
NOTA DE PRENSA ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE VINAROS 

Els  Febrer  de  la  Torre  veuen  reconeguda  la  seua  contribució 

històrica a Vinaròs  

 
Magistral  conferència  d’Antonio  de  Febrer  i  Bertran  sobre  la  seua 

genealogia familiar 

 
La  celebració  de  l'Any  Febrer  de  la  Torre  , 

organitzat per l'Associació Cultural Amics de 

Vinaròs  per  commemorar  el  300  aniversari 

del naixement de Pasqual Febrer de la Torre 

, ha tingut un tancament excepcional  , amb 

la  inauguració de  la  recuperada porta de  la 

casa  dels  Febrer  de  la  Torre  i  una 

conferència  , a càrrec d'Antonio de Febrer  i 

Bertran , actual cap de la Casa Febrer de la Torre . La recuperació de la portalada , de la 

qual  s'ha  encarregat  l'Ajuntament  de  Vinaròs,  ha  consistit  en  la  creació  d'una 

estructura que reprodueix la col∙locació de l'antiga arcada que presidia la façana de la 

Casa Febrer de la Torre a partir de les pedres originals , que es van conservar després 

de  la demolició de  l'edifici. Els alumnes 

de l'Escola d' Art elaboraran una rèplica 

de  l'escut nobiliari de  la família, que es 

col∙locarà  en  el  frontal  superior.  La 

portalada es situa en  l'Avinguda Febrer 

de  la  Torre  .  L'acte  d'inauguració 

comptava  amb  la  presència  de  les 

autoritats  municipals,  Antonio  de 

Febrer  i Bertran  i membres d'Amics de 

Vinaròs. 

 

 



Després de  la  inauguració de  la portalada  , 

la  Biblioteca Municipal  acollia  una  xarrada 

on  Antonio  de  Febrer  va  anar  desgranant 

l'origen  de  la  seva  família  i  diferents 

hipòtesis  sobre  la  seua arribada a Vinaròs,  

com que  formaren part del repartiment de 

terres,  després  de  la  conquesta  del  Regne 

de València per part de  Jaume  I. Gràcies a 

un  llibre manuscrit  redactat  per Manuel María  Febrer  de  la  Torre,  al  segle  XIX,  i  a 

diferents  investigacions desenvolupades en Arxius Parroquials, Antonio de Febrer ha 

pogut elaborar un extens arbre genealògic en què apareixen diferents membres que 

van  ser molt destacats pròcers a Vinaròs, al  llarg de  la història, amb un  total de 20 

generacions  des  del  segle  XIV  fins  avui  dia  .  Els  assistents  a  la  xerrada  van  poder 

observar el  llibre manuscrit  , d'indubtable valor històric  i bibliogràfic  , així com de  la 

Reial Carta de Noblesa original atorgada per Felip V a l'alcalde i jurat major de Vinaròs , 

Juan Bautista Febrer de la Torre. Una peça única en què es pot veure la signatura real , 

lacres i ornaments de l'època. Antonio de Febrer destacava que "fins ara, aquesta carta 

mai  s'havia mostrat  en  públic  i  és  fonamental  per  entendre  com  es  va  formar  el 

mayorazgo i la casa nobiliària Febrer de la Torre ". Seguint amb l'esdevenir històric de 

la  família,  Antonio  de  Febrer  va 

explicar per què els seus avantpassats 

es van traslladar de Vinaròs a Madrid , 

com  es  va  seguir  gestionant  l'ampli 

patrimoni  de  la  família  i  com, 

finalment  ,  es  van  decidir  a  vendre 

totes  les  seves  propietats  ,  aclaparats 

pels  deutes  i  ja  pràcticament 

desvinculats  de  la  localitat  i 

desintegrant així el “mayorazgo” . Encara que, prèviament a aquesta desvinculació de 

Vinaròs  ,  cal  destacar  la  important  contribució  de  personatges  com Manuel Maria 

Febrer de la Torre ‐que va ser secretari de la reina Isabel II ‐ en el desenvolupament del 

Vinaròs del segle XIX  , amb  la construcció del port com un  les  fites més destacades  . 

Després de morir  sense  fills un dels membres de  la  saga‐ Ángel María  Febrer de  la 

Torre i Món‐ es va transmetre la prefectura del llinatge al seu oncle tercer, Lluís Maria 

de Febrer i Calvo de Encalada ‐ Orozco , marquès de Saudín i avantpassat directe de l' 

actual cap de la Casa , Antoni de Febrer i Bertran. 

 

 



El president d'Amics de Vinaròs  , José Luis 

Pascual  ,  recordava  que  "la  història 

d'aquesta  família  era  desconeguda  per 

molts  ,  fins  que  José  Manuel  Llátser  va 

publicar  diversos  articles  sobre  Manuel 

María Febrer de la Torre i , a partir d'aquí , 

vam poder observar el seu paper clau en la 

política  de  la  seua  època  i  vam  anar 

recreant  el  seu  passat  i  paper  fonamental  en  el  desenvolupament  de  Vinaròs  ". 

L'alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan , destacava "la gran tasca d'Amics de Vinaròs i 

dinamisme  a  l'hora  de  recuperar  el  nostre  patrimoni  i  de  treballar  en  diferents  en 

aquest sentit" . Per a finalitzar , Antonio de Febrer i Bertran agraïa els actes celebrats 

en  honor  a  la  seva  família  i  destacava  la  "important  tasca  de  recuperació  de  la 

memòria històrica que s'està duent a  terme a Vinaròs  , amb actes com aquest "  . La 

Coral  Juvenil  Sant  Sebastià amenitzava  l'acte amb  la  interpretació de dues peces de 

cant coral i l'himne de Vinaròs, com a colofó. 

  

El proper acte organitzat per Amics de Vinaròs  serà  la celebració del Sopar de Lluna 

Plena  , el divendres 20 de setembre, amb el  lliurament a  Joaquín Simó del premi de 

divulgació " Manuel Foguet " . 

 

 

 


