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EDITORIAL

Tothom parla de la sostenibilitat: ciutats sosteni

bies, desenvolupament sostenible. Pins i tot els

polítics que sempre solen ficar cullerada, en

parlen. 1 és que la paraula dóna per a molt, perque ben

incorporada a un discurs, s' esdevé una troballa dialecti

ca que no compromet a quasi res a curt termini i que

permet exposar un dissertació de previsibles bones

intencions.

Diuen els entesos que la sostenibilitat consisteix a "

fruir d'un nivell de qualitat de. vida que no pose en difi

cultats les generacions futures". D' altres, més crítics,

en diuen que la parauleta no és sinó la solució dialectica

miraculosa als problemes ambientals del futuro Un con

cepte que al capdavall esta en continua construcció i

discussió pero que de moment sembla que té efectes

gramaticals curatius-tothom l'usa i abusa d'ell.

Tornem, pero a la paraula de moda: ciutat sostenible,

com ara la nostra, amb un transit furibund, i tot el que

aixo significa: l'augment imparable de la contaminació

ambiental, l'efecte hivernacle, ara que som al bell mig

de l'hivern. El fumo

Els urbanistes haurien de repensar-se de dalt a baix

el problema del transit, ni que fóra per fer una ciutat

més sostenible. La política d'anar foradant el subsol per

a crear més parkings és el pa d'avui, pero la fam del

dema. La gent pensa que té resolt l'aparcament i es tras

liada en cotxe al centre, i no pensa en accedir-hi d'una

altra manera més comoda, rapida, saludable i gens con

taminant: la passejada. 1 és que ja ningú no passeja els

carrers, ni a Castelló. Una ciutat encara cardiosaludable,

sostenible, un espai huma on sobrevivim, que ha de

garantir les necessitats de l' esdevenidor.
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DITES 1 REFRANYS

Fer més mal que un sae de eucs al rebost.

(Ho diuen a Atzeneta. L'Alcalatén)

A l'Aseenció,

cireretes a muntó;

a la Plana sí,

pero a Morella no.

Entre Ares i Benassal

tot és roca i earrasear

i el perill és sempre igual

Amb el suport de la

~GENERALlTAT VALENCIANA
~ CON5ELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIENCIA

LA COSA

S
om a la mitjanit d'un dijous ventós del mes de

febrer i una xica de llavis molsuts, i amb uns

pits de porcellana -excesius-, conta a la tele-

visió que s'ho ha fet no sé quantes vegades amb un

conegut torer-semental-intelectual, natural de la tran

quila vila d'Ubrique; una altra actriu -ací tothom

n'és una actriu que busca la seua primera pel'lícula

ha tingut una agarrada amb la seua parella a causa de

la mala olor deIs peus, raó per la qual ha hagut de tren

cat palletes. Tot fa pensar que el cas acabara al Jutjat.

Avui, pero s'espera amb forya expectació l'actuació

d'una estrella' rutilant de les revistes de la cosa: una

matahari del sud i alhora mare abnegada de torero

famós, que ha de explicar -tot siga a canvi de 10 o 12

milions de pessetes- les raons i les desraons de la

seua dalTera ruptura sentimental.

Pero, enmig d'aquesta confusió de personatges, hi

ha una filera de periodistes -sense títol i sense ver

gonyes- que a preu fet, increpen tothora els convidats

al programa, fins que els hi treuen la fel i els dimonis

de la cam. L'espectacle resulta esferei'dor, dantesco

Aquest programa és, sens dubte, l'abocador eroti

co-sentimental més prestigiós de la televisió valencia

na i ja ha assolit un exit d'audiencia que bat records.

Fins i tot els responsables de la cosa asseguren que el

programa n'és l'estendard de la televisió valenciana; la

televisió que paguem i dolem els valencians.

Aquests tipus d'espectacles, impúdics i escatolo

gics estan cada vegada més en alya. Fins i tot els

sociolegs se'n ocupen. A la llar, la gent escolta les

miseries humanes, alTecerada al caliu del sofa. 1 se'n

riu, i plora, o tremola. En apagar l'aparell, tothom en

surt d'un somni vaporós i eteri, una mica confús.És la

cosa.

Joan Bta. Campos i Cruañes
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Cronica de les Festes: la meua Magdalena del 2000

Desfilada de I'Escola de Dol~ailla i Tabal de la FCC al Pregó 2000

Tinc ciar que uns dies abans de les Festes de
la Magdalena, quan anava a pels IIibrets de
la meua Colla, i quan parlant amb el bo de
Sergi Ji digué que estava ja ben fart de la

Magdalena, d'enrotllar pregons de Babel i
participar en actes oficials, ell amb I'humor

que el caracteritza, em contesta: Si et can
malamellt la magdalena, menja croissants.

Les darreres festes de la Magdalena
d'aquest miHenni comenl;aven com les

d'anys arrere, pero des de la meua tasca dins
de la Federació, per mi, anava a tenir una

aUra dimensió.

Les Galanies a les Regines
Una bona jugada em féu Tico, el nostre president, ja que

en el sopar de representants que férem en el restaurant
Rostits, ens va convencer per acompanyar-los a ell i a la seua
dona Maria José, en la Galania a la Regina, Begoña Fabra
Betoret. Ja que quan em féu signar un taló per pagar les flors,
al preguntar-li qui les portaria, em contesta, que tots dos ple
gats, i que havíem d'anar amb vestimenta de festa, és a dir,
les nostres dones de gala i nosaltres amb faixa i xupetí.

Tinc ben clar que fou tota una
experiencia i, a més a més, forma
rem part de tot el muntatge de gala
xies que es va organitzar.

Pero pel que ens toca de la
Galania a la Regina Infantil, Sonia
Bernat Pascual, he de dir que des
de la mateixa Federació no fórem
capavos de trabar ni una sola pare
lla de xiquets per acompanyar les
flors, una parella de xiquets de la
Colla "El mitget", es a dir, la meua
neboda Teresa i el meu fill Jordi,
foren els protagonistes d' aquest
muntatge de la Ventafocs, tot i que
ens ho passarem molt bé, he de dir
que no estava en el guió.

Muntatge de Cadafals
Un any més, el col·lectiu de

Foto: Jualljo Trilles gent de la Festa que formem part

de la Federació de Col1es de Castelló ens vam sentir menys
preats, aspecte aquest que férem saber al senyor alcalde de la
Ciutat i als mitjans de comunicació, ja que una vegada més, a
l'hora de muntar els nostres cadafals, el carrer de Sanahuja
no estava tallat a la circulació i, a més a més, hi havia cotxes
estacionats a les dues voreres del carrer.

Tenim ben clar que aquests esdeveniments són del tot
habituals amb les Magdalenes de la Federació, pero just
aquest divendres 24 de marv, quan Tico passa cap a les 20 h i
comunica la circumstancia del carrer a la Junta de Festes, i
sabent de bona ma que aquesta avisa la Policia Local, fins
tocades les 24 h no aparegué cap grua per retirar els cotxes.
Fou una mala passada, ja que la jovenalla de les nostres
colles, és a dir, els més menuts, per poder muntar el seu
cadafal, per participar amb els grans, se'ls hi féu molt d'hora,
ja que tothom perd dues hores tontament.

Pregó
A banda de totes les colles de dolvainers i tabaleters i la

mateixa Escola Municipal de Dolvaina i Tabal de Castel1ó,
que com de costum donem el so oportú a la nostra Festa, ja
que sense una dolvaina i un tabal poca festa podem fer. Un
any més, gracies a l'esforv de la gent de la Col1a "La pano
lla", també la nostra Federació participa amb una carrossa
anomenada La Barraca del Pinello, típica del nostre enyorat
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Carrossa costumista de la Colla la Panolla, al Pregó 2000.

Serrallo del Grau de Castelló.
Repartírem un senzill tríptic subvencionat per la Caixa

Rural, amb una interessant explicació de Joan Miquel
Navarro Miralles de la Colla "La panolla". També repartírem
cacaus, taronges, rabens, encisams, caramels, ....

Carros engalanats
La Conlloga "Xavaloies" ha organitzat un any més la

mostra de Carros engalanats, que pujaran a la Magdalena i
cuinaren, com de costum, les
seues paelles i al vespre encapva
laren la Torna.

La Torna de la Romería
Un elevat percentatge de

colles féu la Torna, organitzada,
com tots els anys, per la gent de la
Colla "El pixaví" que li dona el to
just i necessari arrelat a la nostra
gent, tot i que el canvi d'hora de
la nit anterior retarda forva tots
els esdeveniments per seguir amb
la tradició d'entrar a la Ciutat
quan la nit ja és caiguda.

La gent de la Colla "Pastoret"
IIUlren les seues gaiates indivi
duals fins arribar a Santa Maria i
complir amb el dret pairal.

Desfilada de Gaiates
Feia anys que el coHectiu de

Colles no veia sencer aquesta
Desfilada, ja que sempre es feia inter
minable. Enguany, organitzat per la
Federació Gestora de Gaiates i
encapvalada per Pepe Fernández hem
gaudit d'una magnífica organització,
en poc més d'una hora varem poder
veure'l i així escoltar totes les
Madrines allo que els nostres dolvai
ners i tabaleters els hi cantaven:
"...... guapa, guapa i guapa" Des de la
Federació els hi vam donar el nostre
agralment a la Gestora.

Fregó Infantil
Tornen a bufar mal s vents, la

carrossa de la Federació havia estat
assaltada per una Escola de Castelló,

que trenca fins i tot el cadenat de la Barraca on hi havia eines
antigues de gran valor. Sembla que no comptaven amb la
nostra participació.

Per fi amb bones intencions i amb ganes de participar, la
nostra carrossa pogué donar dues voltes al recorregut del
Pregó.

A banda de tots aquest fets al Pregó, també participaren
obrint camí tots els nos tres carros engalanats, donant
constancia, que la nostra realitat, la realitat de la gent de les

L'autor del reportatge i familia a la Galania de la Regina Infantil
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Condecoració al regidor-delegat de Festes, durant el Coneurs de paelles

Logo de la Colla El Fadrí

Foto: Juanjo Trilles

Actes de colles
Gairebé totes les Colles han omplit un gran espai de les

nostres festes, hem ofert espectacles per a tothom, tots ens ho
hem passat d'allo més bé, sinó que ens ho conten els de la

Concurs de paelles intercolles
Organitzat com de costum per la Colla "del Rei Barbut" i

on vam participar moltes colles. Torna a guanyar un any més
la Colla "El boticaris", quedant en segon lloc la meua
Colla- "El mitget"- i en tercer lloc la Colla "Carril i via
ampla". Fou un acte molt participatiu.

Pero, per damunt de tot la festa va continuar, vingueren
les maximes autoritats encap~alades pel senyor alcalde, en
José Luis Gimeno, i el regidor delegat de Festes Ximo Torres
amb membres de la seua corporació, i la maxima representa
ció de la nostra Festa amb la regina Begoña Fabra Betoret, i
la Junta de Festes encap~alada pel seu president Raül
Pascual.

Tothom gaudí d'un senzill sopar de pa i porta, pero for~a

compartit per la gent del nostre col·lectiu. Lliurarem els tro
feus del Campionat de Futbol Sala cedit per CEINCA, el pri
mer classificat fou la Colla "Xamarrusquers" i tot seguit
comen~a el ball amenitzat per l'Orquestra Nova Simfonia.

Tabaleters", "el Soroll", "Cebollí", "Matapoli", "EIs
Mestrets", "D.!.T.", "Escola Municipal de Dolf!:aina i
Tabal",... Tots estem de dol, ja que hem perdut un gran
amic. Tan sois el consol que fara colla amb Illescas i
Xamberga dona un poc d'esperanf!:a perque al cel també
la dolf!:aina i el tabal són protagonistes."

Castelló, 28 de marf!: de 2000

A Karik
"Si en la Galania a la Reina Begoña Aldebara volia la

lIum de Castelló, el cel ahir dilluns després de la
Cavalcada deis més menuts,
mentre guarnia sa filla de
Castellonera per la
Gaiata, va guanyar un
DOL<;AINER.

Vicent Barbera
"Karik", sí, el perruquer
del barri, ens ha deixat
en la setmana gran de fes
tes. EIs seus companys de
la Colla "EL F ADRÍ"

estan de dol. Pero no sois la
seua colla, sinó la DOL<;AI

NA a Castelló, els amics de
"Xaloc", "Dolf!:ainers

Sopar de Colles
La vesprada estigué, com tots els anys, molt

animada per la gent de la Colla "El pixaví", que
ens motiva a pujar al nostre benvolgut Fadrí, acte
aquest que s'ha convertit en pe~a important al
Programa Oficial.

Tot i que enguany el Sopar de Colles ha canviat
de dia per no coincidir amb un acte de Xarxa
Teatre i traslladar-lo al dilluns, després de l'Encesa
de les Gaiates, crec sincerament que fou un encert,
ja que així com altres anys, que ho feiem en dimarts, el
mateix dia que al migdia cuinarem les paelles al Ribalta i que
soIs ens faltava fer nit. El dimarts de festes resultava un dia
molt pesat.

Doncs bé, aquest canvi va estar encertat i va participar
molt gent en el sopar de pa i porta amb ganes de passar-ho
bé.

Pero l'acte no va comen~ar amb bon peu, ja que la gent
de la Colla "El Fadrí" estava de dol, aquesta mateixa vespra
da, un deIs seus membres, el bo d'en Karik, sí, el perruquer,
ens va deixar a causa d'un infart.

Des de l'Escola Municipal de Dol~aina i Tabal, férem
arribar als mitjans de comunicacions aquest escrit:

Colles, va més enlla de passar-ho ben bé, sinó el
donar caliu i color a tots els esdeveniments festius.
Després els més menuts de la nostra Escola
Municipal de Dol~aina i Tabal donava el punt de
partida un any més a la il-1usió deIs més menuts de
la nostra Festa.
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Paella final de Festes. Colla El Mitjet

colla "Pasparís" amb Saüc, tot i que semblava que la gent
estava cansada. O als de la Colla "El pixaví" amb la seua lli
breta d'estalvis BANCPIXAví Caixa d'Estalvis de la Vila,
el Raval i el Can:er Ample, tan peculiar i original.

I així amb un grapat d'activitats muntades des de dins de
la colla amb una forta implicació en la Festa de tots i per a
tots, amb les col·laboracions amb les Gaiates, com és el cas
de la Colla "El mitget" amb la Gaiata 19 "La Cultural", amb
qui hem guanyat el Ir Premi de l'ús del valencia lliurat per
la Generalitat Valenciana.

Volem desmitificar eixe "bolo" de les colles-negoci, ja
que les nostres colles federades, a banda de sofrir forts 110
guers, fan festa per ells i per compartir amb tothom que
vulga participar, i donen una altra dimensió a la Festa de
Castelló.

XI Campionat mundial de boli
Amb 1'esfor~ de la Colla "Xaloc" i la col·laboració de

Paco i Xapa de Matapoll i el nostre president Tico, aquest
XI campionat ha estat un esdeveniment amb molta participa
ció. La final la jugaren "Bufanúvols 1" i "La figa", guanya la
Colla "La figa".

Ofrena a la Mare de Déu del Lledó
En aquest acte hem participat totes les colles amb els

Foto: Juanjo Trilles

nostres rams de flors per fer-li arribar a la nostra Lledonera
la nostra aportació, senzilla pero sincera deIs seus fills.

Encara que vam estar gairebé més de dues hores, amb
xiquets menuts, el nostre esfor~ ha valgut la pena, pero reco
manem una millor organització per l'any que ve.

Magdalena Vítol
Poques Colles participaren, pero després de la falta de

tacte, sembla que l'any vinent encara seran menys les Colles
que hi participaran. Caldra estudiar la nostra participació en
aquest acte final de festes, ja que, si sabem aportar el nostre
granet d'arros a la festa, la festa també ens ha de correspon
dre i, com no?, deixar-hi entrar les poques Colles que parti
cipen a la pla~a Major per veure en directe el Magdalena
Vítol.

Colla "El mitget"
No vull acabar sense parlar de la meua Colla. Nosaltres

fem el nostre llibret, un per matrimoni, no tenim cau, anem i
vivim la festa al calTer, fem els aperitius en cafeteries concer
tades, sopem en restaurants, així fem córrer la pela. Participem
en tots els actes de la Federació i acabem la festa amb una
monumental paella que fem a l'alqueria de Miquel i Maria.

Juanjo Trilles Font
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NOTES DE LA SOCIETAT DE FADRELL (i, 11)
El govern i la distribució de les aigües

-

E
l sistema de reg actual ja esta datat al període
cristia inicial de la Reconquesta. En efecte, als
temps deIs primitius pobladors, tant les sequies

com els camins estaven organitzats de manera lineal i
transversal en quadrícules i en direcció cap a la mar.
Aquesta configuració deIs camins rebia el nom de "qua
drelles". I , pel que fa a la distribució de 1'aigua de reg,
cal dir que les terres de Fadrell estan situades, des d'ales
hores en9a, entre dos sequies: la sequia Major i la
d' Almalafa.

La vila de Castelló, juntament amb les viles
d' Almassora, Vila-real i Borriana, gaudeixen d'antic de
l'aprofitament comú de les aigües del riu Millars. Aquest
privilegi prové de l'epoca de Jaume I, privilegi que va
ser ratificat amb posterioritat per l' infant Pere, el 13
d'abril de 1346.

Més endavant, el 26 de gener de 1494 s'estableix
l'ordenan9a que atorgava a l'Encomanda de Fadrell el
dret a regar les marjals. El reg, es feia mitjan9ant la fila
anomenada "rocha", segons concessió de la vila de
Castelló atorgada d'una part pels vetns i d'altra pels pro
pietaris del molí de Casalduch, també
conegut aleshores com a molí
d' Almassora.

Cada any, s'elegia d'entre els terrati
nents de la zona a tres d'ells, els quals
gaudien de la possessió durant un any
d'uns instruments o distintius. Es tracta
va de tres palets, la part superior deIs
quals duia una marca de 1'Encomanda.

Per a poder regar, hi havia d' estar
en possessió d'un deIs tres palets, els
quals eren lliurats pel sequier de
Fadrell. Aquell que tenia el palet, pos
seta el dret de reg i, una vegada finalit
zat, els palets eren retornats al sequier.
L' incompliment d' aquesta normativa
era sancionada amb el pagament de dos
sous diaris, fins el dia de la devolució
del pal.

Les Ordenances de 1'horta de Castelló, daten de 1'any
1785. No obstant aixo, la comunitat de regants de
1'Encomanda de Fadrell esta datada d'una epoca anterior
i s'hi governava per les seues propies ordenances, tal
com s'ha esmentat suara.

Pel que fa a aquestes Ordenances, cal esmentar que
aquells usuaris que trencaven els caixers, els marges i les
voreres de la sequia Major o qualsevol altra sequia o fila,
eren sancionats amb el pagament d'una lliura valenciana,
a més hi havien de reparar la destrossa feta. La perdua
d'aigua a causa del seu malbaratament o soreig, era cas
tigada amb una multa de deu sous.

No sera fins a mitjans del segle XIX, quan els regi
dors de Fadrell sol·liciten una major autonomia de
govern. En efecte, el 27 de desembre de 1858, el procu
rador de la Junta de Fadrell, Sr. Francisco Vallés Ruiz,
va dirigir un escrit al Dr. Gal. d'Obres Públiques,
Comer9 i Mines amb la demanda d'unes ordenances
especials per al territori de Fadrell, fora de la jurisdicció
municipalitat de Castelló.

Miguel Gómez i Barbera

L'ermita de Sant Jaume de Fadrell, a principis de segle XX
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Historia grafica
de Lledó Vicente Traver Martí

Basilio Trilles Torrent

Textos de J. Basilio Trilles Torren
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...
ENRIC VALOR: HA MORT UN GRAN VALENCIA

bn

La mort sempre et sorpren i et deixa glac;at, per més

que 1'estat físic d'una persona i la seua edat avanc;ada et

fac;a témer que pot OCÓlTer en qualsevol momento 1 així

ha estat; quan una fatídica telefonada m'ha informat de

la seua mort, el seu rostre bondadós, la fermesa de les

seues paraules dalTere d'una veu apagada, el seu cos

debil resistint a petició d'una ment ben lúcida, m'han

vingut de seguida a la memoria. El senyor Enric Valor

ha mort, i amb ell potser el daner representant d'una

epoca. Perque Valor era, primer que tot, un senyor.

Aquest és un grau que no el dona ni la cultura, ni la

riquesa ni la fama; senyor, en l'accepció que li done ara

a aquesta paraula, s'és o no s'és; i el senyor Valor ho

era, i tant que ho era.

La presencia d'Enric Valor en tots els actes on era

requerida la seua veu per a defensar la llengua deIs

valencians, la cultura deIs valencians, la nació deIs

valencians, ha estat sempre fidel i constant, en totes les

etapes de la seua llarga vida, que han coincidit amb totes

les etapes del valencianisme, des de les il·lusions deIs

anys 30, la desfeta deIs 40, la travessa del desert deIs 50,

1'optimisme deIs 60, les esperances deIs 70, els desen

ganys deIs 80 i la renovació deIs 90. 1, sempre, el senyor

Valor ha estat en primera línia. Fins ara mateix, fins

aquests daners anys, quan va acceptar la presidencia

d'honor del Bloc Jaume 1, la qual cosa li va costar mar

ginacions i rebuig per part d' aquells que no van saber

comprendre la grandesa del seu gest, quan es va llanc;ar

de pIe a l'arena, per a defensar, com havia fet tantes

vegades, allo en que creia: el seu país i la seua llengua.

El senyor Valor ja no podra ser candidat al premi

Nobel, com tants ajuntaments i institucions del país

havien reclamat. Ara, el seu nom sera homenatjat, espe

rem, per tots els qui valorem la seua irnmensa tasca de

gramatic, d' escriptor, de rondallista, pero sobretot de

valencia que exercia com a tal, de valencia amant de la

seua tena. Dir que 1'exemple d'Enric Valor ens estimu

lara a continuar treballant per un País Valencia més lliu

re i per una llengua catalana plenament normalitzada

pot semblar un topic; pero en les mans i els cervells

deIs milers de joves que aplaudien amb estima les seus

intervencions, la seua veu debil pero armada de fermesa

en llanc;ar al vent veritats com a punys, no sera en

absolut cap topic, sinó una irnmensa i sentida realitat.

Jordi Querol

-
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FESTESPOPULARSIVALENCIANES
Amb aquest eslogan i uns altres de similar contin

gut va anar prenent forma, al llarg deIs anys setanta,

l'exigencia d'un canvi fester que apropara la

Magdalena a la realitat lingüística, de renovació

política i social que s' anava imposant en el carrer.

Recordem que es tracta dels anys de transició entre

el franquisme i la democracia plenament consolida

da, anys en que el protagonisme i l'exigencia d'acti

tuds més obertes i progressistes havien calat ja en la

majaria de la població. Pero en canvi les festes de la

Magdalena seguien encorsetades en estructures ja

caduques, de manera que mai com en els citats anys

va ser tan gran l'abisme que separava la "festa ofi

cial" de la realitat quotidiana.

Davant aquesta distancia s'obrien diverses possi

bilitats als elements més joves i progressistes.

S'havia intentat en els anys anteriors la "renovació

des de dins", pero amb escas resultat pel que fa als

organs directius de la festa. Una altra alternativa

possible era "l' escapisme", la desvinculació total

amb la Magdalena, que en moltes ocasions revestia

inclús la forma de "fugida física" de la ciutat, aprofi

tant els dies no laborables. Era un fenomen particu

larment perillós que, per sort, no va anibar a quallar

en la nostra ciutat al nivell de Valencia, on encara

avui es ressenten les falles d'aquesta desvinculació.

Pero calia també la possibilitat de realitzar unes

"festes alternatives", en la mesura de les possibilitats

d' organització de cada grupo 1 en aquesta resposta

alternativa es troba la base del moviment de colles,

que tant de protagonisme van aconseguir després en

els anys vuitanta i noranta.

Les colles van comen~ar a apareixer durant

aquesta decada en diferents poblacions de la Plana

(Vila-real, Borriana, Almassora), bé partint des de

zero o bé recollint i fent seues tradicions d' agrupa

cions anteriors. Quan el moviment es va estendre

cap al Grau, amb notable for~a, en les festes de Sant

Pere, el referent per a Castelló va ser clau.

fira festes de la

Magdalena
J. 2000

-
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Les primeres colles es van caracteritzar per donar

l'esquena per complet a la festa oficial, exceptuant

només els actes d'autentic costumisme, i principal

ment la romeria a la Magdalena, els castells de focs i

algunes actuacions musicals molt concretes. Tota la

resta del temps era consumit "de portes endins" en

un local o casal que representava tota una innovació

en les festes de la ciutat, amb el precedent deIs caus

del sectors gaiters, on la festa girava al voltant de la

música i el consum de begudes, atraient masses de

joves, abandonats a la seua sort per l'oficialisme fes

ter. Molts joves van trobar en les colles, en el mateix

espectacle de la seua presencia massiva, 1'alternativa

festera a la coentor i els actes elitistes i al marge de

la participació del poble.

Colles com ara Germanets o Unitat mobilitzaven

milers de joves de la ciutat i els pobles de la comar

ca. És important també destacar com, des del primer

moment, tot el moviment de colles va fer del valen

CÜt, oral i escrit, el seu idioma natural. De manera

que es marcava ja de principi una clara diferencia

amb l'actitud lingüística dubtosa i només superficial

de la festa oficial.

A pesar de tot el que hem dit, el moviment de

colles hauria pogut quedar reduH a un món tancat,

sense influencia sobre la resta de la ciutat. Pero, per

una altra part, l'aparició de noves colles, més pmtici

patives, pensades amb voluntat d'intervenció global

en l'ambit ciutada ( la pionera de les quals va ser

sense dubte El Pixaví), i també l'evolució política de

la ciutat, fmit de les primeres eleccions democrati~

ques al consistori, van permetre una celta confluen

cia de la "festa alternativa" amb l'oficial. Recordem

aspectes tan simbolics com ara l'aparició de la sen

yera en els balcons de les cases durant Magdalena o

els cartells de festes en valencia, des de 1979. Era

una confluencia problematica i incerta a pesar de tot,

que culminaria amb la crisi de 1'any 1988, la protes

ta popular contra la "fira d'abril" i el "No volem

sevillanes" i la constitució de l'Assemblea i la Junta

de Festes, amb presencia majoritaria de molts deIs

elements que havien fet possible, deu o quinze anys

abans, l'evolució magdalenera cap a les festes popu

lars i valencianes de l'eslogan.

Manuel Carceller
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ESPAIS CONTEMPORANIS DE CASTELLO.
1966-2000 (11)

"Els apartaments Santa Ageda, de Benicassim
Grup MBM: Martorell, Bohigas, Mackay i Puigdomenec

4

L'usuari com a ti de l'arquitectura

El projecte inicial contemplava tres o quatre
tipus d' apartament de dimensions diferents, pero
finalment els arquitectes van optar per projectar dos
tipus d'apaltament: un de primer amb tres variants
de 70, 83 i 110 m2, com a residencia d'estiu; i un
segon de més econornic, situat a la planta baixa de
58m2; ambdós amb zones d'interior i d'exterior
subdividides per tal de generar usos diferents. El
projecte contemplava el disseny d' una zona
d' esbargiment comunitaria per tal de fomentar el
contacte huma sense haver de sacrificar la intimitat
i tranquil·litat de la llar.

El projecte arquitectonic ací es manifesta com
un esdeveniment pensat i fet per a l'home, ja que
no solament no s'hi solucionen els aspectes funcio
nals basics -com passa a tots els
projectes-, sinó que, a més,
s'actua en ambits socials: el vei:
nat s'implica d'una manera ben
palesa, ja que físicament el pro
jecte no amaga els usuaris, altra
ment i a causa de la configuració
escalonada de les terrasses, els
usuaris tenen la possibilitat de
relacionar-se, de dialogar, de reu
nir-se, etc.

Segons O. Bohigas, aquest
tipus d' arquitectura presenta dos
avantatges: d'una banda la seua
ubicació urbanística que teorica-

ment intenta fugir del bullici; i d' altra banda que es
produeix un augment deIs temps lliure, a causa de
l'ús prioritari com a residencia d'estiueig.

Hi ha, per tant, una obsessió per l' entom fet per
a l'home, ja que ací apareixen elements que es
repeteixen a d' altres complexes urbanístics, com
ara la zona d'esbargiment amb camp de tennis, la
piscina, etc. Pero el que diferencia els apartaments
Santa Agueda de la resta és el seu caracter ve'inal,
que queda pales en la lectura del conjunt, aquesta
visió que s'assembla a la d'un poblet.

Entre el regionalisme i el racionalisme

Hi ha una tendencia cap a plantejaments vema
c1es, la qual cosa és, en part, un constant del grup
d'arquitectura MBM, amb un llenguatge que viatge
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per aspectes tradicionals, sense oblidar planteja
ments moderns. Aquesta arquitectura, a causa de la
seua metodologia i deIs resultats, ha estat anomena
da de diverses maneres, com ara el pintoresquisme,
regionalista, realista o ambdues alhora, com a
regionalisme realista, ja que al capdavall hi trobem
una essencia híbrida entre el racionalisme i 1'arqui
tectura local.

L' edificació compta amb cobertes a dos aigües, i
diferents altures. Es tracta d'un complexe que es
troba a cavall entre l'aspecte formal d'un aparta
ment de gran altura i el d'uns bungalows d'aspecte
tradicional; les cobertes a dos aigües, per exemple
se solen utilitzar en els complexes de bungalows,
pero difícilment les trobem als apartaments conven
cionals. Així, s'utilitza aquest element, tan allunyat
de la racionalitat lecorbuseriana des que el gran
mestre su'is va fer l'esfor9 de convertir les cobertes
planes en espais per a 1'ús i gaudi de l'home. En
aquest sentit també s' utilitza la persiana amb llis
tons de fusta, com a un objecte que evoca la cultura
tradicional.

Analogia entre les Agulles de Santa Águeda i
els apartaments

Hi ha un paral·lelisme ben pales entre les
Agulles de Santa Águeda, muntanya que pertany al
terme municipal de Benicassim i aquests aparta
ments. La muntanya senyoreja el paisatge d'aquest
poble capa ala mar, amb el seus cim aguts, i la seua
tonalitat rogenca, propia de l'arenísca de que esta
formada. I és així que els apartaments tenen un aca
bat en roig que dialoga amb aquest element de la
natura. A més a més, les diferents altures i l'esglao
nament de les plantes, com també les masses vege
tals que envolten 1'edificació ens recorden el movi
ment i la textura d' aquesta muntanya ve'ina. P.
Drew, veu ella imatge d'aquest lloc d'estiueig, un,.
grup d'habitatges proxims a una aldea tradicional

amb les seues cobertes trencades, i el seu aspecte
organic.

L'ús d'amples terrasses, que miren lateralment a
la mar, aprofita les bonances del clima mediterrani,
per tal de relacionar els apmtaments amb l'exterior.
La situació esglaonada, que trenca amb la volume
tria prismatica, afegeix dinamisme al conjunt, alho
ra que fuig deIs planols horitzontal i vertical, preci
sament amb un element mitjancer que MBM ha
usat a vegades: "la diagonal". D'altra banda, aixo
evita que les brises marines aparesquen frontalment
sobre els habitatges.

Amb aquesta visió de conjunt cal fer l'esment
de l'element terrassa, sense dubte la gran aportació
del grup MBM a aquest projecte, a causa de les
dimensions i de la seua distribució absolutament
original. Arnés , amb aquesta innovació es recupe
ra un element que estava practicament esva'it: la
persiana de llistons de fusta i encara un altre ele
ment important que també ajuda a entendre aquest
complexe. Es tracta de les jardineres de les terras
ses que estan acabades en formigó.

Jaume Gual Ortí
Enginyer Tecnic en Disseny Industrial
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LA PENINSULA DEL YUCATA (1)
La Ribera Maya

. "
Isla Contoy

1) Gasolinera

Plilllol de la penínsnla de Yucala

Un poc de geografia
Amb una superfície de 200.000 Qm2, la península del

Yucata separa el golf de Mexic de la mar de les Antilles, i per
tany gairebé totalment a Mexie.

Des del punt de vista administratiu la península esta dividida
en tres estats (cal recordar que Mexie és una República Federal):
Quintana Roo, situat al nord-est de la península, la capital del
qual és Chetumal. Ací es troba ubicada la zona turística de
Cancún, la Ribera Maia i l'illa de Cozumel; l'estat de Yucata,
situat al nord de la península i que té com a capital la ciutat de
Mélida, i, al sud-oest l'estat de Campeche.

La geomorfologia del Yucata és una extensa planúria, for
mada per sois calcaris, poc fertils, i en un procés de calcificació
molt avan~at, el qual forma avenes, coves, enfonsaments i una
gran circulació de corrents subterranis, que donen Iloc a la for
mació deis cenotes, llacs circulars de gran profunditat que ja
gaudien d'un caracter sagrat a la primitiva cultura maia.

El clima de tota la península és tropical, humit i calorós,
pero molt benigne i n'és, en bona part, el responsable de l'atrac
tiu tmístic de la zona. Pel que fa als relleus, la costa del Golf és
baixa i sorrenca, essent la de la mar de les Antilles un poc més
escarpada. Cal dir que a aquesta riba de l' Atlantic hi ha el segon
escull de eorall més important del món, després de la Gran
Carena de Corall d' Australia.

La península del Yucata és un 1I0c que paga la pena de fer

Ji una visita. Un viatge de 10 dies n'és prou per fer-se una idea

d'aquesta regió tan singular que forma part del sud magic de

Mhic. País de jungles insondables, d'una riquesa paisatgística

impressionant i amb una cultura i una historia rica i enigmati-

ca alhora que encara roman adormida sota les fulles deIs

grans zapotes (els arbres del xicIet), i també sota I'aigua encal

mada i pútrida deis manglars. Potser dir aixo és una gosadia si

tenim en compte que aquesta regió s'ha convertit d'un tems

en~ en un encIavament del turisme internacional de masses 

europeu, pero sobretot nord-america. Una regió que ha perdut,

en part, una bona part de la seua bellesa natural a causa de la

pressió urbanística que des deIs anys seixanta ha assetjat

aquesta zona, amb el poder brutalment especulador del dolar.

Una destinació que malgrat tot recomane a ulls tancats.

El corredor Cancón-Tulóm: el reclam turístic
La costa oriental del Yucata gaudeix d'una orografia molt

poc accidentada, formada per una plana litoral de 4 a 6 m
d'altura, amb platges sorrenques de facil aceés.

Fa només cinc anys que aquesta regió de l' estat de
Quintana Roo estava ocupada -tret de l'empla~ament de
Cancún, al nord-est de la regió- per extensos manglars i per
una selva baixa i ben espessa, encara verge. Actualment, la
carretera 307 creua tota la regió de nord a sud, i forma un passa
dís d'asfalt que comunica Cancún amb Tulum. La selva origi
nal, ha desaparegut i s'ha convertit a banda i banda de la carre
tera en un centre turístic internacional, format per una allau de
complexos hotelers, megacentres de l'oci i la folgan~a i també
per parcs naturals desmesurats que, any rera any, fan les delícies
de milions de turistes que hi arriben. Les platges d'arena blan-

Una iguana posa per a la camera al parc de Chankanaab, a Filia de CozlImel (YlIcala).
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Ru'ines de Tulum (Yucata). Foto: J.C.

ca, finíssima, banyades per les aigües clares i cristal·lines del
Carib són un atractiu per als cabussadors de superfície (el popu
lar snurkeling), a causa deis seus fons coral.lífers, que atresoren
una fauna i una flora marina d'una bellesa natural indescripti
bles.

Pero la Ribera Maia com la vei'na Cancún tenen una pobra
historia. En efecte, si Cancún és 1'invent turístic deis anys 60, la
Ribera és el reclam turístic de la península del Yucata de finals
deis 90, amb llocs tan emblematics com Platja del Carme,
Akumal, els parcs naturals de Hel-Há, Xcaret, Xcacel, la zona
arqueologica de Tulum, les arees protegides de CozumeI i, al
sud del corredor turístic, la Reserva de la biosfera de Sian
Ka'an.

Des de Cancún a Tulum, l'oferta hotelera és ampla i, en
general, s'ajusta a cada butxaca: hi ha des de senzills allotja
ments de tipus familiar a hotels de luxe, veritables megacentres
de vacances. L' opció deis hotels tipus resort, pero, és cada
vegada més sol· licitada. Aquests establiments solen incloure la
modalitat de tot incZos. Ací com arreu, hi ha turistes que hi arri
ben per fruir d'una setmana de vacances sense haver de sortir
deis límits de 1'hotel. 1 és que ens cal de recordar que aquesta
zona va ser dissenyada per atreure un turisme basicament nord
america, poc exigent, que buscava fugir del soroll i la bullícia
de la vei'na Cancún. No obstant aixo, la Ribera ens ofereix uns
altres punts d'interes, només pels quals el viatge a Yucata paga
la pena.

Villa de Cozumel i les ruines de Tulum: el silenci de les
pedres

Illa sagrada i lloc de peregrinació maia, Cozumel era cone
guda en epoca prehispanica com a Cuzmil ("tena d'orenetes") i
enlla s'hi trobava l'oracle d'Ixchel, la deessa de la L1una i de la
fecunditat.

L' illa es troba situada a 45 minuts de distancia en ferry des
de Platja del Cal'me. El port de Sant Miguel, que esta situat a la
costa occidental de l' iHa, davant de terra ferma, és la porta
d'entrada a l'illa des del continent. Paga la pena fer una visita al
parc Nacional de Chankanaab, a uns pocs quilometres al sud del
porto És tracta d'un paratge natural d'una bellesa paisatgística
insondable. Enlla, el viatger pot trobar qualsevol cosa: des
d'una iguana que et saluda encurisida, fins a una parella d'abo-r
rígens que et mostren la seua hospitalitat a canvi d'uns pocs

pesos. Els amants del cabussament de superfície poden fruir
amb els fons coral.lífers que hi ha als esculls de Palancar, de
Sant Francesc i de Santa Rosa, alllarg de la costa occidental de
1'illa.

Un altre punt d'interes de la Ribera és la zona arqueologica
de Tulum, que es troba situada a 130 Qm al sud de Cancún -si
fa no fa a unes 2 hores de camí-, tot seguint la carretera 307.
Es tracta de 1'últim baluard del poble maia a la costa yucateca.
El recinte, en forma de quadrilater, s'ubica sobre un penya
segat espectacular de 30 metres d' altura que limita amb les
aigües Huminoses del Carib, i és l' assentament maia més costa
ner que s'hi conserva.

Al recinte hi ha més de 70 construccions diferents, d'entre
els temples, els habitacles, les fortificacions, els llocs de sacri
ficis, etc; i s'hi troba tancat per tres mUl'alles gegantines 
Tulum en llengua maia significa "mur, lloc tancat"- amb cinc
portes d'entrada. A la zona s'hi arriba després de fer un curta
caminada, a través d'un sender vorejat de selva, entre palmes
exuberants i arbres del xiclet. Abans d'arribar a la zona de ru'i
nes, en una pla~a descoberta, un grup de quatre voladors de
Papantla, realitzen la cerimonia de les 13 voltes, fins que arri
ben a tena, com a pregaria de fertilitat davant Xipetopec, el déu
del Sol. Amb aquests aHicients, la visita a Tulum es fa impres
cindible.

Joan Bta. Campos i Cruañes

Voladors de Papantla, a Tulum Foto: J.C.
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MEMORIA D'ACTIVITATS DE LA FEDERACIÓ CDLLES DE CASTELLÓ

-PERÍDDE 1999-2000-

Hivern

VI Curs d'ensenyament de 1'Escola Municipal de
. Doh;aina i Tabal.

VII Campionat intercolles de futbol sala.
XI campionat mundial de Boli.
Sortida al carrer del núm. 12 de la revista Plac;;a

Majar (Hivern 99)

Magdalena 2000

Dia 25 de marc;
Participació a la Cavalcada del Pregó, amb la

sortida d' una calTossa costumista
de la Colla La Panolla, anomenada La barraca

del Pinello i l'actuació de 1'Escola Municipal de
Dolc;;aina i Tabal.

Dia 27 de marc;
VII Sopar de Colles, al recinte de la pergola.
Dia 2 d'abril
Final del X Campionat mundial de Boli, al' anda

na del parc de Ribalta.

Primavera

Maig
Acte de Cloenda del VIe Curs d'ensenyament de

1'Escola Municipal de Dolc;;aina i Tabal.

.I!my
Setmana cultural al voltant de la Festa de Sant

Joan (xerrades, actuacions musicals, visita al
Planetari, volada de catxerulos, etc).

SOltida al calTer del núm. 13 de la revista Plac;;a
Major (Primavera 2000)

Solstici d'estiu

Dia 23 de juny
Festa de la Nit de Sant Joan, a la platja del

Pinar. Sopar de pa i porta Actuacions musicals.
Castell de focs.

Afillamellt d 'instrumellts abans del Pregó de 2000

REVISTA PLA9A MAJOR

Quota anyal de subscripció:
1.000 pessetes (3 números)

Coordinador i Subscripcions: Joan Bta. Campos
Cruanyes

CI Dr. Felirning, 72 - Residencial "Ítaca", dúplex 15
12560 Benicassim (Castelló)

TelHon: 964 39 32 809

Nota: Plac;a Majar també pots trabar-la a la llibreria Babel
(el Guitarrista Tarrega) de la nostra ciutat.

EXCM. AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

Regidoria de Cultura.
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