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EDITORIAL

A
mb l'entrada d'un nou any, hem encetat segle i

mil·lenni. Per tant, les proximes festes de la

Magdalena seran un moment adient per celebrar

aquest esdeveniment.

Pero, el temps passa que és una barbaritat, i els anys en que

quatre homenots de Castelló van decidir el redres;ament de les

festes fundacionals de la ciutat s'hi allunyen, inexorablement.

Passen els anys i la festa ha de saber estar al' altura deis temps

que COlTen. Potser hi haja coses a millorar. Aixo és una possi-

bilitat per comens;ar a fer una analisi de la festa. 1 és que

alguns elements que vertebraven la festa, alla pels vols de

l'any 1945, a hores d'ara, als albors d'una nova Era -l'era de

la comunicació, de l'aldea global, i de l'Internet- semblen

caducs. Potser no han sabut resistir el pas del temps, que és el

jutge que al capdavall sol deixar cada cosa al seu lloc.

Ha alTibat l'hora perque els diferents estaments que componen

la festa s'asseguen per parlar-ne, obertament i sense emba-

gues, sobre el futur de la festa. Perque som de l'opinió que

encara queda molta tasca afer.

Pero, ara potser no és el momento Deixem-ho córrer, que

venen Festes. Fruim-les, gaudim de la setmana magdalenera

que, en acabar, ens haurem d'aplegar, tots ensems, per esbri-

nar el futur de la festa. Bé, aixo sí, realment, n'hi ha alguna

cosa a parlar.
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MEMORIA D'ACTIVITATS DE LA
FEDERACIÓ COllES DE CASTEllÓ

-PERÍODE 2000-2001-
Hivern
VII Curs d'ensenyament de I'Escola Municipal de

Dol~aina i Tabal.
VIII Campionat intercolles de futbol sala.

XII Campionat mundial de Boli.
Sortida al carrer del núm. 15 de la revista Pla~a Major

(Hivern de 2000)

Ma~dalena 2001
Dia 17 de mar~

Participació a la Cavalcada del Pregó, amb la sortida d'una

carrossa costumista de la Colla La Panolla, i l'actuació de
l'Escola Municipal de Dolyaina i Taba!.

Dia 19 de mar~

Participació al Pregó Infantil.
VIII Sopar de Colles, al recinte de la Pérgola.

Dia 21 de mar~

Acte d'Exaltació de la Dol~aina i Tabal, a la playa Santa

Clara.
Dia 25 de mar~

Final del XII Campionat Mundial de Boli, a l'andana del
parc de RibaIta.

Primavera
Maig
Acte de Cloenda del VII é Curs d'ensenyament de
l'Escola Municipal de Dolyaina i Taba!.

Juny
Setmana cultural al voltant de la Festa de Sant Joan

(xeITades, actuacions musicals, visita al Planetari, jocs tradi
cionals, focs, dimonis, etc).

Sortida al carrer del núm. 16 de la revista Pla~a Major
(Primavera 2001)

Solstici d'estiu

Dia 23 de juny

Festa de la Nit de Sant Joan, a la platja del Pinar. Sopar de

pa i porta.

Setembre

Sortida al carrer del núm. 17 de la revista Pla~a Major

(Monogn'tfic 750 Aniversari de la jundació de Castelló)
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lr HOMENATGE DE CASTELLÓ A LA D9L<;AINA 1 EL TABAL 1
HOMENATGE A VICENT BARBERA VALLS "KARIK"

Vicent Barberil "Karik" era nn personatge entranyable. Foto: Jnanjo Trilles

eom cada any, el tercer diumenge de Quaresma, alTiba

la nostra festa. Aquest any trobarem canvis significa~

tius dins el programa de festes: recuperem actes quasl

oblidats com el "Coso Multicolor", pero, també podrem assistir
a actes nous, que gracíes a la iniciativa i I'esfory d'alguns
membres d'ens vinculats seran una realitat enguany, amb la

il'lusió perque tinguen
Wla continuYtat i que alTe
len dins del programa.

Segur que vosaltres,
any dalTere any, en pas

sar la Magdalena, feu una
reflexió de com han estat

les festes. Nosaltres, a la
Colla Xaloc també la vam

feL El que vam trobar a
faltar va ser un acte insti
tucionalitzat on la dolyai

na i el tabal foren els pro
tagonistes. Hi ha actes on

els nos tres instruments
són una part molt impor
tant, com per exemple les

actuacions deIs grups de
Dansa, companyies de tea-
tre de calTer, pregons, desfilades ... , pero que no se'ls dona la
importancia que realment tenen, ja que sense la música tradi

cional aquests actes no serien els mateixos. També hi ha gent
que gaudeix escoltant el so cridaner de les nostres dolyaines i
tabals, i quasi sempre ho fa, gn1cies a alguns espontanis que

irrompen en els actes programats. Potser per aixo ens vam deci
dir a portar aquest projecte endavant i, recolzats per la

Federació de Colles, el vam presentar a la Junta de Festes.

Avui aquest projecte és una realitat, i el dimecres 21 de marf
de 2001 es celebrara el Ir HOMENATGE DE CASTELLO
A LA DOL<;::AINA 1 EL TABAL. EIs actes programats són:

-A les 12:30 h, concentració a la playa Major de les agru

pacions pat1icipants, des d'on iniciaran una cercavila pels prin
cipals carrers de la ciutat, finalitzant a la Playa del Primer Molí,

moments abans de la "Mascletada".

-A les 19 h, es tornaran a concentrar a la playa Maria
Agustina per recólTer els carrers Sant Lluís, Enmig, Porta del
Sol, Gasset, Major i playa de Sta. Clara.

-A les 20 h, a la playa Santa Clara, les agrupacions

següents: Colla de dolyainers i tabaleters de Castelló, Escola de
dolyaina i tabal de Grau, Colla "El Soroll", Colla "El Gínjol",
Agrupació Musical DIT, Colla "La Plana", Colla "El Fadrí",

Escola Municipal de dolyaina i tabal de Castelló i Colla
"Xaloc" interpretaran peces del seu repertori i a continuació es
dura a terme l'homenatge a VICENT BARBERA VALLS

"KARIK".
Que us he de contar

de Karik ... , aquell
dolyainer que animava
tothom, amb el seu riure

amagat pel seu bigoti
d'artista, d'esperit jove
(potser per l' anecdótica

data en que va naixer, un
29 de febrer, ciar, sois

s'envellia una volta cada
4 anys) i d'un caracter
casola, que era igual on

anava, sempre saludava a
tots. Era més que cone

gut a la ciutat de
Castelló. Primer pels
seus moderns pentinats,

que feren que als anys 70

moltes jovenetes fessen cua a la porta de sa casa, tot seguit per
la creació de I'escola de perruqueria, tots volien aprendre d'ell.

Les seues afec~ions I'han arrelat molt a la gent i al seu
entorn, ja que era un seguidor del C.D. Castelló en les bones

temporades i en les dolentes; també era cavador i pescador de
canya, pero sense dubte el que més li agradava era fer bailar i
riure la gent i per aixo, un bon dia es va llanyar afer tocates

amb la seua dolyaina de noguer, per tal d'animar la festa al
Mercadet de Sant Antoni. Després de rialles i burles, va deixar

de ser autodidacta i va acudir a classes de dolyaina, a
l'Associació velnal deis Mestrets. Amb el temps es va incorpo
rar a la Colla el Fadrí, on va viure la música tradicional de la
seua terra, portant-Ia arreu de tota la província, i fins i tot a

l' estranger.
Qui no ha sentit parlar mai de Karik? Ell coneixia a tot el

món i part de l' altre, per aixo, ens va deixar la passada
Magdalena, per a portar la seua música i alegria a altres llocs

desconeguts per nosaltres.

Helena Monfort Colom
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XII CAMPIONAT MUNDIAL DE BOLI.

EL JOC DEL BOLI

Amb motiu de la celebració del XII Campionat

Mundial de Boli que organitza la Federació de

Colles i que tindra lloc a les proximes festes de la

Magdalena de 2001, hem cregut adient de transcriure per a tots

els interessats les particularitats d'aquest joc, tan arrelat a les

nostres comarques. La competició tindra, lloc del 3 al 25 de

mary, al'andana del passeig de Ribalta.

Desenvolupament del joc

1) Es juga per equips de quatre per

sones. Trau inicialment l' equip que

d'una paletada allunya més el Boh.

2) Tenen dret a traure successiva

ment una vegada tots els jugadors de

I'equip.

3) El jugador que trau, llanya el

Boh i I'equip contrari es posa davant

per empomar-Io. No es traura fins que

després de dir "Boh", el contrari con

teste "Dali". La ma no tocara tena

mentre s'empoma.

4) Cas que s'empome el boli, I'eixida passa al jugador

següent del mateix equipo

5) Si el Boli no ha sigut empomat, l' equip contrari llanyara

el boli a ma des del punt de caiguda per intentar encertar la

paleta (matar-la), i si es fa també passara a traure el jugador

següent del mateix equipo

Durant aquest llanyament la paleta estara plantada o gitada i

el jugador es podra traslladar paral.lelament fins a situar-se

davant del Boli, segons qui haja dit abans "NI PLANTAR NI

ESCÓRRER" o bé "PLANTAR I ESCÓRRER", qüestió que

dirimira I'arbit.

6) Cas que no es mate la paleta, el jugador té dret a tres

paletades successives per allunyar el

Boli i I'altre equip pot empomar-Io

també durant aquests tres llanyaments.

La distancia mínima del llanyador a

l'empomador sera de quatre passes.

7) Si el Boli no ha sigut empomat

durant les tres primeres paletades, el

jugador que trau estimara la distancia

existent fins al punt de traure, mesura

da amb la propia paleta.

8) Si I'equip contrari no les accep-

ta, les mesurara, evitant "llaurar", i si

no hi estan, el traure passa al jugador

següent, i si hi estan, l' equip que trau

s'anotara el doble de les paletades que

han estimat.

9) El joc es repeteix fins que tots els jugadors de l' equip

esgoten el seu tom de traure, moment en que el traure passara a

l' equip contrario

10) Guanyara la partida I'equip que aconseguisca major

puntuació després d'haver tret tres vegades cada equip o bé

arribe abans a 600 punts.

Comissió del Boli



a-;amajor
REVISTA DE CULTURA I DE FESTA

pagina 5

_-----ACTIVITATS CULTURALS _

DEL FANAL A LA GAIATA

D
"pté' d'nn temp, de p"p"ació i de "cetca de la

documentació necessaria, la Colla Pastoret va

inaugurar el passat dia 20 de febrer, a la sala

d'exposicions de la Casa Abadia -davant 1'edició del seu

sise llibret i amb motiu de la Magdalena 2001, que ja la tenim

ací-l'exposició titulada "DEL FANAL A LA GAIATA".

Aquesta era una idea que ens va sorgir ara fa dos anys i

que, finalment, ha pogut veure la Hum: una exposició

paral·lela a 1'edició del mateix llibret. La nostra il·lusió es va

MAGDALENA 2001

Exposició al Centre Cultural
CASA ABADIA BANCAIXA

Playa de la Herva, s/n

del 20 al 25 de Febrer

[11auguració, dia 20 de Febrer a les 20'00 hores

A~e~~p~ut

CASTELLÓ DE LA PLANA

acomplir i l'esdeveniment va comptar amb la col·laboració de

la Fundació Bancaixa i l'Excm. Ajuntament de Castelló.

L'exposició va romandre a la Casa Abadia del 20 al 25 de

febrer i, a part de fer referencia al nostre llibret, tenia com a

finalitat el fer arribar a la gent de Castelló la nostra visió sobre

l'evolució del fanal en les festes fundacionals de la ciutat i en

el seu principal símbol -la Gaiata-; prenent el fanal en llur

camí des del Castell Vell a la Plana com si fóra la nostra pri

mera gaiata.

En l' esmentada exposició també es van poder observar

diferents tipus de fanals: els domestics -per a il·lurninació,

simplement-, els d'oficis com ara el de carreter, els del ferro

carril, i, d'altres més cridaners que es feien servir per a decora

ció. No obstant aixo, cal dir que la base de tots ells, és el

fanal.

També s'hi pogueren veure els diferents models de gaiates

individuals; les més antigues procedents del museu etnologic

de Fadrell i les restants, una de la colla La Font Trenca i les

altres de la colla Pastoret, totes dues deIs darrers anys en que

es celebra el concurs de gaiates individuals, en el 1995.

Com a remat, les set maquetes de gaiates monumentals

-cinc d'elles procedents de la Junta de Festes-, les quals

van ser aportades pels sectors de les gaiates guanyadores del

primer premi en anys anteriors. Al destacar-ne una de molt

particular: ens referim a la de l'artista gaiater, Paco Esteve, i

la darrera, pero no menys significativa, de l' artista Vicent

Bernat.

Esperant que per a tots aquells que pogueren veure 1'expo

sició fora del seu gusto Aprofitem aquest article per agrair la

col·laboració i participació de tots.

Colla Pastoret



-;< - 'a~at1ñ1ajor
REVISTA DE CULTURA I DE FESTA

pagina 6

11
DIPUTACIÓ
D E
CASTELLÓ

El sector Turístico en
Castellón y Provincia

Excma. Diputació Provincial
de Castelló. 2000
BIBLIOTECA POPULAR

Susana Llorens Gumbau

BIBLIOTECA POPULAR

El sector turístic a Castelló i a la seua província s'esde

vé una de les majors fonts d'ingressos economics en

vies de desenrotllament i creixement. Es tracta d'un

sector que canvia constantment i que considera la professiona

litat de tots els nivells del factor huma com a un aspecte fona

mental per a l'exit empresarial. Per aixo, ens cal de dissenyar i

impartir programes de formació que s'hi ajusten a les necessi

tats formatives deIs treballadors, per tal de millorar la qualifi

cació deIs recursos humans i poder dotar el sector turístic de

Castelló i la seua província de la qualitat necessaria per a com

petir amb altres indústries turístiques del mercat.

És per aixo que aquest treball -que forma part del projec

te de beca que va ser subvencionat per la Excma. Diputació

Provincial de Castelló (PEI91296)- mostra una revisió de la

literatura sobre la formació contínua en general, i també de la

problematica de la formació en el sector turístic de Castelló i

la seua província.

A més a més, es presenta l'elaboració d'una serie d'instru

ments per a detectar les necessitats formatives de la gerencia,

la supervisió i el personal de contacte amb el públic d'organit

zacions hoteleres de turisme costaner i rural, que garantisquen

el disseny de plans i programes de formació que s'ajusten a les

exigencies del sector i a la problematica que s'analitza.

(Extret de la contraportada de la publicació)

•

DIPUTACIÓ
D E
CASTELLÓ

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ • SERVEI DE PUBLICACIONS
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XAFARDECOLLES

Ilonu"jo cll.' \'isitu~:

I.ahnnthlcs - IX;l 21 h.
S:íhatlus y fC'ilivos· 11 a t-t h. Y IH 11 21 h.

• Més aniversaris. La Colla de Doll;ainers i Tabaleters de
Castelló també celebren el seu 20é aniversario Enhorabona!

SALA DE EXPOSICIONES
F[~DACION

DAVALOS'FLETCHER
lA I-(\DICIO\ DI (.1\111.10\

• Els Moros d'Alqueria estan celebrant el25 é aniversari amb
un programa d'actes molt complelt. Enhorabona!

• El Xllé Campionat Mundial de Boli iniciara aviat el pols
de la competició. A hores d'ara són més de vint equips de
diverses nacionalitats els que s'han inscrit en el tomeig. Les
partides comenyaran el dia 6 de mary. L'espectacle, com
cada any, esta assegurat.

~~~j~
El Penador inleresa la cantidad de

Cuatrocientas pesetas en el numero

rlelsorteo c;ue se ha dece!e:lrar el dia 22 da
ClClem::;,e de 2000

r.l. ·I .. ~ ~~ 111 '>11
INf'~ ¡"'.,-rf.1 \.11'

l\ef',(w3.ciones T~nica~ Ca.sle1l6n
Maquinaria Cerámica

e' eran Kret¡:na, ,1
uudad u':;!l Tr.lf\SPOlll:
1JOl'f, CASTELLÓN

fONCAlCAS. S.l.

Q(HS

• ""UPUNKT .(/;"" NEY¡VL'\l~
ra RAD/OLA Panasonic electrónica

SER'I1CIOTECIlICO
CJ.ll;l¡n!G.1.Tcl.9&l2~01u.Fn9$42(02S<l.1206l1CASTEllON

C"',I'\lU,; '11'\." -,;"
n. \•. ", " •..
11" ,.",., .

i1,- "'''!l. ~., '~.~.

AT-..... %\15.~.,u
l Ru:%..tlS St1 <,1j

• La Colla El Cebollí patrocinara la Mascleta manual de les
Festes de la Magdalena de 200 l. Aixo és tot un gest! El nos
tre aplaudiment.

• El llistat de Colles que han soHicitat la preinscripció en la
Federació de Colles augmenta cada dia que passa. Entre
d'altres associacions hi són les següents: Colla Anem de
borrasca, Colla Els Cacauets, Colla Fum i Fuig, Colla La
Llum, Colla la Plana, Colla l'Olla, Colla Reyes, Colla
Vora sequia, Colla La Granota. Que siguen benvingudes.

El número 22.207 Vll pOl'llll' unll plnjll de milions llls feslel's de Cllslelló i eomlll'qnes.

• Notícia passada pero ben sucosa: la Colla El Cebollí, amb el
número 22207 del sorteig de la Loteria de Nadal, va repaltir
molts milions -i moltes iHusions- entre els seus amics.
D'entre els afOltunats n'hi havia un bon grapat de gent de
Colles va ser feliy. La felicitat que provoquen els diners, Ah,
els diners! Enhorabona.

S ~>. \I.\:'\n:~I'llt:'IUl
EI~~l.\l.\Í:.!!!~

Porllldll eX(losició Mol'os

• El diumenge, 4 de mary van inaugurar-se les instal_Iacions
del nou magatzem de gaiates a una nau proxima al' antic
Escorxador Municipal. L'Escola de Dolyaina i Tabal de la
Federació va amenitzar I'acte.

• EIs dies 9 i 10 de mary van celebrar-se les IV Jornades de
Cultura Popular de la ciutat de Castelló. La seu de les jor
nades va ser el Saló d'actes del Centre Municipal de Cultura.
Com en anys anteriors, I'esdeveniment va comptar amb el
suport de l'Ajuntament de Castelló i l'Institut Municipal
d'Etnografia i Cultura Popular.

L'Eseolll de Dol~llinll Vll llmenitznr ('llete d'inllugurlleió delmllglllzem de GllilllesJ

Folo.: JUllnjo Trilles
Juanjo Trilles
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AL VOLTANT DELS NOMS DE LES COLLES__

(3tJtta de~ ¿~

11~/I'¿()(3"

-Investigació del repertori tradicional popular de tot arreu de

l'ambit d' aquest instrumento

-Aplicació de la metodologia instrumental de la dolvaina i el

tabal a altres modalitats musicals.

Foto: Juanjo TrillesActuació de la Colla Xaloc

-Difusió de la indumentaria, els costums i les tradicions al

voltant d'aquests instruments.

-Participació a qualsevol acte que contribuiria al coneixe

ment de la música interpretada amb dolvaina i tabal.

-Recol·lecció i recuperació de 1'inventari musical de les nos

tres comarques, tant en 1'ambit exclusivament musical com

altres que van acompanyats d'altres manifestacions artísti

ques com, per exemple, la dansa.

El nostre nom, Colla de dol~ainers i tabaleters "Xaloc",

va sorgir de la Rosa deIs Vents. Tots els músics vam acordar

que volíem fer una comparació de la figura del dolvainer amb

un vent, perque aquest personatge ha de bufar tan fort coro el

vent per a cridar tothom a participar de la festa, (els membres

de la Colla que toquen el tabal van estar d'acord amb aquest

nom perque diuen: "que encara que aquest nom no representa

la manera de tocar el seu instrument.., no esta malament, el

canviar d'aires! ... "). D'entre tots els vents van triar Xaloc,

que bufa del sud-esto

L
a nostra colla va n~lÍxer de la inquietud d'un grup

d'arnics, per divulgar la música tradicional de la nostra

terra, que, comja us podeu imaginar, n'esta composta

principalment de peces per a dolvaina i tabal, dos instruments

característics que amenitzen els dies de festa, les processons,

els passacarrers i les despertades. 1 aixo és possible gracies al

so tan agut en forma de melodia que presenta la dolvaina i

l'acompanyament rítrnic que fa el tabal. Segons la finalitat o el

proposit de la festa, s' interpreten diferents i variats generes de

canvons, que poden ser: polques, havaneres, valsos, dianes,

sirnfonies, balls, jotes, ...

En 1'actualitat, la nostra colla, esta formada per "vint-i-un

músics", deIs quals nou en són tabals (o percussionistes) i

dotze dolvaines, encara que sovint ens hi acompanyen molts

altres arnics i farniliars.

Tot i que la creació de la nostra colla és un fet recent,

alguns de nosaltres ja tenim experiencia en aquests instru

ments, perque hem estat membres d' altres agrupacions sem

blants. A més arnés, alguns hem participat com a monitors de

1'Escola Municipal de Dolvaina i Tabal de Castelló. En la

actualitat, alguns de nosaltres pertanyem i col·laborem amb

altres grups que necessiten l' acompanyament de la nostra

música, com per exemple: grups de dansa, grups d'animació,

grups de dimonis, teatre, etc.

Les nostres inquietuds són les nostres finalitats, i les tenim

arreplegades als estatuts de la Colla. Són les següents:

-Potenciació i divulgació de la música tradicional interpreta

da amb la dolvaina i el tabal.

~__J
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AL VOLTANT DELS NOMS DE LES COLLES__

Anem, anem

A
nar és moure's, passar d'un punt a un altre en una

direcció determinada. 1 la festa és un camí per on

els castellonencs recorren el petit sender que ens

Pepito Garcia es emprat aCÍ com a signe d'identitat d'una

colla. Aquest grup d' entusiastes castellonencs que un dia, a les

embostes de l' any 1996 van decidir aplegar-se per formar

separa deIs orígens. Anem, anem vol dir caminar per la festa,

anar endavant amb pas ferm, deixant petja, sempre

colla. 1, segons diuen, van elegir aquest nom, precisament

aquest, per considerar-lo molt fester, molt tradicional, i

d' anar a la Romeria, de fer

d'avanc;:ar, de caminar,

mot és ben clara: Anem, anem

d' acudir,sinonim

Potser és per tot aixo que

la Toma.

és

ellogotip de la Colla no neces-

La significació que li donen al

site gaires comentaris. Un dis-

seny minimaliste, forc;:a expressiu:

uns peus que avancen, que deixen petja-

castellonenc.

da, uns peus que no sabem ben bé si van o venen

romer, aquell pioner que camina quan la nit es va fer dia... -

sembla clar que camina cap al' ermita de Santa Maria

-tant se val!-. Potser es tracta de l' empenta del primer

anar a algun lloc. Poca broma!

una veu que es fa festa. 1

Com si fora un símbol,

un altre, que no és ni un ací ni

anar a la Magdalena, complir amb el ritual.

Retre testimoniatge anual de fidelitat a uns orígens.

Ser poble amb el poble. Saber d'on venim per si de cas volem

el nom d'aquesta Colla és

ció circumstancial.

el1s ho sabem. Algú els va

empeltar ja fa temps aquell deure

de genealogia deIs castel1onencs:

un aquí: una acció que ve

indicada per una deterrnina-

Anem, anem. En efecte, aixo és el que diu la canc;ó, que

cada Magdalena es fa hirnne: "Anem, anem, seguim tots a la

Magdalena del castell Vell, els orígens- i, en fer-ho ens con-

vida a participar-hi.

processó./Seguiu avant, no vos deixeu cap rossegó./ Farem tra-

guet a Sant Roc,lmatarem el cuc allí,! i després que dira, i des

prés que diraJ que no som d'aCÍ..."

Uns amics de la festa que ben segur fan traguet a Sant Roc,

mengen cacaus i tramussos i li acluquen l'ull a la bóta de vi.

Una Colla que ja fa temps que camina pels corríols de la festa i

L' encapc;:alament del popular pas-doble de Sánchez i ens moure's fa camí. Anem, anem.
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UN FUTUR QUE MIRA CAP AL PASSAT
Tres propostes per les restes de la Magdalena del nou mil·lenni

e

"Des de principis de segle venim dient que calia fer alguna

cosa per engrandir les festes. El Maestrat sempre va acudir

amb il_lusió a la nostra ciutat eixe dia gran de Castelló. Tant

és així que els dies de Magdalena eren el nostre millor mercal.

No tancava el comerc; ni el diumenge i el dia que va voler tan

car en eixe dia tan assenyalat va haver un poquet d'enrenou".

Són afirmacions del periodista Jaime Nos en una entrevista

realitzada per Gonzalo Puerto, que va apareixer en un

deis primers números de la revista Festividades. Les

afirmacions de Nos són significatives d'una de les

que podríem denominar "qüestions pendents" de

les festes de la Magdalena: ens referim a la seua

difusió exterior.

Cal reconeixer que en la participació de la

gent del nostre tenitori més proxim s'ha evo

lucionat per anar a més. A hores d'ara les

festes de la Magdalena són una especie de

mitja-festa major d'un ampli sector de

gent jove de la Plana, especialment de

les poblacions més proximes, i també de

les comarques del Maestrat i EIs

Ports. Hem de considerar que

actes puntuals com la fira taurina,

les mostres pirotecniques, el festi

val de música de festa o la fira

alternativa, a més del actes basics com

Pregó, Romeria i Desfilada de gaiates,

atrauen un públic que supera l'estricta convocatoria

deIs locals.

"Vesprades de Magdalena"

L'atractiu de les festes de la Magdalena per a la població de

les comarques veYnes s'ha de basar en uns concrets actes de

programa. 1 d'entrada han de ser la propia Junta de Festes de

Castelló i el conjunt de l'estructura organitzativa qui valoren

que es el que cal potenciar per avan~ar en el camí de la difusió

exterior. En la nostra opinió encara no han adquirit suficient

consideració i fama exterior tots els actes de les "vesprades de

Magdalena".

Tota la variada serie d'espectacles de teatre i circ al carrer,

de cercaviles plenes de color i imaginació i de mostres de

danses donen a les festes de la Magdalena una personalitat

molt singular que caracteritza Castelló entre les festes

majors valencianes. Són uns moments festius de gran

inter,és, originalitat i per a tots els públics, on

l'ambient de festa es viscut per tota la gent. Només

cal passejar per Valencia en epoca de Falles per

observar la gran diferencia entre una festa que es

viu basicament en grups associatius, que són les

falles, i una festa autenticament de tota la societat

com són les festes de la Magdalena.

Sectors i límits

Pero, i la gaiata?, on queda la gaiata?

D'entrada la denominació de les festes

majors de Castelló no és la de "Gaiates"

sinó la de "Magdalena". Recordar aixo

pot pareixer una obvietat, pero creiem

que en el tema de les nostres festes podem

dir que el nom fa la cosa.

Les gaiates, com a elements festius, fins l'any 1945 eren

un signe més de la festa, important pero no el central. Quan,

amb més bona voluntat organitzativa que encert, es va decidir

la divisió de la ciutat de Castelló en sectors, per crear les noves

comissions tenitorials, no es va considerar com calia la realitat

deis barris i se"ctors urbans. Podem dir que els sectors de les

renovades festes naixien massa com una decisió "des de dalt" i

massa poc com a fruit de la base social.

No hi ha per exemple una única comissió de sector que abaste
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tota I'antiga vila, tot I'autentic Cor de la Ciutat, incloent des

de la Porta del Sol al Descarregador, i des de la playa Nova,

després avinguda del Rei, a la séquia Major, després carrer

Governador, com hauria estat raonable. Es van crear sectors

com el 3, a banda del 7, i es va batejar com a Portal de l'Om

el sector 8, una denominació que en bona logica caracteritzava

només la zona del "Cor de la Ciutat". La difícil existencia del

sector 5, Hort deIs Corders, que no ha participat en diverses

edicions de la Magdalena, és un altre símptoma que les coses

no acaben d'anar bé. No estem evidentment qüestionant cap

denominació, que respon a la tradició i a la historia de la ciu

tat, ens referim a la difícil vida d'uns sectors de la festa amb

insuficient arrelament social.

No és cap casualitat que sectors nous que responen millor a la

realitat deIs barris de Castelló hagen quallat més com a grup

organitzat, tinguen més socis, més iHusió per les seues activi

tats i inclús opten a premiso Com a conclusió creiem que el

nou miHenni hauria de portar a buscar una ordenació més

racional i profitosa deIs sectors gaiaters de les zones del centre

de la ciutat, que es mantenen intactes des de 1945.

A pagar-ho la gaiata !

La intenció era bona pero els sectors podem dir que han tingut

problemes de base des de 1945, i aixo en una novetat del món

de la festa com les comissions era

signe que fallava alguna cosa. 1 tot

aixo ha acabant afectant al que haví

em considerat com un deIs valors

més basics: la propia gaiata com a

monument festiu.

"No es pot parlar d 'una gaiata

monumental sense partir d'una sóli

da base que ara no existeix ". La

frase era la resposta del pintor

Francisco Vidal Serrulla a una

enquesta d'un Festividades de la

decada del 50 sobre el futur de la

festa. 1 creiem que I'afirmació, per

desgracia encara té actualitat. No

podem acceptar com a castellonencs

OPINIÓ _

i com a amants de la festa que en el tema de gaiates anem cap

arrere, com els crancs, i que els monuments deIs anys 40 i 50

siguen molt més bons, imaginatius i bonics que els actuals. És

un tema que hauria de fer pensar.

Ara, per desgracia, no comptem amb aquella gran generació

d'artesans castellonencs, d'autentics artistes, deIs 40 i 50, pero

tampoc esta clar cap a on anem. ¿Anem potser cap a la repre

sentació de la denostada figura, considerada fins ara com a

imitació fallera inacceptable? ¿O anem cap a I'abstracció, a

I'estil de les fogueres experimentals d' Alacant ? ¿On esta

I'aportació de Castelló? La resposta ja la va donar Francisco

Breva en la citada enquesta publicada en Festividades: "lo

conveniente seria prolongar la vida de la gayata ".

La gaiata hauria de millorar i molt si volem estar a I'altura de

la progressiva evolució favorable de les festes. 1 per aixo cal

dria aconseguir dos coses basiques: primer, que el monument

festiu siga I'autentica prioritat i sentit d'existir de les comis

sions de sector; segon, que en la nit de la Festa Plena no fóra

obligatori desfilar més que una part de la gaiata, que formaria

part d'un conjunt monumental estatic. Aixo faria possible que

la gaiata aconseguira un caracter autenticament espectacular i

que recuperara protagonisme en una festa que massa vegades

la deixa en un tercer terme.

Manuel Carceller

-
Festival Internacional de Música de Festa. Foto: Angel Sánchez. Fotopremsa 98
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A PROPOSIT DEL CARRER MAGDALENER:
ELS FESTERS, LES COLLES 1 DEMA

Les festes arribem amb l'esclatada de les primeres fiors.

E! tercer diumenge de Quaresma la festa toca a la

porta deIs castellonencs que, després d'haver passat

una suau hivernada, sOliiran de la llar per prendre possessió del

carrer magdalenenc. Enrere hauran deixat els estralls de la

darrera epidemia de grip, les terribles suades, els calfreds, el

rosari de mocs i fiemes, el vi calent...

Encara que els temps marcege, els castellonencs sortiran al

carrer i I'ocuparan durant una llarga setmana de gatzara i

rebombori: les colles festeres, les comissions gaiateres, s'aple

garan deliberadament amb una finalitat comuna: anal' de festa i

passar-ho d'alló més bé. EIs hi podreu veure per cantonades i

carrers, vestits amb la brusa negra, de setí, i amb la bóta ben

plena de vi. Hi hauni qui portara una coHecció de ''pins'' a

sobre la pitrera. D'altres lluiran a la solapa un farcell de cinte

tes verdes, gomets, i altres condecoracions -certament, n'hi

ha qui sembla un capita general- com a senyals d'identitat...

També són gent de la festa.

Collers, Gaiaters, hostalers, venedors ambulants,

saltimbanquis, gurus, gent de carrer, castello

nencs i d'altres nacionalitats són els hereus

d'una antiga tradició d'aquest poble que ja es fa

vell -en un tres i no res haurem de celebrar el

750 Aniversari de la fundació de la ciutat, i la

casa sense agranar!-, segons la qual grups

d'amics i familiars, joves i grans s'hi reunien

una vegada a I'any per anal', tots plegats, a les

runes del Castell Vell, la metafora pairal de la

festa.

D'altra banda, hom podríem dir que en aquestes

dates tan assenyalades, el castellonenc desco

breix el caner. És ben segur que I'atrafegament

de la vida quotidiana, amb les presses, no ens

deixa temps per coneixer el caner. Hi ha massa

transit, massa cotxes, massa gent. Potser cone

gueu algú que passa setmanes i setmanes, a la

vostra ciutat, sense eixir a passejar -jo en conec a molts-.

Realment, no saben que és el caner, ni que passa al carrer, cas

que hi puga ocóner alguna cosa. I és que amb els anys, n'estic

cada dia més convenr¡;ut que la ciutat del segle XXI és una

entelequia estranya, un ens absurd, insofrible.

Doncs, bé. Aquesta trista realitat desapareix per uns dies. 1, el

carrer, aquell espai programat, tediós i rutinari -aquella vaga

ilimitada opció que el ciutada del nou miHenni té per xafar

I'asfalt- s'esvaeix en ser tocat per la canyeta magica de la

Festa, i dána pas a una nova descobelia: reapareix el caner

d'abans, I'agora, aquell lloc emblematic de convivencia i de

trobada, de coneixenr¡;a. I és llavors quan s'esdevé la catarsi: el

carrer, aquell espai que creien que s'havia esvalt, torna a ser el

protagonista de la vida, I'ambit escaient per fer una xenada en

ves tu a saber qui ... , per prendre un colpet d'aiguardent, per fer

una xerrameca intranscendent, per malparlar del veí o de la

velna. La festa. El caner éso

Les opcions que ofereix el carrer magdalener són diverses.

Aquestes que hem esmentat suara són algunes de les més nor-

El carromato forma part del paisatge magdalener. Foto: J.c.
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La festa al calTer, una reiviudicació quc ha estat guanyada per a la Magdalena. Foto: J.c.

....

malitzades. Ben segur que n'hi ha d'altres, d'opcions festívo

les, tantes com vei"ns.

Molt bé, pero que té a veure el món de les colles en tot aquest

aldarull de la Festa? A la gent que hem format part-ara o

abans- de les colles festeres de la ciutat sempre ens ha preo

cupat la imatge del nostre coHectiu davant la societat castello

nenca. En realitat

el dubte ens ha assaltat des d'un principi, i no sabem ben bé si

aixo de la Federació de Colles s'enten o no.

Val a dir que, al voltant de les festes de la Magdalena de l'any

1993, van tindre lloc les primeres reunions entre coHectius de

colles, per tal de crear un organisme rector, una mena d'Ens

que aplegara els diferents grups de colles festeres de la ciutat.

L'objectiu principal d'aquella primera presa de contacte va

estar la creació d'un suport jurídic que integrara a totes aque

lles associacions culturals de la ciutat que tingueren alguna

cosa a dir pel que feia a la recuperació de la vessant popular i

participativa de la festa.

De llavors ew;:a, la presencia del nostre coHectiu dins l'ambit

social i cultural de la ciutat ha estat cada cop més significativa i

ens consta que la tasca que s'ha desenrotllat alllarg d'aquests

anys d'existencia ha estat reconeguda

abastament.

En aquests gairebé vuit anys de vida,

la Federació de Colles ha sumat

esfor<;:os per tal d'arrelar en el sol de la

festa. AIgunes fites d'aquest període

han estat, entre d'altres, I'organització

del III Congrés Magdalener -les

conclusions del qual encara no han

estat publicades i que, malgrat aixo,

l caldria de convocar-ne una nova edi

ció-, que va celebrar-se el mes de

juny del 1995; la recuperació d'alguns

elements que corrien el risc de per

dre's per a la festa, com ara la Torna

de la Romería, o el sentit pmticipatiu

de viure la festa al carrer, amb l'apor

tació d'actes tan emblematics com el

Sopar de Colles o la massiva partici

pació de colles federades al Concurs

de Paelles que organitza la Colla del

Rei Barbut, etc. Cal fer esment també de la creació de

I'Escola Municipal de Dol¡;aina i Tabal -sense dubte,

l'escola més important d'aquests dos instruments d'arreu del

País Valencia- i la recuperació i consolidació d'una altra festa

que restava perduda per a la ciutat: la festa de la Nit de Sant

Joan.

Bé siga mitjan<;:ant acords de coHaboració amb entitats públi

ques i privades, o bé amb l'aportació d'activitats genui"nes, el

fet cert és que la Federació Colles de Castelló -que a hores

d'ara esta integrada per 66 colles, que apleguen més de tres mil

persones- ha sabut crear-se, de mica en mica, un nom propi

dins el canemas de la festa a la ciutat de Castelló.

Pero, és segur que ara que venen festes haurem d'assistir boca

badats a la brollada d'una veritable allau de locals i d'antres

que, sota la disfressa de colles, es dedicaran afer calaix.

Només afer calaix. Més d'un carrer i cantonada s'impregnaran

de les olors eteries de l' alcohol, o amb el perfum acid de les

llargues pixarrades... Pero, res no passan'l. Sonara el Rotllo i

Canya, 1 aixo. 1 dema: Magdalena, Festa Plena!

Joan Bta. Campos i Cruanyes
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ESCENES DE L'INDIA
Una nit a Benarés: Pawan. El mocador de Marisol (1)

He retornat d'un viatge apassionant que m'ha dut a l'Índia, un país enigmatic i excitant, imprescindible en el
quadern de bitacola de qualsevol mariner encuriosit pel secrets de les aigües que envolten la nostra illa.
Avui he passat una llarga nit a Benarés, la Varanasi deIs indis, la ciutat-riu, la ciutat de les cendres.
Aquesta és, sense dubte, una de les ciutats més sorprenents, contradictories i alhora suggeridores de I'Índia. Mentre
passeges per aquesta ciutat de carrerons impossibles, per on transita la pols deIs segles, te n'adones que una llar no
és sempre una porta, ni un tros de pa, ni l'aigua que bull alfoc... Trobes que al carrer la gent naix i viu (o sobreviu).
1 mor. Aixo és tot.

En arribar a Benarés, el primer que has de fer és llevar-te
la mascara que dus ficada al rostre, aquesta segona pell, com
una cuirassa, que fas servir per a racionalitzar tot allo que no
t'agrada i per aixo creus que et protegeix. Aquest costum occi
dental de rebutjar el que no entenem.

D'entrada, res no hi ha que entendre ací, a 1'Índia. Perque
res no és el que pareix: tampoc la pobresa o la miseria o la
brutícia o la fam hi són res, ací. Tampoc no hi són. Res és a
l'Índia. O potser sí. Tot fa com un riu que va i ve. Com el
Ganges -el Ganga, en la llengua nativa-, el riu mare que
els alleta i que els du i que s'alimenta , des de fa mil·lennis,
amb la cendra deIs seus fills. El Ganges éso Només el riu.
Benarés.

Recorde que varem passar una nit a Benarés. Sí, va ser una
nit llarga com un llarg silencio 1 el riu. 1 el temps que mai no
acabava de passar en va, certament. Encara no he pogut obli
dar res d'allo que Benarés m'ha ensenyat, perque n'és un pou
inexhaurible de sensacions, que vaig descobrint, de mica en
mica, mentre recorde. 1 el COl' el11 batega a cada nova evoca
ció.

de l11aldecaps produeix a les nostres ciutats i que els urbanistes
moderns, aquells que pertanyen a la colla del qui l11ai no xafen
el carrer, haurien de tenir en comptes a l'hora de dissenyar la
ciutat del futur.

El cert és que el conductor d'aquell vehicle rudimentari, un
homenet partid i esquifit, tossia d'esma, a cada pedalejada. A
mi em feia patir, aquell pobre home, que voleu que us diga!
Pero, ben mirat, tothom tossia a Varanasi, tret de les estatues i
de les vaques, que transitaven impassibles per tot arreu.

Des d'aquesta talaia observava la ciutat com si un sornni:
tendals mimetics, a banda i banda deIs carrers, on la gent
s'amuntegava per a viure. Vaques, pols, muntanyes de pols, i
excrements de vaca per tot arreu. Suors. Les olors de 1'Orient.
Sí, passejavem entre dues llums per carrers estrets, inversem
blants, de Varanasi, la ciutat més sagrada de 1'hinduisme, la
morada de Shiva.

No recorde el moment precís en que vaig veure'l, potser ja
ens havíem baixat del rickshaw i ara caminavem cap a
l'embarcador. Sé que era cap al tardo Potser va sortir d' entre

No tingueu por de la gentada que pul· lula
indiferent pels carrers. No us esvereu davant la
mirada perduda deIs sadhus, aquests fills del
déu Shiva que mediten, rere un munió de pels
de barba i d'ossos. A Benarés ningú no us
demanara res. Ells són vianants que es trobem
al final del seu petit camí i que estan a punt de
trencar l'últim cercle de reencarnacions que els
falta, abans d'accedir al COl' mateix de Shiva,
el riu. La mort. L'anhelada llibertat.

Recorde que varem agafar un rickshaw (una
mena de tricicle al11b tracció a les dues carnes,
que es fa servir com a mitja de transport urba),
per tal d'anar a la riba del Ganges, a la zona de
les crel11acions. El rickshaw és una solució
ecologica al problema del transit urba que tants

-
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N'hi ha molles, de mirades COlo les de Pawan, a I'Índia. Foto: J.c.

1'espessor d'una broma. Potser era carn de la mateixa broma:
"Senyor, senyor, tingueu cura del terra. Ací hi ha moltes caga
des de vaca". Uns ulls com a taronges se'm van quedar mirant,
amb un somriure ample, molt amical. Pawan anava descalc;:o
No alc;:aria més de quatre pams del terra.

Ens havia escollit d'entre 1'exercit de turistes que puLlulen
desorientats per Benarés, a 1'hora púrpura. N'érem els seus
clients, per una estona. Duia una bossa d' Iberojet penjada al
coll, de la qual sortien uns ventalls fets de lamines de fulla de
palma i de canya, molt ben treballats. Una veritable obra
d'artesania. Pero, Pawan no semblava interessat a vendre'ns
res. Ens seguia, aixo sí, molt educadament, mentre ens parlava
amb un espanyol de paraules planes, molt entenedor. De tant,
en tant, ens avisava: "Senyors, tinguen cura, una altra caca-Ia
vaca". Mai no havia anat a 1'Escola. Pawan va acomiadar-se'n,
en arribar al llindar de l'embarcador. Li varem comprar un
ventall.

Des de la barca estant, el vaig cridar en veu alta, perque
vingués. Volia fer-li una foto, com a penyora del nostre encon
treo Vaig donar-li les gracies i li vaig dir que es cuidas. No

se'm va ocórrer una altra cosa a dir. "Gracies, senyor".
Desconec si algú, alguna volta, va anibar a donar-li un bes.

A Varanasi, a la vora del riu, hi ha unes immenses escali
nates (els ghats) que baixen fins a trobar-se amb 1'aigua sagra
da del Ganges. Aquest és ellloc on tenen lloc, a 1'alba, les
ablucions i on es fa el ritual diari del bany, que esporga el
karma, crea merits i fa possible renaixements favorables.
Enlla, al llarg del dia, pero, sobretot a la nit, els cossos sense
vida, esperen sense pressa el moment de la cremació, arrengle
rats al voltant de pires de sandal i d'altres fustes aromatiques.
A través del color del sudari hom pot saber la natura del
difunt: el blanc per als homes, el taronja per als bramans, i, el
roig per a les dones.

Aquella nit hi havia tres fogueres enceses alhora, al ghat
de Manikarnika, el punt de peregrinació més sagrat d'aquesta
riba del Ganges. Quan les flames d'una pira s'apagaven, els
familiars del difunt arreplegaven, curosament, les restes de
cendra i les abocaven a dins d'una caixeta. El seguici desapa
reixia en ordre, entre les bromes de la nito Tot seguit, una altra
faIlÚlia entrava a 1'escena: un grup d'homes transportaven als
muscles un altre cos embolcallat dins d'un sudari, fins a la
mateixa vora del riu. En arribar-hi, un deis homes (invariable
ment el cap de faIlÚlia o el fill de major edat), introdula el cos
en l'aigua, alhora que es cantaven una mena de lletanies, els
mantres, com a pregaries. Després a la pira. El foco La cendra.

Pero, no ningú semblava estar trist. Cap soroll, cap lament,
cap plor. Res no s' ola, tret del xisclar de les flames, que for
maven un rastre de pampallugues fosforescents que ens mare
java la visió. Tothom contemplava, indolent, el vaivé del foco
Nosaltres també observavem, impassibles, aquells éssers que
retornaven a la cendra sense molestar ningú.

De caIlÚ a 1'hotel, varem passar per una tenda de sedes, al
bell cor de la ciutat. Vaig pensar en comprar un mocador, per
a la meua amiga i escriptora de Nules, Marisol González. Jo
havia pensat que potser a una poetessa com ella, li agradés la
idea de tenir

una pec;:a de roba com unajoia, aquell guardó que s'obtenia
en guanyar els Certamens Poetics, al segle XV. Un mocador
com a testimoniatge de la nostra complicitat literaria, ni que
fóra com a prova de l' amistat encetada. Lola va triar-ne el
color. Espere, de tot cor, que li agrade.

Joan Bta. Campos i Cruañes

1. Pawan, en hindú, significa fill de l'aire.

2. Varallasi -nom que rep la ciutat de Benarés en la llengua hindú- és
un mot compost, que esta format pels noms deis rius Varouna i Assi, que con
fiueixen amb el Ganges.
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_________INFORMACIO--_

..
CONVOCATORIA DE PREMIS

XVII CERTAMEN LITERARI, ,
"MARE DE DEU DEL LLEDO"

La Reial Confraria de la

"Mare de Déu del
Lledó ", en el seu desig

constant de promoure els
valors culturals dins el
marc de les tradicionals

Festes de Maig, en honor
de la Mare de Déu
Patrona de la ciutat de

Castelló, convoca per set
zena vegada el CERTA
MEN LITERARI, amb
els següents premis:

DE LA REIAL CONFRARIA DE LA MARE DE DÉU
DELLLEDÓ

Flor Natural. A la millor composició poetica, de tema i metre
Ilimes, dedicada a la Verge Maria, sota l'advocació de la Mare
de Déu del Lledó. (Dotació: 100.000 pessetes)

DE L'EXCM. I RVDM. SR.BISBE DE LA DIÓCESI

IV JORNADES MUNICIPALS DE
CULTURA POPULAR A LA,

CIUTAT DE CASTELLO

Centre Municipal de

Cultura (CMC). 9 i 10 de

mar~ de 2001

DeiS al 10: Exposició de

fotografia sobre tradició oral

alCMC

Divendres. 9 de mar~

18.30 hores: Acte d'obertura

de les Jm'nades,

19.00 hores': ponencia a

calTec de Manuel

Ferrer Lluch:

"La literatura (/el

pueblo".

Dissabte. 10 de mar~

(programa de les ponencies):

10.00 hores: Jacinto Heredia Robles: "Hablando en cir-
Investigació. Al millor estudi sobre el tema "Maria, Mare de culos"

Misericordia". (Dotació: 60.000 pessetes) Caries Pitarch: "Estructures metriques en la can~ó valen-

ciana".
DE LA GERMANDAT DELS CA VALLERS DE LA
CONQUESTA

Prosa. A la millor prosa, de tema lliure i extensió limitada a
60 fulls, dedicada a la Verge Maria, sota I'advocació de la
Mare de Déu del Lledó. (Dotació: 60.000 pessetes).
Nota: Els treballs s 'adre<;aran a la Basílica del Lledó (12003
Castelló), indicant en el sobre "Certamen Literari ", i el ter

mini d'admissió d'originals finalitza el dissabte, 15 d'abril de

2001, a les 24 hores.

CasteIló, febrer de 2001
Reial Confraria de la Mare de Déu del L1edó

12.00 hores: Fatima Agut: "El teatre de tradició oral: les

representacions pasquals i sainets"
Teudo Sangüesa: "El contrabando de Morella, el teatre al

carrer"

16.30 hores: Álvar Monferrer: "El romance/' oral"

18.00 hores: Henri Bouché: "Literatura i tradició oral

santantonianes"
18.45 hores: Martí Domínguez: "Folklore de la Natura:

tradició popular en la pintura del

Renaixement"
19.45 hores: Acte de c10enda

EXCM. AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

Regidoria de Cultura.
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