i Tahor, (ioc de síl·labes canviades de Seca i Horta). La
infantona recorda sa mare morta i el rei li promet casar-la amb
un altre rei. Els dos germans es juguen el reialme a palletes i
el rei conta que ha demanat 1'ajut d'un gegant per millorar-lo.
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LA FILLA DEL REI BARBUT
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Una marxa 2/4 "Senyor Rei jo
estic ací" és l'inici musical de
l'acte, i la can<;oneta "baix d'un
pi, hi ha un molí" la que serveix
per cridar la infanta. Un líric duo
entre la princesa i el colós, deixa
pas als sentenciosos acords amb
ritmes ternaris i binaris en que el
rei encomana la tasca de millorar
el regne. Participen després els
components de la conlloga en
intervencions breus, que
reflecteixen els seus respectius
caracters: Arrancapins amb
melodia cordial, Bufanúvols amb
un cant melismatic, Cagueme amb

el tema resignat i Tomba-Tossals amb la roman<;a amplia i
sentimental "del volaoret". L'inici de la "marxa del Rei Barbut"
dona peu al comiat del gegant: amb una melodia encisada i
lírica, de regust sentimental acaba l' acte.

En el tercer acte el Rei es complau de la conquesta de les
Columbretes i de les millores fetes al regne, pero es lamenta
de la tristor de la princesa, tanmateix Josepa Maria li comunica
al Rei que Merilde ha millorat en saber que l'endema retorna
Tomba-Tossals. A continuació la princesa demana menjar i al
moment el gegant es presenta davant la seua estimada; la
infantona li diu estar enfadada perque no ha rebut cap noticia
d'ell i ell es lamenta al dir-li que si no ho ha fet és perque no
en sap de lletra, rebent el perdó de la infantona. El Rei sorpren
els amants i li demana al gegant que torne a entrar al palau per
rebre'l com es mereix. Aleshores entra de nou Tomba-Tossals
i la conlloga en escena i pel pati de butaques l' esperpentica
guardia del Rei Barbut. El Rei dóna el consentiment al casament
de la parella i Tahor i Casse renuncien a heretar la meitat del
regne cadascú. Tomba-Tossals es compromet a baixar al pla
només casar-se per construir una nova ciutat. Ara l' escenari
presenta com a fons, l' ermitori de la Magdalena i amb projecció
els edificis mes emblematics de Castelló. L'obra acaba quan el
Rei nomena hereus del regne a la infanta Merilde i a Tomba
Tossals.

Musicalment parlant, la greu veu del Rei Barbut, dona inici
al tercer acte en una breu roman<;a, a la que segueix la de Josepa
Maria de context sentimental, amb cites de la dansa deIs "nanos
i cabuts" de Castelló. L'alegria de Merilde es manifesta amb
un compas de 2/4; un duo entre la parella d'enamorats marca
compromeses escales d'aguts. D'altra banda la presencia del
Rei es resol amb una havanera, precursora de la marxa, -el
fragment més conegut de 1'opera-, amb formulacions d'escala
islamica.

A l'epíleg final tornen a apareixer molts deIs sons usats a
l'obra. El rei pel repartiment fa us de la can<;ó catalana popular,
Tomba-Tossals entona una invocació d'ímpetu vehement; el
Rei Barbut i els seus vassalls, entonen la coda final i, uns
poderosos acords, "La Plana per la infantona Merilde i Tomba
Tossals", van tancar l'opera, amb la for<;a de l'Otfeó Universitari,
que van llan<;ar les seues veus des de diferents llocs del teatre,
repartits entre els espectadors.

Forts aplaudiments i cares de satisfacció entre tots els
presents, mentre un gran quadre amb la figura de Matilde va-
ocupar tot l' escenari del teatre, emergent per damunt del magnífic
decorat.

Acabada 1'obra i mentre el públic anava abandonat el teatre,
a la porta, els gegants i cabuts de la Colla del Rei Barbut,
acomiadaven els espectador obsequiant-los amb "punts de
llibre" record de la representació.

L'exit aconseguit va ser fruit de l'encert i ben saber fer deIs
"comboiants" de l'obra; des deIs equips tecnics de Xarxa teatre
i del propi teatre Principal, passant per l'Equip de disseny i
confecció de vestuari, maquillatge, pelTuqueria, il·luminació i
escenografia, els mestres músics de l' orquestra Simfonica del
Conservatori Superior Salvador Seguí de Castelló amb el seu
director musical al capdavant, que va saber en tot moment Higar
amb un criteri rigorós i encertat ,els músics amb els cantants ,
coordinats per una direcció escenica d' altura.

El director musical Josep Vicent, director artístic de la Wold
Orchestra of Jeunesses Musicals de la UNESCO, va saber en
tot moment descobrir els valors de la partitura i lligar en una
unitat els diferents ritmes i timbres de l'obra, mantenint la tensió
i expressivitat deIs diferents temps, sense oblidar les puntuals
subtileses.

La soprano que donava vida a la infanta Merilde, la valenciana
Isabel Monar, va presentar una dicció subtil i uns registres
harmonics en totes les peces interpretades; la també soprano
Maria José Martos, que interpretava a Josepa Maria, 1'ama de
claus, va tenir una gran interpretació vocal; amb una potent
veu el catala i baix Marc Pujol, va brodar en el seu cant tant els
aspectes de dignitat reial com els d'encarnadura comica; el
baríton José Antonio López, va saber en tot moment donar-li
al seu paper, el del gegant Tomba-Tossals, noblesa, heroicitat
i poder, inclús en els moments algids de la seua tessitura.

La resta de papers, Garxolí del Senillar, interpretat pel tenor
Jorge Rodríguez, el príncep Tahor pel el baríton Josep Maria
Zapater, el príncep Casse pel tenor Jesús NaVatTO, i la conlloga
del gegant, Bufanúvols i Cagueme, interpretats pels tenors,
Oscar Ventura i Nicolás Nuñez, juntament amb Arrancapins,
a qui donava vida el baríton Oscar Payá, eren un papers comics,
pero gens facils ni comodes. Tanmateix tots van mostrar una
quadratura perfecta amb la música, una afinació extrema i una
actuació efusiva, destacant en tots ells una perfecta dicció, que
feien innecessaria l'ajuda visual del text que anava mostrant
se mitjan<;ant un muntatge visual, en la part supetior de l'escenari,
per poder seguir l' obra sense dificultat.

En definitiva aquesta posada en escena va suposar tot un
hit, on la figura de Matilde Salvador planeja des del principi
fins el final de l'obra i que no deixa indiferent ningú, doncs en
el fons i en la forma, "la filla del Rei Barbut", és i sera per
sempre una típica historia d'amor plena d'ingenultat i queté
a Castelló com a fons i que ve a demostrar-nos que, ací al nostre
poble, quan hi ha voluntat, les coses poden fer-se ben fetes i
amb dignitat.
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MIQUEL PERIS

ALS VINT ANYS DE LA MORT DE MIQUEL PERIS
Per Jordi Querol

A CCiÓ Cultural del País Valencül va pensar que
la commemoració deIs vint anys de la mort
del nostre gran poeta Miquel Peris i Segarra
bé mereixia organitzar un acte que recordara
la seua memoria i la seua poesia. 1, de fet, val

a dir que hem trobat a faltar que des de la corporació
municipal no s'haja promogut amb aquest motiu cap
acte cornmemoratiu de la memoria d' aquest fill predilecte
de la ciutat. Per aixo, des de fa mesos aquesta entitat
va comens;ar a treballar la idea d' organitzar, al seu local
del carrer de la Balma, un acte, que definien com "senzill
pero emotiu", durant el qual diferents persones,
representati ves de la vida pública i col.lectiva de la
ciutat, homenatjaren el nostre gran poeta recitant alguns
deIs seus poemes, escollits per elles mateixes, sense
cap altra limitació que no fora evitar la repetició, com
és logic.

Quan Acció Cultural duia ja temps preparant l' acte,
es va saber la trista notícia de la mort de Matilde
Salvador. No cal ni dir que Miquel i Matilde constituien
una autentica "parella de fet" amical i professional, no
només per la seua obra comuna més coneguda, "El
Betlem de la Piga", sinó també pels múltiples poemes
de Miquel als quals Matilde havia pósat musica alllarg
de la seua trajectoria artística; i, sobretot per la gran i
entranyable amistat que unia tots dos fills predilectes

sC
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MIQUEL PERIS

Homenatge a Miquel Peris 19- 12- 2007
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de la nostra ciutat. En conseqüencia, es va pensar que
seria just i logic incorporar la memoria de Matilde en
1'acte d'homenatge a Miquel, i que que millor que la
música, com a fil conductor que els unia. 1 per fer-ho
possible, es va trobar la col.laboració entusiasta del
gran guitarrista castellonenc Manuel Babiloni, que des
del primer moment es va sumar amb entusiasme a la
convocatoria.

Finalment, el dia 19 de desembre, dos dies abans de
l' acte commemoratiu deIs 75 anys de les Normes de
Castelló, tot era a punt al local d' Acció Cultural per al
recital. Més de seixanta persones, entre recitadors i
espectadors, van assistir a l'homenatge. Cal no oblidar
ni un sol deIs participants, presentats per Manuel
Carceller, que van llegir diferents peces de l'obra poetica
de Miquel: Vicent Jaume Almela, Miquel Soler, Joan
Andrés Sorribes, Josep Joan Sidro, Josep Antoni
Pradells, Mari Rubio, Carme Borrull, Joan Prades, Pep
Castellano, Rafa Lloret Teruel, Virgínia Porcar, Rafael
Lloret Porcar, Joan Josep Trilles, Lledó Barbera, Toni
Porcar, Joan Campos i Antoni Royo; a més, el grup EIs
Llauradors va anal' intercalant enmig del recital alguns
deIs poemes de Miquel que té musicats, i Manuel
Babiloni, després d'una breu evocació de Matilde feta
per Manuel Carceller, va interpretar en homenatge a
ella un fragment de la "Suite mística" del seu marit,
Vicent Asencio.

Pero encara quedava el final de 1'acte, segurament
el moment més emotiu d'aquell vespre. Com a c1oenda,
i com no podia ser d'una altra manera, es va recitar el
poema "Marineret d' ulls blaus", segurament el més
estimat per Miquel, a dos veus. Per una banda, el va
recitar Josep Molés, el mateix que havia llegit la part
del Marineret en commemorar-se els cinc anys de la
mort del poeta; ara, quinze anys després, va ser ell qui'
va llegir els versos del Patró; i, el papel' del Marineret

el va llegir, amb una dicció perfecta, el jove Floren,
un "nou castellonenc" d'orígen romanés, com a símbol
d'un futur d'integració a la nostra llengua i cultura de
les persones vingudes els últims anys des d' altres
terres. Una tria, a més, estem segurs, que li hauria
agradat molt a Miquel. Després els llauradors van
cantar la "Canc;ó del Melic", just la que ells mateixos
van interpretar en el moment que les despulles del
poeta eren introdu'ides en el seu nínxol, tal i com ell
havia deixat escrit expressament. 1, per finalitzar,
enmig d'un negre total de la sala, que només il.luminava
un llum al' escenari, els assistents van poder escoltar
la veu del propi Miquel, recitant amb la seua veu tan
característica, des de la llunyania del temps, dos deIs
seus més estimats poemes.

L'acte va acabar en la plac;a de 1'Olivera on, gracies
al' interés del seu nebot, es va poder reinaugurar la
placa refeta del petit text que Miquel li havia dedicat
a aquest monumental arbre.

19 i 20- Pep Molés i amic romanés- Marineret d'ulls
blaus (-) i Vira, vira, jovenall (385)

ELS LLAURADORS: EL MELlC Manuel Carceller
Record a Matilde Salvador

MANUEL BABILONI- SUITE MÍSTICA DE
VICENT ASENCIO

Fosc i veu de Miquel Peris.

"1 c· na atxa
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IMPORTANClA DE
LES NORMES DE CASTELLÓ

Per Albert Sánchez-Pantoja

A mb motiu de complir-se el 75 aniversari de la
signatura de les anomenades Normes de Castelló,
s'han dut a telme a la nostra ciutat, durant els dmTers
mesos de l' any 2007 una serie d' actes de
cornmemoració i homenatge, en els quals s'ha

glossat a bastament el contingut, el significat i els protagonistes
d'aquest fet cabdal esdevingut a la nostra ciutat el 21 de
desembre de l'any 1932.

Voldria afegir a tot el que s'ha dit, algunes consideracions
sobre la gran transcendencia que ha tingut la promulgació
d'aquestes Normes, les conseqüencies que se n'han derivat i
fins a quin punt podria haver resultat nefasta la seua no
existencia.

Com a conseqüencia deIs segles de degradació continuada
patida per la nostra llengua, abandonada a la seua SOlt per la
cm'encia d'organismes propis que en tingueren cura i, sobretot,
a partir de la perdua del seu cm'acter oficial amb la tiquidació
de les institucions i ordenament jurídic propi deIs valencians,
després de la batalla d'Almansa el 1707, i la imposició per la
fOl\:a del decret de Nova Planta, la situació de l'idioma del
nostre país a finals del segle XIX i inicis del XX era gairebé
terminal i considerada per molts com a irreversible.

El movirnent cultural anomenat Renaixen<;a, amb els seus
plantejaments utopics, romantics i voluntmistes, va treballm'
per redre<;ar l'estat de postració de la llengua pero, malgrat
l'aportació d' il·lustres patricis com Constantí Llombart,
Wenceslau Querol i Teodor Llorente, els resultat van ser
mediocres i de curta volada, tot i que van aconseguir remoure
algunes consciencies i van desvetllar alguns focus d'interés
per la llengua propia, com va ser el cas deIs intel·lectuals
castellonencs agrupats a la Societat Castellonenca de Cultura.

El major obstacle en aquell temps per a un ús nOlmal de
la llengua com a vehicle de cultura era l'anarquia Oltografica
derivada deIs segles de decadencia. Cada escriptor feia servir
l'ortografia que ti semblava millor, no hi havia cap normativa
valida i el "campe qui pugue" era la tonica general. No van
faltar alguns intents, tan benintencionats com disbaratats,
d'establir uns sistemes Oltografics sui generis, com van ser els
del pare Fullana, el vila-realenc Josep Nebot o l'inefable Josep
Ma BaymTY, per tal d'escriure "el valensiá qe ara parlem i
en el qe vos esqriq i me lIexiu lIoxiqament". Com podeu
veure, els actuals "blaveros" van tenir il·lustres precedents.

El 1913 l'Institut d'Estudis Catalans va promulgar les
Normes Oltografiques eleborades per Pompeu Fabra i, malgrat
algunes reticencies inicials, foren rapidament assumides per
tothom i també pels homes de la Castellonenca des de la seua
fundació el 1920. Pero si la gent de la Castellonenca tenia molt
clares aquestes normes, encm'a tenien més clar que els valencians
no acceptm'ien cap noma ni sistema Oltografic que s'anomenés
"catala", si no es demostrava explícitament el respacte a les
pmticulm'itats estríctament valencianes, i també era cosa evident
que per tal que el procés unificador fos viable, s'havia de
promoure des de dins, des del mateix País Valencia, i a iniciativa
deIs propis valencians.

La Societat Castellonenca de Cultura, fent valer el seu
prestigi com a capdavantera entre les institucions culturals
valencianes d' aquella epoca, va saber sumar esfor<;os i guanyar
voluntats fins aconseguir el tonsens de les entit~ts culturals i
els escriptors valencians, que es va plasmar en la signatura de
les Normes de Castelló, que eren les mateixes promulgades
per l'Institut el 1913, amb la inclusió d'algunes especificitats
valencianes (la persona present d'indicatiu en e en lloc d' 0, jo

...

NORMES
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cante en lloc de jo canto; la persona present de subjuntiu en
e o a en compte d' i, cante, vinga en lloc de canti i vingui;
formes valencianes del possessiu: meua, teua, seua, en lloc de
meva, teva, seva, i alu"es petites vmiacions que no representaven
cap pertorbació del conjunt unitmi.

Aquest acord, que pot ser considerat com a flUit postum
de la Renaixen9a, va garantir i blindar la unitat basica de la
llengua catalana, alhora que preservava formes valencianes
genu'ines a les que no s'havia de renunciar. Aixo resulta ser
un fet d'una importancia capital, que va modificm" i condicionm"
tot el que vindria després. Des d'aquell21 de desembre del
32, a tot el dornini lingüístic del catala es va fer servir una
Oltografia unificada i normalitzada. EIs anys u"anscorreguts
fins als nosu"es dies han consolidat la normalització i han
acumulat una quantitat ingent de llibres i publicacions escrits
amb aquesta normativa.

Pero si important va ser l'acord assolit, encm"a va ser més
imPOltant saber aprofital" el moment propici per afer-lo realitat.

Espanta imaginm" com seria el panorama lingüístic del País
Valencia avui si l'anarquia ortografica s' hagués prolongat
només un parell d' anys més, fins arribm" al "bienni negre"
(1934-36), la guerra civil (1936-39), els gairebé 40 anys de la
dictadura franquista i la posterior transició democratica
enfosquida per la violencia blavera i la "batalla de Valencia".

Amb tota probabilitat, el consens assolit aquell desembre del
32 hauria estat practicament impossible a partir del 1934, degut
a una situació política i social cada dia més complicada i
adversa, i els actuals manipuladors del secessionisme lingüístic
(com, per exemple, aquest "filoleg" de pacotilla que pontifica
un dia sí i un altre també, a través d'una de les televisions
locals de Castelló) s'ho haurien u"obat massa facil.

Aquells homenots que van bastir les Normes de Castelló
el 1932, no solament van enceltm" afer allo que havien de fer,
sinó que ho van fer en el moment que calia.

Les NOlmes de Castelló són alhora un instrument fOlmidable
per a defensm"la unitat de l'idioma i un monument en honor
deIs homes que les van fer possibles. També són l'únic flUit

de l'esplendor cultural castellonenc deIs anys 30 que ha resistit
impavidament el vendaval de la guelTa i el genocidi cultural
sistematic de la postguerra, fins mTibar als nostres dies com
una esplendida herencia que mai no agrairem prou.

Aquestes Normes han constitult la base sobre la qual s'ha
pugut bastir posteriOlment l'obra d'escriptors de la talla d'Enric
Valor, Manuel Sanchis Guamer, Vicent Andrés Estellés o Joan
Fuster, en un llenguatge nOlmalitzat, flexible i homologable
amb qualsevol idioma moderno

Crec que hi ha motius més que suficients per a proclamar
la gran transcendencia de les Normes de Castelló i expressm'
la més gran de les satisfaccions per la seua plena vigencia.

l&l.l.lia.o.,....... . ••. ••.
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INFORMACIÓ DOL~AINA I TABAL
ti

XTROBADA VEINAL DE DOL~AINA 1TABAL
lOé Concurs juvenil per interprets novells

"Ciutat de Castelló"

A
vui, diumenge 27 de gener a la pla¡¡;a del Cronista MLmt<mer
ha tingut l10c la X Trobada Veiilal de Dol\;aina i Tabal,
lOé Concurs juvenil per interprets novells.

Aquesta iniciativa surt des de l'Escola Municipal de
Dol\;aina i Tabal en un intent d'animm' els més joves

de les nostres escoles a pujm' al'entaulat i, també per apropm'la dol¡¡;aina
i el tabal a tots els sector festers de la nostra ciutat, en aquesta edició
han estat les Gaiates, 6 UFaro/a-rava/et" i 18 UCrémor" qui ens han
acollit.

Tots els concursants han interpretat una pe¡¡;a obligatoria, uE/s
donyets" de Xavier Abuir, i aquests han estat els guanyadors:

- Ir lloc, premi d'Altretur -cap de setmana al Mas de Borras
per a cada guanyador acompanyat per un adult-: Els guanyadors
han estat, Adria Nebot Sanahuja i Maria Lidón Carretero
Vilarroig a la dol¡¡;aina i Xavi Causanilles Fabregat al tabal.
Com a pe¡¡;a lliure ens han intelpretat Sant Blai gloriós ...

- 2n lloc, premi de la Llibreria Babel -lot de llibres valorat en
6ü€-: Han estat, Carlos Món Breva i 1ván Martí Vallés a la
dol¡¡;aina, i Carlos Mercado Asolas al tabal. Ens han intelpretat
com a pe¡¡;a lliure Dolors al cor, composada per un deis
pmticipants, Iván Martí.

- 3r lloc, premi Ajuntament de Castelló. No s'ha presentat
cap altre grup i ha estat lliurat als guanyadors.

Tot seguit hem passm' a celebrat la TROBADA VEi'NAL DE
DOL<;AINA 1 TABAL, i aquestes han estat les agrupacions que han
pmticipat:

- Escola de dol\;aina i tabal de la gaiata 15 "Sequiol" que ens
han intelpretat Xiquetes de la Ribera.

- Colla de dol\;ainers i tabaleters "Xaloc" ens ha interpretat
la pe¡¡;a Un moro més.

- Escola Municipal de Dol\;aina i Tabal de Castelló ens ha
delectat amb el pasdoble El Bequetero.

- Grup de dol\;aina i tabal "Castalia" que ens ha interpretat
Nit de llamps.

- Colla de dol\;ainers i tabaleters de Castelló ens ha delectat
amb la pe¡¡;a Mas del Moro.

- Grup de dol\;aina i tabal ''Xaran\;aina'' ens ha interpretat la
seua pe¡¡;a La Muixeranga.

Laura Martínez Peris, Rocío Querol Vilar, Alberto Nova
Herrero i Julián Sixto Lacomba, representants festers de la Gaiata
6 "Farola-ravalet" i Cristina Tejero Carmona, Maria Badenas
Boldó, Marcos Sanz Lacedón i José Antonio Lleó, han lliurat els
premis i els records a tots els participants al concurso També les
agrupacions de dol¡¡;aina i tabal han rebut un detall de la Gaiata.

Cal dir que a l' acte ha estat present Juanjo Trilles, president de
la Federació de Colles de Castelló i han estat els regidors Gonzalo
Romero, Juli Domingo i Enrie Nomdedéu.

Per acabar han pujat tots -més d'un centenar de dol¡¡;ainers i
tabaleters- a l'entaulat per oferirjunts unes excel·lents peces.

Tot seguit les Gaiates ens ha ofert un magnífic porrat popular
concloent així l' encontre.

12/01/08
Brillant presentació de la

Gaiata 15 "Sequiol", on el Grup
de do19aina i tabal del Sequiol
féu la seua primera ofrena
musical com a agrupació. Hi
hagué un moment preciós quan
als membres que pujaven fins
a l'escenari, se' ls hi anaren
sumant Dames d'Honor i
Acompanyants, tots ells
membres de l' agrupació que
feren sonar les seues do19aines
i tabals sota la direcció de
Veronica i Alejandro.

26/01/08

Els arnics de la Gaiata 12 "El Grau" gaudiren
en la cercavila de la seua presentació de la
música de la Colla Do19ainers i Tabaleters del
Grau. A més a més, per a la presentació ens
lliuraren un magnífic tríptic amb una do19aina
molt representativa.

ALTRETUR
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__________ VOCAVULGARI COLLER_

Nota de la redacció: Aquesta redacció no es fa responsable del contingut d'aquest vocavulgari, tot i
aixo anima a tothom que el trobe a les seues mans que sapiga entendre amb bon humor el sentit i
I'aportació que pretén fer. Així mateix, qui puga aportar més definicions que ens les facen mribar per
correu al cmer Antoni Maura, 4-3r 12001 CasteJ1ó, fent referencia a la Revista "Pla9a Major" o per
correu electronic a fedecas@ono.com.
Ara, seguim endavant, amb la lletra "c" i "D" amb un altre dibuix de Belén Marmaneu.
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o Condemna de televisió. Cadena de telepresó que es limita a

perpetuar els topics magdaleners.

o Congrés magdalener. Reunió de "gent de la festa" i festers amb
ganes de canviar les normes i usos magdaIeners, que acaba deixant
los igualo pitjor que estaven perque continuen sense complir-se.

o Consumició. Activitat més voltes reprodulda al llarg de la
setmana magdalenera, i que fa despertar de la seua hibernació
l'especie deIs gonistes, gorrons i xupla-sangs.

D
o Deixar de fumar. Promesa habitual que fan molts collers

l'últim dia de festes.

o Despatx. (Si la colla és gran) Espai generalment redult del cau
on conviuen quatre llibrets d'anys emere, quaranta papers ratlIats
(algú de la partida de cartes del dissabte passat), deu cm'petes
d'albarans i factures, cent quilos de pols i un raconet on sol amagar
se el tresorer quan algú entra a cobrar.

o Desperta. Acte festiu deis programes de festes mort a mans
de l'excessiva nocturnitat en, que esta caient la magdalena. Ara
només eixen un grapat de zombis que fan molt de soroll a les huit
del matí aprofitant que tornen a casa a dormir i els mal pagats
dols;ainers de sempre.

o Dinar. Moneda arab (Que pensaveu que anava a dir? que era
l'espai utilitzat per a menjar a migdia ?, puix no ! hala!).

o Diners. l.-On son? 2.- Element indispensable per afer qualsevol
cosa relacionada amb les festes, de difícil quantificació. Si els pagues
sempre en són massa, si els cobres sempre en són pocs.

o Dol¡;ainer. l.-El/la que diu que toca la dols;aina, fent emprenyar
al/la conjuge cada vegada que hi ha actuació. 2.-dols;ainer solista.
la no existeixen per falta de "morro". 3.- dols;ainer de colla. expert
en playback. 4.- dols;ainer director de colla. El que porta partitures
noves quan elI ja se les sapo El que xiula als tabaIeters en la formació
quan caminen massa de pressa. 5.- dols;ainer celestial. AquelI que
levita un pam per damunt del taulat.

o Dona collera. En febrer no sap si tallar-se les yenes o fer-se
les a metxes.

Per Toni A.guila i Fillol

o Contracte. Paper o papers que signen el president o cap d'una
colla i l'empresa d'espectacles amb la intenció d'enganyar-se
mútuament.

o Correguda de tira. Igual que les altres pero en temps de fira.

o "Cremaet". Beguda a base de licor cremat de composició
imprevisible que, encara que et rebenta l'estómac, tot el món
s'entossudeix a afermar que és una essencia digestiva i medicinal.

o Cubata. Combinat alcoholic de dubtosa procedencia i que es
consumeix a cabas;os en tots els caus de colla.

o CuI. Quan eres coller, pots anar de.... ,pots tocar el....,pots
tindre'l pelat, pero el pitjor és que t'envien a prendre per. ... ,i que
et donen pel....
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FE5TA DEL5 PAL·LIER5_

ELS PAL·LIERS DEL EDÓ ED TEN ELS,
"GOIGS DE LA CORONACIO"

ESCRITS PER JOSEP PASCUAL TIRADO EL 1924
Homenatge a l'orfebre Rafael Moliner,

amb motiu del quaranta aniversar· de a seua mort

Per Manuel Carceller

GOlGS DE LA CORONACIÓ,
DE LA MARE DE DEU DEL LLEOÓ

Patrona de la cillW,t de Castclló

En la col·lecció de Goigs en honor de Madona Santa
Mar"Ía del Lledó, estos que ar"a s'editen pOlten el número 16.
Seguint la tradició editorial d'estes significatives estampes,
s'han impres 150 exemplars en edició especial numerada i
500 exemplar"s en edició popular". Cal destacar que la patrona
de Castelló compta amb el major patrimoni contemporani
de gojos, a ella dedicats, de tot el tenitori valencia.
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Tirado,escritel1924,enles
festes de la Coronació de la
Patrona de Castelló.
Impresos en fulls solts, estos
versos formaven part de la
decoració del carrer
Ensenyanva en aquelles
historiques jornades. Anys
després, Josep Pascual
Tirado, "el llaurador
lletraferit", aconseguiria una
justa fama com a narrador
amb la novel· la
Tombatossals (1930) i el
recull de contes titulat De la
meua garbera (1935).

Els Goigs de la Coronació es presenten com un text de
deu septets i un octet, que adopta la funció d' oració fmal en
verso D'esta manera, cada cobla es la unió d'una estrofa de
cinc versos i d'una tornada fOlmada por dos versos. En les
comar"ques de Castelló, la utilització d'una estrofa com el
quintet com a estructura basica té el precedent dels gojos de
Sant Cristofol de Benassal. Els del Lledó que ara es publiquen
constitueixen l'únic text d'estes característiques, dedicat a
Santa Maria, existent en les comar"ques de Castelló, segons
l' estudi de l' erudit i poeta Vicent Pau Serra i Fortuño.

La impressió d'estos Goigs de la Coronació s'il·lustra
amb una reproducció de l' orla realitzada per Lluís Sales
Boli, per a la primera edició del relat Tombatossals, que data
de 1930.

¿;;.":;:,~":~';.';.';, ;:~;~~~:;~~~;:.::~~:;,," La ce1e b ra ció de
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11<,1"<" .",r."0' ..""".,~ 1'0"""<1<" ....,_"..", O'-oc=C,' ~n pm ...;><'" I"'"*,, "d ..."
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figura de l' orfebre Rafael
~\':~;:'~~'.:'::"';.~;':-~7."~~';.'~_~~~,~~.':':'~~",•• ~,,, Moliner Pallardó (Castelló
::'~f~~~c'Ó~0:~'::'O~REl~LCO~~RAR!AD~l.\l>l>.l/ED:;DWDEl.UEDó.'¿"lpo."OC'.-.:

'O'''~''"'."''"~''~~ 1897 -1967) , que va
O;;>lo.,:.rp:CS--<31-:!OO7

M~~••_"=~""_~_~~~~.."_",,.=.,, dissenyar la corona oferta
a la Mare de Déu del Lledó

en la historica jornada del 4 de maig de 1924. Aquella labor
d' orfebreria va ser fruit de la participació ciutadana
castellonenca, que va apOltar l'or i les joies que van constituir
el material basic per a cisellar la corona, l'aureola, la coroneta
de la imatge originaria de la Patrona i la porta del reliquiari;
estes dues últimes peces conservades en els nostres dies.
L'homenatge a l'orfebre Moliner es celebra quan es
compleixen quaranta anys de la seua mort.

GOIGS DE LA CORONACIÓ

En la festa dels pal·liers també es presenta la primera
edició de la versió com a gojos d'un poema de Josep Pascual

El diumenge 2 de desembre, els Pal·liers de la
Basílica de la Mare de Déu del Lledó van
celebrar la setena edició de la seua festa anual.
Aquest acte compta amb el patrocini de la
Fundació Davalos-Fletcher i la col·laboració

de l' Ajuntament de Castelló i de la Fundació San Isidro.
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FESTES DE CARRER
Passat i present de Caste ló

Per Lledó Cotanda

I gual que succeeix en I

altres ciutats, els barris
amb més solera de la
ciutat de Castelló
celebraven les festes en

honor als seus patrons.
Encara que hi ha diferents
teories sobre 1'origen d'estes
festes, s'ha pogut trobar
documentació de la seua
existencia des de finals del
segle XIX i, encara que la
majoria de festes es van
perdre amb l'arribada de la
Guerra Civil, moltes d' elles
es van recuperar en la decada
deIs 60. No obstant, és durant
1988 i 1991 quan es van recuperar
definitivament la majoria de les festes que
hui se celebren.

En l'actualitat, l' associació engloba a 22
festes que mouen a unes 5.000 persones, encara
que estem en converses per a recuperar algunes
festes més.

Quelcom que diferencia a les Festes de CalTer
de la resta, és la implicació deIs ve'ins, ja que,
en molts casos, són ells qui es fan responsables
del fmanc;ament del programa festiu. El calendal1
festiu s' obri al setembre i s' allarga fins ben
entrat l'estiu.

Quant al seu funcionament, l'associació té
una junta directiva general que s'encarrega de promocionar
i gestionar el funcionament de les festes.

Cadascuna de les festes compta amb una estructura intema
que varia depenent de la idiosincrasia de cada festa. En la
majoria deIs casos estan encapc;alades per un president,
vicepresident, etc... , enCal'a que algunes d'elles continuen
amb l'estructura de clavari que, durant un any, és l'encarregat
d'organitzar les festes que se celebren en el ban1 o el CalTer
que formen part de la dita festa.

L' origen de les Festes de CalTer es remunta als anys en
que la societat considerava al veí quasi com a algú de la
farnília i on la convivencia entre la gent del CalTer era allo
habitual. Quan els xiquets jugaven sense por pels carrers deIs
voltants o quan les dones eixien totes les vesprades a fer la .
labor amb les ve'ines.

Aquest esperit és el que volen recuperar les actuals Festes

- de Carrer, ja que les activitats
que nOlmalment s'organitzen
van ditigides als ve'ins del balTi
i visitants, quasi la totalitat deIs
actes es realitzen al carrer.

Entre les més populars
destaquen els concursos de
paelles, els SOpal'S de pa i porta
o els porrats, sense oblidal'les
processons cap a 1'església
corresponent o les de toma,
on es diposita la imatge de la
santa o sant en casa del nou
claval'i fins el proxim any. Per
a amenitzar els sopars de
germanor, i si el pressupost ho
permet, no poden faltar les

actuacions musicals, que allarguen la vetllada
fins altes hores de la matinada.
palt important de les festes els xiquets, que en
la majoria dels casos compten amb el seu propi
programa d' actes. Els castells inflables, els
trenets o els concursos de dibuix i les xocolatades
són algunes de les activitats destinades als més
menuts i que, a més a més, omplin de soroll i
colorit els CalTerS durant tot el cap de setmana.

L' actual junta directiva ha pres el relleu al
capdavant de l'associació dos anys despres que
l' anterior junta deixara la direcció. Formada per
un grup de persones amb una mitjana d'edat
prou jove, encara que amb amplia experiencia

dins de l'organització d'estes festes, pretén tomal'l'esplendor
que van tenir antany els Festes de Carrer i que de nou la ciutat
sencera participa de les moltes activitats que se celebren al
llarg de l'any en els barris mes emblematics de la ciutat.

Conscients de les seues limitacions i de la difícil tasca que
tenen per davant, van a poc a poc fins a aconseguir el seu
objectiu.
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_____AL VOLTANT DEL NOM DE LES COLLES_
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COLLA "LOS CISNES" DE CASTELLO

L
Junta Directiva

Associació Cultural Colla "Los Cisnes"

Per a nosaltres, aquestes
celebracions festives a Castelló són
molt especials per a tots nosaltres, les
vivim amb molta il·lusió doncs ens
integrem amb tothom. Ala federació
Colles de Castelló no trobem cap
mena de distinció, som una colla més,
tots tenim cabuda, la nostra
minusvalia té l1oc, la Federació, amb
el seu president al front, han primat
la integració social i per aixo "Los
Cisnes" avui som colla.

Des d'qquest full, volem animar-vos a participar en les
activitats que des de les Colles s'organitzen i que ajuden a
mantenir ben viva la nostra festa.

Animem als nostres associats a pmticipar en les properes
Festes de la Magdalena i esperem seguir treballant tots plegats
en el camí de la integració social de les colles.

a nostra colla naix en
octubre de 2006, quan
un grup d'amics no
oients ens aplegarem
per formar una

associació cultural "Los Cisnes"
amb una gran implicació en les
nostres fes tes fundacionals, les
Festes de la Magdalena.

AIguns de nosalt:res hem estat
des de la nostra infantessa molt
vinculats al món de la festa, la nostra
presidenta va ser Madlina de les festes de l'any 1996 de la
Gaiata'9 "L'Espartera". Abans fórem la Colla "Latón", dins
de l'Associació de Sords, des de llavors, mai hem deixat de
participar en tots els esdeveniments de les nostres festes,
sobretot en I'Ofrena a la Mare de Déu del Lledó i a la cavalcada
del Pregó. En l'actualitat col·laborem activament amb la
Gaiata' 16 "Rafalafena".

INFORMACIÓ_

UN JOGUET ÉS UN SOMRIURE EN LA CARA D'UN XIQUET

e om ja anunciarem en
anterior número de la
revista Plac;a Major, els
Templers de Castelló hem
realitzat la campanya "Un

joguet és un somriure en la cara un
xiquet".

El passat set de gener i una vegada
els. xiquets de la Guarderia Laboral
Enrique Odriozola de la nostra capital
van tornm' a c1asse, una representació
deIs Templers de Castelló és va gitm'
a la Guarderia per a POltar els joguets mTeplegats durant estos
últims mesos.

La il·lusió, alegria tant deIs xiquets com la nostra propia
no és pot descriure en esta cronica, simplement volem donm'-

Per Fe/ix Franco i Pomares
Comanador del Temple

vos les gracies a tots els qui heu
col·laborat amb nosaltres en esta labor
social i sobretot donar les gracies a

.~~ la Federació Colles de Castelló, al
Jle ¿ti regidor de Bombers i Policia Local,

Ximo Torres, Cos de Bombers de
Castelló que ens ha prestat el furgó
per apoder portar les caixes de joguets,
Ximo Borras (Delegat de la
Generalitat a Castelló) que ens va
posar en contacte amb esta gum'deria
de xiquets desfavorits, a Manufactures
i Embalatges Meseguer Giner, a la

FelTeteria García i Cafeteria Andrea per estar mTeplegant
durant estos mesos els joguets que hem POltat i sobretot a tots
vosaltres que desinteressadament heu col· laboral.

Gracies a tots i vos emplacem per a la proxima campanya.



com no a les nostres colles de
dole;ainers: Colla Dole;ainers i Ta
baleters de Castelló, El Fadrí, Xa
loc i La Plana que han sabut om
plir amb gust i bona música la
pergola.

• Centre Cultural Valencia La
Nau. El passat dijous 31 de gener,
aquesta entitat on estan els amics
de la Colla La Traca, inauguraren
el seu nou local, al carrer Alcalde
Tarrega, 79-81. LA NAU és un
espai cultural obert a totes i tots
que té com a objectius la promoció
de la cultura valenciana i del va
lencia, així com deIs valors de la
sostenibilitat, la igualtat de drets,
la solidaritat, la participació ciu
tadana i la pau. Les activitats que
hi tenen lloc son les plantejades
pels socis i sacies, com ara expo
sicions, presentacions, xerrades,
projeccions de cinema i curtme
tratges, teatre, degustacions de
productes valencians, trobades
gastronomiques, excursions ....

• Andrea i Laia, reines de la Mag
dalena, esperen impacients les
seues galanies, on hi hauran mol
tes sorpreses. El passat 24 de gener
Josep Miquel Francés Camús,
el Pregoner del 2008, canta al
Pancho's a Laia el seu primer Pre
gó, no falta en l'acte la coral amb
el ja no canta el capella per que
no li falta una, ja no canta el
capella, ...

lriforma loan losep Trilles i Font

//_/
~
LANAV

Amb la Col'laboració de:

• Exit del Calendari Magdalene
ro. Va estar molt bona la iniciativa
deIs companys de "La Panolla"
i de "Me quede mort", amb un
calendari que fixava la data del
dia de la romeria de la Magdalena
fins el 2100, fins i tot, José Maria
Moreno va ser Naranjada al dim1
Mediterráneo el dia 27 de desem
breo

• Creu Roja. Estem en contacte
amb aquesta ONG per tal de fer
activitats plegats. En el proper
número donm'em més informació.

• 1Sé aniversari de la Federació
Colles de Castelló. La comissió
d'aquest esdeveniment esta treba
llant amb ganes, farem ...

• Volta Popular a la Ciutat de
Castelló, VIII TroCeu Luis Ad
suara. La Unión Atlética Caste
llonense Tau Cenlmica, amb els
Cavallers de la Conquesta, or
ganitzen una nova edició
d'aquesta carrera. Distancia de 5
km., eixida el 2 de mare; des del
carrer Saragossa a les 12:00 h.
Arribada a l'estatua del Rei Jaume
1. Podeu inscriure-vos fins el
01/03/08 a 42ypico (Enmig, 97),
Deportes Castelló (Horts deIs
Corders) i Evasión (Pintor Sorolla,
13) i al' eixida fins mitj a hora
abans de l' inici de la cursa.

• Presentacions. Amb la presenta
ció de la gaiata' 16 "Rafalafena"
del passat dissabte 2 de febrer,
s'han acabat les presentacions de
les gaiates, una vegada més tenim
que agrair a totes les nostres colles
la seua disposició, concretament
a les Colles: EIs Maneguetes, EIs
Apinyaets, Cresol Vell, Cavallers
Templers, Botifarra, Poc a poc
arribarem, El Magre, Alqueria
Blava, Arras Caldós, Xupla
Xarcos, El Mitget i Los Cisnes, i

XAFARDECOLLES.
Notícies íntimes del món de les Colles

•Federacló
Colles de
Cas'elló

___________XAFARDECOLLE5 _

>
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Pascual i Tirado. Retalls d'una memada pairal.
loan Bta. Campos i Cruañes.

· Diputació de CasteUó. Penyagolosa. Revista de
la Excma. Diputació Provincial de Castelló, any
2002.

· Notícies. Lliurament del III Prerni de Narrativa
Breu. Xavier Mínguez i López guanya el "Josep
Pascual Tirado". luanjo Trilles.

· Costumari. Teatre nadalenc als col·legis. laume
Nos Ruiz.

· Costumari. El romancer catala i valencia(l) Dues
versions valencianes del roman~ la porquerola
Alvar Monj'errer i Monfort.

· Llibres. Narrativa. Vicent Usó. L'herencia del
vent del sud. Prerni Fiter i Rosell d'Andona 2001.
Columna. Barcelona, 2002. Cercant l'herencia
del temps. Manel Garcia Grau.

· Informació:
- Acta del Jurat del III Prerni de Nanativa Breu

"Josep Pascual Tirado". luanjo Trilles.
- InfOlmació de la Dol~aina i Tabal en la pagina

web, www.dol-i-tab.com. Francesc Miquel
Vicedo i Pérez.

- V Trobada velnal de Dol~ainai Tabal, Sé Con
curs per a interprets novells "Ciutat de Castelló".

.. Convocatoria de premis de l'Excm. Ajun
tament de Castelló 2003: "Ciutat de
Castelló" d'Humanitats; Poesia "Flor
Natural"; Nacional de Teatre "Castelló a
escena"; i Nacional de Pintura per a joves
"Temps de Primavera".

Any VIII, número 22. Primavera 2003
r;;;(tJ:;;;~.~:;::~:::;:~A==~==._::;::;'O::;-~ • Sumari

- Editorial

~ §~ ~ ~::~:.~~~~~.t ~~~~¿~~uf::~~~.L;;~~~lj~;l~~s.
tf~~~':~ ~~ªI~ - Opioió:

- Desitge que la cultura i la tradició estiguen per
dam:unt de tolo luanjo Trilles Font, Colla "El
mitget".

.. Acorniadament i benvinguda al president de la
Federació Gestora de Gaiates de Castelló-. Tico
de luan Martínez.

- Notícies. L'Escola Municipal de Dol~aina i tabal.
· Notícies. Xafardeeolles. Notícies íntimes del

món de les Colles. luanjo Trilles.
· Historia. Obres a l'errnitori de Fadrell (segles

XVIII i XIX). Miguel Gómez Barbera.
· Paisatges possibles. Un passeig d'escultures al

Grau de Castelló. loan-Bta. Campos Cruañes.
- Uns altres pobles. Wanli Changeheng: la Gran

Muralla. Un passeig per les Tombes deis Ming.
Contra el temps. Beijing (1). loan Bta. Campos
i Cruañes.

· Uns altres menjars. El ceviche pema. loan Bta.
Campos i Cruaíies.

r;;iJ:;;:::='~=:::::~ Any VII, número 20. Tardor 2002
....~~i~~~lC!~ . Sumari

· Editorial
· Al voltant deis noms de les eolles. Colla

"Corbella". Miquel Molina.
· Notícies. Xafardeeolles. Notícies íntimes del

món de les Colles. luanjo Trilles.
- Diputació de CasteUó. Rutas Circulares-Paraje

Natural. Desert de les Palmes. Isabel Mateo Font
i Francisco Marco Moreno. Excma. Diputació
Provincial de Castelló, 2002.

· Costumari. El romancer com a testimoniatge
d'una cultura popular comuna als pa'isos de llengua
catalana: (1) La "Can~ódel Marinet". Alvar Mon
ferrer i Monfort.

· Opinió.'Per places, carrers i carrerons: 1 Les
voreres de Castelló. TI Les desventures de l'alcalde
TalTega. Toni de Cuco

· Historia. Albors d'un centenari de Lledó. Manuel
Carceller.

- Uns altres pobles. Escenes del Nepal (l) Des del
cim del món: la vall de Katmandu. Temples i un
vol fascinant pel Himalaies. loan Bta. Campos
i Cruañes.

DLA~AMAlOR Any vn, número 19. Primavera de 2002
....-.----::;-.,.:-- - Sumari

f.f~ . Editorial
~;;~~'; . Notícies. Xafardeeolles. Notícies íntimes del

=,~=' ~~~~ món de les Colles. luanjo Trilles.
~. ~:i-'ff~ . Entrevista. José Rovira Nive: nissaga de festero
l~~:::>~ª,~;i:~_~é loan Bta. Campos Cruañes.

· Dossier. Les conclusions del III Congrés Mag
dalenenc. loan Bta. Campos Cruañes.

·Opinió.
- L' exposició sobre Josep Pont i Gol, primer

bisbe de Sogorb-Castelló: Semblan~a de 1'home
fidel. Avel·lí Flor Bonet.

-TI Trobada deIs Castellons. Castelló de la Plana.
lordi Quero!.

· Diputació de Castelló. Primera parte de la
historia de la Germandat dels Cavallers de la
Conquesta (sus primeros 25 años) de 1945 a
1975. Roberto Pérez de Heredia Valle. Excma.
Diputació Provincial de Castelló, 2001.

·Informació. 1981-2000, vint anys de dol~aina i
tabal a Castelló. Redacció.

· Nit de Sant Joan 2002. TI Trobada de Besties de
Foc. Rafael Pérez Sorli.

· Informació:
-Programació Nit de Sant Joan 2002.

7"1
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IíJPLA~A MAJOR Any IX, número 26. Tardor 2004
...._._._-::;;:;;- Monografic a Vicent Mar~aDuch

~';;;4'¿~~ - Sumari
- Editorial. Homenatge.
- Per que ens has desterrat la paraula. loan-

Bta. Campos.
- Trobaré a faltar el teu sornriure. l. A. SOlTibes.L- -'

- Opinió
- Manifest deIs Músics Valencians. Coordinadora

de músics i cantants en valencia.
- Opinió. Magdalena 2004, un canvi practico

luanjo Trilles.
- Una reedició necessillia. loan-Bta. Campos Cruañes.
- Costumari. EIs nost:res ramanc;;os de "Les

transformacions". Alvar Monferrer i Monfort.
- Uos altres pobles. L'Índia del sud: temples i flors

(1). loan-Bta. Campos Cruañes.
- Informació:

- Actes Oficials de la Federació Colles de Castelló.
Festes de la Magdalena 2004. Avanc;; de programació.

Any IX, número 25. Primavera 2004

r,;~:;;;'.~;:::~~:;:~~=~::;:.J::;:~;:l_- Sumari
• Editorial
-Informació: Classificació futbol sala. Sari Mañá.
- Opioió. Presentacions de Gaiates. Sari Mañá.
- Gent de la festa. Alex Navarro Canós. President

Gaita 2 "Fadrell". Un presidentjove i "tabaleter".
Lidón Barbera.

- Informació:
- Curs de Dolc;;aina i Tabal2004/200S.
- Nota d'agr:iiment de la Federació Colles de

Castelló al coHectiu, Canfons de TramúS, reno
vant la música de festa.

- Diputació de CasteUó. Columbretes. Una mirada
100 anys després de Salvator. Xavi del Señor.
Servei de Publicacions. Diputació de Castelló.
Castelló de la Plana, 2003.

- Notícies: VI Aplec de la federació Valenciana de
dolc;;ainers i tabaleters a Algemesí. luanjo Trilles.

- Notes de premsa: VI Aplec de la Federació
Valenciana de Dolc;;ainers i Tabaleters. Agencia
Europa Press, 28 de maig 2004.

- Notícies. Ja tenirn colla de trabucaires. Antoni
Aguila Fillol, Colla "Xaloc" .

- Uos altres pobles. Jema el Fna, cap al tard (assem
blea deIs morts). Joan-Bta. Campos Cruañes.

- Notes de viatge. Sant Jaume: el Carní, els carni
nants i la filIa de Bush (1). loan-Bta. Campos.

• Notícies. Xafardecolles. Notícies íntimes del
món de les Colles. luanjo Trilles.

- Informació:Nit de Sant Joan 2004:
- Bases del concurs de Coques de Sant Joan.
- Pragramació Nit de Sant Joan.
- Recomanacions per al dia 23 de juny, Festa de

la Nit de Sant Joan.

~~~~~~l~~ Asny VII!, número 23. Tardor 2003
\ l:nOl!A\ - urnarl

}k':§.~ - Editorial
'--:=.---- - Poesia. Quasi homenatge. Miquel Martí i PoI

~_._.§§ª (1993).

\~=-~=~ -:oJ~~~~~·~·i~bl~~t~~~M;g~~~t~~~~:i~~.
- Informació. Acta del Jurat del IV Premi de

Narrativa Breu "Josep Pascual Tirado". luanjo
Trilles.

- Notícies:
- A.1var Monferrer guanya el Bemat Capó, amb

l'obra Antologia del romancer valencia de
tradició oral. loan-Bta. Campos.

- Contracontes, de Pasqual Mas obté el VI Premi
Josep Pascual i Tirado. loan-Bta. Campos.

- Opinió. El futur de la festa a Castelló. Lidón
Barbera.

- Castelló en imatges. Arxiu l. Campos.
- Opinió. La veritable mort és desertar. Joan-Bta.

Campos i Cruañes
- Poesia. Un dia seré mOlt. Per a tots nosaltres.

L'estimada Marta. L'espai de mi. Miquel Martí
i Po!.

- Uns altres menjars. L'anec de Beijing. loan
Bta. Campos Cruañes.

- Uns altres pobles. Flocs d'lstanbul: la Ciutat.
loan Bta. Campos i Cruañes.

- Informació:
- IV Premi de Narrativa Breu "Josep Pascual i

Tirado". loan losep Trilles.
- Campionat de futbol sala. David i lesús López

López, Colla "Botifarra".
- Nit de Sant Joan 2003.

Any VIll, número 24. Hivern 2003
• Sumari
- Editorial
- Poesia. Cant de mi mateix (fragment). Walt

Whitman.
- Notícies.

- VI Trabada Veinal de Dolc;;aina i Tabal, 6é
Concurs per interprets novells "Ciutat de
Castelló". luanjo Trilles.

- Adria Nebot Sanahuja, president infantil de la
Gaiata 10 "El Toll": un infant boig per la do
lc;;aina. lordi Trilles.

- ID Festa dels PaHiers de la Basílica de la Mare
de Déu del Lledó. luanjo Trilles.

- La Federació de Colles prepara la reedició de
Al Voltant deIs Noms de les colles. loan-Bta.
Campos.

- Presentació de Xaranc;;aina. www.dol-i-tab.com
- Canc;;ons de tramúS. Renovant la música de

festa. Un prajecte en manca. luanjo Trilles.

-
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- Discreció. Pep Castellano.
- Diputació de CasteUó. Arquitectura Barroca en

Castellón. Yolanda Gil Saura. Servei de Publica
cions. Diputació de Castelló. Castelló de la Plana,
2004.

- Vicent Mar~a, un home del país. Jordi Querol.
- Pujar al cim per a seguir pujant. Joan-Bta.

Campos.
- Els mots rescatats. Vicent Usó.
- Han dit:

- Antoni Gascó
- Juan Mmia Calles
- Pasqual Mas
- Manel Gm-cia Grau
- Els teus m-nics
- Juanjo Tlilles i Font
- Albelt Garcia
- Cursa. Pasqual Mas

- Han segrestat l'entrenador. Vicent Pallm-es.
- Obituari pel germa perdut. Manel Garcia Grau.
- Tico. Pere Duch.
- Quatre ratlles sobre Mar~a i la seua obra.

Manel Alonso.
- A Vicent, amb un assaig de somriure. Daniel

Andrés.
- De Festa. Can~onsde tramús. Vicent Mar9a.

r;;:;:;.~::;:::~;l Any IX, número 27. Hivern 2004
- Sumari
- Editorial. A finals d'hivern.
-Informació. Classificació Copa Futbol Sala 2005.

Colla "Botifarra".
- In memoriam. Ens ha deixat Paco Vicent

"Quiquet de Castalia". Ximo Campos.
- Xafardecolles. Noticies íntimes del món de les

Colles. luanjo Trilles.
- Notícies. V Homenatge de Castelló a la Dol9aina

i el Tabal. Homenatge a Fernando del Rosalio.
- Opinió. Per places, calTers i calTerans: ID Bonull:

Entre la il·lustració i la reacció. Toni de Cuco
- Historia. El Lledó de la revolució del segle XIX.

Manuel Carceller.
- Uns altres pobles. Praga (1). Visehrad: la memoria

del temps. loan-Bta. Campos Cruañes.
- Notes de viatge. Viatge al final del rack: el

concert. loan-Bta. Campos.
- Opinió. Els interprets en valencia reivindiquen

cantar en la llengua del país. Música, mestre! M.
Garcia Grau.

- Informació:
- Comunicat de la Federació Colles de Castelló.

Torneig de Tennis Taula.
- Acte de lliurament del Sé Prerni de NalTativa

Breu "Josep Pascual i Tirado". Guanyador,
Vicent Pallm'es amb l'obra: Deries i miseries.

r;~::;;:.:~=~=~=~=~=J=~=l~ Any X, número 28. Primavera 2005
- Sumari
- Editorial. Ara fa deu anys.
-Informació. Carta a Jesús López Guillén. luanjo

Trilles Font.
- Entrevista. Juanjo Tlilles, coordinadors de

1'Escola Municipal de Dol9aina i Tabal de Castelló.
loan-Bta. Campos Cruañes.

- Opinió:
- Do19ainers i tabaleters a Castelló. loan losep

Trilles i Font.
- José María i Xamberga: del clit de la festa a la

memoria d'un poble. loan-Bta. Campos
Cruañes.

- Entrevista: Paco Vicedo Pérez, president de la
Federació Valenciana de Do19ainers i Tabaleters.
luanjo Trilles.

- Opinió:
- La vuitava de la dol9aina. loan losep Trilles

i Font.
- El treball en colla. Antoni de la Asunción Andrés.

- Informació:
- Creació de l'especialitat de la do19aina: Reial

Decret 2194/2004, de 25 de novembre. luan
Carlos R.

- Programa de la 1Trobada d'Escoles de dol9aina
i tabal a les comarques de Castelló.

- Pragramació Nit de Sant Joan 2005.
- Bases del concurs de Coques de Sant Joan.
- Coca de Sant Joan amb xalTupet de xocolata.

www.celiacscatalunya·9rg
- Recomanacions de segmetat per al dia 23 de juny.

r;::;;=======1 Any X, número 29. Tardor 2005
iJPLA~AMAJOR •-.. -.----.--- - Suman

~g~ª -Editorial. Tardor.r-:::: -Poesia. A les víctimes de la violencia... lohn
~"%@}¿ Donne.

~o{o~ - ~~~~~ - Opinió:
ª~. ~:~:~~ -"Que veinte años no es nada" (perdó, només

en són deu). Paco Magnieto.
- Ondara. VIIé Aplec de la Federació Valenciana

de Do19ainers i Tabaleters. José Manuel Milián
Meseguer.

- Notícies:
- VI Prerni de Nanativa "Josep Pascual Tirado".

Joan-Bta. Campos.
- Comen9ament del Curs 2005/06 de do19aina i

taba!. Joan-Bta. Campos.
- Vint-i-cinc anys de la colla "Polseguera". Joan

Bta. Campos.
- Xafardecolles. Notícies íntimes del món de les

Colles. luanjo Trilles.
- Entrevista. Fabio Jirnénez Carsi. Campaner

oficial de Castelló. luanjo Trilles.
- Uns altres pobles. Praga Cll). Passejant la ciutat.

loan-Bta. Campos i Cruañes.

s1
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- Notes de viatge. Principi de carta a Teresita (la
llibreria BabaluAye). loan-Bta. Campos Cruañes.

- Postals.
- Portes i portals (1)
- Portes i pmtals (11)

- Informació:
- Curs 200S/06 Escola Municipal de Dolc;aina i

Tabal de Castelló.
- Convocatoria Assemblea de Colles 29/09/0S.
- VI Prerni de NaI1'ativa Breu-200S "Josep Pascual

Tirado". Bases.

~~!!~~ Any X, número 30. Hivern 2005
I~ -Sumari

- Editorial. Deu anys, trenta números.
- Informació. Acta del Jurat de16é Prerni de Nana-

tiva Breu "Josep Pascual Tirado". luanjo Trilles.
- Entrevista. Vint-i-dues preguntes a l'escriptor

Albert Garcia, guanyador del Prerni Pascual i
Tirado 200S. loan-Bta. Campos Cruañes.

- Opinió:
- Colla "Polseguera": 2S anys de festa. Antoni

Aguila Fillol.
- Dolc;ainers i Tabaleters: diversificació de la

dolc;aina. Paco Magnieto i Martin.
- Deu anys de Plac;a Major. Una proposta inno

vadora. loan-Bta. Campos Cruañes.
- Entrevista. Manel Garcia Grau: compromís cívic

i reflexió poetica. loan Miquel Navarro.
- Notícies. VII Trobada Vemal de Dols;aina i Tabal,

8é Concurs per interprets novells "Ciutat de
Castelló". luanjo Trilles.

- Xafardecolles. Notícies íntimes del món de les
Colles. luanjo Trilles.

- Informació:
- 11 Torneig de Magdalena de Tennis de Taula

2006. La redaeei6.
- Projecte de Vocabulari Coller. Digueu la vostra!
La redacci6.

- Actes Oficials de la federació Colles de Castelló.
Festes de la Magdalena 2006.

- Convocatoria de prernis de l'Excm. Ajuntament
de Castelló "Ciutat de Castelló 2006": Ciencies
Experimentals i Tecnologia.; Poesia "Flor
Natural"; Nacional de Teatre "Castelló a
escena"; Literatura Infantil n·lustrada Tomba
tossals; i Nacional de Pintura.

Any XI, número 31. Primavera 2006
- Sumari
- Editorial. Crisi? Quina crisi?
- Informació. IX Jm'nades de Cultura Popular

"Jocs ijoguines tradicionals". Henri Bouché.
- Entrevista. Parlem amb Vicent Farnós de los

Santos. loan losep Trilles i Font.
- Notícies:

2Sé aniversali de la Colla de Dols;ainers i Taba-

leters de castelló. Quique Pérez.
- Taller de BaH de la Colla El Magre. Colla el

Magre.
- Convocatoria d' Assemblea de la federació.

lesús L6pez L6pez.
- La Colla Paspal'ÍS celebra el tradicional Concurs

de Guinyot. loan-Bta. Campos.
- Xafardecolles. Notícies íntimes del món de les

Colles. luanjo Trilles.
- Opinió. Temps per al canvi. loan-Bta. Campos

Cruañes.
- Etnografia. Xirimita, dols;aina o chirimia, són el

mateix. Antoni Aguila Fillol.
- Opinió. "Nous castellonencs" a les festes. lordi

Querol.
- Vocavulgari coller. As;o de les Colles. La lletra

"A". Antoni Aguila Fillol.
- Obituario Joan Medin Valls Poveda mal'Xa de

ronda al cel en la Festa de la Rosa. Chelo Pastor.
- Informació:

- Bases del concurs Coques de Sant Joan.
- Coca de Sant Joan. Fundació Sal'da FalTio1.
- Programació Nit de Sant Joan.
- Recomanacions per el dia 23 de juny.

- Sumari
- Manel. losep porear.
- Tot es possible. Vicent Usó.
- In memoriam d'una bona persona (i un bon

lletraferit). loan Pla.
- Cants espirituals de la nostra tradició. Manuel

Careeller.
- Elements per a un record. loan-Bta. Campos.
- El viatge de la vida de Manel Garcia Grau.

Franeese Mezquita Broeh.
• Una veu que viu aIIa on el vers habita. Manuel

Pitareh.
• Viatge amb Manel. loan Maria Camprodon i

Calveras.
- Mar endioso loan Torrent.
• Manel. Daniel Andrés.
- Abra.;ades compromeses. Pep Castellano.
- Un cor generós. Vicent Paliares.
- L'home que cultivava poetes. loan Andrés

Sorribes.
• Correspondencies. luanjo Trilles. Manel.
- La memoria. Albert Garcia.
- Biobibliografia. Perfil d'un poeta.

..
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COLLA "LOS PORRONES"
és un instrument per a beure vi i llimonada;
i un altre naix de "pOlTO" que es una bm:reja
de cannabis i tabac .Per aquesta raó el logotip
porta al seu fons un barral i una fulla de
cannabis envoltat del nom de la colla i de
la ciutat.

Aquí temu una foto de la celebració del
nostre lOé aniversmi del 2007

per a la setrnana de festes. Hi haura les vm'ietés alternatives, dinars,
sopm's, dia de les paelles ... Totes les propostes d'activitats que hi
vulgueu fer-nos anibar, seran ben rebudes. Aixo sí, afanyeu-vos, que
enguany Magdalena cau més prompte quemai! 1no oblideu que La
Traca enguany estara ubicada al carrer Alcalde Tarrega 79.

COLLA "LA TRACA"
Com cada any, el Centl'e Cultural

Valencia La Nau es convertira, en
m:ribar Magdalena, en la Colla La
Traca. 1, també com cada any, a estes
altures ja estem enllestint les activitats

La colla "los porrones" va naixer
l'any 1997 amb la unió de dos gmps
d'arnics amb ganes de divertir-se i
de col· laborar en les festes

;<...<••_"" fundacionals de la seua ciutat.
Sabíeu que el nom de "Los Porrones" ve del

plural d'una paraula castellana com es "porrón"
la qual té diversos significats; un d'ells, "barral",

-:;' - I1",1·:·W
( ,11, r '. '.ti
~, '90\\ '_____.'~ PROGRAMACIÓ. Tots els dies: sopar de pa i porta

. Dissabte 23 de febrer: Gran inauguració de La Traca. Campionat' de Pilota Valenciana al trinquet de CasteIló.
- Diumenge 24: A mitjanit, vmietés alternatives, amb LA - Dijous 28: 19:00 h [mal del 1Campionat de Pilota Valenciana

WESTINGHOUSE i PEPA WELLS. En acabant, musiqueta deIs al tlinquet de Castelló. 21:00 h sopm' de coques.
DJ's de La Traca.

- Divendres 29: 22:30 h, VIII edició del BLOC JOVE, amb

Tra~~~~~~~ ~~~~~~~' ~~L~~~~L1l;¡~f~~,S ~~i~~:: g: ~~ ~~~~~úsica en valencia, organitzat pel Bloc Jove. Al cm:rer de
16:00 h al trinquet de Castelló i a les 19:00 h al carrer del Papa
Luna, - Dissabte 1 de mar~: Sopm' de cIoenda, amb una "torra" de

- Dimarts 26: 19:00 h 1Campionat de Pilota Valenciana al xulles de La Traca
trinquet de CasteIló. • Diumenge 2 de mar~: Tot Castelló al Magdalena VítoI... 1

- Dimecres 27: Dia de les paeIles a La Traca, 19:00 h 1 fins l'any que ve...

COLLA "LA PANOLLA"
Des de 1994 participant en el Pregó

Per José María Moreno

Des del nostre ingrés en la Federació de
Colles, la COLLA LA PANOLLA sempre 1)a
pretes mantenir-se fidel a les nostres atTels. Es
per aquesta raó que la setmana de festes de la
Magdalena, no l' entenem tan soIs com un
període de gaudi, descans i alegria, sinó també
com un sentiment profund respecte allo que la
festa del nostre poble representa i significa. Per
aixo, es el nostre proposit reomplir de contingut
els bons moments i poder-los compmtir amb tothom, prova d'a90
són els diferents homenatges que hem anat portant a tenne els
dm:rers anys, uns homenatges dirigits a la mmjaleria i al món de
I' agricultura, perque Castelló més enlla de si era bo o roí, ha estat
durant molts segles un poble fonamentalment rural, de llauradors
i llauradores. Des de la llunyania, assurnint tot el que aixo implica,
acceptem de bon grat considerar-nos hereus i hereves d'aquells
temps on sovint i injustament, el fet de treballar i "menjm'" de la
terra no era digne de ser admirat.

Per aixo cada any hem presentat una alqueria,
un racó del nostre terme, sempre m:relat a les
nostres tradicions pairals més fidels. Aquestes
han estat des d'aleshores les nostres cm:rosses.

• ANY 1994 LA MARJALERIA.
Construü'em una alqueria que representava a
la marjaleria en general, most:rant tot tipus de
fruites, verdures i hortalisses com eren:
tomaques, taronges, enciams, rayes, cm'abasses,

cm'Xofes, faves, alls, cebes, cols...

• ANY 1995 L'ALQUERIA DE JUANITO COL.- Amb el seu
perrnís férem una replica de l'alqueria de Juan NavatTo, Juanito
Col. Repartírem tota mena de productes del campo

•ANY 1996L'ALQUERIADE ''ELPERRICO''.- Una alquelia
molt antiga ' que encm'a perdura actualment transformada en
restaurant, és I'alqueria de "El Pel:rico". Utilitzarem unes fotos per
fer-nos una idea de com era abans.
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PER QUE ES VA CREAR LA COMISSIÓ
DE VEHICLES ENGALANATS?

o ANY 1997 CULTIU DE L' ARROS.- Al Setembre les eres
de "El Pernco", Bausa, Quintana o Ribes, entre altres, prenien una
tonalitat groguenca com la tardor. En aquella zona de fangs i
d'anguiles, de granotes i samamcs. L'arras es va segar durant molts
anys i moltes collites van facilitar el manteniment de les farru1ies
llauradores; el cultiu de l'anos era dur i palticipava molta gent.
Despres de segar-se de les mates, les gal'bes eren "sonacades " i
així poder sepal1IT l' espiga de la mata. Posteriorment es traslladaven
en bal'ca de l'aiguamoll als canos per portm'-les a les trilladores,
on respiga era uillada i s'estenia aneu de l'era per assecar-se al
sol

o ANY 1998 EL CULTIU DEL PANÍs,- Al'escalfor de la llar,
les panolles eren desgranades els dies de malt oratge ¡S'originaven
uns bons moments per a establir tertúlies i jocs entre la jovenalla,
El panís solia plantal'-se a la vora de les sequies, damunt del
"xal'cullat" aquest, el formaven les brosses i el fang que restaven
despres de netejal' una séquia. Abanda de la seua finalitat alimentaria,
la utilitat que es feia del panís era també material. Així del fullatge
de les panolles es prodliien marfegues de pellerofa que s'empraven
de coixí per als CalTeters i les barmsques eren aprofitades per
encendre el foc de la llar,

o ANY 1999 EL CULTIU DEL CACAU.- Un deIs punys de
referencia en la paltida de la Bmnella era l'alqueria de Juanito de
Col. El cacau basicament era de consum farnilial' les cacaueres
eren alTancades de les "enu'anyes" de la tena, i sobre la rectitud
deIs cavallons, es deixaven secar al sol.

o ANY 2000 EL CULTIU DE LATARONGA- Li toca al'a el
torn a la fmita que en els nostres temps els llauradors més han
plantat en el terme de Castelló. En el moment que deixem la ciutat,
tot el que hi ha plantat són tarongers,

o ANY 2001 EL CULTIU DELS RAVES.- Qui no s'ha menjat
una amanida amb rayes, una hOltalissa de temporada, molt apreciada
i Íacil de cultivar ?

o ANY 2002 EL CULTIU DE L'ARROS.- Després de passats

Degut al increment de Vehicles Engalanats que circulen durant
les Festes de la Magdalena, la Junta de la Federació de Colles va
creure convenient constituir una Cornissió per a confeccionar una
norma interna que reglamente als mateixos, amb l'únic proposit
de que els Vehicles palticipants en les Festes Fundacionals de la
nostra ciutat, siguen engalanats amb elements simbolics fent
referencia a les nostres tradicions i cultura.

En data 14 de juny de 2007, l' Assemblea de la Federació
de Colles va aprovar el Reglament de Funcionament Intern de la
Comissió, sent aquesta composta per les següents persones:
Antonio Rodríguez (Colla Maneguetes), Juan Cal'los Suárez (Colla
La PTK), Jacinto Dornínguez (Colla BeniI'abe), Alberto Gallén
(Colla El Masclet), Tomas Alegre (Colla El Magre), Manuel
Mal'cO (Colla Cagan'os), Alejandro López (Colla AlTOS Caldos),
Ramón Merce (Colla La PTK), Eva Edo (Colla Xupla Xarcos), •
Iván Vicente (Colla Ves i Busca), José Salazar (Colla Vora Séquia)
i Tico de Juan Maltínez (Colla Els Boticaris).

uns anys pensarem que seria convenient mostral' una alu'a vegada
l'anos, pero en aquesta ocasió exposant les felTamentes i útils que
s'utilitzaven per a la sega, mosu'al'-ho en gal'bes, com esta quan
es sega.

o ANY 2003 EL CULTIU DE L'HIVERN LA COL FLOR.
Es va decidir que fora la col flor que és una hOltalissa que s'ha
cultivat amb prou assidui'tat en les nostres marjals

o ANY 2004 EL CULTIU DE LES VERDURES.- Els enciams,
les bledes, els cal'ds, les cal'Xofes, són hOltalisses que es cultiven
molt sovint. Tothom que té un tros de tena per a poder plantal'-ne,
es cultiva per menjar a casa.

o ANY 2005 EL CULTIU DE LES MANOARINES.- Pensant
en les dificultats que els nosu'es llauradors tenien per a vendre les
mandarines i amb la col·laboració de la Cooperativa C.AS.! 3
decidírem que es mereixien el nostre suporto

o ANY 2006 EL CULTIU DELS MONIATOS I
CARABASSES.- Pensarem que mereixien ser representades unes
hortalisses que d'antany van ser el sostén de moltes famílies
llauradores i fins i tot quan la fam ere molta, estem parlant de les
cal'abasses i els moniatos. No fa massa temps enCal'a anaven les
dones amb llandes de carabassa i de moniatos a pOltar-los als forns
del bani per ton'ar-los,

o ANY 2007 PARTIDA DE LA BRUNELLA- Decidírem
mostral' una partida del terme de Castelló. La Brunella fou la
primera doncs teníem una afecció palticulal', es trobava l'alqueria
del nosu'e company Juanito de Col, una de les pmtides més antigues,
ens assessorarem amb un gran marjaler com és Toni Porcar.

o ANY 2008 ALQUERIA DELBROSSERO.- Aquesta alquelia
es traba a I'horta de Castelló, a la partida de Censal, més
concretament per a poder-la localitzar diríem que esta entre el
carní de Fadrell , el carní vell de Ribesalbes, el Caminas, i l' antiga
trajectoria de la sequia Major. Aquesta alqueria data de temps
ancestrals.

Comissió Vehicles Engalanats
Federació Calles de Castelló

Després d'algunes reunions, es va confeccionm' el Reglament
de Vehicles Engalanats el qual va ser aprovat en l'Assemblea del
dia 21 de setembre de 2007, que es u'oba penjat en la pagina web
de la Federació, perque pugueu consultal'-lo.

Des d'aquesta Cornissió, volem informm'-vos que anem a seguir
u'eballant per a tots vosaltres, per que amb els vehicles engalanats
contribulu en real9al' i donar esplendor a les nosu'es festes, jugant
un papel' fonamental en tot el que envolta a la mateixa.

b .
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IV TORNEIG MAGDALENA
TENNIS TAULA 2008

ORGANITZADORS.
COLLA CAGARROS - JUNTA DE FESTES

FEDERACIÓ DE COLLES - CLUB TENNIS TAULA CASTELLÓ

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

INSCRIPCIONS

- Podran participar tates les persones relacionades amb el
món de la festa (calles, gaiates, festes de carrer, oo.).

- La inscripció sera de 5 euros per participant.

- Fins el 8 de Febrer.

- Cau de la colla Cagarros o telefon 670 340 998.

PARTIDES

- Les previes es jugaran el dia 10 de Febrer al pavelló
Ciutat de Castelló pe! matí.

- La final es jugara el dissabte dia 16 de febrer al Pavelló
de Rafalafena.

TROFEUS

- Els trofeus seran lliurats durant les festes de la Magdalena,
en el Sopar de Calles, el dilluns 25 de febrero

- Hi hauran tres trofeus pels guanyadors.

- Tots e!s participants rebran medalles per la seua participació.

REGLESDEJOC

- Es jugara segons les regles de la Reial Federació Espanyola
de Tennis Taula.

- Depenent deIs participants, les partides es jugaran per
grups o individualment.

- Les partides seran al millar de 5 jocs i cada joc sera al
millar de 11 punts. Tots els participants deuran portar les
seues paletes.

XIX CAMPIONAT
MUNDIAL DE BOLI

Del 9 de febrer al 2 de mar~

FINAL: Andana Passeig de Ribalta.
2 de mar9 a les 10 hores

ORGANITZA:
- CONLLOGA MATAPOLL I FEDERACIÓ
- COLLES DE CASTELLÓ

PREMIS:
Ir Trofeu: PROMOCIONES MAGALIBEL
20 Trofeu: JUNTA DE FESTES DE CASTELLÓ
3r Trofeu: PATRONAT MUNICIPAL

D'ESPORTS
4t Trofeu: FEDERACIÓ COLLES DE

CASTELLÓ
Trofeus: CONLLOGA MATAPOLL

DIES DE JOC: Del 9 de febrer al2 de mar9.

SORTEIG D'ELIMINATORIES: S'efectuara
després del tancament de les inscripcions en el
Saló d' Actes del Centre Municipal de Cultura

INSCRIPCIONS fins al 8 de febrer 20:00 h. en:
CENTRE MUNICPAL DE LA CULTURA
(Oficina Junta de Festes) i al Te!. 615088018
(Pepe Sales)
* L'organització del campionat es reserva el dret de modificar
el programa si es considerés oportú.

"ACTES OFICIALS FEDERACIO
COLLESDECASTELLÓ

Festes de la Magdalena 2008:

- Divendres 22 de febrer, a pmtir de les 22:00 h MUNTATGE DE CADAFALS
als em:rers Sant Roe i Sanahuja.
- Dissabte 23 de febrer, partieipaeió de les nost:res coIles i l'Escola de Dol~aina

i Tabal de CasteIló al PREGÓ.
- Diumenge 24 de febrer, farem LA ROMERIA DE LES CANYES i LA TORNA.
- Diumenge 24 de febrer (nit), tots a animar a la Desfilada de Gaiates als Cadafals.
- Dilluns 25 de febrer, els nostres cmTOS engalanats desfilaran pels call'ers de
CasteIló i l'Escola Municipal de Dol~aina i Tabal obtira el PREGÓ INFANTIL.
- Dilluns 25 de febrer, a pmtir de les 16:00 h PUJADAALFADRÍ, organitza la
Colla "Pixaví".
- DiIluns 25 de febrer, a les 21:00 h en la Pergola SOPAR DE COLLES.
Lliurament deis trofeus del Tennis Taula i del Futbol Sala.
- Dimarts 26 de febrer, la Colla del Rei Barbut organitza el CONCURS DE
PAELLES .INTER-COLLES.
- Dimecres 27 de febrer, a les 20:00 h a la pla~a Major, primer -a pmtir de les
19:00 h- cercavila des de MmiaAgustina, VIII HOMENATGE DE LA DOL<;:AINA
I EL TABALA CASTELLÓ, enguany rebra l'homenatge Vicent Castillo Nebot.
- Dimecres 27 de febrer, a la pla~a Major a les 23:00 h, VI MOSTRA DE
MúSICA TRADICIONAL, concert a canec del grup AUCA.
- Divendres 29 de febrer, pel matí, I Visita del vehicles engalanats de la Federació
CoIles de CasteIló als Sectors Gaiaters.
- Dissabte 1 de mar~, a partir de les 16:00 h des de la pla9a Major, OFRENAA
LA MARE DE DÉU DEL LLEDÓ.
- Diumenge 2 de mar~, a pmtir de les 10:00 h al Parc de Ribalta [mal del XIX
CAt\1PIONAT MUNDIAL DE BOL!, organitzat per la ConIloga Matapoll.
- Diumenge 2 de mar~, participació al MAGDALENA VÍTOL.

Nota: Per qualsevol qüestió no dubteu en cridm'-nos o consulteu la nostra pagina web
http://federaciodecolles.com

------__J
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CENTENARIDEL

PROGRAMAC' Ó
DIMECRES 13 DE FEBRER
12:00 h. Biografía de Uuís Sales Boli (1908-1981)

Presentació a carrec d' Antoni Gaseó Sidro
Cronista Oficial de la Ciutat i autor delllibre
Saló de Plens Ajuntament de Castelló.

13:30 h. Placa commemorativa al carrer de Sant
RocFa9ana del C. P. "Bisbe Climent".

19:30 h. Inauguració Exposició Centenari del naixement
de Lluís Sales Boli, 1908-2008. (Oberta del 13
de febrer a l' 1 de mar9) Llotja del Gmem,
Seu de la Ciutat, un.
Vi d'honor

DILLUNS 18 DE FEBRER
19:30 h. Conferencia a carrec de Vieent Ptareh i

Almela, El món excursionista i les Normes

Patroninen

del 32 al Castelló de Sales Boli,Llotja del
Canem, Seu de la Ciutat, un

DIMECRES 20 DE FEBRER
19:30 h. Conferencia a carrec d'Enrique Segarra i

Segarra Uuís Sales Boli i el Pregó. Llotja
del Canem, Seu de la Ciutat, un

DIJOUS 21 DE FEBRER
19:00 h. Concert extraordinari Banda Mun~cipal de

Castelló. Dirigida per Franeese Signes i
Castelló. Concert homenatge a Sales Boli
Pla9a Major

Organitza:
FEDERACIÓ COLLES DE CASTELLÓ

Informació telefon 656 342752
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Federació • 00 ~ VALENCIANA
AJuntament de PORTCASTELLó Cal/es de FUNDACIÓ MUNICIPAL DE FESTES .c: u l r u I'I,A. l Llotja del Canem UNIVERSrTAT

Castell6 de la Plana Castel/ó JUNTA DE FESTES DE CASTELLÓ seu de la ciutat JAUME'I
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