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AGRAÏMENTS. FELICITACIONS I PRECS. DISCURS DEL PRESIDENT, NIT DE LA CULTURA 2011.

PRIMER QUE RES PERMITIXQUEN QUE M’EXTENGA EN AGRAÏMENTS. 

A L’AJUNTAMENT DE VINARÒS i molt especialment al Sr. ALCALDE que des del primer dia ens ha obert les 
portes del seu despatx, a les Regidories de CULTURA, BENESTAR SOCIAL i particularment  a la brigada mu-
nicipal. Hem trobat en tots, començant per el Senyor Alcalde i acabant per l’últim empleat de serveis, una 
receptivitat, un recolzament i una ajuda incondicional a tot, i és molt, el que hem demanat. Moltes gràcies.

DIPUTACIÓ PROVINCIAL Al President Il•lustríssim Sr. Javier Moliner que tenia que estar en nosaltres esta 
nit, però compromisos anteriors de la seua agenda no ho han permès. En el seu nom al Diputat de Cultura 
Hèctor Folgado que ens honra en la seua presència i que des del primer moment en que varem  anar a 
visitar-lo ens va atendre i ens ha recolzat incondicionalment.  Sense la Diputació no seria possible el CER-
TAMEN INTERNACIONAL DE AQUAREL·LA G. PUIG RODA. Moltes gràcies

FUNDACIÓ CAIXA VINARÒS, espai d’Art. Per tantes coses que es faria molt llarg enumerar-les. Els tenim al 
costat sempre quan els necessitem. Moltes gracies a la Fundació i a la Caixa.

EDITORIAL ANTINEA. Tot el món sap que sense Antinea no seria possible haver publicat, com hem fet mes 
de 50 llibres, ni per supossat la revista Fonoll, ni tantes altres coses. La editorial Antinea es com casa nostra. 
Gràcies Paco.

PERÒ PER DAMUNT DE TOT AGRAIR AL SOCIS I AMICS QUE FAN POSIBLE QUE DESDE FA 36 ANYS  
L’ASSOCIACIÓ  ESTIGA VIVA I  ACTIVA EN TOT EL QUE FA 
També com no agrair l’esplèndida col•laboració de Carlos Elorduy i la seua empresa, la gent de casa i a 
l’Hotel Roca que en tanta paciència, i amabilitat ens ha acollit.
Gràcies, moltes gràcies a tots.

DESPRÉS DELS AGRAIMENTS, LES FELICITACIONS:

A VICENTE ROMAN, el seu curriculum i el seu mèrit ja s’ha parlat. Jo solsament afegiré que l’Associació està 
doblement orgullosa perquè  des de ara te dos obres seues. 
Persona entranyable, de la nostra terra que des de el primer moment quan configuràvem este premi ja 
ens va ajudar i orientar. Ha volgut, en humilitat, participar en tots els certàmens. La enhorabona. Vicent, 
t’ho mereixes.
RAMON REDÓ, DIGNE CONTINUADOR DELS ALTRES GUAYANDORS. Arturo, Sebastià, Miquel,  FORMA PART 
D’AQUELLA GENERACIÓ que allà per l’any 76 va fundar l’Associació, forma part entranyable d’aquell grupet 
que ens  reuniem, treballaven, discutíem de lo diví i de lo humà, i ens rèiem en alló que li dèiem Museu 
del Carrer Santa Rita i que ha fet possible entre altres coses que avui l’Associació compte en mes de 350 
socis. En Ramon  voldria simbolitzar avui aquells amics que també eren mereixedors del Borràs i que des-
graciadament no ens va donar temps de  fer-los justícia, m’estic referint a amics entranyables com Juanito 
Bover, Jose Antonio Gomez San Juan, Victor Carrillo, especialment, i d’altres que tots tenim en la memoria,  
Ramon, com ells ha dedicat tota la seua vida al seu poble. Ramón. ¡Felicitats i llarga vida¡

I FINALMENT PRECS I DESITJOS:

Sr. Diputat i Senyor alcalde:
El orgull de ser vinarossencs i valencians passa per tindre orgull per la nostra història, per la nostra cul-
tura, per la nostra llengua, … i passa, perquè quan anem per fora del nostre terme, no ens caiga la cara 
de vergonya constatant quan veiem els museus dels altres pobles que, nosaltres, no tenim museu, quan 
veiem els castells restaurats o els jaciments històrics, l’abandó de les nostres restes ibèriques, quan veiem 
les cases pairals i municipals, i la ruïna de la nostra antiga casa de la vila o el abandó de la dels Ayguals. 
Podria seguir, però tan si val, fa massa anys que ho repeteixo. 
El orgull de ser vinarossencs i valencians passa per facilitar-li al nostre poble, un poble dinàmic, honrat i 
treballador, que sempre ha triomfat en tot allò que s’ha proposat no solament les possibilitats de votar 
cada quatre anys sinó també per fer memòria que hem estat, sempre, un poble abandonat de la Capitalitat 
de la província, un poble de savis, d’artesans, d’agricultors, de mariners, d’artistes… i tota eixa herència 
l’hem de recuperar per tornar a l’avantguarda de la província, i això sols serà possible en unes institucions 
diputació i ajuntament, que tinguem present que per una part – que el nord també es província i que 
siguen, especialment, sensibles en els pobles que estan lluny dels centres de decisió i poder, que tenim 
també els mateixos drets que els que viuen en el area capitalina, i per les dos, Ajuntament i Diputació en 
l’obligació d’invertir en patrimoni, en cultura, i en la gent honrada i treballadora de la nostra terra i no en 
especuladors, multimilionaris o busca fortunes que han vingut aquí a aprofitar-se. Demandem més sensi-
bilitat que s’ha tingut fins ara, en tot allò que forma part del nostre patrimoni històric i cultural, i que quan 
es preguen decisions en estos temes no fer-ho com es habitual, per real decret, sinó arbitrant consultes tan 
a aquelles entitats que estan cridades a exercir esta funció com també a la ciutadania.
Sé que vostès acaben d’arribar, som conscients de la crisis que patim, més uns que altres, per tant no es 
tracta de demanar-los impossibles, solsament demanem voluntat i sensibilitat i que dintre de sis anys no 
tinguem que continuar demanant el mateix, perquè, nosaltres, estiguen ben segurs, mantindrem eixe 
compromís amb el poble vinarossenc i la nostra disponibilitat a treballar altruistament fem senyera de la 
recuperació d’eixa dignitat.
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ANTIGUO RETABLO 
DEVOCIONAL DEL 
CARRER SOCORS
Retablo devocional que estaba en la 
calle Mare de Déu del Socors nº 44 de Vi-
naròs, donde actualmente se encuentra 
la hornacina con una imagen de bulto 
redondo de la Virgen de Socorro que lo 
sustituye.

En Vinaròs el arrabal de Socós o 
del Socorro fue surgiendo desde 
aproximadamente el año 1550 en 
la parte de extramuros -orientada 
al Sur- del recinto amurallado de la 
población. En 1560 era ya conoci-
do como “Arrabal del Socós i Forn 
de Fora”, pues durante la segun-
da mitad del siglo XVI en la Villa 
existían tres hornos de cocer pan 
que eran de propiedad municipal, 
a saber: el horno de L’Alfac (en la 
calle San Juan), el de la plaza de la 
iglesia establecido el año 1513 en 
la calle de la Cordera (calle San Ro-
que) y el “Forn de Fora” que sería el 
primero que se instaló extramuros 
en el arrabal del Socors. (Más tarde 
se abrirían otros hornos de propie-
dad privada). Al desaparecer las 
murallas medievales, a mediados 
del siglo XVIII, aquel arrabal fue to-
mando la morfología de la actual calle, con grandes casas solariegas correspondientes a una burguesía 
terrateniente y comercial. 

Este retablo de azulejos de la calle Socorro de Vinaròs (hoy en colección privada) se encontraba situado 
sobre la fachada de la casa nº 44. El viejo inmueble se derribó y en el solar se levantó otro de nueva cons-
trucción, donde los propietarios pusieron una hornacina con una pequeña imagen de bulto redondo 
de la Virgen del Socorro. La tradición de esta capilla refleja una de las devociones más difundidas en la 

Texto y fotos de: Carlos Catalán

FON OLL
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comarca del Baix Maestrat, ex-
tendida a partir de la fundación 
del Santuario del Socós en la ve-
cina población de Cálig en 1582. 
De hecho, la estampa del reta-
blo de Vinaròs está inspirada en 
el grabado de La Mare de Déu 
del Socors aparecido en la “hoja” 
de la novena editada en Cálig el 
13 de junio de 1744. Esta nove-
na se publicó con motivo de la 
concesión de cuarenta días de 
indulgencia por parte del obis-
po de Tortosa el Dr. Bartolomé 
Camacho Madueño (1720-1757) 
por cada día que se rezasen las 
oraciones. 

El panel, de excelente calidad 
técnica, representa a la Virgen 
sentada majestuosamente so-
bre unas nubes con el niño Je-
sús en brazos, en medio de un 
resplandeciente cielo de gloria. 
La Virgen del Socorro alerta con 
un garrote a un demonio an-
tropomorfo de color verde que 
saliendo de las llamas amenaza 
a un niño desnudo que corre ha-
cia su madre arrodillada al otro 
extremo de la escena. En este 
cuadro la Virgen se erige como 
refugio e intercesora de los fie-
les que acuden a ella. El contor-
no de los azulejos de los extre-
mos está rematado por una orla 
de pequeñas hojas -parecidas a 
las de olivo- que hace las veces 
de marco. Este tipo de ornamen-
tación se suele datar entre 1800 
y 1814, así pues a este retablo 
le podemos asignar una crono-
logía de la primera mitad del 
siglo XIX, ya que se trata de un 
modelo muy popular y mante-
nido durante bastante tiempo 
debido a su sencillez de forma y 
facilidad de ejecución. Compo-
sición y despiece: 4 x 3 azulejos 
cuadrados de 20 cm. de lado. Es 
una manufactura de la ciudad 
de Valencia.

LA VIRGEN DEL SOCORRO Y LA 
LIBERACIÓN DE UN NIÑO EN PO-
DER DEL DEMONIO.

El interés del tema representa-
do se centra fundamentalmente 
en la protección de María sobre 
un niño que escapa del poder 
del diablo, ya que este retablo 
muestra una variante iconográ-
fica distinta de Nuestra Señora 
del Socorro reproducida en el 
icono primitivo solamente con 
el Niño Jesús y unos querubines. 
Se trata de una representación 
gráfica de la Virgen de Misericor-
dia que enarbola su cetro como 
arma (en nuestro caso converti-
do en una porra o bastón) con-
tra el diablo. Su origen arranca 
de la literatura mística de los 
siglos XII y XIII y de las leyendas 
y milagros populares, que propi-
ció la confianza en la intercesión 
de María. En España las Cantigas 
de Alfonso X el Sabio se hicieron 
eco de la leyenda del niño que, 

ante la presencia del demonio, 
huye a refugiarse junto a la Vir-
gen. En ocasiones no falta la 
madre que implora a la Virgen 
como en el caso presente. 

La introducción del pequeño se 
debe a la leyenda del niño “vo-
tado al diablo” que gozó de gran 
popularidad en todos los tiem-
pos y que añadió un elemento 
nuevo a la más remota del siglo 
XI, del diablo raptor de niños. En 
la versión valenciana no se trata 
de un voto al diablo sino de la 
maldición de una madre enfure-
cida contra su hijo: “Así te lleve 
el demonio”. La Virgen, con el 
divino Niño en el brazo izquier-
do, ahuyenta al demonio levan-
tando contra él el cetro que ha 
tomado de su Santísimo Hijo 
(representado en el retablo de 
Vinaròs como una cachiporra o 
bastón) y el niño, que aparenta 
tener unos cuatro años, atemo-
rizado y al mismo tiempo lleno 

Grabado de la Virgen del Socorro, patrona de Benetússer. 
Cronología aproximada de finales del siglo XVIII.

Nº 10  gener 2012
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de confianza, se agarra al vestido de la 
Virgen mientras se dirige hacia su ma-
dre que se encuentra arrodillada en el 
otro extremo de la escena. 

Dos grabados populares, uno quizá 
del siglo XVIII y el otro del XIX, ofrecen 
cierta relación con el lienzo original que 
sobre este tema custodiaba el antiguo 
Convento del Socorro de la ciudad de 
Valencia, hoy desaparecido, pero con 
más motivo se relacionan con el argu-
mento del retablo cerámico de Vinaròs, 
aunque con alguna variante. El primer 
grabado representa a Nuestra Señora 
del Socorro, patrona de Benetússer (Va-
lencia), donde vemos una cartela supe-
rior con la frase: “Socorro de afligidos” 
y cuya imagen moderna sustituye a la 
antigua anterior a 1936. El segundo gra-
bado, que omite la figura de la madre 
del niño, lleva una inscripción en la par-
te inferior cuyo texto, interrumpido por 
un escudo, dice: “Nª. Señora del Socorro 
en el término de la Villa de Cálig”. La an-
tigua imagen que se veneraba en la er-
mita del Socors de Càlig (Castellón) fue 
quemada en 1936. Es indudable que, el 
trasfondo temático es coincidente con 
la narración de la madre que maldice a 
su hijo, al cual la Virgen defiende de las 
garras del diablo. Como se puede com-
probar el retablo de azulejos de Vinaròs 
está “copiado” del grabado de Benetús-
ser. (Ambos grabados son reproducidos 
por Andrés de Sales Ferri Chulio en Ico-
nografía mariana valentina. Editor José 
Huguet. Valencia, 1986, pp. 27 y 35)

LA MARE DE DÉU DEL SOCORS, PATRO-
NA DE CÀLIG. 

La Virgen del Socorro es una de las 
advocaciones de la Virgen María muy 
extendida en el Baix Maestrat, conoce-
mos la devoción que todavía existe en 
Càlig, Peñíscola o Vinaròs. La ermita de 
la Virgen del Socorro (o del Socós) de 
Càlig está situada a un kilómetro de la 
población. El primer documento escrito 

que hace referencia a la advocación mariana de la Virgen del 
Socorro y a la existencia de una capilla destinada a su culto, 
localizada en la falda del monte Coll de les Forques de aquel 
término, está fechado en el año 1582. De la que fue primera 
ermita se conserva una parte de su construcción en lo que 
hoy es la cafetería, pues el nuevo santuario se levantó en el 
último tercio del siglo XVIII, finalizando las obras en 1763. El 
edificio, de estilo neoclásico con hermosas pilastras remata-
das por ornamentos decorativos, recoge en su interior fres-
cos de una gran belleza colorística pintados por Joaquín Oliet 
en 1826. Su festividad se celebra el 6 de septiembre, el día de 
La Nostra Senyora del Socors.

IGLESIA PARROQUIAL DE PEÑÍSCOLA DEDICADA A LA VIRGEN 
DEL SOCORRO.

Aunque la patrona de Peñíscola es la Virgen de Ermitana, su 
iglesia parroquial está dedicada a Nuestra Señora del Socorro 
o Mare de Déu del Socors. Está situada en el casco antiguo 
del peñón de Peñíscola, era de origen medieval (siglo XIII) y 
perteneciente al tipo de iglesias de reconquista, época de la 
cual conserva una puerta de tradición románica. En la prime-
ra mitad del siglo XV y tras un incendio, fue remodelada y am-
pliada en estilo gótico, conservando cuatro tramos de la nave 
los arcos ojivales y la bóveda de crucería. Se hicieron refor-
mas durante el siglo XVIII, cuando se incorporó el presbiterio, 
el crucero y la capilla de la Comunión. La torre campanario se 
construyó entre los años 1862-1866, es de sillares y de planta 
cuadrada, con tres cuerpos separados por líneas de imposta.

Grabado de Nuestra Señora del Socorro de Càlig. 
Cronología aproximada del siglo XIX.

FON OLL
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Després de laboriosos preparatius, per fi s’han 
celebrat les sessions del titulat “Congrés del VI 
Centenari de la Reunions Prèvies al Compromís 
de Casp”, que patrocinat i dirigit per l’Associació 
Cultural Amics de Vinaròs han tingut lloc en la sala 
d’actes de la Biblioteca Municipal de Vinaròs els 
dies 23, 24 i 25 de setembre del 2011.

El Congrés en si ha resultat tot un èxit, tant per la 
qualitat científica i humana dels ponents com per 
l’assistència d’un  nombrós públic entre personal 
docent, estudiants, socis de l’Associació Amics de 
Vinaròs i persones interessades en el tema que 
es tractava, inclús s’han vist prou assistents de la 
població germana de Casp que s’han desplaçat a 
Vinaròs per a escoltar les ponències i comunica-
cions desenrotllades, les quals han sigut molt in-
teressants i especialitzades per a l’ocasió, aportant 
recents conclusions provinents de la investigació, 
que sens dubte serviran de suport per a continuar 
ampliant els coneixements sobre el passat de Vi-
naròs. Precisament en la ciutat de Casp  també se 
celebrarà l’any que ve el sext centenari del Com-
promís en la seua fase final de 1412.

És d’agrair que una entitat Cultural de la nostra 
ciutat com la “Associació Amics de Vinaròs” es 
preocupe per recordar estos esdeveniments que 
afecten directament successos poc coneguts de la 
història de Vinaròs, els quals van tindre una gran 
repercussió –Social i econòmica- en la llavors Vila. 
Per exemple, a causa de l’establiment d’un Parla-
ment, la ciutat va ser militaritzada durant el pro-

CONGRES 
DEL VI CENTENARI 
de les reunions prèvies al Compromís 
de Casp a Vinaròs 

Redacció

cés de les deliberacions dels compromissaris dele-
gats, reunits per a decidir sobre l’elecció d’un nou 
monarca, la qual cosa va transformar la vida de la 
població d’una manera radical durant uns quants 
mesos. 

El Compromís de Casp s’origina a partir d’uns 
fets històrics que van ocórrer entre 1410 i 1412, i 
que van afectar tots els regnes de l’antiga Corona 
d’Aragó, i va consistir, res menys, que a solucionar 
per la via pacífica un conflicte dinàstic després de 
la mort sense descendents del rei Martí l’Humà, 
el desenllaç del qual haguera pogut acabar en 
una guerra fratricida. El cas és que després d’unes 
llargues deliberacions, els compromissaris dels 
regnes d’Aragó, València i Catalunya i uns pocs re-
presentants de Mallorca,  van arribar a prendre la 
determinació de quin, entre els pretendents a la 
Corona, posseïa més drets dinàstics i per tant més 
raons legítimes per a ocupar la vacant al tron.

Durant el procés, els poders fàctics, burgesia i aris-
tocràcia, d’estos territoris es van dividir entre dos 
opcions: els urgelistes i els trastamaristes, fins a tal 
punt que formaven parlaments de signe oposat 
per a l’elecció d’un nou monarca. A Aragó es van 
instal•lar una assemblea a Alcanyís amb els trasta-
maristes (els Luna) i una altra a Mequinensa amb 
els urgelistes (els Urrea). A Catalunya es va man-
tindre la unitat d’un sol parlament, el de Tortosa, 
però les divisions internes el van fer inoperant. Els 
de Mallorca es van incorporar en el parlament ca-
talà.

Nº 10  gener 2012
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En el regne de València l’enfrontament seria entre 
les famílies rivals dels Centelles i els Vilarragut. En 
1411, per a resoldre el problema successori, tam-
bé es van formar dos grups antagònics de parla-
mentaris que es reunixen fora de la ciutat de Va-
lència per a evitar conflictes interns. Uns, són els 
anti-urgelistes partidaris de Fernando de Castella 
(la família dels Centelles) i altres seran els afins a 
Jaume d’Urgell (el partit dels Vilarragut). En un 
principi es va tractar d’aproximar postures opo-
sades, encara que mai s’arribaria a aconseguir la 
unificació de criteris. 

A causa d’assentar-se un parlament a Vinaròs, la 
ciutat es militaritza per una temporada i s’instal•len 
dos companyies de soldats com a guardians dels 
dos portals de la Vila (portal d’Amunt i portal 
d’Avall), per a vigilància i defensa en cas d’atac. 
Segons va comentar en la seua ponència del dia 
25, el professor D. Germán Navarro Espinach, no 
fa molt de temps que s’han trobat documents 
inèdits que confirmen l’existència d’actes del Par-
lament de Vinaròs (1412) les sessions del qual es 
van celebrar i van desenvolupar en l’església pa-
rroquial que encara era l’antic temple situat dins 
del recinte murallat.

A les sessions de Vinaròs van assistir uns vint par-
lamentaris entre procuradors, advocats, juristes i 
clergues, entre ells estava Fra Bonifacio Ferrer (a 
Traiguera els parlamentaris només eren uns deu). 
Vinaròs es relacionava amb València i els de Trai-
guera es traslladaven a Morella. El parlament de 
Vinaròs -presidit per un Vilarragut- era a oficialista, 
es a dir, recolzava a Ferran d’Antequera. Mentres el 
papa Luna, Benet XIII, controlava el curs dels esde-
veniments des de la seua residència en la Vila de 
Sant Mateu. 

Per fi es va arribar a la Concòrdia d’Alcanyís El 15 
de febrer de 1412, la resolució del qual també 
va ser subscrita pels delegats del Parlament de 
Vinaròs. A l’abril de 1412 els compromissaris van 
acordar reunir-se en la vila de Casp, per ser esta 
ciutat triada com idònia per a l’esdeveniment. Vi-
cente Ferrer va arribar a Casp a l’abril de 1412 i era 
l’octau compromissari per orde jeràrquic, però va 
ser el primer, tal vegada pel seu prestigi i pes mo-
ral a emetre el vot, i segurament açò va ser decisiu 
per al futur dels regnes hispànics. Finalment va ser 
triat Fernando d’Antequera, el primer monarca de 

la Corona d’Aragó de la dinastia castellana dels 
Trastámara. De les deliberacions de Casp es van 
fer documents notarials que van ser llegits el 28 
de juny de 1412.

Tornant al desenvolupament del “Congrés del VI 
Centenari del Compromís de Casp”, les tasques es 
van distribuir entre quatre àmbits configurats per 
grups, tots relatius al segle XV: 1).- Paleografia i do-
cumentació, 2).- La llengua  3).- La Corona d’Aragó, 
i 4).- El Compromís de Casp.

I quant a les sessions del Congrés, van ser relacio-
nades i distribuïdes les activitats corresponents 
als dies 23, 24 i 25 de setembre. El primer dia -a la 
vesprada- es va dedicar a la recepció de congres-
sistes, a continuació en La Sala d’Actes de la Biblio-
teca es va formalitzar l’acte d’obertura inaugural 
assistit pel regidor de cultura, D. Lluis Gandia que 
va animar a tots a disfrutar de l’activitat; el presi-
dent de la “Associació Cultural Amics de Vinaròs” 
El senyor José Luis Pascual, que va agrair el suport 
rebut per les diferents institucions patrocinadores 
(Ajuntament, Cefire i Caixa Vinaròs); per Helena 
Román directora tècnica del Congrés que va expli-
car als assistents l’orde del programa de les activi-
tats del Congrés.

A continuació es va donar pas a la lectura de la pri-
mera ponència d’eixe divendres, dia 23, que va ser 
impartida per del professor i Doctor de la Univer-
sitat de València, El senyor Francisco Gimeno Blay, 
ponència el títol del qual era “Els diaris de sessions 
del Compromís de Casp”, conferència el desenrot-
llament dels quals captà l’atenció del nombrós pú-
blic de la sala. Al finalitzar la lectura de la ponència 
es va destinar el temps restant en un col•loqui so-
bre l’allí exposat.

La segona sessió del Congrés es va desenrotllar 
entre el matí i vesprada del dissabte, dia 24. En pri-
mer lloc el senyor Rafael Narbona Biscaí, professor 
d’Història Medieval de la Universitat de València, 
ens va presentar la segona ponència titulada: “Par-
lamentarisme i bel•ligerància. Els dos camins cap 
a Casp en el Regne de València”. Una vegada fina-
litzada eixa interessant dissertació, va tindre lloc la 
lectura de la tercera ponència, a càrrec de Senyora 
Àngels Massip, Doctora en Filològia Catalana per la 
Universitat de Barcelona i professora en la dita Uni-
versitat, el títol de la qual és “La llengua en el segle 
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XV”. I per a acabar la sessió del dia, a partir de les 
quatre de la vesprada es va donar pas a la lectura de 
les comunicacions defeses per Joan Ferreres, Alfre-
do Gómez, Carlos Catalán i Helena Román.

La tercera i última sessió d’este singular Congrés 
va ser per al diumenge, 25 de setembre, dia del VI 
Centenari de la primera reunió prèvia al Compro-
mís de Casp a Vinaròs. El matí va transcórrer amb 
la lectura de les restants comunicacions, defeses 
per Amadeo Barceló i David Gómez i la ponèn-
cia titulada “Notícies sobre els parlamentaris va-
lencians en les actes de les Corts Aragoneses de 
l’interregne (1410-1411)” l’autor de les quals El 
senyor Germà Navarro Espinach, professor titu-
lar d’Història Medieval en la Facultat de Filosofia 
i Lletres de la Universitat de Saragossa i Doctor en 
Història per la Universitat de València, va exposar 
els seus recents troballes de documentació desco-

Nº 10  gener 2012

* Nota de los autores D. Gómez y D. Lacruz: en el artículo del número anterior, debido a un error técnico, 
no pudieron adjuntarse las fotos de las piezas de sílex que se describían en las páginas 17-18 (L’Edat de 
Pedra a Vinaròs, col. autores). A la izquierda, la nº 1 (La Barbiguera) y derecha, la nº 2 (Puig de la Miseri-
còrdia).

neguda fins a la data i relacionada amb Vinaròs, 
sent la seua intervenció molt aplaudida pel públic.

A continuació, en el mateix Saló d’Actes de la Bi-
blioteca Municipal i amb l’assistència del senyor 
alcalde de la ciutat El senyor Juan Bautista Juan, 
altres autoritats i el president de l’Associació, es va 
donar pas a l’acte de Clausura d’este primer Con-
grés que sobre la història local s’ha celebrat a Vi-
naròs. Ja a la vesprada, i com a colofó dels actes 
del Congrés, es va realitzar una visita guiada pel 
recinte medieval de la ciutat.

Este Congrés ha resultat un èxit per a Vinaròs grà-
cies a la labor desenvolupada per la “Associació 
Cultural Amics de Vinaròs” i a l’interés que s’ha 
pres la Regidoria de Cultura del Magnífic Ajunta-
ment, junt amb la inestimable col•laboració de 
Caixa Vinaròs i del CEFIRE. 

Vaja el nostre agraïment a tots ells.

* Nota aclaratòria al Fonoll nº 9:
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Concus d’Aquarel·les Puig Roda
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Redacció

El pintor castellonenc Vicent Roman i l’historiador 
vinarossencs Ramon Redó van ser els protagonistes 
de  la Nit de la Cultura que organitza la nostra 
entitat. L’obra guanyadora del premi d’aquarel•la 
G. Puig Roda du el nom de Calma i el premi 
d’investigació històrica va recaure el l’obra Vinaròs 
de la A a la Z.

La que per a nosaltres és la cita cultural més 
destacada de l’any, enguany va canviar d’escenari 
i es va celebrar a l’Hotel Roca de la nostra ciutat. 
Però el que no canvia són les ganes de fer-ho cada 
vegada millor ni la inestimable col•laboració que 
sempre té amb nosaltres Mariola Nos per conduir 
l’acte.

Nit de la Cultura
2011

FON OLL

D’esquerra a dreta: J. L. Pascual, president associació, Ramon Redó, premi d’investigació, Vicent Román, premi de pin-
tura, Héctor Folgado, diputat de cultura, Juan Bta. Juan, alcalde de la ciutat i Salvador Oliver, presentador de l’ acte.
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Ens va acompanyar el diputat de Cultura Hèctor 
Folgado en representació del president de la 
Diputació, l’alcalde de la ciutat Juan Bta. Juan i 
nombrosos regidors del Partit Popular, així com 
alguns representats del Bloc Nacionalista Valencià.

La Nit va tindre un magnífic començament al ser 
presentat al públic el 2n calendari de Ciutadanes 
Vinarossenques, que ha tingut una rebuda molt 
càlida per part de tots i que ha esdevingut en una 
obertura reivindicativa de la presència de la dona 
en tots els àmbits.

La part musical de la Nit va anar a càrrec de Carlos 
Elorduy, que va delectar amb la seua guitarra 
cantant poemes dels vinarossencs José Sebastián 
Farga i Manuel Foguet, que van donar una nota 
emotiva i evocadora a la celebració.

El nostre President en el seu parlament final va 
tindre paraules d’agraïment per als patrocinadors: 
Diputació, Ajuntament, Fundació Caixa Vinaròs 
i editorial Antinea. També va ser crític amb les 
institucions públiques recordant que no tenim 
Museu, que les restes ibèriques estan abandonades, 
la ruïna de l’antiga Casa de la Vila i de la Casa dels 
Ayguals. Va assegurar que Vinaròs és un poble 
abandonat per la capitalitat provincial a la que cal 
recordar que el nord també existeix. Va demanar 
major sensibilitat cap al patrimoni històric i cultural.

Nº 10  gener 2012

Arturo Oliver, president del jurat Borràs Jarque. Salvador Oliver, coordinador del premi Puig Roda.
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En este trabajo pretendemos mostrar algunos as-
pectos poco conocidos de la Guerra Civil en Vina-
ròs, siendo determinados restos bélicos y las ubi-
caciones de los nidos de ametralladora en la costa.

1. Aviones derribados en Vinaròs durante la 
Guerra Civil.

Por las fuentes consultadas sabemos que fueron 
tres los abatidos en tierra: un hidroavión Heinkel 
He-59 y dos Polikarpov I-15. Omitimos comentar 
el Heinkel He-111 y al soldado de la Legión Cón-
dor Karl Köstlin, ya que fue derribado en el térmi-
no municipal de Sant Jordi (CS), justo en el linde 
del término municipal de Vinaròs, detrás de la fá-
brica de muebles Forés Diseño.

Restos y edificaciones 
de la Guerra Civil en Vinaròs

David Lacruz i David Gómez

Sobre los aviones caídos al 
mar preferimos no comentar 
nada, ya que R. Arias y L. Mo-
lina dicen que el piloto Gus-
tav Schade fue derribado en 
un Heinkel He-111 (el mismo 
avión que cayó en el linde de 
Sant Jordi y Vinaròs) mientras 
que A. Arnau comenta que 
fue con un Dornier Do-17. 
Este mismo autor, hablando 
de la lápida conmemorativa 
hallada en la Arciprestal, cita 
que en ella reza: “Hier Starb in 
kampf fhür Freies in Spanien/
GUSTAV SCHADE/Por Dios y 
por España/El 4 de Diciembre 
de 1938”, actualmente depo-
sitada en el Museo Militar de 
Castellón.

Polikarpov I-15
Según A. Arnau fueron derribados dos Polikarpov. 
Por nuestra parte suponemos que serían los mode-
los I-15. 

J.Queral, vecino de Rosell (CS), nos ubicó el lugar 
donde impactó uno de los dos aviones. En la 
actualidad ese lugar es una finca transformada de 
naranjos, que queda a la izquierda de la carretera 
N-232, antes de llegar al Perengil, dirección Morella. 
Con el tiempo pudieron hallarse varias piezas 
metálicas de pequeño tamaño (a pesar de que en 
su día se recogieron casi todos los restos tras el 
impacto, para reaprovecharlos o venderlos a los 
chatarreros). Las piezas encontradas se mostraron 
a J.Queral, familiarizado en restos de aviones 

A la izquierda, restos del Polikarpov I-15 derribado en Vinaròs (foto: Deschamps); 
a su derecha modelo del Polikarpov I-15 (ooche813.blogspot.com)
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derribados durante la Guerra Civil. Finalmente y 
tras descartar varias, fueron seis las que pertenecían 
a los restos del avión. Estas se muestran en la 
fotografía.

El otro Polikarpov se supone que fue derribado 
en la parte derecha de dicha carretera (a la mis-
ma altura). Creemos que actualmente ese espacio 
podrían ser las fincas de naranjos de la Parreta, 
las cuales sufrieron profundas transformaciones 
agrícolas hace unos pocos años, motivo que hace 
imposible la búsqueda de restos. No obstante, del 
suceso existen fotos de época tomadas por el fo-
tógrafo Deschamps. No sabemos con seguridad 
si estas pertenecen a uno de los dos Polikarpov 
derribados, aunque  no encontramos otra posibili-
dad, ya que dichas fotografías vienen catalogadas 
como de Vinaròs.

De izquierda a derecha. 1: tubo de cobre o bronce, 
de 10 cm. de largo, con extremos rotos, de unos 9 
mm. de diámetro. 2: rosca con extremo hexagonal, 
de cobre o bronce, plateado. El extremo de la rosca 
tiene 2 cm. de diámetro y el otro 2´3 cm. 3: pieza de 
aluminio a determinar, con remaches en los extre-
mos, de 12´4 cm. de largo, con un extremo de 2 cm. 
al otro extremo de 1´2 cm. y 1 mm. de grosor. 4: pie-
za de aluminio con una espiral de hierro, de 5´2 cm. 
* 3´6 cm., con un grosor máx. de 1´3 cm. sin contar 
la espiral. 5: fragmento de aluminio, con un máx. de 
3´6 cm. * 6 cm. máx., con un grosor de 2 mm. Se ob-
serva en una cara rayas paralelas con una separaci-
ón de 1mm. entre cada una. 6: Igual al anterior, con 
un máx. de 9´5 cm. *  3´3 cm. de máx.

Según explica H. García (2008), el día 15 de abril 
de 1938 llegan a Vinaròs las tropas franquistas de 
manera que la zona republicana queda dividida 
en dos. En ese mismo día republicanos y naciona-
les siguen efectuando ametrallamientos aéreos a 
las tropas. En uno de ellos, efectuado por la 3ª y 4ª 
escuadrillas de “Chatos”, por la zona de Sant Mateu 
(CS), es alcanzado por fuego antiaéreo el “Chato” 
de Fulgencio Martín Montoya de la 3ª, que, mien-
tras cae, toca levemente al CA-058 de José Falcó, 
hecho que a Falcó no le ocasiona problema al-
guno, pues puede regresar a su base en buenas 
condiciones. Lo contrario le ocurre a Fulgencio, 
que pierde la vida al estrellarse su avión. Véase en: 
http://rayosycentellas.net/guerracivil/?p=184.

El Polikarpov I-15, llamado vulgarmente “Chato” 
tenia una longitud de 6´30m, una envergadura de 
10´18m, una altura de 2´19m, un peso en vacío de 
1.306 Kg, con un máximo al despegue de 1900 Kg. 
La velocidad máxima era de 370 Km/h a 3000m y 
una de crucero de 280 Km/h. Su autonomía era de 
780 Km, con empuje de 750 C.V. con un armamen-
to de cuatro ametralladoras Nadashkevich PV-1 
de 7´62mm y 150 Kg de bombas o seis cohetes 
RS-82. (Fuente: Ejercitodelaire.mde.es)
 
Heinkel He-59
El 15.3.38 un hidroavión Heinkel He-59 fue abatido 
por disparos de ametralladora de defensa antiaé-
rea de un tren, teniendo que realizar un aterrizaje 
forzoso. Según algunas versiones (varias total-
mente contradictorias), lo hizo en la Barbiguera, 
al lado del cauce del río, donde actualmente hay 

una fábrica de muebles (Gismobel). Actualmente 
el lugar es un campo abandonado de algarrobos 
y olivos junto a otros de naranjos. El terreno está 
muy alterado respecto hace décadas, debido a las 
edificaciones realizadas en años posteriores y a las 
transformaciones agrícolas. De este aparato des-
conocemos cualquier elemento físico que corro-
bore su testimonio en el lugar. Según A. Arnau el 
hidroavión lo ocupaban los tenientes José Caeta-
no Sepúlveda Veloso y Rücker, los alfereces Tonillo 
y Stroschic y el suboficial Smitz.

El Heinkel He-59, vulgarmente llamado “Zapa-
tones”, tenía varios subtipos; su envergadura era 
de 23´7m, longitud: 17´4m, altura: 7´1m, su peso 
era de 5000 kg en vacío y 9100 kg como máx. en 
despegue. Poseía una autonomía de 1500 Km y 

Restos del avión Polikarpov I-15 derribado en Vinaròs (Col. D. Lacruz).
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velocidad de 220 Km/h de máx. a 2000m. Su ar-
mamento: tres o cuatro ametralladoras MG 15 de 
7´92 mm (posteriormente MG 81) de apunte ma-
nual en la proa, en posición dorsal y ventral del 
fuselaje. Muchos subtipos llevaban al menos un 
cañón MG FF de 20mm y la mayoría de los mode-
los B-2 tenían capacidad para 1000 kg de minas, 
bombas u otros pertrechos.

Como anécdota decir que uno de los coautores de 
este artículo, D. Lacruz, desconocía hasta el pre-
sente artículo, que su abuelo Juan Manuel Martí-
nez Bosch y su cuñado el carabinero Miguel Sol-
ves Villó junto a Manuel Roig Arenós, Emilio Pavía 
Serrano y Antonia Asunción Fuster Bayarri, fueron 
procesados y condenados por su participación en 
la detención de sus tripulantes.

2. Marcajes en munición de la Guerra Civil en 
Vinaròs

Tenemos constancia de que en nuestro término 
municipal se han hallado restos de material bélico 
(munición, granadas de mano, proyectiles...) e in-
dumentaria militar (cascos, botones, medallas, in-
signias...); en este trabajo sólo abarcamos los mar-
cajes de la munición (balas), puesto que tenemos 
la absoluta certeza de que han sido encontradas 
en esta localidad. Preferimos omitir otro material 
o información sobre hallazgos, ya que personal-
mente, no podemos asegurar su procedencia o 
veracidad histórica, en lo referente a su vincula-
ción con nuestro término municipal. Actualmen-
te se hace muy difícil poder encontrar en Vinaròs 
restos de dicha época, uno de los motivos es que 
acabada la contienda, los Servicios de Recupera-
ción se dedicaron a recoger el material que que-
dó perdido o abandonado por doquier y en años 
consecutivos, la población civil, siguió buscando 
para vender a peso a los chatarreros, puesto que 
les suponía una considerable ayuda a la maltrecha 
economía a la que estaban sometidos.

Con ello, unos ganaron dinero y otros, en el inten-
to de querer manipular, ya sea desmontando o 
transportando determinados artefactos, sufrieron 
sus consecuencias al explotarles: amputaciones, 
ceguera o la muerte.

Es posible que el principal motivo que explique la 
escasez de hallazgos de munición sea que éste no 

fue lugar de cruentas y sonadas batallas. En este 
artículo mostramos los marcajes de la munición 
empleada en Vinaròs durante la Guerra Civil. Los 
marcajes se encuentran en el culote de la bala, es-
tando formados por un conjunto de letras y nú-
meros que, en la mayoría de los casos, nos ayudan 
a saber su año de fabricación y su lugar de proce-
dencia. De un mismo marcaje pueden existir vari-
os miles de ejemplares. Está claro que habrán apa-
recido muchos más y quedarán otros tantos por 
descubrir. Agradecemos a Juan Luis Sarciat, Juan 
Carlos Sanchis, Alfredo Gómez y Miguel Milián sus 
aportaciones. Para la catalogación de los marcajes 
se ha utilizado el libro “Símbols en el ferro. Corpus 
de municions de la Guerra Civil Espanyola (1936-
1939)” de J.M. Palomar y N. Navarro (2008).

En total han sido catalogados nueve calibres di-
ferentes: 9*19 ( 9 Parabellum); 9*23 ( 9 largo); 
7´62*54 R; 7´92*57 JS; 7*57 Mauser; 7´7*56 R (303 
brit.); 9´2*19´5 R (38 Smith&Wesson); 11´5 R. Re-
mington español y 8*50 R. Lebel.

Lo que ha englobado en su conjunto 53 marcajes 
diferentes (la separación entre carácteres del mar-
caje se da con el signo “/”).

9*19 (9 Parabellum). Armas que disparaban el 
9*19: pistola Parabellum (Luger) y subfusiles Berg-
mann MP 18 y 28 (Schmeisser): P/*/15/35: Polte Ar-
maturen und Machinenfabrik AG werke Magdeburg/
Sachen. Lote 15. Año 1935. Alemania y Liso: Fabricaci-
ón desconocida (probablemente alemana).
 
9*23 (9 largo). Armas que disparaban el 9*23: pis-
tola Campo Giro mod. 13 y 16, pistola Astra 400, 
pistola Star mod. 20, 21 y 22, pistola Astra 904 F, 
pistola Bergmann Bayard mod. 1908, subfusil 
Bergmann MP 28 y derivados y subfusil Labora-
Fontbernat: 9L/S/A/F27: Fabricación republicana. 
Fábrica nº 27 (Subsecretaría de Armamento). Ibi (Ali-
cante). España; C/I/M/PS: Consorcio de Industrias 
Militares. Pirotecnia Sevillana. Sevilla. España; P/36: 
Pirotecnia Militar de Sevilla. Año 1936. España; 
P/30: Pirotecnia Militar de Sevilla. Año 1930. España 
y DWM/K/K/456 B: Deutsche Waffen und Muniti-
onsfabrik. Nº de código 456 Bergmann. Karlsrhue, 
Alemania.

7´62*54 R. Armas que disparaban el 7´62*54 R: 
fusiles y carabinas Mosin-Nagant mod. 1891,91-
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30 y 1910, fusil Winchester mod. 1895, fusil ame-
trallador Degtyarev Dp 27, ametralladora Maxim-
Tokarev, ametralladora Maxim mod. 1910, ametra-
lladora Colt-Browning mod. 1895 y ametralladora 
Spitalsky-Komarinski Sh-Ks (aviación): π/3-26: Lu-
ganski patronny zavod (fábrica de Lugansk). Tercer 
trimestre, año 1926. Lugansk, URSS.; T/3/4: Tulski 
patronny zavod (fábrica de Tula). Tula, año 1934. 
URSS.; 60/30: Luganski patronny zavod (fábrica 
de Lugansk). Lugansk, año 1930, URSS., T/4: Tulski 
patronny zavod (fábrica de Tula). Tula, año 1904, 
URSS. y π / 2-25: Luganski patronny zavod (Fábrica 
de Lugansk). Segundo trimestre, año 1925. Lugansk, 
URSS.

7´92*57 JS. Armas que disparaban el 7´92*57 
JS: fusiles Mauser mod. GW 98 y GW 98-24, fusil 
Mauser VZ 24, carabina Mauser K98 az, fusil y ca-
rabina PWU 29 KbK, fusil ametrallador PWU 28 
(BAR), fusil ametrallador Lekhy Kulomet ZB 26, fu-
sil ametrallador Madsen, ametralladoras MG 13,15 
(Bergmann), MG 34, ametralladora Maxim MG 
08 y ametralladora Browning mod. 17 (PWU 30): 
7.92: Producción discreta para el ejército franquista. 
Alemania; DWM/B/B/J: Deutsche Waffen und Mu-
nitionsfabrik werke Borsigwalde, Berlin, Alemania, 
J: laboratorio Ingoldstand; E/K: Fábrica de Pólvora 
y Cartucheria Helénica. Grecia; P207/S*/11/35: 
Metallwerk Odertal. Odertal post Lauterberg. Harz. 
Lote 11, año 1935, Alemania; P25/S*/26/36: Me-
tallwarenfabrik. Treuenbritzen werke Sebaldushof. 
Lote 26, año 1936, Alemania; P25/S*/24/35: Me-
tallwarenfabrik. Treuenbritzen werke Sebaldushof. 
Lote 24, año 1935, Alemania; DWM/B/B/1937: 
Deustche Waffen und Munitionsfabrik werke Bor-
sigwalde, Berlin, año 1937, Alemania; CH/7.92: 
Fábrica de Pólvora y Cartuchería Helénica. Grecia; 
P131/S*/34/35: Deutsche Waffen und Munitions-
fabrik, Werk. Berlin-Borsigwalde. Lote 34, año 1935, 
Alemania; P207/S*/13/35: Metallwerk Odertal. 
Odertal Post Lauterberg, Harz. Lote 13, año 1935, 
Alemania; P132/S*/4/35: Draht und Metallwaren-
fabrik. Salzweden, Sachen. Lote 4, año 1935, Alema-
nia; P/S*/35/36: Polte Armaturen und Machinen-
fabrik AG werke Magdeburg/Sachen. Lote 35, año 
1936, Alemania; P25/S*/19/34: Metallwarenfabrik 
Treuenbritzen werke Sebaldushof. Lote 19, año 1934, 
Alemania; P370/S*/19/36: Hugo A. Sneider (HA-
SAG). Werk Berlin-Köpenik. Lote 19, año 1936, Ale-
mania; P154/S*/26/35: Polte Armaturen und Mac-
hinenfabrik Werk Grüneberg, Nordbhan, Scheleisen. 

Lote 26, año 1935, Alemania; P154/S*/30/35: Polte 
Armaturen und Machinenfabrik Werk Grüneberg, 
Nordbhan, Scheleisen. Lote 30, año 1935, Alema-
nia; Z/19/35/IX: Zbrojovka Bystrica. Fábrica de 
Bystrica. Checoslovaquia. Año 1935, septiembre; 
P120/S*/7/34: Dinamit Nobel&Co. Werk Empelde, 
Hannover. Lote 7 , año 1934, Alemania; P/S*/82/36: 
Polte Armaturen und Machinenfabrik AG werke 
Magdeburg/Sachen. Lote 82, año 1936, Alemania; 
P/S*/165/35: Polte Armaturen und Machinenfabrik 
AG werke Magdeburg/Sachen. Lote 165, año 1935, 
Alemania; P/S*/28/36: Polte Armaturen und Mac-
hinenfabrik AG werke Magdeburg/Sachen. Lote 28, 
año 1936, Alemania; Z/19/37/II: Zbrojovka Bystri-
ca. Fábrica de Bystrica. Checoslovaquia. Año 1937, 
febrero; DWM/1936: Deutsche Waffen und Muni-
tionsfabrik. Karlsrhue, año 1936.; R.A./1928: Am-
munisjonsfabrikker Raufoss, Noruega, año 1928; 
AI/o/o/37: Artillerie Inrichtingen Hembrug. Holanda, 
año 1937; Z/19/37/XII: Zbrojovka Bystrica. Fábrica 
de Bystrica. Checoslovaquia. Año 1937, diciembre 
y 4.37/7.92 m-m: Fábrica de Pólvora y Cartucheria 
Helénica (Producción discreta para la República Es-
pañola). Grecia. Abril de 1937.

7´7*56 R (303 brit.). Armas que disparaban el 
7´7*56 R: fusil Enfield P 14, fusil Ross MK II, fusil Lee 
Enfield MK III, fusil ametrallador Lewis Mark I, ame-
tralladora Vickers mod. 1912, ametralladora Breda-
Safat de aviación, ametralladora Hotchkiss MK I y 
ametralladora Lewis de aviación: K18/VII Z: Kynoch. 
Witton, Birmingham. (Z: pólvora nitrocelulosa). Año 
1918. Inglaterra y US 16/VII: United States Cartridge. 
Lowell, Massachusetts. Año 1916. EEUU.

7*57 Mauser. Armas que disparaban el 7*57 Mau-
ser: fusil Mauser mod. 1893, fusil Arisaka Meiji 38 
(contrato mejicano), mosquetón y carabina 93-16 
y 1895, fusil ametrallador Hotchkiss, fusil ame-
trallador Mendoza, fusil ametrallador Ecia, fusil 
ametrallador Madsen, fusil ametrallador Astra 
Unión, ametralladora Hotchkiss y ametralladora 
Colt-Browning mod. 1895: PS/1935: Pirotécnia 
Sevillana, año 1935, España; PS/1937: Pirotécnia 
Sevillana, año 1937, España; FNT/1925: Fábrica Na-
cional de Toledo, año 1925, España; 1937: Producci-
ón discreta para el ejército franquista. Año 1937, 
Alemania; Nº 4/37: Fabricación republicana. Taller 
nº 4,año 1937, España; Liso: Hirtenberger Patronen 
Zündhütchen und Metallwarenfabrik. Hirtenberg, 
Austria (contrato discreto para la República Españo-
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la); FNC MEXICO/7/m-m/1931: Fábrica Nacional 
de Cartuchos. México, año 1931 y 10/MG: Fabricaci-
ón republicana. Ministerio de la Guerra Taller nº 10, 
España.

9´2*19´5 R (38 Smith&Wesson). Armas que dis-
paraban el 9´2*19´5 R: revolver Smith&Wesson 
y sus variantes, con diversidad de marcas y 
calidades: G*/38 S&W: Société Francaise des 
Munitions.*:Segunda categoría. Issy-Les-Molineaux 
(Gevelot&Gaupillant). Francia. En el ejemplar encon-
trado, por fallo de troquel, aparece una “C” en vez de 
una “G”.

11´5*58 R. Remington español. La vaina esta 
rota y disparada, no pudiendo saber si es el M71 o 
el M89. Hay dos tipos: el cartucho del modelo anti-
guo mod. 1871 con el cuello de la vaina marcado y 
la punta redonda de plomo y el cartucho reformado 
por Freire y Brull mod. 1889 sin el cuello en la vaina, 
con la punta recubierta de latón. Este tipo de muni-
ción se utilizó tanto en las Guerras Carlistas como en 
la G. Civil, pero este ejemplar es imposible de saber 
a que guerra corresponde. Armas que disparaban el 
11´5*58 R: fusil Remington mod. 1871, mosquetón 
y tercerola Remington mod. 1874; Liso: Fábrica des-
conocida.

8*50 R. Lebel. Armas que disparaban el 8*50 R: fu-
sil y mosquetón Lebel mod. 1886 y 93, fusil y carabina 
Berthier mod. 1907 y 07-16, fusil ametrallador Chauc-
hat, ametralladora Hotchkiss y ametralladora Saint 
Etienne mod. 1912: WESTERN/1918: Western Car-
tridge Co. East Alton, Illinois, año 1918, EEUU.
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UN VINAROSSENC 
A L’ÀFRICA 
El desastre d’Annual, 21 de juliol de 1921

Conxita Solans

Els antecedents

El dia 21 d’agost de 1921 la porta-
da del setmanari Patria, mostra-
va un únic titular i una fotografia         
“Héroes de Vinaroz. Agustín Orts 
Rillo, marino  del “Princesa de As-
turias” muerto gloriosamente en 
Àfrica”

Quines circumstancies havien 
portat al jove vinarosenc a deixar 
la vida en aquelles terres llun-
yanes? L’any 1921 ha estat ca-
talogat d’any tràgic. Des de els 
primers mesos de l’any es vis-
queren alteracions de tipus social, vagues com la 
de la Canadiense, l’assassinat de Dato al mes de 
març, divisió del Partit Conservador, divisió dins 
l’estament militar (juntistes i africanistes). L’esclat 
de violència  arriba de l’Àfrica; al Marroc s’aixequen 
en rebel•lia, Nador, Tetuan, Monte Arruit, Iqueri-
ben, Annual.... Les causes de l’aixecament al mes 
de juliol de 1921 de les kabiles rifenyes, tindrà una 
vessant wilsoniana, nacionalista, la guerra serà 
alimentada per diners i armes de sospitosa proce-
dència, amb connotacions xenòfobes i religioses. 
Annual  marcarà el cim de la crisi i també un abans 
i un després.

L’opinió dels contemporanis que 
visqueren els esdeveniments a la 
pregunta del perquè del desastre 
d’Annual, es dividia entre els de-
fensors de la presència d’Espanya 
a l’Àfrica com una necessitat vi-
tal després del que va significar 
el 98. Per primera vegada es veu 
obligada a viure única i exclusiva-
ment dels seus recursos i dins les 
seves fronteres (Península i Illes; 
Balears i Canàries) mentre que les 
principals potencies continuaven 
la carrera imperialista,  la presen-
cia espanyola en el nord d’Àfrica 
permetia mantenir una política 

exterior de gran volada i el prestigi d’estar al mateix 
nivell que les grans potències i alhora poder inter-
venir en els interessos comercials que lideraven An-
glaterra i França. Per aquests defensors de la partici-
pació d’Espanya en el repartiment del pastís africà,  
el nord d’Àfrica era la nova terra promesa, rica, es 
parla de jaciments de ferro, plom, coure, antimoni 
i plata. Algun diari vinculat als Romanones, Horaci 
Echevarria i els March, inclòs aventuraria a insinuar 
que en alguna kabila hi havien jaciments aurífers 
veient amb bons ulls l’assentament de colons  pe-
ninsulars, seguint l’exemple de milers de francesos 
que es desplaçaven a Argelia per assentar-se en 
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terres incultes transformar-les en zones de produc-
ció agrícola. I per últim, i no menys important, de-
fensaven la missió evangelitzadora com una mena 
d’obligació  secular i de compromís  amb la història.

Per la seva part, els anticolonialistes, mantenien 
que l’assentament de colons per dedicar-se a 
l’agricultura, no era  motiu per mantenir-se a la 
zona, donat que l’espai assignat era reduït (32.000 
km2, una extensió com la província de Càceres) i la 
meitat d’aquest espai l’ocupava l’Atlas, amb altures 
massa considerables per assentaments agrícoles. 
L’argument de pes  dels anticolonialistes en aquest 
sentit era que Espanya ja en tenia prou de terres 
incultes disponibles i de millor qualitat. Tampoc 
era prioritari cercar espais per alleugerir la pressió 
demogràfica, baixa comparada amb la mitjana 
d’altres nacions ( 25 milions d’habitants quan es 
preveia que tenia capacitat per acollir-ne 40 milions). 

Per altra banda, la presencia d’Espanya suposava 
una dura càrrega en homes i diners sobre els 
pressupost de l’Estat. En el període 1909-1921 
l’ocupació havia costat 1.750 milions de pesse-
tes, el doble de tot el pressupost espanyol per a 
l’exercici 1920-21. Tot i aquesta despesa no es po-
dia ignorar la gran vulnerabilitat en l’aspecte mi-
litar, amb un  mar entremig i envoltat de territori 
francès. En realitat dels 32.000 km. assignats com 
a zona  de protectorat a Espanya en el tractat de 
1912, cap l’any 1921 menys de la meitat estava 
efectivament controlat, amb la particularitat que 

entre les comandàncies de Ceuta i Melilla 
s’extenia el Rif, un territori feréstec. A la natu-
ralesa del terreny s’afegia el caràcter bel•licós 
dels seus habitants, la qual cosa dificultava 
el control de la franja, limitada al nord pel 
mar Mediterrani - amb la important bahia 
d’Alhucemas - i al sud per la zona del protec-
torat francès.  

La divisió d’opinions es manifestava en 
aquells moments en un ambient gens con-
ciliador. Per a molts, Espanya havia posat en 
practica una política de “conquesta” en lloc 
d’acatar la de protectorat que s’havia com-
promès a portar a terme en els acords, fran-
co-anglès ( 1904),  franco-alemany (1911), i el 
franco-espanyol  (1912). No era doncs estrany  
que es produís  primer l’oposició, l’agitació i 
finalment el conflicte. Destacaven els que ju-
tjaven l’aventura del Marroc com una aven-

tura innecessària, exponent clar de l’explotació 
d’una minoria amb interessos a la zona. Una hi-
pòcrita crida amb la invocació del “patriotisme”, 
darrere el qual s’amagaven interessos econòmics 
per a uns pocs, mentre que per a molts significava 
“ morir a l’Àfrica”. Des de aquest plantejament es 
reconeixia la culpa, el que justificaria la reacció de 
Abdel-Krim,  

El camí del desastre 

A principis de juny de 1921, en la Comandància 
de Ceuta on es trobava l’alt comissionat, el gene-
ral Berenguer, no es podia destacar cap indici de 
problemes per a l’exèrcit espanyol, no passava el 
mateix en la comandància de Melilla on el general 
Fernandez Silvestre des de la seva arribada havia 
posat en marxa un projecte expansionista amb la 
idea d’avançar pel territori del Rif ( uns 500 km2) i  
enllaçar amb la comandància de Ceuta. El seu ob-
jectiu principal, era dominar la bahia d’Alhucemas.

Sembla que aquest projecte ja s’havia començat 
a posar en practica uns anys abans en la zona 
oriental, des de Melilla, pel general Gomez Jor-
dana (1912-1915) i Aizpuru (1915-1919) havent 
aconseguit un cert avançament cap el sud i el sud-
oest arribant a tenir com a zona de separació, el 
riu Kert. A principis de Juny de 1921, Silvestre, des 
del campament  situat a Annual ordena l’ocupació 
del turó d’Abarran, el seu pla era ocupar el territori 
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dels Beni-Urriagel, sobre la zona d’Alhucemas. Po-
sició que va poder controlar un breu temps, coin-
cidint amb la primera deserció de soldats indíge-
nes. Avís que ni Berenguer ni el propi Silvestre van 
valorar en tot el seu significat.

A principis de juliol, Fernández Silvestre, amb el 
rerafons d’un telegrama suposadament del rei 
animant-lo a l’acció,  es llança a recuperar el terri-
tori perdut en la línia d’Annual al mar (Sidi-Dris), 
establint un petit contingent de soldats a Igue-
riben un punt pròxim però de difícil abastament 
per la geografia del terreny, Silvestre no vol pasar 
pel primer general que “pierde cañones ante los 
moros”. A la peninsula arriben rumors sobre les di-
ficultats d’aquest front. La majoria de la premsa  (5 
de juliol) incerta una informació, on es reprodueix 
la negativa de l’Alt Comissionat, el general Beren-
guer, d’haver  rebutjat els 12.000 homes que li han 
estat oferts. No obstant, al dia següent el gabinet 
d’Allendesalazar, concedia per la via d’urgència,      
(el Parlament estava tancat), una quantitat impor-
tant de soldats per reforçar les tropes destacades 
en la posició esmentada.

De fet  l’atenció de la majoria dels espanyols en 
aquests dies  estava més preocupada per la puja 

del preu del pa  - 72cèntims/kg. - fent córrer més  
rius de tinta en els principals periòdics del país que 
el que passava al nord d’Àfrica. En una Espanya 
mig endormiscada per la calor, la disconformitat i 
les veus de protesta estaven mig apaivagades, els 
espanyols acudien a les corrides de toros, les fun-
cions i manifestacions patriòtiques amb tarannà 
festiu. Al carrer, hom admirava, sense gaire inquie-
tud, el pas de les bandes militars tocant passodo-
bles  acompanyant els batallons que marxaven a 
l’escenari de la contenda. 

Vinaròs, havia viscut en els últims mesos de 1920 
la vaga de mariners que havia paralitzat l’activitat 
pesquera i portuària, la població havia estat  des-
proveïda de farina, pa i peix durant setanta dies. 
Els joves en edat de ser quintats havien esperat 
amb angoixa el destí que els depararia la sort, 
el  d’Àfrica era el més temut. Cap el mes d’abril la 
politica local que havia bandejat amb intermina-
bles confrontacions, acabaria quan l’oposició va 
adoptar una actitud constructiva i Julian Sanz era 
nomenat alcalde. Era el moment de desbloque-
jar el projecte de l’ampliació del port i dinamitzar 
grans projectes d’Obres Públiques entre el que 
figurava el del Mercat Municipal. (Puig Puicer-
ber,2005;262-264 ). 
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Annual

Ningú havia previst que el 21 de juliol el desta-
cament d’Igueriben seria assaltat. Silvestre con-
templaria casi mig embogit les kabiles rifenyes 
que tenia al davant. Les tropes espanyoles que 
defensaven la posició no arribaven a una divisió 
amb una dotació de municions  per home que no 
era ni la reglamentaria per a un dia de combat. A 
la matinada del 22 davant de la impossibilitat de 
mantenir la posició s’ordenaria la retirada. cundiria 
el pànic, els supervivents fugien amb ple descon-
trol mentre les “harka” d’Abdel-
Krim, a la que s’havien sumat 
els soldats indígenes desertors, 
anaven rematant als nou mil 
soldats espanyols en el seu pas 
pels penyasegats que domina-
ven Annual.

Els pocs soldats que arribaren a 
platja es llançaren a l’aigua amb 
l’esperança de que els vaixells 
de guerra ancorats a la bahia 
d’Alhucemes, el “Princesa de As-
turias”, el “Laya” y el “Lauria• acu-
dissin en el seu rescat. El capità 
del “Princesa de Asturias”, Eliseo Sanchez Quesada, 
ordena arriar tots els bots disponibles i demana 
voluntaris per ajudar al salvament dels soldats 
que es llançaven a l’aigua fugin espaordits. Les pri-
meres noticies del desastre salten a la premsa el 
dia 23 de Juliol, només com un rumor  i relegades 
a pàgines interiors

“Algo” sembla que havia passat en aquella 
zona. Contra tota lògica la conservadora i 
governamental La Época, aquell dia serà el 
periòdic més sensacionalista. El Norte de Castilla 
(Valladolid) també dona com un “rumor” el que 
sembla la noticia “de un desastre”. La Libertad, 
(Madrid) la relega a la quinta pàgina. El dia 25 
de juliol, l’ ABC publica a la portada la fotografia 
de tres oficials morts a l’Àfrica, però sense donar 
detalls, és el dia 26 quan es comencen a tenir 
noticies completes del desastre, l’ABC dedica 
varies pagines, tot i relegades a espais interiors 
a la situació de Melilla. Poc marge d’informació 
quedarà per als dies següents, la censura prèvia 
va començar a actuar sense contemplacions, 
(es censuren inclòs declaracions del ministre 

de la Guerra). Encara havia el convenciment de 
recuperar el territori perdut. En la resta del país, 
segons el periòdic i el governador civil, s’establiren 
graus de llibertat diferents. “ No se permitirá la 
publicación de noticias y comentarios, relativos a 
los sucesos de África, sin el plácet de la censura 
previa. En general las informaciones periodísticas 
eran ajustadas al troquel uniforme y acomodaticio 
de las notas oficiosas de los departamentos 
ministeriales” ( La Libertad, 26-VII-1921 pàg.1 col 
½). El règim de censura prèvia estarà en vigor fins 
el 20 d’agost. A partit d’aquesta data es viu una 

mena de llibertat vigilada.

La mort d’un marino ras 

El 31 de Juliol el setmanari Patria, 
(Vinaròs) publica les primeres no-
ticies sobre l’acció dels rifenys i la 
reprovable traïció contra un exercit 
mal proveït. El redactor de la noti-
cia es queixa de que la informació 
rebuda sigui només l’oficial a causa 
de la censura. El mateix setmanari 
el 14 d’agost, ja dona la noticia que 
des de el diumenge anterior es sa-
bia  de la mort d’Agusti Orts Rillo, 

soldat natural de Vinaròs.

Agustí  estava destinant a la cuina del Princesa 
d’Asturias, no tenia que agafar cap fusell però 
la terrible mortaldat que estaven causant els 
enemics i el desgavell entre el comandament 
de l‘exèrcit espanyol, havia portat a centenars 
d’homes arraconats a les  platges d’Alhucemas  on 
eren fustigats i rematats. No havien prou mitjans 
per recollir aquells soldats desesperats. Des de els 
vaixells de guerra es demanaren voluntaris per 
anar a  socórrer  els companys. Agustí s’oferí, i en 
mig de l’acció de salvament un tret el va ferir i allí 
mateix va quedar mort.

El 21 d’agost en la portada de Patria, destaca el 
titular i la fotografia d’Agusti Orts Rillo tractat com 
un heroi, l’article utilitzant la prosa recarregada 
pròpia de l’època relata els fets. “Se da la orden de 
arriar los botes y dirigirse a la playa para recoger 
aquellos desgraciados fugitivos y entonces 
surge el héroe. Sereno reflejando en su mirada 
esa tranquilidad solo peculiar del valor real, él 
se ofrece voluntario con el entusiasmo de una 
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juventud fuerte y hermosa [...] ya de regreso a los 
costados del buque de aquellas lanchas llenas 
de hombres, unos con vida y otros sin ella, van 
subiendo los que pueden, son los menos. Sobre 
la cubierta del crucero quedan depositados los 
cadáveres [...] entre ellos uno con el uniforme de 
marinero presenta en el pecho la roja señal de la 
traidora bala que segó su vida. En medio de aquel 
imponente silencio, solo interrumpido por el rumor 
de los aullidos salvajes de los moros que desde la 
tierra llegaban se oyó decir a un compañero [....] 
Si es Agustin Orts Rillo de Vinaroz y se ha portado 
brillantísimamente. !Ha sido un héroe ¡ su nombre 
pertenece a la inmortalidad”. 

Des de petita he escoltat de boca de la meva 
mare la gesta d’Agustí Orts, l’heroi de Annual li 
era padrí, però era una història incompleta, la que 
pertanyia a l’àmbit privat. Una mare i tres germans 
es veieren privats de la presencia d’Agustí, ni tant 
sols pogueren tenir el consol de inscriure el seu 
nom en la làpida del nínxol familiar. El mar és la 
tomba més anònima que pot existir, només els 
hi van quedar les lloances vessades en els fulles 
d’un setmanari local, gastades i grogues de tantes 
vegades rellegides, i la donació feta per la Junta 
Local de Dames de la Cruz Roja de 250 pessetes 
per l’auxili de la família.

Han passat 90 anys del desastre d’Annual, tràgic 
episodi de la història d’Espanya amb la mort de 
més de 13.000 soldats de l’exercit espanyol i la 
vergonya i el desprestigi dels comandaments de 
l’exercit, fins a l’extrem de que el govern espanyol 
es va veure obligat a ordenar  una investigació a 
un oficial nomenat  per a depurar responsabilitats. 
El general Picasso va ser l’encarregat de la 
investigació. El que va succeir a l’Àfrica era de tal 
magnitud que el govern va presentar la dimissió 
al rei. L’Expedient Picasso, acabat el 23 de gener 
de 1922 ocupava 2.433 folis i les seves conclusions 
eren demolidores. Fins el 3 de novembre de 1922 
l’informe no va passar al Congrés dels Diputats. 
Un dur debat  es va produir al Congrés en aquest 
mes sobre l’assumpte. La opinió pública no havia 
perdut interès pel que havia succeït a Annual, 
i quan la premsa va filtrar que es calculava que 
14.000 homes havien perdut la vida, es van 
enardir els ànims. A partir d’aquell moment tot 
foren entrabancs per avançar en la cerca de 
responsabilitats, inclòs es va arribar a parlar que 

el propi rei estava implicat en el desastre. Pel 
caire que prenien els esdeveniments i la falta 
d’acord entre el membres de la Comision de 
Responsabilidades, es va acordar convocar el ple 
de la Cámara i que s’efectues una votació general 
sobre l’assumpte  La Camara no es va arribar a 
reunir, el 13 de setembre el General Primo de 
Rivera, la va dissoldre  i va proclamar la Dictadura.

El mateix dia 13 de setembre el president de la 
Comissió, Mateo Sagasta, va anar al Congrés per 
fer-se amb l’Expedient Picasso, convençut que 
Primo de Rivera el volia destruir. El va dipositar en 
la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos. Alli 
es va estar fins la proclamació de la República. El 
propi Sagasta el va retornar al Congrés el 1931, on 
finalment va restar oblidat.

El desastre  d’Annual a penes es recordat com un  
episodi de la historia del nostre país immers en una 
crisi econòmica i política, abocat a una pèrdua de 
prestigi en el cercle de les grans potencies, i entos-
sudit en participar en l’aventura colonialista. 

Aquell episodi  ens ha deixat les dades estadísti-
ques, les llistes de les baixes,  morts, desapareguts 
i ferits, i els informes que encara avui, passats 90 
anys resulten aclaparadors perquè en el rerafons 
quedaria com una tragèdia que van haver de viure 
moltes famílies guardant dol en solitari.
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Jordi Sanç

Les festes populars vers les festes civils i religioses.

Per entrar en matèria caldria saber que entenem 
per Festa Popular o pels elements populars de la 
festa. Per aquests, entendrem que són tots aquells 
trets d’origen agrícola o pagà que perduren en el 
temps i que en són bàsicament protagonistes les 
classes populars. Un bon exemple poden ser els 
carnestoltes, la festa de Cap d’Any o el Nadal (sols-
tici d’hivern), la de Sant Joan (solstici d’estiu), o les 
festes majors de molts pobles que coincideixen 
amb l’inici o el final de les collites. Les classes do-
minants també solen celebrar aquestes festivitats 
però apartades de la resta.

Les festes populars es diferencien de la resta de 
festes per ser molt més improvisades i gens previ-
sores, cosa que les fa transgressores i fins i tot pe-
rilloses. Les festes civils i les religioses, no deixen 
res a la improvisació i controlen fins al més mínim 
detall. Són unes festes on l’espectacle és molt im-
portant perquè demostra la força i el poder de les 
classes dominants, les classes populars són espec-
tadores passives. Un bon exemple d’aquestes po-
drien ser els matrimonis reials, la visita d’una au-
toritat reial o eclesiàstica a un poble, el naixement 
d’un infant reial, etc...

El pas de la cultura popular a la cultura imposada.

Arrel de la desfeta d’Almansa, al País Valencià, les 
tradicions i els costums pateixen, durant tot el 

LES FESTES 
POPULARS
Desprès de la Guerra de Successió

segle XVIII, tota una sèrie de prohibicions i legis-
lacions que fa que la Monarquia  Absolutista siga 
permissiva amb tots aquells elements festius que 
li interessen i molt prohibitiva amb tot allò que li 
fa nosa, que serà, bàsicament, els elements més 
populars de la festa. El poder eclesiàstic, el civil, el 
municipal i el reial aplicaran una nova reglamen-
tació que acotarà la diversió festiva popular pro-
hibint tota mena de jocs, processons nocturnes, 
danses i balls populars, màscares, bous, gegants 
i capgrossos, festes nocturnes i focs artificials o 
pirotècnia en les processons, per esmentar-ne 
unes quantes. Dur a terme això no hagués estat 
possible sense el nou sistema repressiu que apa-
reix amb la victòria borbònica. D’aquesta manera 
s’intenta que les festes tradicionals abandonen 
l’espai públic que havien ocupat fins aleshores, 
passant a l’esfera privada, bàsicament a les cases 
o a les tavernes.

Vinaròs com a exemple de persecució de la cul-
tura popular.

Pel que fa al nostre poble, Vinaròs, abans de la Ba-
talla d’Almansa, gaudia de dos festivitats impor-
tants, Sant Sebastià a l’hivern i la que transcorria 
des de la Mare de Déu d’Agost fins a Sant Roc a 
l’estiu. A més, hi havien tot un ventall de festes 
secundàries, que completaven un calendari festiu 
molt més ampli que no pas l’actual. En aquest, hi 
tenia un protagonisme estel•lar en Vicent Vives1, 
el joglar o dolçainer del poble que tocava en to-
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tes les festivitats per un salari d’almenys 4 lliures 
anuals, pagats pel consistori vinarossenc. 

Durant la Guerra de Successió i la posterior ocu-
pació borbònica, crida l’atenció que es conti-
nuen celebrant les festivitats més importants del 
poble, cosa que pot explicar-se per la inèrcia de 
tants anys de celebracions. Aquesta celebració no 
és però un signe de normalitat. El primer que es 
constata als llibres de l’arxiu municipal és que a 
partir de 1707 ja no s’escriu més en català, a partir 
d’aquest any, tota la documentació apareix escrita 
en Castellà i fins i tot els noms i cognoms es caste-
llanitzen: Vicent Vives, a partir d’aleshores apareix 
com a Vicente Vives. Però no fou la llengua la úni-
ca cosa que quedà supeditada. La festa també fou 
sotmesa i utilitzada políticament. Com a exemple, 
el 15 de juliol de 1708 Vinaròs es va vore obligat 
a celebrar, de forma esplendorosa, la rendició 
de Tortosa, la capital del nostre Bisbat, tal i com 
veiem al text de sota. Podem imaginar la poca grà-
cia que deuria fer als vinarossencs tal celebració 
alhora que demostra la por que es va patir  per a 
què aquesta festa finalment es dugués a terme a 
Vinaròs, una població clarament austriacista.  

“Tambien fue propuesto que si se hara fiestas y de-
mostraciones de alegria por rendimiento de la Ciudad 
de Tortosa. Por todos se deliberó el domingo que vie-
ne se haga fiesta en la Iglesia Parroquial con sermón y 
procesion y fuera fuegos y dolsayna, y todo lo demas 
que les paresca y quieran los señores jurados.2”

Més avant, el 1711 s’implantà o instaurà la Fiesta 
de los Desagravios al Santíssimo Sacramento de 
Cristo3  en “todas las ciudades, villas y lugares de mis 
Reynos i Dominios” el primer diumenge desprès del 
dia de la concepció de Maria. Les motivacions que 
donà el rei Felip V per a la celebració d’aquesta fes-
ta foren les atrocitats que l’enemic maulet realitzà 
contra l’estament eclesiàstic on s’assegura que co-
meteren, entre altres barbaritats, sacrilegis i profa-
nacions. Els motius reals, però, foren: la imposició 
del seu poder absolut, el desprestigi de l’enemic 
austriacista, fer notar la seua mà repressiva i final-
ment la seua humiliació.

Aquesta i altres festivitats suposaran una uni-
formització del calendari festiu, calendari que 
s’aprova per decret reial el 16 de gener de 1716.
A pesar de tot, passats els primers anys de post-

guerra hi ha un afany del poble per tornar a la 
normalitat festiva. En la documentació4  apareixen 
festes sufragades per la corporació municipal, re-
apareix de la dansa dels dansants, es poden su-
fragar focs artificials i altres elements pirotècnics, 
la festa de Sant Sebastià torna a celebrar-se a la 
Ermita de la Misericòrdia i òbviament, es continua 
pagant un salari a Vicent Vives, el dolçainer de Vi-
naròs de 4 lliures anuals. Tot aixó, no ho oblidem, 
amb un rerefons social de gran repressió... 

Aquesta xicoteta permissivitat durà fins a finals 
dels anys 30, on es començà a utilitzar tota la 
maquinària absolutista contra tot allò que cau-
ses divertiment a les classes populars. Així en la 
documentació de les Mans d’Ordres de l’Arxiu de 
Vinaròs trobem  que l’any 1738 el Marquès de Ca-
yluz, Governador del Regne de València donà les 
següents instruccions:

“Siendo capitulo especial, de mis instrucciones, para 
el Govierno, de este Reyno, el cuydado, con que se 
debe proceder, en las licencias, para diversions, y 
fiestas publicas de toros y novillos, comedias, bayles, 
juegos y mascaras que con varios motivos, suelen 
solicitarse por comunidades, gremios cofradias, y 
otros particulares con los graves inconvenientes que 
se rigen con ruina, y escandalo, y considerables per-
juicios atendiendo, evitarlos prevengo... sin expreso 
permiso mio no se executen fiestas algunas, de las 
mensionadas...”

És a dir, a partir d’aquest any ja no es pot improvisar 
cap festa pública on apareguen tots els elements 
descrits. Podríem dir que la feta es burocratitza, co-
mença la necessitat de demanar permisos i auto-
ritzacions per a tot. S’ataca a la llibertat de la que 
havia gaudit fins aleshores. Les danses es tornen 
rígides, no com abans que, tot i mantindre el seu 
simbolisme, podien presentar algun canvi o retoc. 
El poder absolut és sinònim de rigidesa i aquesta 
esquitxa també als elements populars de la festa.
Això si, aparegueren moltes resistències, en un 
primer moment s’al•legava no tenir coneixement 
de les noves lleis que s’aplicaven, per això trobem 
que, el 18 de maig 1744, el Lugarteniente General 
envia una carta recordant l’obligatorietat de de-
manar llicències i explicacions del perquè es con-
tinuen celebrant festes sense permisos. 

“...En ningún caso se hagan semejantes fiestas en 
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ninguno de  los lugares de su governacion sin expre-
sa licencia suya... castigando rigorosamente a los 
que contravinieran a esta. Mi orden y encargo...no 
se concedan a esas licencias sin justo motivo y para 
fiestas con que no se hagan excesivos gastos...no se 
alegue ignorancia en su cumplimiento..”

11 anys més tard les resistències populars conti-
nuen. Queda palès en un text5 que fa referència 
a que els pobles del Maestrat ignoren el Decret 
que prohibia les màscares i les disfresses i on es 
demana que s’actue contra les persones que in-
complisquen l’esmentat decret. Al revers d’aquest 
document, trobem el nom i l’adreça de nou perso-
nes de Vinaròs que, segurament van desobeir dita 
prohibició i que pel número podria ser que fossen 
els dansants del poble.

Resistències.

Així, les resistències populars continuaren durant 
tot el segle. I és que al recolzament majoritari 
de les classes populars es sumava la complicitat 
d’una part de la base de la jerarquia eclesiàstica i 
també del poder municipal com podem vore en el 
següent document6:

“... no se pueden celebrar otras fiestas con lo señala-
do en el ultimo reglamento, no le tuvo presente esta 
villa y se guió por el del año 1762, respecto de que 
Don Gaspar Prima, uno de los acrehedores y electo 
que fué de esta villa, y como a tal tuvo una llave del 
archivo, se llevo esta por mucho tiempo sin poder-
sela sacar, ...no pudiendolo conseguir hasta el año 
1771 y por lo mismo estuvieron privados de poder 
obsevar lo prevenido en otro reglamento, por estar 
cerrado en el Archivo siguiendo despues con buena 
fe el primero...”

Per tant podem afirmar que, tot i els esforços de 
l’aparell absolutista per acabar amb la festa po-

pular i els seus trets distintius, a Vinaròs, molts 
d’aquests trets van perdurar durant tot segle XVIII. 
I un bon exemple el podem trobar en la memòria 
que escrigué Don José Carlos Esteller7  el 1781, on 
descriu totes les peripècies que van passar per  
dur el cos de Sant Valent fins a Vinaròs i on també 
anomena les celebracions de caire popular que es 
van dur a terme. 
 
“...ab tal demostracions d’alegria que Vinaròs no 
havia vist mai.... m’acompanyà tot l’Ajuntament, 
Clero, Comunitats i poble sancer, que ab escope-
tes, trabucs i pedrers, anaven disparant davant 
Sant Valent...i l’alegria del típic Juglà...”

“Per la nit del sia 7 de joriol, en solemne provessó 
ab moltes llums i atxes, dispars d’artilleria, volteig 
de campanes i set juglars...”

“Durant les festes d’iglesia, es celeraren també co-
rregudes de cavalls, de barques en la mar, bous de 
mort pels carrers i dances públiques...”

“Hi hagueren també dos nits de llumenaries, focs 
artificials, dances i juglars...” 

“Per a les Festes es van adornar tots els carrers. 
...Cada carrer va fer son carro triomfal representant 
pailabots, baladres, etc. ab banderes i gallardets, i 
tenien son corresponent juglar. ...sortint a la pro-
vessó totes les Imatges com al Corpus. I seguiren 
les festes populars.”

Podem concloure, doncs, que les festivitats popu-
lars durant el segle XVIII, als territoris de la Corona 
d’Aragó, visqueren una dicotomia entre les pro-
hibicions, dutes a terme pels nous poders fàctics 
que aparegueren amb Felip V, i unes resistències 
que, encapçalades per les classes populars, gau-
diren, a voltes, de la complicitat de les bases de la 
jerarquia eclesiàstica i del poder civil.
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 1  Vicent Vives arribà a tocar durant més de 40 anys, des de finals de s.XVII fins als voltants l’any 1736 on es perd la pista per manca de docu-
mentació en l’Arxiu municipal, però que és possible que encara continues uns quants anys més en actiu.
2 Arxiu Municipal de Vinaròs. Llibre Consell. 1708. pp35v, 35rv.
3  “...sacrilegios y repetidas profanaciones, con que los enemigos incuvaron los templos, despedazaron la imagenes de los santos de maria...y lo 
que mas estimula adolor... su mismo cuerpo sacramentado arrojado... He resuelto que en todas las Ciudades, Villa y lugares de mis Reynos y do-
minios se celebre todos los años... una fiesta a los desagravios del santisimo sacramento en manifestacion de dolor y sentimiento de las injurias y 
ultrajes que le fueron hechas por las barbarides de los Enemigos, que esta fiesta se haga en la Iglesia principal de cada lugar...” Llibre de Consell. 
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5 Arxiu Municipal Vinaròs.Manos de Orden. Any 1955. 29-1-1955.
6 Arxiu Municipal de Vinaròs. Mans d’Ordre.1774. Carpeta 14 L. 15-5-1774.
7 Història de Vinaròs. Tomo I. Joan M. Borràs Jarque.1929. pp398- 400.
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LAS FÁBRICAS 
ALCOHOLERAS EN VINARÒS

Alfred Gómez Acebes

Antecedentes

Vinaròs, población con una larga tradición viticul-
tora, ha sido también una importante producto-
ra de vinos, licores y aguardientes. Ya a mediados 
del siglo XIX, las cinco destilerías más importantes 
eran las de Joaquín Ayguals, Francisco Maspons, 
Manuel Jordán, Cristóbal Felip y Francisco Delmás. 
La fábrica de Joaquín Ayguals estaba considerada 
en 1835 como la de mayor producción de todas. 
Contaba con dos calderas de 50 cants. de 34 a. que 
producían un aguardiente entre 20 y 25 grados. El 
doble de capacidad de producción que el resto de 
las destilerías de la ciudad.

La destilería de vinos se inició a raíz de las medidas 
gubernativas adoptadas en 1817, cuando el Go-
bierno fomentó el desarrollo de dicha industria. La 
orden del Gobernador Militar de Peñíscola, a este 
respecto en 19 de octubre de 1818, urgía esta con-
veniencia argumentando, según apunta Manuel 
Milián (Semanario Vinaroz, 1959) que “lo que se 
busca es el bien de los pueblos, facilitando las ex-
tracciones e introducciones en tiempo oportuno 
y fomentando así el cultivo en toda su extensión, 
como la industria y el comercio”. En la respuesta, 
que remitió Vinaroz, consta que el vino era la prin-
cipal cosecha, fijándola en 80.000 cantaros y sien-
do su “consumo de alimento 27.000 cantaros”, el 
sobrante se vende y distribuye..., afirmando rotun-
damente que “consumo en destilerías ninguno”. 
Luego, nace esta industria alcoholera de Vinaroz 
entre los años 1819 a 1830.” 

La filoxera de 1898, fue el principio del fin de las 
fábricas y destilerías de los aguardientes y alcoho-
les de Vinaròs, cuyo grado de elaboración fluctua-
ba entre 16 y 25 grados.

Vinaròs, ciudad con larga tradición de vides y 
elaboración de vinos, alcoholes y licores de gran 
prestigio nacional y Europeo, contaba ya en el 
siglo XIX con diversas destilerías de alcohol. Por 
ejemplo, en una patente de sanidad de 1823 se 
cita que en el laúd Ntra. Sra. del Rosario se em-
barcaron en Vinaròs “cuarenta y dos pipas y diez 
medias pipas vacías y una y media de aguardien-
te” con destino a Vilanova i la Geltrú. A finales del 
XIX se dedicó también a la elaboración de alcohol 
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industrial, creando un entramado industrial de 
gran importancia dentro de la provincia. En este 
artículo únicamente ponemos de relieve algunas 
de estas industrias alcoholeras como primer paso 
a un estudio más detallado y completo en futuros 
trabajos. 

Junto a la plaza de Toros, al lado de la playa del 
Clot, podemos ver los restos de un  antiguo edi-
ficio fabril, con una alta chimenea, testimonio del 
esplendor industrial de Vinaròs del pasado siglo. 
Se trata del antiguo edificio de la Alcoholera, hoy 
en ruinas, siendo una de las varias industrias de 
alcohol con las que contaba Vinaròs. Desde prin-
cipios del siglo XX, la revolución industrial empe-
zó a llenar Vinaròs con fábricas, muchas de ellas 
cercanas al puerto. En una foto de 1915 tomada 
desde el mar, se pueden contar hasta más de ocho 
altas chimeneas que destacaban en la ciudad, aún 
sin altos edificios. Aquí había a principios de siglo 
fábricas de todo tipo. De tejidos, de toneles, fundi-
ciones, fábricas de jabón, de orujo, de gaseosas, de 
licores, de cal, yeso, cemento, alpargatas, harinas, 
etc.  En el año 1910, según la “Memoria-Anuario 
de Industria de Castellón” existían en Vinaròs 240 

empresas industriales y comerciales que daban 
empleo a cerca de 1.000 personas. 

A principios de noviembre del año 1904 se reunie-
ron en Vinaròs los representantes alcoholeros de la 
provincia de Castellón para protestar por el nuevo 
reglamento sobre la ley de alcoholes, para debatir 
dichas nuevas normas que entendían comporta-
rían la ruina en el sector. La reunión se adhirió a 
las conclusiones votadas por el Sindicato nacional 
de Madrid. Que se reunieran en Vinaròs denota la 
importancia que tenía la ciudad en este sector. 

Y el 29 de junio de 1923 la Unión de Viticultores 
de Catalunya dio un mitin en Vinaròs con la pre-
sencia  de numerosos sindicatos de la comarca y 
representaciones municipales para tratar la cri-
sis del sector en Catalunya y Valencia. El acto fue 
presidido por D. Francisco Gonel, el secretario del 
sindicato catalán Josep Escoin y el alcalde D. Bau-
tista Herrera. Al margen de los asuntos propios de 
los problemas vitícolas se apuntaba que “Vinaroz 
tiene una fábrica de vino artificial, tiene vino de 
higos, y un puerto donde entran mil arrobas de 
uvas y salen mil hectolitros de vino”, pero que está 
paralizado por la crisis. En uno de los discursos se 
afirmaba que una de las causas de la miseria del 
sector “es el uso y abuso del alcohol industrial” de 
los cuales se dio detallada explicación y se solici-
taba una regulación de los alcoholes a nivel nacio-
nal y se instaba a “actuar mancomunados como 
viticultores contra el alcohol industrial” “con la fir-
meza de acabar enérgicamente  con el fraude en 
los vinos cuya primera fuente es el alcohol indus-
trial”. No vamos a entrar aquí en detalle en el pro-
blema económico y social de la época, sino dejar 

Publicidad en la prensa de Vinaròs. Año 1888.

FON OLL

Chimenea de la fábrica de Ronchera.



33

Guillermo Cifré constancia de la importancia de la ciudad en esos 
años dentro del sector, la cual acogió este impor-
tante mitin en el cual se solicitaba por primera vez 
la creación de la Unión de Viticultores Valencianos 
para la defensa del campo y del mercado de la vid 
y los vinos.

En Vinaròs, junto al aguardiente, se elaboraba 
también en estas fechas alcohol industrial, para 
elaboración de colonias, productos farmacéuticos 
y bebidas como la Quina. De entre las fábricas más 
destacables podemos citar la Alcoholera de “Redó 
y Rodrigo”, junto a la antigua carretera nacional 
en la estrada a la calle San Francisco. Y la “Unión 
Alcoholera Española”, (emplazada junto a la plaza 
de toros, en la punta del saliente de la playa de 
Santa Magdalena conocida como “Punta del Cor-
delero”), fábrica conocida posteriormente como 
de Vañó, por ser su propietario Federico Vañó. Fá-
brica que sufrió un grave incendio en 1906 que la 
destruyó prácticamente en su totalidad.

Y junto a la playa del Clot se encuentran aún en pie 
los restos de otra fábrica alcoholera del siglo XIX, 
importante elemento de la arqueología industrial. 
De este conjunto  del cual se conservan los muros, 
las puertas, ventanas y pilares interiores, y la alta 
chimenea que la preside, salvo el el techo y los pi-
sos superiores se han desplomado por el paso del 
tiempo y el abandono que sufre. Las paredes es-
tán realizadas con paramento común con sillares 
en ventanas y puerta principal. 

Un gran edificio rectangular, de un piso más alti-
llo, que estaba cubierto a dos aguas, destinado a 
la destilación, almacén y otras funciones secun-
darias. Adosado al edificio principal, en la parte 
sur se encontraba otra nave de trabajo en la cual, 
adosada a una de las paredes se alza la chimenea, 

un elemento patrimonial muy importante en la ar-
quitectura industrial local. Esta construcción ser-
vía para la extracción de humos y se empezaron a 
construir con motivo de la incorporación de la má-
quina de vapor. Posee una base rectangular, una 
caña cilíndrica y una linterna superior de protec-
ción para evitar entrada de agua. Por fortuna se ha 
conservado intacta como un icono de lo que fue 
la industria local y como elemento emblemático 
de la ciudad, junto con las otras chimeneas que se 
conservan en la ciudad, dos de ellas muy próximas 
a ésta.

Para producir el alcohol se solían utilizar el arroz 
y el maíz, que se traían por barco, y también los 
higos secos. 

Un resto inerte del pasado industrial de Vinaròs 
que queda en el recuerdo de la producción alco-
holera de Vinaròs, que tanta importancia tuvo en 
su época. 

* * * * * * *

Según la “Guía del Comercio” del año 1910 había 
en Vinaròs 2 fábricas de aceite de orujo y 4 fábricas 
de licores. Las dos fábricas de orujo empleaban a 
44 trabajadores y las cuatro de licores a 21 tra-
bajadores, en total. Una de ellas era la fábrica de 
orujo y aguardiente de F. Mompou, en la calle San 
Francisco frente a la salida de Febrer de la Torre. 
Y la otra la fábrica de aguardientes de Sebastián 
Fortanet (en activo en 1925).
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A finales del siglo XIX se levantó la fábrica de la 
Unión Alcoholera, en la “Punta del Cordelero” jun-
to a la plaza de toros, de la cual quedan diversas 
fotografías.  

El 4 de julio de 1905, Tomas Juan Querol, adminis-
trador de la fábrica de la Sociedad Unión Alcoho-
lera Española solicitaba a Gobernación permiso 
para construir una tajea o puente desde la fábrica 
al mar con carácter permanente. 

La fábrica, en pleno funcionamiento sufrió un gra-
ve incendio que la destruyó por completo. El miér-
coles día 26 de septiembre de 1906 se desató una 
fuerte tormenta en Vinaròs (al igual que en toda 
la costa levantina y que causó graves inundacio-
nes), con la mala fortuna de que alrededor de las 5 
de la tarde cayó un rayo en la fábrica, inflamando 
el líquido que contenía un aparato graduador, al-
canzando los depósitos de alcohol, y desatándose 
un gran incendio que alarmó a toda la población 
por el fragor de las llamas. Los vecinos enseguida 
se dieron cuenta del alcance del incendio y huye-
ron hacia el centro de la ciudad, temerosos de que 
explotaran las calderas. Hasta el lugar del gran in-
cendio se desplazaron los equipos de la guardia 
civil con los carros de bomberos manuales, junto 
con el alcalde Sanz y algunos concejales. El incen-
dio se pudo controlar a última hora de la mañana 

del día 27 sin que alcanzara por fortuna a las casas 
colindantes, pero destruyó la fábrica por comple-
to. La fábrica estaba asegurada con la “Unión y el 
Fénix Español”. El telegrama del corresponsal de 
prensa Armengol está fechado a las 7 de la tarde, 
con lo cual el incendio debió de iniciarse sobre las 
5 de la tarde más o menos, con la fortuna de que 
pudo ser desalojado el edificio rápidamente sin 
que se lamentaran heridos.

Del incendio solo se salvaron “la caja de caudales, 
el caballo que estaba en la cuadra, dos bocoyes 
conteniendo 140 decalitros de alcohol” y los ense-
res de la casa del procurador administrador Tomás 
Juan Querol. En el incendio se destruyó la fábrica 
y almacenes “así como 15 conos de madera y 9 de 
hierro, 210 bocoyes de roble, 2 aparatos destila-
dores de cobre, un refinador, tres caballetes de va-
por, dos bombas de vapor, dos volantes y 110.222 
litros de alcohol”. 

En el diario “El País” del jueves 27 de septiembre 
se hacía eco del suceso con una nota de que el día 
anterior en Vinaròs “una chispa eléctrica que cayó 
en la fábrica de la Unión Alcoholera  produjo un 
incendio formidable”.

En el diario “ABC” con fecha de 27 de septiembre, 

FON OLL
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en la edición de la tarde daban no-
ticia del incendio con estas palabras 
según telegrama enviado por el co-
rresponsal “En Vinaroz una descarga 
eléctrica produjo el incendio de la 
importante fábrica Unión Alcoho-
lera Española. El edificio quedó to-
talmente destruido con la enorme 
cantidad de existencias que en él 
había almacenadas. Los trabajos 
para extinguir el fuego han resulta-
do hasta ahora ineficaces. La fábri-
ca lleva dieciséis horas ardiendo. Se 
calculas las pérdidas en un millón de 
pesetas. No han ocurrido desgracias 
personales”. En otra nota posterior 
del mismo periódico se dice que “el edificio se ha 
derrumbado, causando gran alarma. De toda la fá-
brica solo se han podido salvar parte de los apara-

tos de fabricación de bebidas alcohólicas. La chis-
pa que originó el siniestro entró por una ventana 
inflamando el alcohol que contenía un graduador. 
El importe de las pérdidas no es tan crecido como 

se dijo en los primeros momentos”.

La fábrica fue adquirida en el año 1916 por Fran-
cisco Vañó. Este industrial estaba ya establecido 
en la calle San Francisco, en una empresa de alco-
hol industrial. La casa central con sus vinos estaba 
en Sedaví (Valencia). El 30 de mayo de 1917 cerró 
la empresa, aunque siguió funcionando aún unos 
años más al frente de Federico Baño i José.

Otras de las alcohole-
ras de la ciudad era la 
“Alcoholera de Redó 
y Rodrigo”, de Primo 
Redó, ubicada en el 
principio de la actual 
calle de San Francis-
co, junto a la antigua 
carretera de Valencia 
fue fundada en el año 
1888. De la misma se 
conserva la alta chi-
menea de salida de 
humos. 

En el anuario del Co-
mercio de la provincia 
de Castellón del año 
1925 aparecen citadas 
tres fábricas de alco-
hol en Vinaròs: La fá-
brica de la Viuda de Ta-
lavera, la de José Redó 
y la de Manuel Rabasa 
Caballer.

El solar de la Unión Alcoholera tras su derribo

Fábrica de Rodrigo y Redó. 
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La chimenea conservada en la actualidad.

Fábrica de Rodrigo y Redó. 
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PATRIMONI 
MUNICIPAL

J. L. Pasqual, J. Tur
EL CARRO BOMBA 1877

Allà per 1995, la brigada Municipal, que rebolicava 
l’ermita de S. Gregori a la cerca d’un determinat 
material, es va trobar amb un “artefacte curiós”, un 
carro bomba amb un escut de la ciutat. Assaben-
tats de la troballa, l’Associació Cultural Amics de 
Vinarós sol•licita i se li va concedir el trasllat del 
mateix al desafortunat Museu Municipal del El ca-
rrer Sant Rita que ho va incorporar als seus fons a 
finals de 1997. Va ser arreglat, netejat i tractat en 
la mesura de les possibi-
litats, més aïna escasses 
que es disposaven i do-
cumentat. Presentava en 
aquell moment totes les 
carències pròpies a què 
l’abandó de molts anys li 
havia sotmés però afortu-
nadament es conservava  
integre en les seues parts 
metàl•liques. No obstant 
això part dels elements 
de fusta com les rodes o 
les barres d’accionament 
per a impulsar l’aigua que 
presentaven greu  afecció 
de corcó que va ser tracta-
da sistemàticament i ma-
nualment. Paral•lelament 
Santiago Roig va iniciar  
les perquisicions per a de-
terminar la procedència i 
circumstàncies del mateix   

3. Al Museu Municipal del 
Carrer Santa Rita contac-
tant-se amb els hereus de 
la factoria anglesa que ho 
havia construït que es van 
mostrar molt interessats 

en el mateix ja que pràcticament com veurem era 
una peça única.

Es tracta d’una bomba de dos pistons en bronçe 
amb cambra d’aire, muntada sobre un carro de fus-
ta i metall, amb accionament a braç per una dota-
ció de 8 hòmens. En la part posterior una inscrip-
ció pintada resa: “Ajuntament Vinaròs - Any 1877”. 
En la part frontal porta una placa metálica en què 

figura el nom del fabri-
cant: “Merryweather & 
Sons - Engineers - Longa-
cre & Lambeth - London”.
Esta companyia radicava 
en dos punts de Londres: 
Longacre, junt amb el 
mercat de Covent Garden 
i Lambeth, en el distric-
te d’eixe nom. Posterior-
ment la firma es va traslla-
dar a Greenwich. Durant 
la Segona Guerra Mundial 
la factoria i les oficines van 
ser totalment destruïdes 
en un bombardeig aeri. 
No obstant això, després 
de la guerra la companyia 
es va reconstruir i va co-
néixer uns anys de pros-
peritat fins que aproxima-
dament en 1984 va tancar 
les seues portes.

El carro bomba de Vi-
naròs és possiblement un 
dels exemplars més an-
tics d’Europa d’esta mar-
ca, ja que ni el London 
Fire Brigade Museum de 

Xicotetes històries urbanes: 
Juan Tur. Mestre d’aixa. 
El carro bomba de 1877.   
Cabrestant d’astilleros Sorolla

Juanito Tur,  65 anys plens de vida i d’històries de la 
mar. Un dels pocs “Mestres d’aixa” que han de quedar 
actius en el mediterrani. El seu A.D. N. té esencies ei-
vissenques encara que va arrelar des de la seua infàn-
cia a Vinaròs on ha viscut i s’ha perpetuat en la seua 
descendencia sentint-se, des del primer dia, vinaros-
senc com el que més. Va començar a treballar com a 
calafat als tretze anys aprenent l’ofici del seu iaio i de 
son pare. Ara al final de la seua vida professional, que 
no activa,  ha restaurat i quasi reconstruït una antiga 
barca de pesca amb més de 75 anys de navegació,  per 
al Museu d’Història de Cambrils. En l’actualitat esta 
reconstruint-se un llaud menorqui amb vela llatina de 
més de cent anys que navegara per les nostres aigües 
possiblement este estiu,  i que la seua il.lusió seria 
que fora per aprende a nevegar en les arts i aparells 
tradicionals els xiquets de Vinaròs.  El llaud és ja una 
autèntica joia.

Col•labora estretament amb l’Associació Cultura 
Amics de Vinaròs de la que es soci i  a la que ha facilitat 
algunes peces que ell ha anat arreplegant al llarg de 
la seua vida, particularment cal destacar una brúixo-
la, “SECA” construïda a Vinaròs per Manolo Miralles, 
“nostre Sinyor”, que tenia el seu taller en el carrer Sant 
Francesc.

Les dos peces que hui portem a Fonoll: han sigut mag-
níficament restaurades per este “mestre d’aixa”
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Londres ni el Trans-
port Museum de Du-
blín posseïxen màqui-
nes d’esta antiguitat. 
La peça més antiga de 
l’esmentat Museu ir-
landés és precisament 
una bomba manual 
d’esta mateixa marca, 
datada en 1883, accio-
nada per 30 hòmens.
 
Segons consta en la do-
cumentació de l’Arxiu 
Municipal i resa la ins-
cripció pintada en 
el mateix, este carro 
bomba va ser adquirit 

per l’Ajuntament de Vinaròs en 1877, sent alcalde 
Joaquín Santos Ibarra Guinart. L’adquisició es va 
fer a la casa constructora, a través de D.E. Barral i 
Vidal de Barcelona. Es va rebre a l’abril del dit any, 
i es van realitzar les primeres proves al juny o ju-
liol. Segons R. Redó el carro bomba es guardava 
en una casa del carrer San Ramón que es coneixia 
como “caseta de la Bomba” seguramente per se de 
una sola planta i que era propietat municipal des-
de temps antics. Va prestar els seus servicis fins a 
1932, que el consistori ho va substituir pel popu-
lar “auto-cuba”. Recordat auto-cuba que conduïa 
el Tio Cases, que regava els carrers de la ciutat en 
les caloroses vesprades  dels estius i que precedia,  
a ritme de pasdoble, a la caloroses vesprades  dels 
estius i que precedía en la seua actuació,  a ritme 
de pasdoble, als toreros i les seus les quadrilles,  
regant  l’arena de la nostra plaça de bous en les 
corregudes tradicionals de Fira. Quan  es va jubilar 
el seu xòfer i la van llicenciar va romandre almenys 
un parell d’anys a la vista pública i exposada a les 
inclemències en un desballestament  de Benicarló 
fins que va desaparéixer definitivament… Llàsti-
ma una vegada més!.

El restaurat Carro-bomba de 1877, durant 55 anys 
va servir com a únic element mecànic amb què 
comptava l’Ajuntament per a lluitar contra els in-
cendis que es produïen en la població. El seu tre-
ball va haver de ser notable. Quan la campana del 
campanar tocava a foc, toc que també s’ha oblidat 
de la memòria col•lectiva, allà que anava el carro 
amb els seus servidors municipals. En este mateix 
butlletí, que tenen en les seues mans, Alfredo Gó-
mez relata, possiblement,  una de les seues impor-
tants intervencions al incendi de 1906 que es va 
produir en l’alcoholera i que va durar una vespra-
da i tota la nit, tenin que delotjasrse i evacuarse 
tots los veins. La Unión Alcoholera  estava situada  
devant de lo que encara es el Club Nàutic. Incen-
di, en que per lo que es compta, varen intervindre  
totes les forçes vives del poble. Devía ser tot un ex-
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Juanito Tur treballant al M. 
d’Història de Cambrils

Abans de restaurar en els magatzems 
municipals de la N. 340

Abans: el corcó i el abandó avien afectat greument
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pectable  de foc tocant a la mar  i  en la seua llarga 
i loboriosa  extinció  va haver de ser fonamental el 
nostre “Carro Bomba”.

Desde 1932 devia anar pegan bacs de un magat-
zen a un altre. Aixina s’han perdut tantes coses. 
Passant llavors als magatzems municipals , on va 
romandre fins a 1997, any en què, després de 55 
de servici i 65 d’oblit, es va incorporar al patrimoni 
històric de la ciutat

Desallotjada l’Associació del Museu, escampats- 
encara a hores d’ara- els seus fons, tancat el Mu-
seu amb la pelegrina argumentació que anava a 
procedir-se a solucionar la humitat que li afecta-
va, així estem , esta peça va ser depositada en el 
magatzem municipal de la 340 en companyia dels 
materials propis de la brigada de servicis,  sense 

cap classe  d’inventari, control, precaució  o aten-
ció de manera que quan després de múltiples 
instàncies se’ns permetia revisar-la, lògicament, 
havia  empitjorat, les parts de fusta afectades pel 
corcó estaven desfetes. Afortunadament i al no 
tractar-se d’elements essencials han pogut ser re-
construïdes unes i altres salvades. La peça ha sigut 
confiada a l’octubre del 2011 a Drassanes Tur, Juan 
Tur per a la seua restauració i definitiva exposició 
pública en un local municipal.

Al Museu Municipal del carrer Santa Rita

Ara: impecable restauració

El que estava amagat

Aspecte actual
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Els treballs de Juan Tur han sigut excel•lents, s’han 
desmuntat, netejat i polit, tots els mecanismes 
donant-los una protecció final. El procés ha per-
més contemplar la bellesa del material empleat: 
tot bronze inclús les grans femelles que abracen 
les rosques són d’eixe material. I com no podia ser 
d’una altra manera ha aparegut una grata sorpre-
sa. En la fusta que forma la caixa en la seua part 
davantera apareix, dèbilment, per damunt de la 
pintura d’època un altre escut de Vinaròs que es va 
cobrir en algun moment quan va caldre reforçar-
ho amb un tibant de ferro de dalt baix eixe frontal 
i que ha romàs ocult davall de la pintura. 

CABRESTANT de Astilleros Sorolla

El Cabrestant és bàsicament un torn d’eix vertical 
amb una corda o cable que es va enrotllant en ell 
a mesura que gira i que servix per a moure grans 
pesos. Un cabrestant (o cabrestant) és un disposi-
tiu mecànic, impulsat manualment o per un motor 
elèctric, destinat a alçar i desplaçar grans càrre-
gues. Consistix en un corró giratori, al voltant del 
qual s’enrotlla un cable o una maroma, provocant 
el moviment en la càrrega subjecta a l’altre costat 
del mateix. En els cabrestants manuals, unes barres 
encreuades en els extrems del cilindre giratori per-
meten aplicar la força necessària. Són part integral, 
entre altres coses, de l’equipament nàutic encara 
que el seu ús comprén una gran varietat de labors 
industrials, el nostre cas es va utilitzar, per a varar 
les barques que havia de reparar Astilleros Sorolla 

La seua història com la de totes les peces és com 
a mínim curiosai plena d’anecdotes i records. 
Quand es varen instalar les maquines i la producti-
vitat de la  “novísima tecnología” es va fer evident,  
el tio Perot ( Agustin Sorolla) va pronunciar la seua 
famosa sentencia: “el progrés tallarà els braços als 
treballadors”.

 El cabrestant, va ser adquirit per a les Astilleros  
Sorrolla allà pels anys 1930.Era ja una maquina 

usada que es va comprar a Mallorca junt amb una 
gran serra circular de dos pisos que treballava  a 
tot rendiment en aquelles recordades Astilleros  
on desenrotllaven el seu treball calafats i artesans 
com Paco el Fart, Folet, Joan lo Francés, els Verdera 
pare i fill, i ¡com no?  Juan Tur ( pare) Jose Luis Ro-
driguez, “Pepet”; lo tio Francisco Sorolla.

Quan es van desmantellar els Astilleros Sorolla, el 
cabestrante va ser  sol•licitat per Les Drassanes de 
Barcelona per a ser exposad allí, però gràcies a la 
intervenció de Valeriano Baila davant de Víctor So-
rolla es va cedir a l’Ajuntament presidit en aquell 
moment per Ramón Bofill.

En principi es col•loca en la platja d’Arena, en la 
redona actual que dona entrada al contra-moll, 
certament ni era un bon emplaçament ni es va fer 
cap actuació de protecció sobre la peça que ame-
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naçava greu deteriorament. 
¡Tal com pintava es va deixar 
i ¡bona nit!.

El progesiu deteriore i la ina-
decquació de la seua ubica-
ció, va fer que es replantejex 
la seua ubicació. Al mateix 
temps es va encomanar la 
seua restauració i adequació 
a Juan Tur que ho coneixia bé 
des del seu aprenentatge en 
els Astilleros Sorolla. Juanito 
Tur, restaura els deteriora-
ments que ja patia  i  a part 
de  netejar-ho, arreglar-ho i 
sotmetre-la a un tractament 
de protecció l’ha dotat d’uns 
suports de fusta perquè este 
protegit de l’aigua dels sòls. 
Des de fa uns mesos eixa xi-
coteta peça en apariencia 

però de gran significat per lo que representa de 
la nostra historia marinera com a poble tan en el 

art de navegar  com en el de la construcció naval 
ha sigut ubicada en el nou passeig marítim,  en la 
fatxada sud de l’antic grup Grup Escolar Sant Se-
bastià, i molt prop de la platja, el seu hàbitat natu-
ral. Encara que no lluix el que hauria de fer. Estèti-
cament pot ser requeriría una base que l’elevara 
per donar-li més protagonisme en el entorn visual 
i protecció, al temps que es imprescindible posar-
hi una breu descripció de la peça.

Apareix a la llum el bronce

Model de funcionament d’un cabrestant

El cabrestant tal con esta ara al passeig
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VINARÒS, MOSSEN BONO,
VILA-REAL

Arturo Oliver Foix

Breu semblança de mossén Bono:

Mossén Josep Pasqual Bono Boix, 
naixcut a Vila-real al 1871, pren-
gué possessió de l’arxiprestat 
de Vinaròs l’1 de març de 1905 
substituint al difunt Cristòfol Fal-
có. Venia d’ocupar una plaça de 
professor al Seminari de Tortosa. 
Degut al seu prestigi com pro-
fessor quan va decidir substituir 
l’alumnat pels feligresos, el bisbat 
el destinà a Vinaròs que era una 
parròquia de rellevància.

Mossén Bono era un seguidor 
i aplicador de l’encíclica Rerum novarum (De les 
coses noves o Dels canvis polítics) del pontífex 
Lleó XIII promulgada el 15 de maig de 1891. Una 
carta que versava sobre les condicions de la classe 
treballadora, on el Papa deixava patent el seu su-
port al dret laboral de formar unions o sindicats. 
Seguint esta preocupació per la situació de la clas-
se treballadora en 1924 es fa càrrec del fracassat 
projecte de cooperativa del pou dels Dos Vilars i el 
porta a terme, projecte que dura fins a l’actualitat. 
A més a més, va portar de Vila-real a especialistes 
del cultiu de taronges, introduint així el taronger 
al terme vinarossenc. 

Mamprén des de la seua presa de possessió de 
l’arxiprestat projectes de diferent indol, com és el 
cas del calvari i creu de l’ermita al 1917; la Caval-
cada de Reis al 1920, o el peregrinatge a Lurdes 
per a dolents al 1929. Les commemoracions del 
centenari de la relíquia de Sant Sebastià al 1910, i 
de la imatge del patró al 1916, les quals van mar-
car la societat vinarossenca del moment; així com 
altres projectes de caire social. Eren conegudes les 
visites als dolents i les almoines que els deixava en 
cas de necessitat. 

Mossén Bono va ser un sacerdot 
compromés amb el poble de Vi-
naròs i el moment social i polític 
que li va tocar viure.

El període de la Dictadura de Pri-
mo de Rivera sigué tal vegada 
el més conflictiu, ja que no va 
donar suport a la situació políti-
ca, el que li va enfrontar amb les 
autoritats locals, quan ell sempre 
havia procurat apropar postu-
res, tenint en compte la situació 
d’enfrontament social i política 

que hi havia a Vinaròs pràcticament des de co-
mençament de segle. L’enfrontament també el 
tingué amb part del sacerdots de la parròquia, ja 
que alguns es van posar a favor de les famílies be-
nestant que donaven suport al règim del general 
M. Primo de Rivera. 

Amb la II República la situació no va millorar ja que 
s’afrontà varies vegades a l’ajuntament, com quan 
en la celebració de la festa de Sant Sebastià l’any 
1932 les autoritats la van prohibir, aconseguint la 
celebració. 

L’11 d’agost de 1936, pocs dies després de l’alçament 
del general F. Franco, mossén Bono en companyia de 
més sacerdots és empresonat per la seua condició de 
religiós, i portat a la presó de Castelló. Allí estarà fins 
el 2 d’octubre en que va ser assassinat al cementeri 
de Castelló en companyia d’altres vinarossencs, com 
Ramon Adell Vizcarro i el reverend Isidoro Bover Oli-
ver. Una situació que per als presoners que estaven 
davall la custodia del govern es va convertir en ha-
bitual estos últims mesos de l’any en la II República 
Espanyola. Juntament amb el sacerdot vinarossenc 
sigué beatificat pel Papa Joan Pau II.

 Mossén J. P. Bono
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Mossén Bono i la remodela-
ció de l’arxiprestal

Però mossén Bono com a sa-
cerdot es va cuidar com no 
podia ser d’altra manera, de 
la part espiritual dels seus feli-
gresos i del temple de Vinaròs. 
Amb motiu del V centenari de 
la troballa de l’imatge de sant 
Sebastià al 1916, mossén Bono 
comença una sèrie d’obres de 
millora a l’església Arxiprestal, 
entre elles està l’estucat i dau-
rat de la nau principal, obres 
que s’encarreguen als artistes 
vilarrealencs Ramon Cifre i fills. 
Una nissaga d’artesans que 
estan documentats des de la 
segona meitat del segle XVIII a 
Vila-real, els quals entre el 1867 i el 1873 estuquen 
i dauren l’església arxiprestal de sant Jaume d’esta 
població de la Plana, església que mossén Bono 
coneixia perfectament ja que és on va vore nàixer 
la seua vocació religiosa. Així no és d’estranyar que 
mossén Bono encarregarà l’obra als estucadors del 
seu poble Ramon Cifre Taura i als seus filles Ramon 
i Josep Cifre Bonet, que eren els continuadors de  
l’empresa familiar. I no tan sols això, mossén Bono 
i els estucadors prenen com a referència l’església 
vilarrealenca de sant Jaume per fer les obres.

L’església de Sant Jaume és una preciosa cons-
trucció de planta de saló construïda al segle XVIII, 
dissenyada per l’arquitecte aragonés Juan José 

Nadal. A l’interior del tem-
ple podem vore que la 
construcció arranca de una 
base de pedra negra, pro-
vinent de les pedreres de 
la població de Xilxes, d’on 
feia poc més de dos cents 
anys havia sortit la matèria 
prima per a les columnes 
salomòniques de la fatxada 
de l’església de Vinaròs. Per 
damunt d’este basament 
continua un plaquejat de 
pedra groga i rogenca de 
màrmol, del tipus busca-
rró, provinent de la localitat 

de Xàtiva. Rematada per una 
xicoteta cornisa negra, a con-
tinuació de la qual comen-
cen els estucats que imiten 
pedra de màrmol blanc i gris, 
tipus macael, formant bandes, 
combinant-se amb tires dau-
rades, especialment als arcs, 
tècnica que s’aplica també a 
la cornisa i capitells. I es preci-
sament esta composició que 
veiem a l’església de Vinaròs 
després de la intervenció dels 
artesans estucadors Cifre. 
Però en el cas vinarossenc, 
el que es fa és el següent. La 
base calcarea de color beig, 
amb la que arranca la paret 
del temple a l’igual que totes 
les esglésies del gòtic final del 

segle XVI, moment al que pertany l’axiprestal de 
l’Assumpció, es pinta de negre, imitant així la base 
de pedra fosca que hi ha a Vila-real. Posteriorment 
es crea una banda estucada imitant la pedra ti-
pus buscarró que veiem al temple de Sant Jaume. 
S’aplica també una xicoteta motllura negra de 
guix, a la que continuarà l’estucat imitant la ma-
teixa composició que hi ha a Vila-real, i els daurats 
presenten un plantejament molt similar. D’esta 
forma, encara que amb materials no tan nobles, 
es té la mateixa composició, una composició que 
a mossén Bono  li recordaria al seu poble natal i a 
la seua infantessa.

Seguint les millores a l’Arxiprestal impulsades per 
mossén Bono, l’any 1918 es daura i restaura la Ca-
pella de la comunió de l’església Arxiprestal, obra 
duta a terme també pels artistes de Vila-real, Fran-
ces Candau, Josep Cifre i Josep Llop. Candau i Cifre 
restauraren i dauraren així mateix l’altar del Natza-
ré on estava fins el 1936 el cos de santa Victòria, a 
la Capella de la Comunió de l’església del convent 
dels agustins. 

Mossén Bono i el homenatge a Costa i Borràs

En 1917 mossén Bono des de la revista San Se-
bastián proposa l’erecció d’un monument a 
l’arquebisbe Costa i Borràs. La proposta va sortir 
endavant i es selecciona per fer el projecte l’esbós 
de l’escultor de Vila-real Josep Ortells López (1887-

Església de l’Assumpció, Vinaròs

Església de l’Assumpció, Vinaròs
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1996), a qui se li acabava de donar la Primera Me-
dalla de l’Exposició Nacional de Belles Arts. A la 
inauguració del monument venent autoritats de 
Vila-real i actua l’orfeó vilarrealenc Els XIII. Esta 
agrupació es va fundar a Vila-real el 15 de febrer 
de 1915 per un grup de joves cantors membres del 
cor parroquial que varen decidir ampliar les seues 
activitats musicals a la polifonia clàssica, el teatre i 
la interpretació instrumental. Davall la direcció de 
Pedro Ortells Fortuño, el grup estava integrat per 
tres cantors de cadascuna de les veus masculines 
fonamentals: contralt, tenor, baríton i baix.

La peça feta en bronze per l’escultor de Vila-real 
va ser destruïda durant la Guerra Civil Espanyola, 
i va ser reemplaçada per una escultura de pedra 
feta pel mateix artista després de la Guerra (Fonoll 
núm. 5, pág. 46) escultura que és la que podem 
vore actualment. 
 
Altres iniciatives de mossén Bono

A Vila-real hi ha una forta devoció per la Mare de 
Déu del Roser promoguda per l’Associació de Fi-
lles del Roser, fundada en 1820, i que es fusionà 
en 1887 amb la Confraria del Roser que ja estava 
instituïda al segle XVII. Esta Associació religiosa 
celebra durant l’octubre el mes del Roser, mes que 
també va voler instituir mossén Bono amb tota so-
lemnitat a Vinaròs. 

Fruit d’esta relació entre Vila-real i Vinaròs ca-
talitzada per l’arxiprest, sigué en certa mesura 
l’arribada a Vinaròs del reverend Vicente Enrique 
como coadjutor organista, substituint al reverend 
Joan Baptista Juan  que no estava en bona rela-
ció amb mossén Bono. Vicente Enrique Tarrancon 
que al córrer els anys sigué cardenal primat, va 
arribar a la parròquia de Vinaròs en 1930  a petició 
de l’arxiprest, ja que mossén Enrique era del po-
ble veí a Vila-real, Borriana, i la germana de mos-
sén Bono estava casada amb un oncle de mossén 
Vicente Enrique. Mossén Bono tenia a més a més 
una germana soltera, i un altra germana casada 
amb J.M. Borràs Jarque. Anys després el cardenal 
Vicente Enrique en les seues memòries, Recuer-
dos de juventud, presenta la única semblança que 
hi ha de mossén Bono.

El que hem presentat en estes línies és una mos-
tra de la relació que va existir entre el poble de Vi-

naròs i el de Vila-real al llarg dels 31 anys que mos-
sén Bono estigué com Arxipreste a Vinaròs, una 
relació que per d’habitual, per ser imatges que 
estan completament assumides dins del context 
local, com és el cas de la nau principal de l’església, 
no relacionen mai el seu origen en un lloc fora de 
Vinaròs. Una imatge que a tenor de com avança la 
restauració del temple dins d’uns anys haurà can-
viat per complet, ja que com podem vore en la part 
ja restaurada, s’estan recuperant les decoracions 
anterior a la reforma del segle XVIII, feta també 
per un arxiprest de Vila-real, i per tant anterior a la 
reforma de començament del XX duta a terme per 
mossén Bono, 
un sacerdot que 
va marcar una 
època tan en 
les qüestions te-
rrenyes, com en 
les espirituals 
en el convuls Vi-
naròs del primer 
terç del segle 
XX, encara que 
avui, desafor-
tunadament la 
gent tant sol 
relaciona el 
nom de mossén 
Bono amb el 
carrer que se li 
va dedicar l’any 
1960.  

Església Sant Jaume, Vila-real

Església Sant Jaume, Vila-real
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JUAN RIBERA GONELL
L’autoria dels principals projectes de modernització 
del Vinaròs de principis del segle XX

Xavi Palomo

Entre els anys 1927 i 1930 Vinaròs va viure un pe-
ríode enormement fructífer en el que a obres i in-
frastructures es refereix. Durant aquest tres anys 
Vinaròs veura fetes realitat algunes de les refor-
mes urbanístiques que marcaran a partir d’eixe 
moment i fins als nostres dies la imatge de la nos-
tra ciutat: la construcció dels dos grups escolars, 
el de Sant Sebastià i el de la Mare de Déu de la 
Misericòrdia; del Mercat Municipal; del cobriment 
de la sèquia; de l’enderrocament de la muralla; de 
l’escorxador; de la urbanització de la Plaça del Ge-
neral Jovellar; de la creació i adequació de les Esco-
les de Música i Dibuix; de l’arranjament del Passeig 
de l’Estació; del sanejament del clavegueram; del 
primer projecte de la capella de Santa Magdalena; 
del projecte del pas inferior de l’encreuament de 
la carretera amb el ferrocarril del nord; de la urba-
nització del carrer Dozal; del carrer Ruiz Zorrilla; 
del Passeig Marítim; de l’avantprojecte de la urba-
nització de la zona marítima, etc.

Aquesta efervescència es deu en bona mesura 
al tarannà, la vàlua professional, i la implicació 
i contactes de Juan Ribera Gonel, un dels perso-
natges vinarossencs més reeixits del segle XX. El 
seu compromís vers la ciutat de Vinaròs comença 
a manifestar-se de forma pública el 17 de maig de 
1925, data en la que imparteix al Teatre Ateneu 
una conferència titulada “Els Problemes capitals 
de Vinaròs” 1:
“A Vinaròs està tot per fer. Us heu passat més d’un 
quart de segle jugant als personatges devorant-vos 
en lluites intestines, sacrificant els interessos de la 
ciutat, supeditant-los als  avasalladors interessos de 
la política i crucificant en últim terme a la nostra es-
timada pàtria... Beneïda l’hora present, si es ella la de 
la iniciació del nostre ressorgiment i del nostre des-
pertar. Entenc que es l’hora de l’acció i que ha arribat 

l’instant de que Vinaròs es posi en moviment. Per a 
això és necessari sacsejar abans l’apatia i el maras-
me i per això m’obligo jo, que mai he actuat en públic, 
que no conec ni pel folre l’oratòria, a donar pública-
ment aquesta conferència, que voldria convertir en 
una poderosa injecció d’energia i d’optimisme.”

A part d’aquesta inicial declaració d’intencions la 
conferència es va centrar en el reivindicar el des-
envolupament de dos projectes capitals per a 
la ciutat: el port i les comunicacions ferroviàries. 
Però sense oblidar altres velles reivindicacions 
com la construcció de noves escoles, d’un mercat 
modern i amb mesures sanitàries adients, la ne-
cessària pavimentació dels carrers, la urbanització 
del passeig, el clavegueram, etc. 

De tots es coneguda la implicació política de Juan Ri-
bera Gonel amb la “Unió Patriòtica” que va presidir a 
Vinaròs des del 2 de desembre de 1926, sota els aus-
picis del Marqués de Benicarló. També es coneguda 
la seua tasca professional com a Ajudant d’Obres Pú-
bliques i la seua implicació personal en el desenvo-
lupament dels projectes abans esmentats. El que no 
es tant coneguda és la seua activitat com a veritable 
projectista de molts del projectes abans dits.

El 27 de desembre de 1926, l’enginyer industrial 
gironí José Queralt Biosca, dirigia una carta a 
l’alcalde de la ciutat per tal de deixar clar que la to-
talitat dels projectes per ell signats que es pogue-
ren trobar a l’Ajuntament corresponien en realitat 
a Juan Ribera Gonel:

“Complint amb un deure d’amistat molt gustós ma-
nifesto a vostè que quants projectes obren en eixa 
alcaldia signats per mi son obra o treballs exclusi-
vament del meu distingit amic, el bon vinarossenc 
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D. Juan Ribera, ajudant d’obres públiques amb resi-
dència en eixa. I no vaig tenir inconvenient en auto-
ritzar-los senzillament per que em vaig creure molt 
honrat, ja que és molt elevat el concepte que em me-
reix D. Juan Ribera com a tècnic expert i pràctic, en el 
sentit més ampli de la paraula, i per que a l’estudiar-
los vaig comprendre que els referits projectes son 
altament beneficiosos per a Vinaròs, ciutat que ben 
prompte tocaria els resultats més favorables si no 
oblidés o solament avalués els referits projectes” 2

Els principals projec-
tes signats per Que-
ralt Biosca, en realitat 
obra de Ribera Gonel,  
per a la ciutat de Vi-
naròs eren el del camí-
passeig de Vinaròs a 
l’estació del ferrocarril 
amb un pressupost 
d’obra de 85.999,12 
pessetes; i  el projecte 
de clavegueram tubu-
lar de la ciutat amb un 
pressupost d’obra de 
45.528,00 pessetes.

D’una manera molt similar s’expressava l’arquitecte 
castellonenc Francisco Tomás Traver en una carta 
dirigida en la mateixa data a l’Ajuntament:

“...li escric a vostè per a manifestar-li que els projectes 
de les Escoles i Mercat que hi ha en eixe Ajuntament 
signats per mi com a Arquitecte, foren fets pel meu 
distingit amic l’Ajudant d’Obres públiques D. Juan 
Ribera; i coneguda per mi la competència i extensos 
coneixements tècnics de l’amic Ribera no vaig tenir 
inconvenient en autoritzar amb la meua signatura 
els citats plànols”. 

Els projectes de Francisco Tomás Traver, obra de Ri-
bera Gonel dipositats a l’Ajuntament eren el de la 
Capella de Santa Magdalena, amb un pressupost 
d’obra de 61.475,24 pessetes; el projecte de les 
escoles públiques amb un pressupost d’obra de 
129.928,02 pessetes; i el projecte del Mercat cobert 
amb un pressupost de 129.022,57 pessetes.

En els mateixos termes que Queralt i Traver, es ma-
nifestava l’enginyer de camins, canals i ports del 
Servei Central de Senyals Marítimes, Mauro Serret 3. 
Aquest dirigia a l’alcaldia de Vinaròs una carta amb 
data 8 de gener de 1927, en la que aclaria que havia 
estat gràcies a la insistència de Ribera Gonel, que 
ell havia iniciat els treballs d’estudi del ferrocarril 
d’Amposta a Vinaròs. Així mateixa reconeixia que 
totes les informacions relatives al tràfic de trens que 
constituïen la memòria financera de l’obra, i que 
suposava la veritable justificació d’eixe traçat, eren 

obra de Ribera. D’altra 
banda es deixava 
constància que Ri-
bera, junt a l’ajudant 
d’obres públiques 
Juan Bermúdez, havia 
realitzat la recollida de 
dades per a les traces 
horitzontal i vertical 
del ferrocarril, així com 
els perfils transversals 
del mateix.

Així mateixa, sembla 
més que probable 

que tot un seguit de 
projectes de l’època no signats es poden atribuir 
a l’autoria de Ribera Gonel. Entre ells cal destacar:

• El pas inferior en l’encreuament de la carretera 
amb el ferrocarril del nord (memòria, plànol de la 
variació, perfil longitudinal i plànol comparatiu). 
• El projecte d’urbanització del carrer de Dozal 
(planta i perfils longitudinals). 
• El projecte d’urbanització del carrer de Ruiz Zo-
rrilla (planta). 
• L’avantprojecte del Passeig Marítim (planta).
• L’avantprojecte de la urbanització de la zona 
marítima (planta).

Així doncs els principals projectes del Vinaròs “mo-
dern” s’han d’atribuir a Ribera Gonel. Però no es li-
mita el seu afany reformador als gran projectes ur-
banístics i de creació de dotacionals, si no que cal 
ampliar la seua tasca a solucionar totes aquelles 
deficiències urbanístiques que allunyaven Vinaròs 
de ser una ciutat moderna i puntera pel que fa al 
seu plantejament urbà.

Nº 10  gener 2012

1  Aquesta conferencia va ser publicada sota el títol “Los Problemas capitales de Vinaroz”. Tortosa. Impremta Sanchís i Rovira. 1925.
2  Arxiu Històric Municipal de Vinaròs 373 -7
3  A l’esclatar l’última Guerra Civil (1936-39) el general Franco el va designar Ministre de Foment del seu primer govern entre el 3 d’octubre de 
1936 i el 30 de gener de 1938.   

Planol de Ribera Gonel HMV 319/2
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INGREDIENTS
250 gr. de garreta de bou, 250 gr. de garreta 
de corder. La quarta part d’una gallina. Peuet, 
dos corbets. 100 gr. de cansalada fresca de 
porc . Una botifarra (de ceba, de carn, d’arròs) 
Un blanquet.  Una pilota: 125 gr. de magre 
de porc, una sang de pollastre, una cullerada 
sopera de sagí, un ou cru, julivert picat, sal, 
pinyons, un polsim de canyella (optatiu) i pa 
ratllat, el suficient per pastar-ho tot ben pas-
tat, es fa una massa no atapeïda sinó molla, 
sucosa, tova, però consistent per donar-li la 
forma d’una o dues peces redones i allarga-
des. En alguns pobles es fan dolces aquestes 
pilotes posant-los sucre i no sal.125 gr. de ci-
grons remullats. 500 gr de patates. Una xirivia, 
i un nap. Admet uns cardets, particularment 
quan l’olla és molt greixosa. En alguns llocs o 
famílies s’acostuma a posar també altres ve-
getals: un moniato, alguna carlota, sal i safrà.

OLLETA DE VINARÒS
P R E PA R A C I Ó
En un perol capaç i en 
aigua freda--uns dos 
litres--es posen al foc els 
cigrons, la carn (llevat de 
la gallina, la cansalada i 
la pilota), el nap, la xirivia 
i els altres vegetals de 
cocció llarga, però no les 
creïlles. La cocció total 
deu tardar, sempre a foc 
moderat, unes tres hores 
i mitja. Després (una 
hora aproximadament) 
es posen les creïlles, la 
gallina, la cansalada, la 
sal i el safrà. Una mitja 
hora després es posa la 
botifarra, el blanquet i la 
pilota. Es deixa coure tot 
a un bull moderat, afegint 
l’aigua (tèbia) que vaja 

evaporant-se.

Del brou d’aquesta olla es fan, com a primer plat, 
sopes de pa (aromatitzada), ja escudellats els 
plats, amb polsims d’herba-sana seca i triturada, 
és molt tradicional, sopes d’arròs, o sèmoles, o 
tapioques, o pastes italianes, o arròs sec, (uns 100 
gr. per ració) en cassola plana d’obra, sofregit, 
amb sagí, de tomaca (uns 20 gr. per ració), sofregit 
també l’arròs uns moments, i abocat el brou (poc 
menys del doble que l’arròs) s’afegeixen uns brins 
de julivert, el safrà i un pessiguet (optatiu) de 
pebre negre en pols. La cocció pot fer-se al foguer 
o al forn. En el primer cas, ja quasi eixut, es cobreix 
la cassola amb tapadora metàl•lica i al damunt es 
posen brases per rossejar-lo. Es tracta d’un dels 
millors arrossos que ha creat la cuina valenciana. 
També es pot decorar--i resulta principesc--amb 
rodanxes de pilota.

FON OLL
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FES-TE SOCI. NO HO DEIXES PER DEMÀ
Inmersos en aquesta crisi que sufrim tots, no ens queda mes 
remei que fer una profunda reflexió sobre les possibilitats de 
finançament de L’Associació Cultural Amics de Vinaròs.

Va ser un del temes clau tractats a la assemblea general, so-
bre el qual va haver-hi diverses intervencions i aportacións 
interessants que han estat la base del procés de deliberació i 
d’accions que emprenem sobre aquesta qüestió. 

El punt que es va considerar i que considerem prioritari va ser 
la implicació de tothom per tal d’aconseguir ampliar la base 
social que com tot hom sap avui es de 352 socis,  perque en 
un momento com el que estem vivint, en què totes les ad-
ministracions han d’ajustar els pressupostos d’una manera 
rigorosa, els projectes, activitats i publicacions que tirem en 
davant desde L’Associació no poden dependre quasi bé en 
exclusiva de les subvencions.

Hem nombrat un responsable que ha fet una comisió per di-
namitzar el creiximent de la massa social. I han sortit algunes 
propostes que quan la Junta les considere i aprove les  enge-
garem i portarem a la pràctica.

Perque si ens agrada i aprovem l’activitat cultural que fa l’Associació per les nostres coses, si ens agraden 
el serveis culturals que ens ofereix,  si consideren que son adequats i vàlids per als nostres interessos, 
si fins i tot pot ser col.laborem en l’elaboració d’algun dels seus projectes, no es lògic fer l’esforç de 
participar-hi també com a membres associats? Per aixó des d’aquí volem fer una crida a persones i en-
titats interessades en les activitats  i projectes de L’Associació, per tal d’aconseguir el grau d’implicació 
necessari que faci posible de continuar endavant. I fer-se soci de L’Associació Cultural Amics de Vinaròs 
no és solament important per l’aportació econòmica que comporta, que també, sinó perque aixó ens 
fa sentir que som part d’aquest projecte cultural comú del nostre poble, i així el sentirem mes nostre  i 
l’estimaren.

Per agrair  la vostra col·laboració us regalarem els numeros de la col·lecció Mare Nostrum i de la revista 
Fonoll. A més fem sortides culturals,  exposicions i presentacions de llibres.

NOM ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Direcció: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Població  ..........................................................................................................................................................   C.P. ..............................................  Pais: ...............................................................................           
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Cuota anual de 36 € en dos rebuts juny i gener domiciliats al compte corrent: 

Entitat ................................................. Oficina .............................................. Número de Compte ...........................................................................................................................
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