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les Monjes de la Caritat de l’Hospital de la Vila, que estava aiximateix, 
des de fe póc, en part de l'ediñci de l’ex-convent de S. Francés.

I seguint les gestións, es conseguí que'l día 31 donara permís l’al- 
calde Masdemón per a que es tornara a obrir l’Ermita deis Sants Patróns 
i la iglesia de S. Francés.

Conforme al permís, al día següent, dumenge, día 1 d'agost, la iglesia 
de S. Francés fon beneida a les cinq de la tarde, oficiant el Retor d’Ullde- 
cona mossén Lluch. Els particulars retornaren les Imatges de que se’n 
havíen fet custódis. El dillúns, ja es pugué lucrar en dita iglesia la Indul
gencia de la Porciúncula.

El Comandant general de la Provincia, Brigadier Velasco, vingué a la 
Vila el 4 d'agost per la tarde i maná a l’Ajuntament, baix severes amenas- 
ses, que repartirá algunes armes del fórt entre'ls veíns. A les cinq del 
matí següent, es van repartir 113 armes, ab quatre paquets de municións 
per a cada un, entre'ls majors contribuients sense distinció de partits, 
exceptuant ais federáis.

Passada la interrupció per la guerra civil, el día 22 del mateix mes, 
es pugué ja comunicar telegráficament ab Castelló i Zaragoza.

Al cap de vuit díes (el 30), es produí un pánic enorme en la Vila, a 
causa de que a les onze i quart del matí, va caure un rayo ab gran estré- 
pit al campanar, baixant per la cadena de les hóres i fent a tróssos la 
esfera del rellonge; com per allí i altres llócs ixía fuin, s’alarmá el poblé 
i fugiren tots cab a les afores, pensant que s'encenía la Iglesia, la qual 
no tardaría en volar, plena com estava d'explossius de guerra. Afortuna- 
dament no passá d’un susto.

El tren torná a correr des de’l día 10 de setembre, per haver quedat 
ja definitivament sofocat l’algament carliste per estes térres. Masdemón 
vullgué que es celebrara solemnement eixa reinaugurado, i a les onze 
del matí anaren les Autoritats a vore passar el primer tren, saludant-lo 
ab vól de campanes; es posaren banderes per la Vila, i es maná baix 
multa de dos pessetas que per la nit feren tots llumenaries. L'amenassa 
de la multa confirma lo que diuen les notes d’aquell temps: que’l poblé 
no sentía alegría per la reinaugurado del tren que, —paradoxa del pro- 
grés!— venía a ésser un enemic de la prosperitat de Vinarós.

Des de'l día 4 d’octubre fins al 12, es van celebrar grans festes per la 
pacificació del Centre en la guerra dinástica, gastant el Municipi 3.473 
pessetes, a pesar desser un any tan aniquilador per a la Vila. Es cantá 
un Te-Deum en S. Agustí —Parroquia accidental,— el día 5, ab assistén- 
cia de l’Ajuntament, Comandant militar Dozal i demés Autoritats, que 
sortiren en corporació de la Casa Capitular, acompanyats per dos juglars 
i la banda de música del Batalló provincial de Castelló. Els demés dies 
es corregueren per la Vila els bous dits de Sant Joan, que teníen el corro 
al carrer de S. Nicolau; i per la nit, balls públics en la «escola de dalt». 
L’últim día es van repartir sét calderes d’arrós ab carn de bou, per ais 
pobres.

En el programa d’eixes festes es va incluir la tornada a l'Ermita deis
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Sants Patróns, que tingué llóc el día 6, a les sét del matí. Assistí l’Ajunta- 
mení, Comandant militar, Jutge de 1.a instancia i Comissió Militar. La ca
rrera que seguí la provessó, tota adornada de cobertors, fon: plasses de 
S. Agustí i S. Antoni, carrer Socos, plassa del Salvador, carrers de Sant 
Cristófol i del Pont. Allí, en la «Creu verda», el Provincial deis P. P. Esco- 
lapis de Valencia feu un discurs que emocioná a la multitut; i seguí la 
provessó fins I’Ermita, portant com de costum, els llauradors a la M. de 
D. de la Misericordia, i els mariners a Sant Sebastiá.

Al final d’este mes, —octubre de 1875,— tingué llóc la fundació de 
la Associació de Teressianes en Vinarós, portada a cap per son creador 
l’inclit Rvent. D. Enriq Ossó, catedrátic del Seminari de Tortosa, de santa 
memoria, de qui está iniciada la causa de Beatificació quan aqüestes pá- 
gines escrivim.

El día 30, mossén Ossó vingué a la Vila i doná una conferencia en 
S. Francés, explican! la finalitat de dita associació de xiques que havía 
de contribuir a guardar i reforjar les virtuts tradicionals de la dona 
vinarocenca. Es constituí la primera Junta baix la presidencia de D.a 
Rosa Escribano, decidint constituir la Associació oficialment, a l’endemá; 
a tal efécte, com la Parroquial i el campanar estaven ocupats per les 
autoritats militars i civils, una comissió de xiques passá a demanar-li per- 
mis a l’alcalde Masdemón per a fer vól de campanes; Masdemón negá 
el permís a les xiques, quan les campanes tan voltejaven per altres mo- 
tius que no eren els própis per ais que havíen sigut construídes.

La festa inaugural es celebré el día 31 en la Parroquia interina de 
S. Agustí. En l’altar major es colocá en pavelló de flors, la Imatge de la 
Puríssima de l’ex-convent de S. Francés; a la seua dreta, Sta. Teresa, i a 
l’esquérra S. Josep. La Missa Solemne fon ab Exposició de S. D. M.; 
i predica eloquenment mossén Froilá Beltrán, d'Alcanar. Per la tarde, 
solemnes Vespres i Trisagi, ab panegíric que pronuncia encesament el 
fundador mossén Ossó. Acabá ab el cant del Te-Deum i imposició de l’es- 
capulari a la Junta de les congregantes.

Per R. O. de 21 de novembre, es concedí la prolongació del pórt, 
fent-se constar que’l pago de la mitat de l’impórt aniría a cárrec de l’Es- 
tat, una quarla part a cárrec de la Provincia, i l'altra quarta part a 
cárrec de la Vila; pero, «donada la penuria de l'Erari Public, es dispo- 
sava l'aplaqament de les obres».

An este any corresponía en el mon católic, el Jubiléu de l’Any Sant; 
i Vinarós el celebré en els díes 28 de novembre, i 5, 8, 12 i 19 del desem- 
bre, fent les Visites Jubilars en provessó, a S. Agustí, Calvari, S. Francés 
i S. Agustí segona vólta, per no haver cap mes iglesia obérta.

Comenqa l'any 1876 ab dos conmemoracións: el 6 de giner, primer 
aniversari de l'atac de Cucala que fon vensut; el 9 del mateix mes, el pri
mer aniversari de l'entrada d’Alfóns XII en Espanya. Les dos dates es 
celebraren ab vól de campanes, músiques, cobertors i llumenaries.

I també repicaren les campanes el día 19, anunciant per a l’endemá, 
la festa vinarocenca de S. Sebastiá, que havía estat suspesa tres anys
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seguits a causa de la guerra dinástica. La festa popular fon emocionant; 
mes, ab una nota trista... la part oficial de la Vila ja comen?ava a no 
acompanyar al poblé en les seues emocións tradicionals...: l'Ajuntament, 
per primera vegada en la Historia, no vullgué associar-se a l’alegría popu
lar, ni el día 20 en l’Ermita, ni el dumenge día 23 en la festa de la Vila!

I al cap de sét díes (el 30), sen anaven de Vinarós les Monjes de la 
Caritat que dedicades a l’ensenyanga, havíen estat des de'l 1 d’agost de 
l'any 1870. Durant eixos cinq anys i mig tan calamitosos, contribuiren a 
lafian^ament de la religiositat de la dona vinarocenca que moralment 
havía de salvar a Vinarós; necessitades de tota protecció oficial, i des- 
pedides brúscament peí propietari de la casa que ocupaven Agustí Juan, 
i no trovant-ne altra a propósit, es traslladaren a Benicarló. Quedá molt 
bona memoria de la Mestra Sor Rita Martín, qui fon la directora, la 
qual passá a Tortosa.

Quedaven en la Vila les Germanes de la mateixa Institució que 
estaven al front de l’Hospital popular, per primera vegada en S. Francés 
des de la última guerra civil en 1874, :om es dirá al capítol següent—.

Per fi, acabá la enorme pesadilla d’eixa guerra, i Vinarós —que tan 
tingué que patir a causa d’uns i altres,— celebrá la pau general en els 
díes 20, 21 i 22 de mars, del 1876, ab varietat de festes populars; i una 
Missa de Difunts per les victimes, a la que concurrien totes les Autoritats 
militars i civils. Els carrers de la Vila foren atronáis ab les ultimes cano-
nades de la guerra, que ara ho eren de pau, en la matinada del día 20, 
cosa que ocasioná un epílec tragi-cómic: com era hora en que tots els 
balcóns encara estaven tancats, la trepidació de les canonades va fer una 
gran trencadissa de cristals.

Tot seguit, es comentaren a desfer les barricades que havíen pels 
llócs estratégics de la Vila.

i



CAPITOL XV. - (1876-80)

L Hospital popular en S. Francés, i d’agi a sta. Magdalena; quartel. L'Ar- 
ciprestal retornada al Cuite: segóna Reconciliació. Mes del Cor de 
Jesús per primera vólta. Nou Patronat de Valtar de la Puríssima. El 
venerable Ossó funda el «Rebañito». Els fórts de la Iglesia. El Gov. 
Civil a les festes de S. Sebastiá. Via-Crucis en l'Arciprestal i en 
S. Agustí. I.es Monjes de YHospital segona vólta despedides. Per la 
llivertat del Papa. VArcipreste Falcó. Imatge de sta. Teresa. Missa 
del gall. Fundado del convent de la Dna. Providencia: ensenyanga 
per a xiqaes; primera pedra de la iglesia; la campana. Via-Crucis al 
Convent i al Calvari. Torna Y Hospital a S. Francés i va el quartel 
a S. Agustí. Acta de la primera pedra.

Inmediata conseqüencia de l’acabament de la guerra civil en 1876, 
fon una orde guvernamental per a que’ls destacaments militars es reti
raren deis pobles i es concentraren a les capitals de provincia. A petició 
de Ies autoritats de Vinarós, el Capitá General de la Regió, va concedir 
la permanencia en la Vila de dos companyíes; pero, ab la condició pre
cisa de que disposaren d’aquartelament própi.

D'aquí va náixer un problema de no fácil solució: aon es construiría 
el quartel? En 16 d'abril de 1876, s’acordá fer-lo al Calvari; mes, davant 
de la diíicultat de tindre que tirar la Capella, es desistí, i el día 19 es 
prengué l’acórt de construir-lo en el carrer d Alcanar, contra la muralla; 
també allí trovaren dificultats, i el día 29 es va decidir, fer el quartel 
en la parí de l'ex-convent de S. Francés que servía d'Hospital popular.

I ¡'Hospital, aon tenía que estar? L'edifici própi de la plassa del 
Salvador, fon venut peí Govérn seguint la catastrófica Llei desamortisa- 
dora, comprant-lo Tomás Juan i Tosca, l’any 1872, i passant en 1876 a 
mans de Matíes Muñoz, qui obrá l'edifici per a casa particular. L’Ajunta- 
ment, privada lu Vila del llóc de l’antic Hospital popular o de Caritat, 
aprofitá una part de l’ex-convent de S. Francés per a recollir ais pobres 
malalts. Vingué enseguida la guerra civil; l’aument d'hospitalisats entre 
malalts i ferits, posá de relleu la defectuosa assistencia de les mans 
mercenaries, i la necessitat de que s'encarreren de l’Hospital les insusti-
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tuíbles Monjes que la Revolució del 68 havía expulsat de la Vila. I torná- 
ren els ángels de la Caritat a cuidar l’Hospital vinarocenc ja instalat en 
Sant Francés, posant-lo en condicións tais, que sc'l tenía com el millor 
hospital de la provincia exceptuant només el de la capital.

Ara, en 1876, pres l'acórt de convertir l'hospital en quartel, l'alcalde 
Ibarra maná traslladar els hospitalisats a la iglesia de S. Francés, en la 
qual també havíen de fer la vida les Monjes. Lacondicionament era tan 
roín per a malalts i Monjes, que es determiné que l'hospital passara a la 
iglesia de Sta. Magdalena; cósa que s'efectuá el día 3 de maig, traslladant- 
se allí ais malalts; per a les Monjes enfermeres s’alquilá una casa veína.

El día 6 de maig van comentar les obres per a construir un hospital 
de nova planta en el Calvari, aixís com també les obres per al quartel en 
S. Francés. Les dos coses estaven pressupostades en 15.000 pessetes. 
S’aquartelaren les tropes en S. Francés a últims de maig. Pero, les obres 
del Calvari per al nóu hospital es van suspendre el día 15 del mateix 
mes.

La Iglesia Parroquial comencé a ésser buidada de les municións i de
más eféctes militars, el día 27 d’abril; i del muralló de davant la porta 
principal, es comengá l’assolament el 2 de maig. Copiem la impresió deso
ladora que li causá al bo de Oliver, l’aspecte que ofería la Parroquial, 
acabada la segona profanació, —del tot semblant a la primera,— tal 
com consta en el seu dietari: «4 maig. Vine de vore la Iglesia que s’está 
evacuant. El cor s’oprimix en vore la devastació de tan hermós temple. 
Paréix que un eixércit d'infiels l’haixca invadit i saquejat. Els armaris, 
frontals, capelles, tot está destrogat. Els bañes trencats i plens de térra, 
i restos de confessonaris i de altars tot en un munt dalt del presbitéri. 
De frontal no’n queda cap. El rentamans de la sacristía está arrancat, el 
pis tot destrogat i fet malbé per la salaúra, i l’encaixonat de l’avant-sa- 
cristía fet a tróssos, veent-se que ha servit de salador de tocino. Moltes 
portes arrancades, i el pis de la iglesia fet un corral. També es noten 
trencadures en algúns llensos, cristals i quadros, impossible de restaurar. 
Fins a Porgue s’ha dixat sentir la ma destructora, arrancant de son llóc 
moltes peces. En fi, no pót vore’s tanta destrona, sense oprimir-se el cor, 
i indignar-se contra els devastadors».

L'alcalde Ibarra torná les claus de la Iglesia al Vicari, el día 6 de 
maig; i per segona vegada en dos anys, es va mampendre la tasca de re
parar el magnífic temple que’n malhóra s’havía llevat al Deu de la Pau 
per a utilisar-lo en una trista guérra de germáns contra germáns.

El poblé va vore ab goig la próxima reapertura de l’Arciprestal, i 
va contribuir de bon cor ais gastos que originava l’adescntament del tem
ple, arreplegant 1.362’91 pts. en almoines; l’Ajuntament també va entre
gar 1.000 pts.; i del Cuite es van pagar 1.545’59 pts. Els gastos van pujar 
a 3.908'50 pessetes.

La ceremonia de la segona Reconciliació de la Iglesia Parroquial tin
gué llóc el día 12 de juny, actuant en representació del Bisbe, l’Ecónomo 
mossén Sebastiá Brau, i ab assisténcia de l'Ajuntament i totes les Auto-
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ritats militars i civils. Acabada la benedicció que comen^á a les vuit del 
matí, es celebrá la Missa Solemne, ab sermó que predicá mossén Froilá 
Beltrán, d’Alcanar. Seguidament, ab lluidíssima provessó, fon traslladat 
des de S. Agustí, el Santíssim Sacrament, acompanyant-lo les Imatges de 
la M. de D. de la Misericordia i de S. Sebastiá que es veneren en la Vila, 
—tot igual com I'any 1874—. Les armoníes de l'orgue, —divuit mesos 
mut,— i la majestat de les campanes que ara sonaven per damunt de les 
flaqueses humanes, ompliren d’alegría al poblé que semblava despertar 
duna pesadilla mes que terrible.

El mateix día, en la Capella de la Comunió de la Parroquial es seguí 
la devoció del mes dedicat al Sagrat Cor de Jesús, que es celebrava en la 
Vila per primera vegada, i que s’havía comengat el día 1 en la Capella de 
la Comunió de S. Agustí. L’introductor de tan hermosa devoció fon mos
sén Joan Bte. Maspóns.

L’históric altar de la Puríssima del temple Arciprestal, apareixía ara 
baix el Patronal del Marqués de Gironella, D. Josep María Febrer i Cal
derón, a qui li l’havía cedit son parent D. Josep Febrer de la Torre i 
Llano, per escriplura otorgada tres mesos abáns, en 4 de mars, davant 
del Notari de Barcelona D. Ignasi Ferrán i Sobregues.

També passá a la Parroquial la Associació de Teressianes, fundada 
vuit mesos abans en S. Agustí en funció de Parroquia interina. Del día 2 
fins al 8 de ¡oriol, son fundador el Venerable Ossó doná Eixercicis Espiri- 
tuals a les fadrínes de la nova Associació, cooperant ab ell, el Retor d'Ull- 
decona mossén Agustí Lluch, i mossén Froilá Beltrán, d’Alcanar.

L’espiritu evangélic de mossén Ossó aprofitá esta segona vinguda 
en honor de les Teressianes, per a implantar en Vinarós una altra fun
dado memorable: la del «Rebañito del Niño Jesús». Per a lo qual, con
gregó el día 6 (joriol) per la tarde, gran estol de xiquetes menudes, a les 
que dirigí una prédica tendríssima. Com diu Oliver, «el senyor Ossó esti- 
gué lo mes felís que puga imaginar-se i feu caure les llágrimes a tots els 
concurrents». I quedá establida la sugeridora fundació catequística per 
a la infancia vinarocenca.

Llcvats els murallóns i restaurada la Iglesia Parroquial, encara que- 
daven els fórts de S. Valent, i el del costat de la torre-campanar; el poblé 
demaná que desaparegueren també, i el día 15 giner de 1877 es comen$á 
l’assolament d'eixos últims fantasmes de la passada guerra.

A la festa del Patró de la Vila Sant Sebastiá, assistí I'any 1877, el 
Governador Civil de Castelló D. Francés del Villar. El día própi del Sant, 
i festa en la Ermita, 20 de giner, caigué en dissabte; per lo que la festa 
en la Vila, que toca el dumenge infra octava, fon consecutiva, al día se- 
güent. El Governador doná major solemnitat presidint les dos festes. Fon 
el predicador en l’Ermita i en la Vila, mossén Higini Ribera.

El día 2 de febrer, el beneficiat mossén Batiste Maspóns beneí el Vía- 
Crucis de la Iglesia Arciprestal, i colocó les creus de cada quadro; per 
a lo qual tenía autorisació Apostólica concedida peí Ministre General deis 
P. P. Franciscáns, Fra Bernat A. Postu Romatino, refrendada peí Bisbe
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de la Diócessi D. Benet Villamitjana. Actuaren de testics Baltasar Piñol 
i Josep Oliver Giner.

La mateixa ceremonia va tindre llóc en la iglesia de S. Agustí, el día 
16 següent, essent testics el Pare Agustí Ribera y mossén Vicent Adell.

Precisament en cumplir l’any de la instalació de l'Hospital popular 
en la iglesia de Sta. Magdalena, en 3 de maig, les Monjes de la Caritat 
enfermeres teníen que abandonar la Vila per segona vegada, com al 68. 
L'Ajuntament de Ibarra, sense acabar de cumplir la contrata ab la que 
se les havía fet tornar a vindre en els anys de la guerra civil, 
tant ab el sacrifici de les Monjes, que ni sisquera disposaven de Hits per 
a dormir elles, sino de soles unes males márfegues,— ara les despedí.

Ibarra, qui manant els carlistes allotjá en sa casa al General carliste 
Vallés, ara era alcalde alfonsí entregat, com abans Masdemón, a la anti- 
clericalia atrassada. I els desditxats pobres malalts, quedaren una vegada 
mes privats del bón servici de les Monjes, i en mans duna criada, en la 
vella iglesieta de la marina.

Corríen els anys en que es formá el nóu Estat Italia apoderant-se 
deis Estats Pontificis. Vinarós que conta entre les seues glories l'haver 
perteneixcut, encara que per un curt temps, a la Sobiranía temporal del 
Pontífice, (1) celebrá un solemne Triduo per la llivertat del Papa i de la 
Iglesia, en els tres primers díes del mes de juny de l’anv 1878.

En 21 d’agost d’eixe any, va pendre posseció de la Parroquia vina- 
rocenca el nóu Arcipreste Rvent. Cristófol Falcó, qui estava d'Ecónomo 
en Alma?ora, aon se’n torné el mateix día per a fer entrega d’aquella 
Iglesia. En 23 de setembre comencé a eixercir son Ministeri en Vinarós.

La festa de les Teressianes, l’any 78 fon extraordinaria, per estrenar 
la Imatge de Sta. Teresa, feta en Valencia per préu de 500 pessctes. El día 
27 d’octubre per la tarde, ab gran solemnitat fon beneída dita Imatge en 
la plassa de la Parroquial. I a l’endemá, día 28, tingué llóc la festa lluidís- 
sima, en la que predicá el Canonge Beltrán, notable orador sagrat, fill de 
Cálig.

onstras-

A causa deis pronunciaments militars i de la guerra civil, havíen 
passat un grapat d’anys sense que es puguera celebrar la popular i tradi
cional Missa nadalenca del gall. En Nadal d'eixe any, el nóu Arcipreste 
mossén Falcó disposá que tornara a celebrar-se tan poética costum. I la 
Missa de la mija nit torné a omplir de goig les ánimes, havent orde ¡ 
devoció.

Entre els anys 77 i 78, es va portar a cap en la Vila, una gran fun
dado religiosa: la del Convent de clausura de la Divina Providencia, per 
a Monjes Franciscanes de Santa Clara, ab colége gratuit per a xiques. 
La grandiosa idea fon patrocinada des de'l primer moment peí vinaro- 
cenc mossén Josep Antoni Gombau, i peí venerable tortosí fundador deis 
Operaris Diocessáns mossén Manuel Domingo Sol, de santa memoria. 
Una piadosa senyora, D.a Concepció Esteller, dedicá an este efécte un

(1) Vide tomo I.
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important llegat; del producte de les finques venudes, mossén Sol i 
sén Gombau, destinaren 7.375 pts. a la compra d’un hórt, en el carrer 
d’Alcanar, propielat de Francés Casalduero, segóns escriptura que otorgá 
el Notari D. Joan Btc. O’Callaghan, en 16 febrer de 1877.

Feta la escriptura, ais onze díes presenté mossén Sol (día 27) una 
exposició a l'Ajuntament de la Vila donant-Ii a conéixer el projécte, i 
demanant-Ii la seua cooperació moral. En el mateix día van comentar 
les obres en l’hórt comprat, obrint els fonaments del gran Convent que 
venía a omplir el gran buit produit per la desaparició deis dos monastirs 
de agustíns i de franciscáns.

Mossén Sol, en 22 de maig, solicité el permís del Bisbe de Barcelona, 
per a que les Religiosos Clarisses del Convent de Mataré, pugueren tras- 
lladar-se a la fundado de Vinarós; cósa que fon concedida inmediata- 
ment, segóns decret marginal. I les Monjes del Convent de la Divina 
Providencia de Mataró, el día 8 de desembre, festa de la Puríssima, ele- 
giren dentro elles, a les providenciáis fundadores que havíen de vindre 
a formar la primera Comunitat en la nóstra Vila. Les quals foren: Mare 
Juliana del Sagrat Cór de Jesús, Mare María Brígida, Sor Soletat de 
S. Joan Evangcliste, Sor Providencia de S. Salvador, Sor Gabriela de 
l’Assunció, Sor Raféla de la Pietat, Sor Catalina de Jesucrist, Sor Serafina 
de Ntra. Sra. del Roscr, i la novicia Sr. Pilar de S. Jaume.

A l’altre mes, día 11 giner de 1878, les elegides ixqueren de Mataró, 
acompanvades per la M. Abadesa Sor María de Sta. Escolástica i Sor 
Agnés de la Sma. Verge del Carme, d'aquell Convent, per mossén Sol i 
algunes distingides personalitats; i es van detindre en Barcelona, quin 
Bisbe havía manifestat grans desitjos de saludar-les. El día 12 seguiren 
viatge; en la estació de Tortosa s’agregá el Bisbe de la Diócessi qui vull- 
gué acompanyar-les a Vinarós, aon aplegaren a les dos de la tarde.

Vinarós sancer acullí a les Monjes ab una manifestació tan plena 
d’espontaneitat, tan entussiasta i unánim, que —com escrivía el diari 
madrileny El Siglo Futuro fent-se’n eco per aquells díes,— no semblava 
que en Vinarós hi haguera la irreligiositat de la que ja s’escampava una 
trista fama. A la manifestació popular s'uniren les Autoritats, i ab música 
fon acompanyada la expedició fins a la Parroquial aon es doné gracies 
a l'Altíssim, i des d’allí al Convent.

A I’en demá, día 13, es celebré en la Iglesia Parroquial Missa Solem
ne, en la que predicé el Canonge Arcediá de Tortosa D. Andreu Noguera; 
i per la tarde, cant del Trisagi ab sermó peí mateix orador. Acabada la 
funció, el Bisbe traslladá el Santíssim Sacrament a la Capella provisio
nal del Convent, assistint les Monjes i totes les Autoritats, ab incontable 
concurrencia del poblé.

El Bisbe, Dr. Vilamitjana, administré el Sacrament de la Confirma
do els díes 14 i 15; i sen torné a Tortosa el día 16, acompanyant-lo la 
música i Ies Autoritats fins la estació.

No dixaren passar les Monjes Clarisses mes que’l temps precís per 
a tindre les coses arreglades, i al mes i mig, día 1 de mars, obriren ja

mos-
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les classes d’ensenyanga gratuita per a xiques. El poblé sentí gran goig 
per esta apertura de classes que venía a remeiar una sentida necessitat, 
ja que la ensenyanga per a la dona havía quedat molt abandonada, sense 
que se'n preocuparen les autoritats civils. Parlicularment havíen donat 
classes les Monjes de Caritat des de l’any 70; i fea any i mig que se’n 
havíen tingut dañar —com queda referit en el capítol anterior—. Era 
pos, ben providencial i necessaria aquesta fundació.

En el mateix primer de mars, fon colocada la primera pedra de la 
iglesia del Convent de la Divina Providencia, actuant com a Delegat del 
Bisbe l’Arciprestre mossén Falcó, acompanyat peí Clero, per mossén Sol, 
mossén Gombau i el Director de les obres D. Vicent Benet i Bcsora. Feu 
un bell discurs el Llicenciat D. Bonavcntura Pallares; i presenciaren la 
ceremonia les autoritats civils, militars i judicials.

S’algá acta que es posé dins d’una botella, i junt ab algunes monedes 
corrents d'Alfóns XII, fon depositada en un buit de la primera pedra 
entre la ñau i el presbitéri, a la banda de la Epístola. Al final del capitol 
transcribim dita acta.

El día 26 d’abril, la Abadesa Sor María i Sor Agnés, acompanyadas 
per mossén Sol, se’n tornaren al Convent de Mataré.

En eixe any (1878), havía ocurregat la mórt del primer Papa presoner 
voluntari en el Vaticá, Pío IX, el día 7 de fcbrer. El día 19 es celebraren 
solemnes funerals en la Parroquia, assistint l’Ajuntament i demés Auto
ritats. El día 24 es cantá el Te-Deum per la elecció del nóu Papa 
Lleó XIII.

L’Arcipreste mossén Falcó solicita del Bisbe de Torlosa la conseció 
Apostólica del Vía-Crucis per al Convent i per al Calvari, tal com l’any 
anterior s’havía instalat en l’Arciprestal i en S. Agustí. Concedida la pe- 
tició en 4 de mars, fon erigit el Vía-Crucis, a intcrvals de dos díes, com 
seguix: al chór del Convent de la Divina Providencia, el día 6 de mars, 
essent testics Sebastiá Agramunt i Josep Brau; a l'oratóri públic —iglesia 
provisional— del mateix Convent, el día 10, actuant de testics Batiste 
Puchol i Sebastiá Agramunt.

I entre mig, el día 8, fon la erecció del Vía-Crucis al Calvari, prece- 
dint la ceremonia ritual de la reconciliació del ja existent, profanat en la 
passada guerra. Foren testics, el Retor i Lluis Monsó.

Ja s'havía dessistit de portar l’Hospital de Caritat al Calvari, decidint 
construir-lo en definitiva en terreno de l’ex-convent de S. Francés. I el 
quartel que en S. Francés s'havía acondicionat, se’l traspassava a S. Agus
tí aon feren obres per a tal fí en 1879. Finalment, les dos companyíes 
de tropa que s’havíen concedit a la Vila foren retirades.

El día 9 d’abril del 1879, fon beneída per al Convent de la Dna. Pro
videncia, una campana fundida en els tallers modérns que’n la Vila havía 
instalat D. Antoni Sendra Bonet; qui en memoria de la seua muller difun
ta, li posá a la campana el nom de Santa Genoveva. Acabada de beneir, 
fon colocada inmediatament i voltejada.

Tot, en la Divina Providéncia, era degut al desprendiment de les
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persones caritatives. En 12 novembre de l’any següent (1880), les Monjes 
celebraren una solemne funció religiosa en acció de gracies per les obres 
de la nova iglesia, que anaven avangant i per la inauguració de la porta
lada construida a carree d'algunes persones devotes.

= Acta que s’algá en la colocació de la primera pedra per a 
la iglesia del Convent de la Divina Providéncia: =

«A honor y gloria de la Santísima Trinidad y del Corazón de Jesús 
Sacramentado, exaltación de la fe católica y aumento del culto de Nues
tra Señora Madre Purísima de la Divina Providencia, bajo los auspicios 
del Arcángel San Miguel y San Antonio de Padua, en la Villa de Vinaroz 
de la Diócesis de Tortosa, provincia de Castellón de la Plana, el viernes 
día Primero de Marzo del año mil ochocientos setenta y ocho, a los veinte 
y dos días del fallecimiento del Papa Pío IX el Grande, y nueve de la 
elección para la Silla Apostólica de Nuestro Santísimo Padre León XIII 
año décimo sexto del pontificado de nuestro digno Prelado Dr. D. Benito 
Vilamitjana y Vila, reinando en España Don Alfonso XII, siendo Alcalde 
de esta Villa el Sr. D. Joaquín Santos de Ibarra Ginart, después de cua
renta y siete días de haberse inaugurado el Convento de la Providencia 
de esta Villa de Vinaroz con la entrada de las Religiosas fundadoras del 
mismo Instituto procedentes del Convento de la Ciudad de Matará, con 
el fin de solemnizar la inauguración o apertura de las clases de Ense
ñanza gratuita a que se dedican las expresadas Religiosas y la bendición 
y colocación de la primera piedra para la Iglesia del propio Convento, 
el Rdo. D. Cristóbal Falcó, Pbro. Cura propio de esta misma parroquia 
de Vinaroz como delegado al efecto del limo. Sr. Obispo de esta Diócesis, 
acompañado del Rdo. Clero, de los Rdos. Sres. Dr. D. Manuel Domingo 
y Sol y D. José Antonio Gombau Pbros. del Maestro director de las obras 
D. Vicente Benet y Besora, después de las ceremonias prescritas por el 
Ritual Romano y de una sentida plática por el Licenciado D. Buenaven
tura Pallares, procedió a la colocación de la primera piedra en el ángulo 
que media entre la nave y el presbiterio del lado de la Epístola de la ci
tada Iglesia que ha de construirse bajo la advocación de Nuestra Señora 
de la Providencia, presenciando el acto las Religiosas desde su clausura 
y ante las autoridades civiles, militares y judiciales, y de una numerosa 
concurrencia de personas de todas las clases de la sociedad que acudie
ron a tan soletnne función. Y para que así conste y de memoria de tan 
fausta nueva se levanta la presente acta que firman los infrascritos en 
dicho día y sitio expresados.

= Cristi. Falcó, Cura. = Maní. Domo. Sol, Pbro.=José Anto. Gombau, 
Pbro. = Vicente Benet.-Seb. Brau, Vico.= Juan Bta. Maspons, Pbro.= 
Ang. Lluch, Pbro. = Eusebio Sanz, Pbro.=Valente Miralles, Pbro.=Frco. 
Gaudi, Pbro. = Nicolás Pascual, Licdo.—Juan de la Cruz Cros.=Baltasar 
Pinol. = José Oliver. = Aniceto Peris. = Cipriano Varas. — Manuel Costa.



CAPITOL XVI.- (1876-85)

Dos ventes desiguals: Valfolí. Pedra de la Constitució. Comenga la Fira 
de S. Joan. Colege i escola de párvuls. Confusións. Cassino d'arte- 
sáns. Ordenances municipáls. La Fira ben situada. Matadero. lnaugu- 
ració de les obres per a prolongado del pórt. Cau el badall de la 
campana major. L’Alameda. TITOL DE CIUTAT. Temporal i naufra
gú Es planeja una gran reforma. Altre temporal: barcos destrogats. 
Discórdia entre mariners i patróns. Nóms de carrers. El Servól i el 
pónt. El tren d'Utrilles... fantástic. El cólera i el sectarisme; bous 
sí, Ciencia i Religió no; ni S. Sebastiá! Temporal i desperféctes. Les 
aceres modernes. Dozal lleva el capítol de festes religioses; quan 
mor, li dediquen un carrer.

!
i

No s'escapá tampoc el local anomenat Alfolí de la sal de caure, per la 
Desamortisació, en poder del Govérn, qui el va vendre en pública subasta, 
el día 29 d'abril de 1876. Era l'Alfolí, situat davant del pórt, el depósit i 
llóc de venta de la sal que estava estancada. Aquella subasta fon famosa, 
perque el just-préu de la finca estava tassat per unes 8.000 pts.; i un 
cafeter del carrer de Cálig, dit Camalligo, aplegá a oferir 20.000 pts.; i 
encara li guanyá un altre cafeter de la marina, d’apodo Miravente, quí’n 
doná 27.500 pesetes, i per an ell fon l’Alfolí.

Ais pócs díes, en 6 de maig, l'Ajuntament va vendre a una Compa- 
nyía Catalana, per la cantitat de 1.525 pts. el terreno de la vóra del mar, 
en front deis magasems aon filaven els cordellers. Allí edificaría aquella 
Companyía, dixant entre mig un carrer que es diría «de la plassa de 
bous».

La restauració borbónica s'havía apressurat a donar a Espanya una 
nóva Constitució, —la del 1876 que ha pogut aplegar fins ais nostres 
díes—. Les autoritats civils i militars de Vinarós ho celebraren el día 14 
de maig, inaugurant en la plassa de S. Antóni també una nóva pedra de 
la Constitució, pos, conforme les Constitucións anaven caducant, les pe
drés caduca ven també i ha vía que renovar-les... Ab tal motiu hi hagué 
vól de campanes i música.

En eixe any, es ressucitá ja de una manera definitiva la Fira que en 
avant se titolaría «de Sant Joan». Com l'antiga Conseció Real era per al

J

mí

i
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mes d'agost, i mai doná resultat, l'Ajuntament demaná permís al Gover- 
nador de la Provincia, per a traslladar la Fira al mes de juny, trasplan- 
tant-la aixina al mes de la popularíssima festa de S. Joan i deis seus bóus 
tradicionals. No es reparé en gastos per a posar en condicións la primera 
plassa de bóus que la guerra havía fet malbé, aixís com per a renovar el 
Teatre. Pero, a S. Joan que se l'associava a la Fira per a donar-li vida, 
l’Ajuntament no li vullgué ressucitar la festa popular-religiosa que de 
temps inmemorial se Ii feu fins l’any 1820; i aixina naixía la Fira oficial 
«de S. Joan», sense cap honor oficial a S. Joan...

La Fira es celebré del día 2 al 6 de juny, en la plassa Parroquial, aon 
es construiren per primera vegada «casilles» de fusta per ais feriants. 
Al carrer Major es van posar 28 faroles en cabiróns, i al tres entre les 
plasses Parroquial i del Salvador, además de ares de murta i banderes. 
Els díes 4 i 5, van tindre llóc dos corregudes de bóus, ab sis mil i quatre 
mil entrades, respectivament.

Una atracció curiosa d'aquella Fira, fon una exposició de 85 figures 
de cera, en un gran barracó de fusta i véles de barco, construit al cos- 
tat de la Iglesia, darrere del campanar. El día 10 es va girar una fórta 
ventolera que destruí en un moment tot aquell armatoste i figures de 
cera.

Al se’n demá l'atre (día 12), es celebré la segona Reconciliació de la 
Parroquial, com dixem historiat en el capítol anterior.

Com la célebre Aula de Gramática havía desaparegut entre les vento- 
leres revolucionaries, es pensé en crear algo semblant que la cultura vina- 
rocenca trobava a faltar. Mes, alió tan notable, ja no ressucitá. Lo que 
es va fer l'any 76, fon subvencionar l'Ajuntament ab 500 ptas. anyals, 
a un Colege de segona ensenyanga que en 1 d’octubre obrí el professor 
i advocat vinarocenc D. Melquíades Forés i Ramos de Arandia; a canvi de 
la subvenció, venía obligat a ensenyar gratuitament les assignatures del 
Batxillerat, a tres alumnes pobres de la Vila que tingueren aptituts, 
probades per mig d'adequat examen. Dit Colege, —que pregué el nom de 
Instituí,— se instalé al carrer de S. Francés (Cases de Frexes). Els alum
nes pagaven 10 pessetes mensuals; comengá, ab 22 estudiants.

També s'obrí el mateix día, una escóla de párvuls municipal, que 
fon instalada junt a l'edifici de Pescóla superior de la Vila.

L’últim mes del 76 registra dos efemérides que ben be es poden 
calificar de simbóliques: El 10 de desembre, segón aniversari de la entra
da de les tropes guvernamentals que doná fí a la dominació carlista en 
Vinarós, es celebré ab vól de campanes i música que tocé lliimne revo
lucionan de Riego; simbolisme de la confusió d'idees d'aquells temps, 
pos allí es barrejaven les idees de l’orde i del desorde, de govém i d'anar- 
quía, pels mateixos elements que ajudaren o colaboraren ab els carlistes.

societat titolada «Cassino d'Artesáns», ab el noble 
ideal de tindre un llóc neutral aon poder ajuntar-se tots passant el rato 
distret, dixant a la banda de fóra les divisións polítiques: simbolisme de 
la racial bondat i noblesa del carácter vinarocenc. Peró, l'ideal, ben pron-

I el día 16, s'obrí una
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te es va vore les cares ab la realitat: a les primeres eleccións municipals, 
tot l'idealisme de pau i tolerancia se'n aná al traste.

L’Ajuntament havía encarregat la redacció d'unes noves Ordenances 
Municipals, al Director de l’Inslitut vinarocenc D. Melquíades Forés. El 
qual cumplí meritoriament; i en la sessió del 27 d’abril de 1877, se ü doná 
un vót de gracies, quedant aprobades dites Ordenances, escrites confor
me al nóu estat de Dret.

L’any 1877 fon el primer en que es celebré la Fira, ja anomenada 
«de S. Joan», en la plassa de S. Antóni. Comencé el día 8 i acabé el 12 de 
juny. L’acért de l’any anterior, traslladant la Fira al mes de S. Joan, 
i l’acért ara, fent-la en la gran plassa de S. Antóni, s’ha vist corroborat 
fin ais nostres díes, celebrant-se ja sempre sense interrupció.

El día 21 de setembre següent, se inauguré el Matadero actual, cons- 
truit a l’extrem del carrer de S. Pere i final de muralla cab al mar. El 116c 
del Matadero vell, del carrer d’Alcanar, es destiné al cap de tres anys per 
a hospitalitat passatgera deis pobres transeunts.

Ja havem vist la R. O. de novembre del 1875, concedint la prolonga- 
ció del pórt; alió era una R. O. dilatoria, per a eixir només del pas, ja 
que havía que esperar la prosperitat ben problemática de l’Erari Public. 
El temps corría i es presentava el perill de que aquella R. O. no passara 
d’esser una de tantes coses com es prometen i no es cumplixen ; i a fi de 
que es cumplirá, l’Ajuntament de la Vila envié a Madrid, en diferentes 
ocasións, ais seus comissionats per a que interessaren influencies i s’acti- 
varen les gestións. Dos personalitats es van distingir en eixos trevalls 
per Madrid: el Diputat a Corts per Vinarós, D. Josep Polo de Bernabé 
i Borrás, i Filustre patrici D. Josep Raféls García, Diputat Provincial.

Resultat felís de dites gestións, fon la consecució d’una nova R. O. 
per a que la prolongació del pórt es portara avant sense mes dilacións. 
La noticia aplegá a la Vila el día 16 febrer de 1878; i es voltejaren les 
campanes, eixí la música, s’adornaren els balcóns, i es van fer llumena- 
ries generáis dos nits seguides.

El día 20, arrivá de Madrid Raféls García, i l’Ajuntament i el poblé 
le tributaren una rebuda entussiasta, ab música i campanes, figurant en 
la manifestació dos llanxes en dos carros, plenes de mariners. El 21 es 
celebré un espléndit diñar, pagat per l’Ajuntament, assistint molts convi
dáis. I els dies 24, 25 i 26 es corregueren bous pels carrers, per a diversió 
de tot el poblé; lultim día es van fer calderes d’arrós per ais pobres.

La inauguració de les obres de la prolongació del molí, tingué llóc 
el día 30 d’agost de 1879. A les quatre de la tarde pujé l’Ajuntament en la 
locomotora que'l porté a la pedrera; dallé baixá enseguida el primer 
tren ab 10 vagóns de pedra; i mentres tocava la música, es descarregaren 
dos vagóns tirant la pedra al mar. Els pobres foren obsequiáis ab una 
lliura de pa, mija de arrós, i un quinset per a cada un.

El día 1 de setembre següent, vingué el General Arrando per a pas- 
sar revista a la tropa destacada en la Vila, i aquartelada en S. Francés.

Ab motiu d’un atentat contra el Rei, en Madrid, per haver resultat
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ilés, disposá l’alcalde, el dumenge día 8 febrer de 1880, que es cantara un 
Te-Deum en acció de gracies; lo que s'efectuá en la Missa conventual 
de la Parroquia.

Quan, per tal motiu, es tocavcn les campanes, estant la plassa de la 
Iglesia plena de gcnt, va caure el badall de la campana major en mig 
d’un rógle d’olicials militars, scnse fer mal a ningú ben providencial- 
ment; en térra dixá fet un clót que doná la sensació esgarrifosa del perill 
en que tots havíen estat.

Al mes de mars, l'Ajuntament va tindre l'acertat acórt de fer plantar 
ábres en les plasses de S. Francés i de S. Antóni. Sobretot, la de S. Antóni, 
la mes espaiosa de la Vila, des de la plantació convertint-la en frondosa 
alameda, ha vingut a ser indiscutiblement la plassa vinarocenca mes 
hermosa. El poblé, trastocant la paraula «alameda», designa des d'alla- 
vóns aqucll 116c bellíssim ab el nóm de «plassa Lamera». En els anys 
anteriors, els Ajuntaments havíen probat de fer la «alameda» en el ampie 
carrer de Ntra. Sra. del Socós.

L’any 1880 senyala per a Vinarós el cim de la seua ascenció honorí
fica: en ell alcangá el titol de Ciutat. El día 12 de maig ho telegrafiava des 
de Madrid el patrici Raféls García, i al moment fon llegit per tot el poblé 
el telegrama, per mig de bando, solemnisant-se ab vól de campanes i 
música pels carrers.

El Real Decret publicat en la «Gaceta» del día 14, diu:
«Queriendo dar una prueba de mi Real aprecio a la villa 

de Vinaroz, provincia de Castellón, por la importancia que la 
misma ha adquirido, debido al aumento de su vecindario, 
desarrollo de su riqueza comercial, y por los méritos contraí
dos durante la guerra civil.

Vengo en concederle el título de CIUDAD.
Dado en Palacio a once de Mayo de 1880.

ALFONSO.»

El títol el tenía Vinarós ben guanyat des de molts anys; tota la seua 
Historia es una serie brillant de mereiximents, que ben destacats queden 
en el primer volurn d’aquesta obra, i en els capitols del present, aon es 
posen de relléu, mérits de primer orde, —com els de la Independencia,— 
que permaneixíen per tots oblidats.

En la nit i matinada del 7 al 8 de novembre del mateix any, va haver 
una horrorosa tempestat de tróns, llamps, aigua i vent, posant-se la mar 
espantosa. En fer-se de día es va saver que havía naufragat un barco de 
S. Feliu de Guixols, estrellantse contra les roques de la Llevatera; s’aufe- 
gá tota la tripulació, compósta de cinq hómens i un xic. En la platja van 
aparéixer dos d’ells, que foren soterrats el día 9 en el Cementéri vinaro- 
cenc, acompanyant l'entérro totes les Autoritats, la marina i extraordi
naria concurrencia de totes les classes socials.

Del 1882 al 83, uns quants artesáns van promoure la idea d’hermos- 
sejar la ciutat ab una gran reforma, obrint carrers en algúns llócs con-
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venients, com per mig deis hórts de dins la poblado, que obliguen, tal 
com están, a donar llarga vólta per anar d’un carrer a altre, i ab la 
reforma s'acurtaríen notablement les distancies. En el 82, els artesáns 
celebraren una assamblea en el Teatre, per a tal efécte, i es nomená una 
Comissió composta: peí mestre d obres Agustí Borras (aüelo de l’autor 
d’este llibre) com a President; i vocals els paletes Pau Tosca i Juliá 
Miralles, i el fuster Francés Rico.

La Comisió obrera activá els trevalls, de manera que en joriol del 83, 
entregá el plano de la reforma a l'Ajuntament, qui l’exarniná, i trovant-lo 
acertat, acordá un vot de gracies per ais seus autors, i fér-se’n cárrec de 
pagar els gastos en senyal d'agraiment.

Mes, la idea d’aquells entussiastes artesáns no es porta a cap per 
resultar molt costosa, i ahí quedá com una de les bel les aspiracións que 
esperen sortir a la realitat.

El día 31 giner de 1883, a les deu del matí, un altre temporalás posá 
en conmoció a tot el poblé; les campanes tocaven a socos, i tot el món 
es traslladá al molí, ab autoritats i clero. Les barqucs xocaven terrible- 
ment unes contra altres, o contra el mateix molí. El tripulants pugueren 
ésser tots salvats per mig de córdes, sense tindre que deplorar cap des
gracia personal. Materialment, els malts foren molts; dos barcos es van 
fer astelles, perdent el cargament: perteneixía un a Joan García, i l'altre 
a Batiste Fábregues. Tingué l'huracá unes tres hóres de duració.

En eixe any, els mariners formaren una Societat Cooperativa per 
a atendré les necessitats en cas de malaltía, vélica, etz. Posteriorment van 
afegir algúns articles ab els que no estigueren conformes els patróns de 
barco, per tratar-se d’aument de salaris i de drets; i es deciará la primera 
«huelga» (1) i s'oiren les primeres amenasses socials, i les paraules ofen- 
sives de «asquirols» contra els que vullgueren trevallar a pesar de tot.

Intervingué l’alcaldc Ibarra sense cap bon resultat. I es presentá 
el secretari del Govérn Civil de la Provincia, qui va disóldre la Societat. 
La qual torná a reorganisar-se, sense avindre's tampóc ab els patróns; 
els mariners, tan decidits estaven a sostindre les seues condicións, que 
abandonaren el mar buscant colocació en la pedrera i en altres faenes.

A la fí, va tindre que intervindre el Governador en persona, qui vin- 
gué també a Vinarós el día 10 de setembre, i estudiada la qüestió entre 
les dos parts, es va solucionar el conflicte acordant-se: que cada mariner 
embarcat cobraría 12 duros mensuals en les embarcacións menors, 13 du
ros en les mijanes, i 14 duros en les majors; ademés, quedaven obligáis 
els patróns a retribuir degudament els trevalls extraordinaris ais mari
ners.

La manía de trastocar els nóms deis carrers, naixcuda per extranya 
coincidéncia junt a la florida de les Constitucións, ja havem vist que

(1) Conservem la paraula castellana, perque s'ha popularisat tant que si em- 
plearem la propia de «folga» el póble no mos entendria... El mateix passa ab altres 
paraules —poques— que anirán eixint. Es una conseció forjada que es trova 
explicada en el próleg.



HISTORIA DE VINARÓS 449

importa a riostra ciutat nóms ridicols i exótics. En agost de 1884, encara 
que es vegera la mateixa tendencia de llevar deis carrers els noms tradi- 
cionals de Sanls, pero al manco es va vore també un desig de fer justicia 
ais nóms deis vinarocencs ilustres que tan abunden, sense tindre que 
ampiar nóms de fóra sino en cassos extraordinaris de justicia: tal va 
intentar el síndic Sebastiá Cavaller, a propósta del qual, l’Ajuntament 
aprobá els canvis que seguixen: carrer de S. Jaume, es diría de l’Arque- 
bisbe Costa i Borras; el de S. Josep, del Bisbe Lassala; el Nóu, del Bisbe 
Magí; el de l’Angel, d'Ayguals; la Travessía de S. Agustí, d’Esteller; la 
plassa de S. Agustí, de Vendóme; el de Cálig, de Forner; el de sta. Mag
dalena, de Villalobos; el del Socos, de Febrer de la Torre.

No prosperé l’acórt; en canvi, seguiríen prosperant en els anys se- 
güents els nóms de carrers dedicats a extranys que res tindríen que vore 
ab nostra ciutat.

En la nit del 17 al 18 de setembre, va descarregar una desfeta tem- 
pestat d'aigua i vent, desbordant-se el Servól que inondá els camps i sen 
entré pcls carrers. En els camps el mal fon de importancia, pos es va 
pérde la verema i molta collita de les garrófes, olives i pañis. El pónt de 
la carretera a Ulldecona queda destruit, tenint que reconstruir-lo ense
guida per a facilitar les comunicacións generáis.

Des de l'any 1881 venía preocupant l’atenció de la ciutat, un gran 
projécte que despertava grans esperances: la construcció d’un ferro
carril, des de Utrilles (Teról) al pórt de Vinarós, —sempre l’Aragó, veent 
aquí son pórt natural!— Es constituí la raó social «Contel i Companyía», 
formada per aragonesos, ab la finalitat d’explotar la conca carbonífera 
de Utrilles; conlant-se, ademés, pels voltants, altres minerals inexplotats 
per falta de víes de comunicado, com el plom argentífer de La Zoma i 
Segura, ferro en Ejulve, manganesso en Crivillen, fosforita en Cirugeda, 
antimoni en Maicas, i altres; exposant-se, aiximateix, la diferencia clima
tológica entre les térres terolenques (fredes) i castellonenques (templa- 
des), lo que sería causa de notable canvi comercial deis diferents pro- 
ductes alimenticis.

L’esperancador projécte es convertí i tot en «Projécte de Llei», pre- 
sentat al Congrés en 10 juny de 1885, baix les firmes deis Diputats Caries 
Castel, Manuel Sastron, Comte de Sallent, Manuel Allende Salazar, Josep 
Pérez Garchitorena i Bcnigne Quiroga. En la sessió del día 12 aprobá el 
Congrés el projécte, sense cap oposició; el día 20, doné igualment, el 
Senat, la scua aprobació; i es publicá en la «Gaceta» del día 11 de joriol.

Per l’artícol primer del «Projécte de Llei» aprobat i sancionat, s’auto- 
risava a D. Joan Francés Contel i Marqués, per a construir i explotar, 
sense subvenció de l'Estat, un ferrocarril de vía estreta, des de Utrilles 
—passant per Morella— al pórt de Vinarós. L’artícol segón, declarava la 
utilitat pública. L’artícol quart senyalava el plasso de sis mesos per a 
comentar les óbres, que deuríen quedar acabades en cinq anys.

Cosa raríssima: tants trevalls, tant de moviment i tanta influencia, 
tot quedé en aigua de borranyes.

29
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En el mateix mes de juny en que s’aprobá tan fantástic projécte que 
inútilment s’esperava havía de donar vida al pórt vinarocenc, les obres de 
prolongació del dit pórt es donaven per acabades el día 27.

Tot seguit es presentá la calamitat del cólera que anava rondant des 
de l’estiu de l’any anterior. Una altra calamitat, en l’orde de les idees, 
s’havía introduit en nóstra ciutat: la masonería, importada de Italia, ab 
totes les característiques conseqüencies del mes intolerant anticlerica- 
lisme. Associem les dos calamitats, perque precisament en el cólera es 
quan es va destapar la masonería en Vinarós.

I cabalment un mago fon el primer atacat del cólera; era un infelís 
qui habitava en una casa de la estació del ferrocarril; fon soterrat el día 
1 de joriol (1885), acompanyant-lo els seus correligionaris, que li feren el 
trist homenatge de despedir-lo fins l’eternitat ab uns quants discursos 
magónics.

En eixe día, va encarregar-se de l'alcaldía, el que fon Comandant 
militar —vingut de Penyíscola— Angel Dozal, tingut públicament per 
magó, encara que’l verdader alcalde no era ell. En l'esmentat día 1 de 
joriol, l’Ajuntament es constituí com seguix: Alcalde, Josep Escrivano 
Ballester; Tinent primer, Angel Doz.al; segón, Aleix Quero!; tercer, Este- 
ve Cros Mateu; Síndics, Joan Pascual Esperanza i Antoni Escrivano Gil; 
Concejals, Francés Miralles Giner, Victoriá Cavaller Mi ralles, Agustí Go- 
nel Roca, Pau Tosca Mir, Batiste Miralles Cervera, Sebastiá Cavaller 
Roso, Vicent Adell Juan, Sebastiá Albalat Evangelista, Josep Camós Gau- 
dí, Sebastiá Giner Miralles, Bonifani Cavaller Gaseó. Secretari, Bernalte.

Pero, el senyor Escrivano Ballester no s’encarregá de l’alcaldía, i 
ocupá son llóc el borbonic Dozal.

El día 6 es presentá un comissionat del gran metge catalá Ferrán, 
descobridor de la vacuna anticolérica, oferint el maravellós invent que 
s'estava portant per tots els póblcs llevantins invadits del cólera. Al co
missionat el despedí Dozal sense donar-li gran crédit; en acabant, maná 
fer un pregó, per a eixir del pas, manifestant que'ls veíns que vullgueren 
la inoculació, serien inscrits en una llista; i, naturalment, tenint per 
davant la incredulitat en la ciencia, deis que devíen donar eixemple, no 
acudí ningú.

El día 8, l'Ajuntament ordená instalar l’hospital de colérics a Ter
mita de S. Gregóri, i el llóc d’observació i desinfecció a l'Ermita deis 
Sants Patróns.

La terrible epidemia es desarrollé ab una virulencia espantosa, ab 
un promédi de 14 defuncións per día. El 31 de joriol, van haver 24 mórts 
del cólera morbo assiátic om es llig en el Registre parroquial— entre 
ells’l últim Vicari Perpetuo de la Parroquial mossén Sebastiá Brau. Del 
2 al 4 d’agost, van ocurrir 73 defuncións.

Com es de supondré, l’ánim popular estava profundament decaigut; 
i per a inyectar un póc de optimisme, o millor, per a apartar la imagina- 
ció de la tragedia, a Dozal i companyía no se'ls ocurrí altre mig que 
fomentar les corregudes de bóus pels carrers...
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En canvi, els mateixos que havíen dixat passar burlonament a la 
Ciencia privant al poblé deis seus beneficis, també vullgueren privar-lo 
del consol espiritual de la Religió: i prohibiren les novenes que’Is veinats 
organisaven particularment ais portáis d’algunes cases, i van propalar el 
perill de congregar-se dins de les iglesies.

Per a colmo del sectarisme, no tenint el valor d’oposar-se francament 
al desig popular de baixar de l’Ermita a S. Sebastiá, Dozal oficié al Retor 
per a posar dificultáis manant-li que si es baixava a la ciutat el Sant 
Patró, s'havía de colocar a la porta fóra de la Iglesia. El cas fon consultat 
al Bisbe, qui contesté que'l llóc digne del Sant Patró era Paitar major i 
no la porta del carrer. L alcalde, sense fer cas deis drets de la Iglesia, ni 
del sentiment tradicional del poblé, publicá un bando dient que S. Sebas
tiá no es baixava de l’Ermita per culpa de l’autoritat eclesiástica... Era 
una manera hipócrita d’excitar els ánims populars contra el Retor. Y ai- 
xina, el día 1 d’agost, una manifestado de mes de 300 persones, es pre
senté davant de l’Abadía demanant que siguera baixada la Imatge de 
Sant Sebastiá de l'Ermita; com el Retor els exposá que tal era també 
el seu gran desig, pero que se oposava l'alcalde a la forma digna en que 
s'havía de fer, com sempre s’havía fet, els manifestants anaren a l’alcalde, 
sense conseguir res.

I per primera vegada en la Historia, quedé Vinarós sense la confor
tadora presencia de la Imatge tradicional de S. Sebastiá, en una calamitat 
tan terrible com la que s’estava passant, la mes gran de les que registra 
la historia vinarocenca!...

La provessó de la Mare de Dcu d’Agost també fon prohibida.
I aixina es passá el cólera del 85, ab el bacilus virulent del secta

risme oficial, d’espales a la Religió i a la Ciencia, pero ab bona tande de 
corregudes de bous de carrer... La impopularitat de tal alcalde la posá 
de relleu el semanari local «El Vinar ocense-» ab un article violent titolat 
«La campaña del miedo».

El Bolletí Oficial de la provincia, el día 5 d’octubre deciará net el 
pórt de Vinarós. Pero, Dozal i companyía es ressistíen a que fora cantat 
el Te-Deum oficial; consentint, mentrestant, que atracaren els barcos ab 
patent bruta, ab l'inminent perill duna nova infestació; conducta que 
produí en el póblc gran malestar i no póques suspicacies. Com tan extra- 
nya conducta no podía allargar-se sense el perill d'un motí popular o la 
intervenció fiscalisadora de les autoritats superiors, a la fi, el día 18 del 
mateix mes, es va poder celebrar en la Parroquial la tranquilisadora ce
remonia del Te-Deum final, ab el que quedava la ciutat declarada neta 
oficialment; assistiren a la ceremonia totes les autoritats, oficialitat deis 
batallóns de Resserva i Depósit, i gran concurs de poblé omplint el tem
ple arciprestal de gom a gom.

El día 22 es celebrá en la mateixa Iglesia, solemne Funeral per les 
victimes del cólera.

En desembre de l’any següent (1886), tingué llóc un temporal moit 
fórt que causá grans desperféctes en el tros nóu del molí prolongat. Les
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autoritats acudiren al Govérn, i es conseguí que dits desperféctes foren 
tot seguit apanyats.

Per al bieni de 1887 al 89, passá l’Angel Dozal a ocupar l’alcaldía, no- 
menat per R. O. Quedá constituit l’Ajuntament casi ab el mateix personal 
de l’anterior bieni, com seguix: Tinent primer, Vicent Adell Juan; segón, 
Esteve Crós Mateu; tercer, Aleix Querol Lázaro; Síndics, Antoni Escri- 
vano Gil i Josep Camós Gaudí; Concejals, Victoriá Cavaller, Pau Tosca, 
Batiste Miralles, Sebastiá Albalat, Sebastiá Giner Miralles, Pere Giner 
Miralles, Sebastiá Rabasa Adell, Agustí Marmaña Cavaller, Antoni Fons 
Vidal, Vicent Costa Pascual, Josep Laporta Milián. Secretari, Joan Ber- 
nalte Forner.

En temps d'este Ajunlament es comentaren a renovar les aceres deis 
carrers fent-les de pórtland les d’empedrat de l'any 1840 del carrer Major 
i seguint els demés carrers.

Mes la preocupació de Dozal no pareixía altra mes que la de cumplir 
les finalitats irreligioses i antissocials de la exótica rnagonería i aixina, 
des de’l Pressupóst municipal del 1887, es va suprimir el capítol destinat 
a funcións religioses des de que Vinarós havía comencat el primer capítol 
de la seua gloriosa historia.

I aquell Municipi abandoná fins la popular festa del Patró de Vina
rós S. Sebastiá, a la que ni acudí la música municipal, i a causa d’una 
intensa propaganda masónica, tan sois fon acompanyat el Sant per dos 
atxes, cósa que pareix inconcebible.

En maig del 1888, s’establí públicament una «1 logia macónica», ab 
la denominació de «Padilla», en la casa deis Ayguals del carrer de l'Angel. 
Al baleó posaren un rótul que día «Asociación de Beneficencia masó
nica», ab els simbólics triángul, compás i esquadra.

La festa del Corpus, tradicionalment tan fastuosa en Vinarós, es 
celebrá en dit any, sense vól de campanes, ni música, ni representació 
de cap element oficial.

Ais pocs díes, Dozal moría de repent, en la matinada del día 14 de 
Juny, sense assistencia de ningú, ja que la nit anterior no havía donat 
móstres de trovar-se mal i fent la vida de costum, i al matí sc'l trová 
mórt en el Hit. L’entérro fon religiós; i en aplegar al portal de la Mare 
de Deu aon es despedix el Clero, una veu ordená: «Los macóns cab a 
munt». Seguiren obedients els interpeláis fins al Cemcntéri, i allí li lleva
ren al difunt son uniforme militar i li posaren el devantal magónic, sol- 
tant discursos a propósit de la significació d'aquell acte irreverent.

De l'alcaldía vacant se'n va fer cárrec el segón tinent, Esteve Cros. 
El cual es va vore obligat el día de Tots-Sants, a accedir a la petició del 
Rvent. Arcipreste per a que fera llevar els emblemes magónics que s’ha- 
víen colocat en el nitxo de Dozal profanant el recinte sagrat; Cros, encara 
que a última hora, va fer retirar dits emblemes.

El día 31 de mars de 1889, l'Ajuntament posá una lápida en la casa 
aon havía vixcut Dozal en el carrer de S. Francés, i li dedicá dit carrer. 
Era una exaltació de la magonería al sectarisme del pobre Dozal, des-

L
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pullat de tot mérit positiu, i al qui Vinarós no tenía res que agrair-li mate- 
rialment, i molt que reprotxar-li moralment, pos ell s’atreví contra tota 
la progressiva tradició vinarocenca... com a que no era ell ni sisquera 
fill de Vinarós... (1)

No hauríen de passar mes de cinq anys, sense que la casa que ocupá 
Dozal, l’habitaren unes monjes, —les de l'Assil per ais vellets;— en 
ella obriríen un Oratori aon es celebraría la Santa Missa.

I el local de la «llógia masónica» passaría en nostres díes, a conver- 
tir-se en la Casa de les monjes «Sierves de Jesús» enfermeres domicilia- 
ries de malalts.

Destaquen! eixes paradoxes providenciáis per a senyalar la inculpa- 
bilitat del bon «poblé vinarocenc», en els absurdes en que se’l fea caure 
i seguiríen llangant-lo, unos quants equivocats, no tots filis de Vinarós.

(1) Angel Dozal era fill de Briñas, provincia de Logroño, i la muller i pares, 
de Cádiz.



CAPITOL XVII.-(1881-99)

Renaix la Conferencia d'hómens de S. V. de Paul. Es gestiona un Assil 
de vellets. Reforma de l'Abadía. Reinstalado de la 3.a Orde. Les Fi- 
lomenes. Inaugurado de la iglesia de la Dna. Providencia; primer es 
Abadeses. Tercera tornada de les Monjes de l'Hospital. Aixample del 
Cementéri. Servid parroquial. Fundado del Circol Católic. Altar de 
sta. Teresa. Millores en S. Francés. La «Vela Nocturna». El XIII Cen
tenar de la Unitat Católica. Escola dominical per a xiques. Meseguer 
i Costa, Bisbe; visita a Vinarós; regáis a la Capella del Cementéri i 
a les Teressianes. Les Monjes de la Dna. Providencia funden en la 
Valí d’Uxó. Monjes per a l'Assil. Les «Sierves de Jesús». Primera Vi
sita Pastoral de Bisbe Rocamora. Campana de VErmita. Inaugurado 
de VAssil per a vellets desamparáis en el Calvari.

Renaixqué en nostra ciutat, l’any 1881, la Conferencia d’hómens de 
S. Vicent de Paul —que fon suprimida en tota Espanya peí Govérn re
volucionan de l'any 68—.

El día 18 d’abril, en la sacristía de S. Agustí, baix la presidencia de 
l'Arcipreste mossén Falcó, es constituí l’asamblea refundadora, formada 
per mossén Manuel Llanes i els senyors Gregóri María Zanón, Aniceto 
Peris, Manuel Hilarión Claramunt, Josep Oliver, Josep Mies, Antoni Sen- 
dra, Manuel Costa, Germán Piquer, Rafél Perales, Josep Casanovas, Agus
tí Villalta i Agustí Borrás. La Junta quedá constituida per D. Gregóri 
María Zanón (President), D. Aniceto Péris (Vis-president), D. Manuel Hi
larión Claramunt (Tesorer), i D. Josep Oliver (Secretari). 
de Vinarós en 7 de joriol; i el día 31 del mateix mes es celebró l'agregació,

El Concell Superior d'Espanya, de les Conferencies, va admetre a la 
de Vinarós en 7 de joriol; i el día 31 del mateix mes es celebró l’agre- 
gació, ab gran festa a S. Vicent de Paul, precedida de solemne Triduo, 
en el que predicó mossén Llanes, i assistí gran concurs del poblé.

A 8 de setembre següent, es presentó una instancia a l’Ajuntament, 
signada per les més solvents personalitats de la ciutat, demanant l'establi- 
ment en Vinarós d'un Assil per ais vellets desvallguts, baix la direcció 
de les Monjes titolades «Germanes deis póbres, de la Mare de Deu deis 
Desamparats», que teníen la casa-mare en Valencia.
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L’Ajuntament, presidit per Ibarra, accedí a la instancia i es nomená 
la següent Comissió gestora: Retor, Alcalde, Josep Escrivano Ballester, 
Gregóri M.a Zanón, Joan Domingo Meseguer, Ramón Frexes, Sebastiá 
Jordán, Joan Bernalte, Pere Daufí, Josep Oliver, Pasqual Nebot i Aniceto 
Péris. Es comentaren les diligencies; mes, a Hidra d’afrontar fondos, 
Ibarra es va fer arrere i fins retirá de la Comissió al representant muni
cipal. I no es va fer res per aquell temps. De que fracassaren tan nobi- 
líssims propósits, s’encarregaren els ja formats en la intolerancia sec
taria.

L’antiquíssima Casa Abadía o Rectoral necessitava reparacións tais, 
que es pensá que lo millor era construir-la de nóu; mes, no es contava 
ab fondos, ja que la Llei desamortisadora havía acabat ab els Benifets 
i els bens de la Iglesia, igualment com havía prés a la ciutat les millors 
finques socials i de beneficencia. Per tal motiu, es recurrí a acuitar la 
finca, venent, ab autorisació del Papa, la part lateral i la de darrere aon 
estaven dos cups i magaséns deis delmes, ja tot inútil. La venta fon per 
subasta pública, el día 31 d’octubre de 1881, quedant a favor de Quere- 
món Calbé, per la cantitat de 8,012 pessetes.

Contant ab tal cantitat, es procedí a la construcció de la nova Aba
día en el mateix llóc reduit de la vella. Les obres van durar des de'l maig 
fins al setembre del 1882, havent estat encarregat de dirigir-les el mestre 
d obres Agustí Borrás; i van importar 1,701'5 pts. mes que l'impórt de lo 
que s'havía venut.

A l’any següent (1883), fon instalada de nóu, des de la exclaustració, 
la Tercera Ordc en S. Francés, el día 30 d’agost, celebrant-se els eixercicis 
en els tercers dumenges, baix la direcció de mossén Joaquim Canalda.

En setembre es van forrar de llautó les portes de la iglesia Arci-
prestal.

Junt a les dos grans Associacións de xiques, la deis Dolors i la de 
Teressianes, es creá pels mateixos anys una tercera, la de les Filomenes, 
formant una poética trilogía presidida per la Reina del Cél, ja que totes 
les congregantes, además del titol específic de cada Associació, tenen per 
a totes el general i agermanador de «filies de María».

L’Associació de Sta. Filomena que venía funcionant ab carácter par
ticular des de fea algúns anys, adquirí des de l’any 1883 carácter oficial 
baix la direcció de mossén Sebastiá Brau. La primera Junta que apareix 
en els papers que es conserven de la Congregació, es en 1884, i la cons- 
tituíen les fadrínes; Sabina Tosca, Teresa Miralles, Joaquina Caballer, 
Filomena Costa, Cristina Miralles, Francisca Serret i Agustina Bover.

Les entussiastes Filomenes encarregaren a Valencia una Imatge de 
la llur Patrona, tamany natural, que havía de sustituir a una altra de 
xicoteta que ja posseíen; i al mateix temps, van fer construir en la Iglesia 
Arciprestal un altar, que dirigí el mestre d’obres Agustí Borrás. La inau
gurado fon el día 13 d'agost (1884), ab una senzilla i téndra ceremonia. 
A les sét del matí, celebrá Missa en el nóu altar, mossén Brau, ab órgue i 
cant. En acabant, quatre Filomenes ab ciris i totes les associades can-
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tant ab entussiasme, anaren a portar la Imatge nova de Sta. Filomena, 
des de la casa del Director mossén Brau, a la Parroquia, colocant-la acte 
seguit en son própi altar.

Des d’aquell moment, la Congregació de les Filomenes formava ab 
les de les Esclaves i de les Teressianes, la poética trilogía parroquial de 
la joventut femenina vinarocenca. El Canónge Penitencier de Tortosa 
D. Miquél Gallench proporcioné a la Congregació, un Reliquiari ab reli- 
quies (ossets) de Santa Filomena, Sta. Llucia i S. Antoni; la data de 
quina Auténtica es del 6 febrer de 1877.

En el mateix any 1884, donaren fi les obres de la iglesia per al Con- 
vent de la Dna. Providencia, procedint a la seua benedicció el Rvent. Ar
cipreste, per delegació del Bisbe diocessá; ceremonia que tingué lloc 
el día 9 de desembre.

Aquella mateixa larde, vingué el Bisbe Dr. D. Francés Aznar i Pueyo, 
essent cumplimentat per totes les Autoritats que l'acompanyaren desde 
la estació fins a la Parroquial. La vinguda del Bisbe era per a presidir la 
inauguració de la iglesia del nóu Convent i son altar major construit a 
despeses d’cll. La iglesia quedava baix l’advocació de la Divina Provi
dencia, i patrocini de l’Arcángel S. Miquél i de S. Antoni de Pádua.

Fon la festa de la inauguració, a l’endemá, día 10, assistint totes les 
Autoritats. A les nóu del matí, sortí de la capella provisional una pro- 
vessó lluidíssima, portant el Bisbe el Santíssim Sacrament. La provessó 
pegá la vólta per la plassa deis Tres Reis, i torna peí carrer d’Alcanar al 
Convent, entrant en la nova iglesia. Tot seguit es celebra la primera 
Missa ab tota solemnitat predicant el Retor d’Alcanar mossén Froilá 
Beltrán. Per la tarde es canta el Trisagi, fent el sermó mossén Manuel 
Ayxarch. S’acabá la festa ab solemne Te-Dcum.

El día 11, administré el Bisbe el sacrament de la Confirmado en la 
Parroquial. I el día 12 se’n torné a Tortosa, acompanyant-lo a la estació 
totes les Autoritats de Vinarós.

La primera Abadesa de la Divina Providencia, Sor Juliana del Sa- 
grat Cor de Jesús, —en el mon, María Molíns Ortiz, natural de Iborra 
(Lleida),— havía volat a la eternitat, el día 25 maig de 1883. La segona 
Abadesa fon elegida en 12 d’abril de 1885, passant a ocupar el cárrec 
Sor Providencia de S. Salvador, una de les fundadores 
vingudes de Mataró.

Les tristeses materials i moráis que afligiren a Vinarós l’any del 
cólera (1885), queden consignades al capítol anterior. Aquelles terribilís- 
simes circunstancies posaren ben de relleu la necessitat de que l’Hospital 
del poblé fora ben atés en benefici deis pobres; i el vinarocencs mes 
destacats en amor al poblé, lliures de sectarismes, pugueren imposar-se 
a la furibunda anticlericalia del foraster Dozal, i el Municipi tomé a 
demanar a les abnegades Monjes de la Consolació que tornaren per ter
cera vólta a Vinarós. I les benemérites Monjes es van fer cárrec de l’Hos- 
pital, ja de una manera definitiva, el día 9 de novembre d’aquell any, per 
tants motius tristissim.

om l’anterior—
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En el pressupóst municipal del 1887, consten els gastos següents, a 
tal respecte: Monjes de la Caritat, de l'Hospital, 1.368 pessetes; enfer- 
mer, 530 pts.; mandadera, 60 pts.; metge de ¡'Hospital i Presó, 200 pts.; 
cirugiá, id. id., 200 pts.

Un problema dcsconegut per a Vinarós havía importat la masonería: 
el deis enlerraments deis mórts fóra del gremi de la Iglesia Católica. No 
hi haguc mes remei que scnyalar un llóc apart, separant del recinte 
sagrat del Cementéri católic; lo qual es porta a efecte l’any 1886, quedant 
separada la Necrópolis del dissidents el día 11 de joriol, encara que sense 
inhumacións, pos e! primer soterrament fon tres anys mes avant, por- 
tant-se allí a un protestant inglés que es suicidó en un barco de la seua 
nacionalitat.

En aquell mateix día (11 joriol del 86), va tindre llóc la benedicció 
de I’últim aixample que se li doná al Cementéri católic en el segle XIX; 
actuó l’Arcipreste mossén Falcó, per delegació del Bisbe, assistint gran 
concurs del póblc que contempló emocional la esperangadora ceremonia, 
comparant-la ab la gclor i desesperanza que suposava aquell altre tros de 
Ierra separat...

Havcm indicat abóns, en este i en altres capitols, els efectes deplo
rables de la Desarmonizado. Una solicitut de l'Arcipreste a la Reina 
Regent, en 11 mars de 1887, dona a conéi.xer l’estat a que aplegó el servici 
parroquial: demanava quatre coadjutors, deis quals, dos per a la Parro
quial, un per a S. Agustí, i un per a S. Francés; fonamentant la petició 
en que Vinarós es Cap d’Arciprestat, Cap de Partit Judicial i Cap de 
Provincia Marítima; que tenía un veinat de 9.924 animes; i que en l’any 
1854 encara havíen 12 Beneficiats, adcmés del Retor i Vicari, i ara no 
quedaven mes que dos Beneficiáis septuagenaris i el Retor.

Per R. O. de 16 de mars, el Govérn concedí a l’Arciprestal vinaro- 
cenca, només que un Coadjutor. De la coadjutoría creada va pendre pos- 
seció, el día primer de joriol, mossén Ramón Castells.

Els católics vinarocencs, donados Ies circunstancies per les que s’es- 
tava atravessant, tingueren un gest de franca valentía fundant la societat 
«Circol Católic d’Obrers», que a la tendencia recreativa moralizadora, 
adjuntava la benéfica, establint socors per ais sócis en cas de malaltía. 
Foren els organisadors, Pasqual Nebot, Joan Bte. Valanzuela, Germán 
Piquer i Batiste Forner; els quals vegeren lexit deis llurs trevalls, en 
la inauguració del Circol que s’efectuá el día 30 d'octubre de 1887; la 
primera casa social quedó instalada al carrer de Sant Isidro.

El día 15 d'octubre de 1888 se inauguró Faltar de la Cofraría de 
xiques de Sta. Teresa de Jesús, en la Capella de la Comunió de la Iglesia 
Arciprestal.

En la iglesia de S. Francés es va colocar un canzell nóu, en mars 
de 1889, pagat d’almoines recollides per mossén Francés Adell, qui estava 
encarregat d’aquell temple. Per Semana Santa del mateix any, s’estrená 
també en dita iglesia, un Monument, que construí el carceller Joan Co- 
dorniu, del producte aiximateix d'almoines.
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El Dissabte de Gloria (21 d’abril) d’eixa Semana Santa, tingue lloc 
en l’Arciprestal, la fundació de la «Vela Nocturna»; per a quina solemne 
ceremonia., vingueren de Tortosa, el venerable mossén Sol i l’advocat 
D. Ramón Foguet.

Vinarós celebró dignament el XIII Centenar de la Unitat Católica 
Espanyóla, com en el reste de la Península. Els díes 28, 29 i 30, de maig, 
hi hagué solemne Triduo en l'Arciprestal; Faltar major estava adornat 
artísticament per un floriste de Castelló. Predicó mossén Josep Melió, i 
van assistir totes les Autoritats, exceptuant l’Ajuntament i son Alcalde 
de R. O. Esteve Crós. El 2 de Juny, dumenge infra-octava de l'Ascenció, 
com a final de les festes conmemoratives, s’efectuó una gran peregrina
do a l’Ermita deis Sants Patróns, en honor de Ntra. Sra. de la Miseri
cordia. Sortí la provessó de l'Arciprestal, a les cinq del matí, ab els es
tandarts de Sta. Filomena i de Sta. Teresa, acompanyant les fadrínes, i 
el de la Mare de Deu del Roser acompanvant-les dones casades; seguía 
la Creu Parroquial ab gran número d'hómens, el Clero, la Vérge de la 
Misericordia portada en peanya per quatre llauradors i precedint altres 
quatre ab atxes enceses, i l’Arcipreste ab el Lignum Crucis. En cada Asso- 
ciació, dirigía el Rosari un eclesióstic, alternant ab cóntics religiosos. 
A l'Ermita predicó en la Missa Major mossén Carlos Nolla; i per la 
tarde, el Retor, qui donó les gracies al poblé per la manifestació tan 
espléndida de fe que estava donant. A les sis i mija de la tarde, tornó la 
peregrinació a la ciutat, acabant-se en l’Arciprestal ab vítors a la Mare 
de Deu de la Misericordia.

I el día 18 del mateix mes darrer de I’any 1889, s’establí en el Con- 
vent de la Dna. Providencia, una escola dominical per a xiques, formant 
la Junta: President d’honor, mossén Batiste Maspóns; Presidenta, 
D.a Filomena Costa; i Tesorera, D.J Concepció Gil.

A l’any següent, va saver Vinarós ab gran alegría que’l Dr. D. Josep 
Meseguer i Costa, nevot del gran Costa i Borras, havía sigut preconisat 
Bisbe de Lleida, de quina Séu prengué posseció en 19 d'abril de 1890. 
El día 3 d’octubre de 1891, vingué a la patria deis seus ascendents, en el 
tren de les tres i mija del matí, acompanyant-Io son Secretari i Canónge 
Magistral de Lleida D. Gabriel Cardona —qui havía sigut Retor de Vi
narós l’any 73—. Desde la estació, aon l’esperaven el Clero, una comisió 
de l’Ajuntament i distingides personalitats, es dirigí la comitiva al Ce
menten; allí, el Bisbe Meseguer i Costa oró davant de la sepultura deis 
seus pares, i celebró Missa en la Capella; en acabant, ja acompanyat 
per multitut de poblé, passó a l'Arciprestal, aon oró, i d’allí a l’Abadía.

Al se’n demá, día 4, dumenge festa del Rosari, celebró el Bisbe de 
Lleida Missa de Pontifical, solemnitat que Vinarós no havía presenciat 
des de la centuria anterior; predicó el Vicari mossén Rafél García. Per 
la tarde ocupó el Dr. Meseguer i Costa la cótedra sagrada, enfervorisant 
a la nombrosa concurrencia en la devoció del Sant Rosari; i a seguit 
presidí la provessó. Per la nit, l’obsequió l’Ajuntament ab una serenata.
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per a la que allogá la música de S. Jórdi, perque la vinarocenca estava 
desorganisada.

El día 5, pujá a dir Missa a l'Ermita deis Sants Patróns. El día 6, 
confirmé en l’Arciprestal, actuant de padríns l’alcalde D. Francés Roca, 
i D.a Carme Qucrol Vives. Per la tarde aná a visitar al veí poblé d’Alcanar, 
aon se li va fer gran homenatge. I per la nit l’obsequiá el Circol Católic 
vinarocenc, ab una «velada», en la que es doná a coneixer com a poeta 
festiu popular D. Paco Argemí, ab una poesía titolada «Els xiquets deis 
descansos».

En el tren de la matinada del día 8 eixí de Vinarós cab al Sur el 
Bisbe Meseguer i Costa, dixant al poblé completament enamorat de la 
seua sensillés, carinvo i gran vinarocenquisme, que mes avant acentuaría 
encara molí mes.

Com a recórt d aquella emocionant visita al Cementen, el Bisbe 
Meseguer i Costa encarregá en Valencia la construcció de les Imatges 
de la Dolorosa i de S. Joan Evangeliste, que foren beneídes i colocades 
en Faltar de la Capella, a dreta i esquerra de Jesús en la Creu, el día 
5 d'abril de 1892.

També, per al mateix altar del Cementen, regalé les pedres de már
mol, venint aposta a colocar-les un lapidan de Lleida, el día 10 d’octubre 
següent.

El día anterior, els havía arribat a les Teresianas, aiximateix del 
Bisbe Meseguer, una Reliquia de Sta. Teresa de Jesús en un Reliquiari 
de plata.

De tornada cab a la seua Diócesis lleidetana, el Dr. Meseguer i Cósta 
entré novament en Vinarós el día 1 de desembre, en el tren de les quatre 
de la tarde, sortint a esperar-lo totes les Autoritats, ab música i gran 
concurrencia de poblé. A l’endemá, consagré la pedra mármol que servix 
de ara en Faltar del Cementéri, per ell regalada. I el día 3, consagré la 
gran pedra mármol i éra, tot duna pessa, que també havía ofrenat per a 
Faltar major de FArciprestal.

El día 4, administré la Confirmado, actuant de padrins D. Ricard 
Oueról i D.a Josefa Escrivano. Per la tarde visité la Escóla Dominical de 
fadrínes. El Circol Católic torné a obsequiar-lo ab una ameníssima «ve
lada». I aquella matcixa nit, seguí el Dr. Meseguer viatge cab a Lleida.

El día 18 d’abril, Baltasar Pinol va fer ofrena de dos corones de plata 
per a la Mare de Deu de la Misericordia i per al Jesuset que porta al bras.

Per R. O. del 24 de novembre, quedé legalment reconeguda i apro
bada la Comunitat de Religioses de la Divina Providencia de Vinarós, 
autorisant per a que puguera fundar altres convents. I efectivament, ais 
dos mesos, en 1 febrer de 1894, sortíen dotze Monjes del Convent de 
Vinarós, per a fundar la Comunitat de la Valí d'Uxó; les acompanyá la 
M. Abadesa Sor Providencia de S. Salvador; entre les fundadores, sis 
eren filies de Vinarós; conegudes popularment per les de Bover, de Lino, 
de Sebastiá María i la Molleta.

El Convent de Vinarós fon aixamplat notablement, durant les obres
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des de l’agost de 1894 fins al joriol de 1895, essent el cóst d'uns vuit 
mil duros.

L'any 95 van tindre realisació els nobilíssims propósits a favor deis 
vellets desvallguts, de que n'havem escrit al comengament d'este capítol. 
Portades avant les gestións preliminars per la comissió deis bons vina- 
rocencs al cap deis quals anava Filustre patrici Raféls García, el día 13 de 
febrer vingueren de Valencia dos monjes «Germanetes deis Pobres de la 
Mare de Deu deis Dcsamparats», per a concretar l’establiment d’un 
Assil per ais vellets. La Caritat Cristiana va véncer totes les dificultáis 
i quatre «Germanetes deis Pobres» entraven en Vinarós el día 28 de 
mars, ab tots els honors, música, vól de campanes, Autoritats i entus- 
siasme popular extraordinari.

La benéfica institució quedá instalada provisionalment, en la casa 
del carrer de S. Francés en la que havía vixcut el quefe magónic Dozal. 
Coincidencia ben plena d’alt simbolismo! En aquella casa se inauguré, 
el día 28 de novembre, un Oratori per a dir Missa i donar la Comunió 
a les Monjes i assilats.

Una altra institució de la Caritat Cristiana vingué també l’any 95, 
com una benedicció mes de Deu, a Vinarós: la de les Monjes enfermeres 
domiciliaries, titolades «Sierves de Jesús». El día 6 de novembre se ins
talaren en la casa Meseguer de la plassa de S. Aguslí, i l'Arcipreste benei 
l’Oratóri i dependencies.

El Bisbe D. Pere Rocamora celebré la seua primera Visita Pastoral 
a Vinarós, el día 9 maig de 1896. Com venía de Benicarló, les comissións 
del Clero, Ajuntament i Jusgat, sortiren a esperar-lo a Aigua Oliva cap 
de terme. En la plassa de S. Francés, aon s’havía algat un altar, es revestí 
el Bisbe, i baix palis fon acompanyat a l’Arciprestal, en mig d’una gran 
manifestació popular. Tocaren les dos músiques que s'havíen organisat, 
la municipal i la Euterpe; i peí traiecte es construiren ares.

El día 11, conferí el Dr. Rocamora el Sacrament de la Confirmació, 
essent padríns, I’alcalde D. Sebastiá Daufí i D.a Pilar Quijada, muller del 
Jutge D. Vicent Llopis.

Per la tarde del día 12, es traslladá el Bisbe a Alcanar, acompanyant- 
lo les Autoritats i comissións de les associacións católiques.

L’any 1897, l’Ermita deis Sants Patróns es va vore afavorida ab dos 
ofrenes: una llántia de plata per a S. Sebastiá, en giner, regal del Co- 
mandant de Cavallería D. Fernando Zanón; i una campana, en desembre, 
regal del Bisbe de Lleida, Meseguer i Costa.

La campana de l'Ermita s’havía badat; perteneixía al segle anterior 
i tenía aquesta inscripció: «Ave María Purísima.—Cantón me jecit.— 
Tortosa, Año 1781». I tenía grabades, la Imatge de la Verge del Roser i 
una Custodia. L'ilustre Meseguer i Costa s'encarregá de fer-la fondre en 
Barcelona, i se li posé la nova inscripció:

«Laúdate Dominum in cymbalis bene sonántibus. Laúdate eum in 
cymbalis jubilationis: Omnis spiritus laudet Dominum.=Habiéndose roto 
la campana de este Santuario de Ntra. Sra. de Misericordia de Vinaroz,
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el Ilustrísimo Señor Dr. D. José Meseguer y Costa, Obispo de Lérida, al 
visitarlo ofreció su fundición, que se ha hecho por el fabricante D. Juan 
Dencanse, en Barcelona, en el mes de Octubre de 1897. = En la bendición 
se le pusieron los nombres de María Josefa.»

Se li grabaren a la campana les Imatges de S. Josep, S. Sebastiá i 
S. Antoni. Fon beneida el día 9 de desembre en la mateixa Ermita, ab 
celebració de Missa Solemne; actuá de padrí D. Josep Oliver Giner, 
dessignat per Filustre Meseguer i Costa, i assistí el Clero, Ajuntament i 
gran concurrencia. Seguidament, la nova campana fon pujada a son Ilóc 
ab tota facilitat, dirigint els trevalls Vicent Boix Miralles.

Al mes següent, per Cap-d’any del 1898, se inaugurava l'edifici própi 
per a l’Assil de vellets desamparats, construit en lo que fon Cementen 
de S. Miquél, i ara era Calvari.

Resumim els antecedcnts d’esta important inaugurado:
Com la casa-assil que ocupaven les «Germanetes deis Pobres» en el 

carrer de S. Francés, no reunía les degudes condicións, es pensá en edi
ficar un Assil de planta en el Ilóc ampie i independent del Calvari. Per a 
tal obra tan socialment cristiana, ab lloable desprendiment donaren son 
patrimóni, en vida, mossén Antoni Gombau Farcha, sa germana María i 
sa nevoda Antonia Gombau Verdera.

El Bisbe Rocamora, l’onze de maig de 1896, estant aquí de Visita 
Pastoral, oficié a ¡alcalde D. Sebastiá Daufí, donant son consentiment 
per a la construcció de l'Assil en el Calvari. El día 2 de juny comentaren 
els trevalls, arrancant cipresos i desfent algunes capelletes del Vía-Crucis. 
El día de S. Joan es colocá la primera pedra ab tota solemnitat firmant 
l'acta el Retor mossén Falcó, Leopold Querol (alcalde segón), Vicent Llo- 
pis (Jutge de 1.a Instancia), Lluis Escribano, Aniceto Peris, Romuald Viz- 
carro, un representant del diari «Heraldo de Castellón», Juli Chillida, 
Lluis Roso, Josep Oliver, Pasqual Nebot, Antoni Sendra, Josep Esteller, 
Vicent Mengua!, Josep Rafels (Diputat Provincial), mossén Josep Roca, 
mossén Batiste Aragonés i mossén Lino Redó.

Ais pobres i ais tancats en la presó, se’ls obsequié ab calderes d’arrós 
i cam.

Com el poblé volía conservar de totes maneres el Vía-Crucis del Cal- 
vari, s'efectúa el restabliment del mateix el día 6 d’abril de 1897, colocant 
l’Arcipreste en cada estació una creu de fusta.

L’Assil, com havem dit, pugué ¡naugurar-se el día 1 giner de 1898, 
traslladant solemnement les Imatges de la Verge deis Desamparats i de 
S. Josep, des de la casa del carrer S. Francés a la iglesia del Calvari. Assis
tí l'Ajuntament i la música municipal. Fon un día de goig i d’entemiment 
per a la ciutat.

Per R. O. de 4 setembre de 1899, la Casa-Assil de Vinarós se la decla
ra oficialment autorisada.



CAPITOL XVIII. - (1889-1900)

Aigües potables. Tempestat. Mutualitats. Temporal trágic. L'Ajudantía 
de Marina. Carrers a vinarocencs ilustres. Nova plassa de bous. Llum 
de gas. Ráfels glorificat en vida. Carrer a Ruiz Zorrilla. Tempestat, 
descarrilament i el Servol eixit de mare. Teléfon públic. Quan la 
catástrofe de Cuba. Ruina agrícola. Tempestat de pedra. Carrer a 
Castélar. Bous. Incidents. Sen van les «Sierves de Jesús». El desgo- 
vérn de la Restauració. Te-Deum de fi de segle. Millores a l'Ermita.

Fins l’any 1889 l'aprovisionament d'aigües potables havía anat a 
cárrec voluntan de particulars que constituíen l’ofici de «aiguadés», els 
quals carrejaven l’aigua de les cenyes o de pous, en botes a propósit pro- 
veides d'aixetes i posades en carro, i la veníen a cánters pels carrers. 
Ademés, moltes cases teníen pous i cistemes per a l’aigua de pluja.

Peró, el gran caudal d’aigua trovada al pou anomenat «de Mangra- 
no», en pie camp, próp de la estado ferroviaria, feu pensar en portar-la 
a la ciutat per mig de canyeríes. I posats d'acórt convenienment, el Muni- 
cipi firmá ab el propietari del pou D. Joan Bte. Pascual una contrata de 
servid públic d’aigües potables, el día 17 juny de 1889.

La comoditat que'l tal servid importé, feu que'n póc temps anaren 
desapareixent els «aiguadés» i els pous i cistemes de dins la ciutat.

Entre les obligacións de la contrata es senyalaren: suministrar gra- 
tuitament a l'Hospital aigua suficient; dos metros cúbics diaris per al 
Matadero; vuit metros cúbics per a les fonts municipals i sortidor de la 
plassa S. Antóni; i l'aigua que fora menester en cassos d’incendis. Els 
particulars tindríen aigua en casa a cinq quinzets al mes, els cent litros 
cada 24 hóres.

El día 8 de setembre, a les tres de la matinada, es desencadené una 
fórta tramontana junt ab seguides descárregues eléctriques; i al póc, 
una espantosa pedregada arrasé les vinyes del Puig, Clót i Dos Vilás, cab 
a la part de Alcanar i Ulldecona. Dins l'Ermita deis Sants Patróns va 
caure un rayo que entré per la córda de la campana i destrocé la llantia 
de S. Antóni.

En comentar la década del 1890 existíen tres societats cooperatives 
o mutuals: la deis mariners, quins ingresos eren part deis productes de

:



HISTORIA DE VINARÓS 463

la «trista», (1) i donaven quatre quinzets diaris ais malalts, i un quinzet 
diari ais sócis de mes de 70 anys; la deis llauradors, que contava ab uns 
cinq cents associats que pagaven una cuota semanal, i donaven ais 
malalts sét quinzets diaris; i «La Vinarocense» per a totes les classes, que 
tenía uns tres cents sócis, a dos quinzets mensuals de cuota, i cinq quin
zets diaris per ais malalts.

Contant, además, ab els socors del Circol Católic i els de les Confe
rencies de S. Vicent de Paul per ais pobres, es veu que’l sentit de la mu- 
tualitat i de la caritat estava ben extés en Vinarós. I era aixina, —com 
seguix essent,— perque eixe sentit perteneix a la bona tradició vinaro- 
cenca i es troven les arrails en les mes antigües cofraries, com havem 
constatat en el primer volum d’aquesta História.

El día 30 de giner fon de trista memoria per a la marina: estant en 
la mar varíes «paredes del bou» es girá fórta ventolera del Nórt i volcá 
un parelló petit, ofegant-se els tres mariners que l'ocupaven; també se'n 
aná a pique una barca anomenada «Viña de Alós» morint tota la tripu- 
lació. Fon un dól gran per a tota la ciutat.

La Comandancia de Marina es convertí en Ajundantía en este any 
1890. L’últim Comandant fon D. Bertomeu Malpica, qui cessá el día 13 
de mars. El mateix día prengué posseció el primer Ajudant D. Mariano 
Mateu.

De la Comandancia vinarocenca consten algúns nóms destacats deis 
que aplegaren a Generáis, com D. Josep Ojeda, D. Ramón de Castró, 
—qui morí ocupant la Capitanía General de Cádiz,— i D. Manuel Lobo 
qui arribé a General d’Artillería de Marina.

També per l'Ajudantía, en la primera década de la seua constitució 
—últim del segle— van passar dos maríns que arribaren al Generalat: 
D. Josep González Billón i D. Joaquím Gutiérrez Rubalcaba.

Per les Fires de S. Joan del 1890, l'Ajuntament dedicá els carrers de 
santa Magdalena, del Clót i de l'Angel, ais vinarocencs ilustres Arquebisbe 
Cósta i Borrás, Febrer de la Torre i Ayguals de Izco (Wenceslao). Aquell 
Ajuntament s'acreditá ab tal acórt de verdader amant de les glories vina- 
rocenques; era alcalde D. Agustí Safón Durán, ocupaven les tinences 
D. Batiste Valanzuela Serralta i D. Joan Morales Fuster, i les concejalíes 
D. Francés Rico Morell, D. Sebastiá García Peña, D. Vicent Tosca, D. Agus
tí Doménech Salom, D. Josep F. Escrivano Mayó, D. Sebastiá Ribera, 
D. Joan Vives Piñón i D. Manuel Comes.

La Fira de l'any següent (1891) va tindre l’alicient d’estrenar una 
nova plassa de bóus —el tauródromo de nostres díes—. El marqués de la 
Figuera i Fuente el Sol fon el que corregué ab els gastos; es trevallá des 
de'l mes de mars, desfent la plassa vella de fusta, i construint en el 
mateix llóc la nova de manipostería, a l'estil de la de Valencia, ab capa-

(1) Paraula ab la que’ls mariners signifiquen els drets que cobren per algunes 
faenes fácils en les que poden intervindre els vells, com varar i botar les barques, 
rodar bocois, etz.; destinen algunes parts ais impedíts, a l'Assil i a 1 Hospital. 
Cada «trista» part sól arribar a unes sét perretes, terme mig.
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citat per a unes déu mil persones. La construcció no constituí cap bon 
negóci per al marqués. Qui guanyá molt fon la plassa vinarocenca, adqui- 
rint categoría y permitint aixina que’n avant desfilaren per ella els mi- 
llors astres de la tauromaquia.

També s’estrená en aquella Fira el sortidor d'aigua de la plassa 
S. Antóni.

Per la festa de S. Josep del 1893 —19 de mars— fon inaugurada la 
iluminació de la ciutat per mig del gas. El gasómetro s’havía instalat en 
la barriada de S. Pere, contra la muralla. L’empresari, inginyer senyor 
Brandolí, feu disposar allí un altar; i a les sis de la tarde, ab assisténcia 
de totes les Autoritats, l’Arcipreste Rvent. Falcó beneí les instalacións, 
mentres es voltejaven les campanes i tocava la música. Cab a les sis i 
mija es doná el gas a la població i en la balconada de la Casa de la Ciutat 
aparegué l’escut de Vinarós format per la nova Ilum en mig de l'alegría 
i aplaudiments de la multitut que omplía la plassa.

Ais pobres se'ls repartí bona cantitat de pa, carn, arrós i vi.
Ráfels García va tindre la satisfacció de vore premiat, l’any 1895, 

el seu gran vinarocenquisme ab la dedicació del carrer de Cálig a son 
nóm. El motiu inmediat de la seua glorificació en vida fon l’haver escrit 
uns «Apuntes históricos de Vinaroz». Era Ráfels García Diputat provin
cial des de 20 anys arrere, havent ocupat dos vegades la Presidencia ab 
satisfacció general de Vinarós i de la provincia. L’any anterior havía 
presentat a la Corporació Provincial dils «Apuntes», la qual en 18 d’oc- 
tubre (1894) feu constar en acta «que se li donava un vót de grades a 
l’historiador, Fill predilecte de Vinarós sr. Ráfels García, per la seua 
magnífica obra «Apuntes históricos», i que se li ofería un objécte d'art».

Seguidament, el Municipi de Vinarós també va fer constar en acta 
«la satisfacció sentida per aquells elógis tributáis al mérit de dita obra, 
acordant fer-la impremtar per son cónter, com a prémi i estimul de l’ar- 
dent patriotisme que revela el trevall duna obra histórica d’esta natura- 
lesa en tot aquell que la porta a cap; a quin efécte, es nomená una comis- 
sió per a que felicitara en nom de l’Ajuntament a Fautor de la Historia 
de Vinarós, i li entregó copia certificada d’este acórt».

I com a complement, acordó aiximateix el Municipi dedicarli a Rá
fels García el carrer de Cálig; ceremonia que es portó a efécte el día del 
Sant onomástic de Filustre patrici (19 mars de 1895), descobrint Falcalde 
D. Felip Ferrer Flós la lápida a les déu del matí, i celebrant-se Fhomenat- 
ge ab discursos encomiástics, música, campanes i calderos d'arrós per ais 
pobres. D. Josep Ráfels García donó les gracies ab la natural emoció.

L’acórt municipal de publicar la obra de Ráfels García no es portó 
a efécte. (1)

En 29 de juny següent, nostre Municipi dedicó el carrer de Ntra. Sra.

(1) En la revista vinarocenca «San Sebastián» del anys 1908 i 1909 es publica
ren grans extractes deis «Apuntes». De son valor historie, aixis com del mérit que 
suposa el noble intent, n'havem parlat en el primer tomo.
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del Socos a D. Manuel Ruiz Zorrilla ab motiu de la seua mórt recent; 
havía participat decididament en la Revolució de Setembre, fon Presi- 
dent del Concell de Ministres en el reinat de Amadeo de Saboia, i en la 
Restauració borbónica venía essent quefe del partit revolucionari pro- 
gressiste.

Per la nit del 20 al 21 de setembre comencé una gran tempestat de 
vent, tróns i aigua; que durá tres díes. Un tren mixte de Valencia des- 
carrilá en el pónt d'Aigua Oliva, no sofrint una catástrofe milagrosament; 
els vagóns de passatgers quedaren damunt del pónt, i els de mercancíes 
es destrocaren peí terraplé de la banda de Vinarós, escampant la co- 
rrent d’aigua tots els eféctes que transportaven.

El día 23 se’n eixí de mare el Servól inondant la ciutat i ocasionant 
grans pérdues. No hi hagueren desgracies personáis, encara que es van 
passar-se molts perdis, salvant-se els habitants del molí de la Esperanza 
per la teulada.

A l’últim mes d’eixe any 95, quedá instalat en Vinarós un altre deis 
invenís del segle: el día 8 de desembre comencé a funcionar el Teléfon 
públic, quina central s'establí al carrer de S. Francés, en una casa de 
construcció nova propietat de D. Josep Escrivano Mayó.

Quan al mes d abril del 1898 comencaren a divulgar-se les doloroses 
noticies de la catastrófica guerra de Cuba i Estats Units, es va posar en 
tensió la fibra patriótica del bon poblé i es celebraren manifestacións 
populars en diferents díes, vibrant les protestes contra els mals Govérns 
de la Restauració borbónica.

Mes, passats només que uns mesos, quan es consumé el desastre de 
Cuba i Filipinos, la cxtranya insensibilitat que s observé en la capital 
d’Espanya irradiant-la per tota la península, quedá també aquí reflexada 
organisant-se diversións populars com per a distraure els malshumors. 
Els díes 19, 20 i 21 d’agost, es celebraren bous al carrer del Socos; i els 
díes 27, 28 i 29, al carrer de santa Magdalena.

No obstant, el malestar no podía ésser mes gran; ais mals de la 
Patria s'ajuntaven els particulars de la ciutat, no solament polítics, sino 
majorment económics; a l’afonament de la marina —quines varies cau
ses queden exposades en anteriors capitols— seguí el decaiment de 1'agri
cultura, (els dos bracos, mar i térra, que havíen fet gran a Vinarós). 
El raim, principal collita, s’aplegá a pagar a una pesseta l’arróba; préu 
roinós que exacerbé els ánims deis colliters contra els comerciants, els 
quals es concertaven per mig de multes entre ells per a comprar a baix 
préu; en canvi, el vi de l'any anterior s'havía venut a tres pessetes el 
cánter.

A tot aixó, el problema del camp aplegava a un punt pavorós a causa 
de que la filoxera arruinava la que fon gran riquesa vinícola vinarocenca.

El día 29 de juny del 1899 descarregá una horrorosa tempestat de 
pedra que vingué per la part de Iría ab gran aparell de tróns i llamps; 
la pedra que va caure i que feu gran trencadissa de faróls de la ilumina- 
ció pública i de moltes claraboies de les cases, era de notable volum.

30
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«com óus de gallina» pesant algunes lliura i mija —com llegim en els 
manuscrits de Oliver—.

En la sessió municipal del 18 de joriol següent es prengué l'acort 
de dedicar el carrer Major a D. Emili Castelar, el gran orador tribunici 
republicá qui acabava de morir.

La gent es divertí a manta els díes 5, 6 i 7 d’agost, en els que es 
celebraren corregudes de bous en la platja, des de’l carrer de l’Angel 
fins al Teatre o Fortí.

Per eixos díes corría per Espanya una ratxa de intolerancia contra 
les plaques del S. Cor de Jesús que’ls ciutadáns posaven a les fatxades de 
les seues cases. La trista ventolera s’escampá també per les térres caste- 
llonenques, i feu acte de presencia en nostra ciutat els díes 7 i 29 d’agost, 
conmovent tumultuosament la pau vinarocenca.

A conseqüencia de tais desordens, el Bisbe de Tortosa Dr. Roca- 
mora ordená a les monjes enfermeres «Sierves de Jesús» —que havíen 
sigut agredides en sa residencia de la plassa S. Agustí per defendre son 
escut o placa— que abandonaren nostra ciutat; cosa que van realisar el 
día 3 de setembre.

El día 24 aná a Tortosa a demanar al Bisbe el retorn de les monjes 
enfermeres, una Comissió formada peí Retor mossén Falcó, el Regis
trador D. Sixte Miralles, el Jutge municipal D. Lluis del Castillo, el far- 
macéutic D. Manuel Esteller i el propietari D. Josep F. Escrivano. La pe- 
tició no fon atesa esperant que milloraren les circunstancies.

Les quals anaven de mal en pitjor a conseqüencia del desgovérn que 
patía l'Estat espanyol. A l’any següent (1900) es donaren altres notes 
lamentables, tais com l’assalt al convit de la Primera Missa del Rvent. 
D. Manuel Limorte (8 de giner) buscant agredir al predicador mossén 
Lluch qui pugué escapar; i la interrupció violenta de la tradicional No
vena del Nasareno al sisé día (3 d’abril) només perque predicava un jesuí
ta, el P. Rossell.

El Govérns de la Restauració borbónica sostenint-se ab el fictici 
poder de la fórmula cánova-sagastina deis dos partits monárquics tur- 
nants, es desacreditaven uns darrere deis altres i es conquistaven el des
aféete del poblé quins problemes no savíen solucionar, ans be els com- 
plicaven cada vegada mes ab el foment absurd de la descristanització de 
la societat, preparant aixís inconscienment la seua propia ruina.

La esmentada fórmula introduí la ficció de fer apareixer a l'Estat del 
color que ais govemants a cada moment convenía. I aixís, segóns el color 
implantat a Madrid com en un fantástic diorama, triomfaven en els pó- 
bles els Diputats a Corts que’l representaven.

Foren típiques an eixe respecte les eleccións d’aquesta década en 
nostra ciutat; en 1893 triomfá el ministerial sr. Font de Mora contra el 
partit conegut peí «cóssi» en les térres castellonenques. Al cap de tres 
anys, en 12 d’abril de 1896, obtingué l'acta el per tumo ministerial «cos- 
siero» Compte de Orgaz sr. Cassóla. En mars de 1898 tomá a guanyar 
D. Pere Font de Mora; i en abril de 1899 altra vólta el sr. Cassóla.
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Figura destacada del cósi era el patrici Ráfels García, qui —com els 
demés significáis partidaris— en eixes altematives diorámiques imposa- 
des des de Madrid, era obsequiat ab trencadissa de cóssis pels carrers 
i fins dins de sa casa quan perdía el partit, i quan triomfava li donava la 
música serenates d’alegría.

La entrada del lultim any del segle XIX fon celebrada en la I. Arci- 
prestal vinarocenca, a mija nit, ab solemne Te-Deum i Missa cantada ab 
Comunió General a la que van acudir unes vuit centes persones; la igle
sia s'omplí de gom a gom, demostrant la tradicional religiositat de nóstre 
poblé.

Donarem fi a l'historial del segle XIX dirigint la mirada cab a l’Er- 
mita de la Mare de Deu de la Misericordia i del Mártir S. Sebastiá, aon 
sempre Vinarós ha trobat congól, misericordia i esperanza.

Un bon vinarocenc, D. Miquél Arribas Escribano, qui residía en Pon- 
ce (Puerto Rico), morí en París i dixá un llegat de mil duros per a l’Er- 
mita deis Sants Patróns. Ab dit llegat, en joriol i setembre de l'any 1900 
es van mampendre varies obres conforme a la voluntat del testador; les 
velles portes de fusta que tancaven la placeta de l'Ermita, foren sustituí- 
des per les actuáis de ferro ab enreixat; en la placeta s’arrancá un gran 
llidoner i es plantaren algúns xops en benefici de la sombra per a l'estiu; 
en el casalici s’arreglaren tres habitacións; i fon pintada la iglesia. Baix 
del chór de l’Ermita es llig: «Pintó esta Iglesia y retocó los cuadros, el 
hijo de esta Ciudad Agustín Redó». «Se pintó a expensas de Don Miquel 
Arribas Escribano. Año 1900».
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CAPITOL XIX

Vinarocencs preclars del segle XIX. Autoriíats populars. Rectorilógi. 
Eclesiástics vinarocencs. Estadística.

VINAROCENS PRECLARS DEL SEGLE XIX

Guerrillera de la Independéncia

D. Manuel Febrer de la Torre: Ajudant General de Guerrilles, i Se- 
gón Comandant del Térs de Vinarós, en 1810, al mando deis miliciáns vi- 
narocens i del Distrit de Penyíscola, estigué en contacte ab els francesos 
en les xnontanyes morellanes, causant-los molt de mal i tancant-los el pas 
de la Plana.

D. Manuel Febrer de Pedro: Capitá deis miliciáns vinarocencs; aná, 
en 1810, a fer guerrilles a Segorb.

D. Vicent Colás: Capitá com l’anterior, que aná també a Segorb a 
guerrillar contra els francesos.

Capitáns, Nicolau de Becar i Tomás Esteller: En 1809 sortiren ab 
els miliciáns vinarocencs, cab a Benifassá i Morella, impedint el pas ais 
invasors. El Capitá Becar, en dit any, igualment com Febrer de la Torre, 
aná també ais cólls de Vallivana ab el Somatén de Vinarós.

D. Agustí Ballester: Tinent deis «Miliciáns honrats» de Vinarós, en 
1810 feu guerriles contra els francesos entre Morella i Alcañiz.

D. Agustí Jordá: Subtinent, qui rellevá a l’anterior en aquell impor- 
tant i arriscat servid.I

ALTEES ILUSTRES

D. Francés Doménech: Jurisconsult eminent, que l’any 1803 fon 
nomenat Conseller del Suprem de Castella, ocupant tan important cárrec 
ab gran lluiment i prestigi.

D. Baltasar Esteller i Ferrán: Naixqué en 10 novembre de 1755. Fon 
Diputat en les famoses Corts Constituyents de Cádiz, l'any 1812.

D. Joaquim García Doménech: Diputat a Corts en 1822, i Govema- 
dor o Quefe Politic superior de la Provincia de Murcia.

‘i.Y’.
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Teresa Ferrer Salom, o Teresa del Cór de Jesús: Naixqué el día 
1 mars de 1792, i morí en el mateix día de l'any 1826, en opinió de 
titat. Un extracte de lo extraordinari de la seua vida, exposem en l’Apen- 
dix de Biografíes d’este volum.

Fra Alexandre Reverter: Ultim Abad del famós Monestir de Beni- 
fassá, per a quin prelacial cárrec fon elegit en 1818. Decretada la expulsió 
deis religiosos, el Rra. P. Reverter se'n vingué a Vinarós sa pátria, en 
14 joriol de 1821; i des d’aquí envié a Valencia el célebre Arxiu del Mones
tir de Benifassá i la gran Biblioteca. Morí entre els seus paisáns el día 29 
maig de 1822.

Dr. D. Manuel Crozat: Fon Arcipreste de Morella des de'ls primers 
anys del ségle. Orador fácil i eloqüent. En la Guerra de la Independéncia 
es va vore en molts perdis, a causa d'ésser fill de pare francés, encara 
que de mare vinarocenca; era germá de l'advocat assessor de l'Ajunta- 
ment del seu poblé Vinarós, Dr. D. Joan Batiste, qui salvé els mateixos 
perdis. La seua honorabilitat i bon tacte quedaren ben demostráis en 
quant va pertenéixer a la primera Diputació Provincial que s'elegí a 
Castelló.

san-

Rvent. D. Joan Antoni Ramos: Com l'anterior, fon notable orador 
sagrat, i també Arcipreste de Morella, dins la primera mitat del ségle.

Dr. Francés García: Perteneixqué a la noble Orde de Montesa i fon 
Canonge de Gandía.

D. Joan Bte. Esteller: Naixqué en 19 juny de 1788. Fon Mariscal de 
Camp i General Govemador militar de Valencia, d'aon passá ab el mateix 
cárrec a Zaragoza. En la capital de l’Aragó fon assessinat per una revol- 
tina popular en 1838.

D. Josep Ballester Vilarroig: Naixqué el día 24 novembre de 1802. 
Fon concejal de Castelló l'any 1835; i Alcalde de la Mateixa ciutat capital 
de la Plana, tot l’any 1840, aixis com del 31 mars de 1844 fins al final de 
1845. També fon Comandant de la Milicia Nacional i Governador Civil 
de la Provincia.

D. Lluis Ballester del Cacho: Pundonorós militar i agut polític, que 
aplegá a Diputat a Corts.

D. Angel Villalobos: Notable publiciste. Fon Diputat a Corts en 
varíes llegislatures. L'acért mes gran de la seua vida pública, fon lTiaver 
iniciat la construcció del primer ferrocarril d'Espanya. Morí en Madrid, 
en 26 mars de 1880.

D. Joan Bte. Lluch i Miralles: Naixqué en 25 d'octubre de 1791, i 
morí en Castelló el día 28 desembre de 1850. Seguí brillanment la carrera 
eclesiástica, i aplegá a obtindre la Canongía de Magistral de la Catedral 
tortosina.

D. Sebastiá Lluch i Miralles: Germá de l'anterior, naixqué en 12 
d'octubre de 1793, i també seguí la vocació sacerdotal. Igualment de gran 
inteligencia, ocupé el cárrec de Comensal Mestre de Ceremónies de la 
Catedral de Tortosa. Morí en aquella ciutat, en 24 d'agost de 1869.



470 JOAN M. BORRAS JARQUE

D. Josep Gabaldá Bel: Músic i compositor notable. Dirigí «El Eco 
de Marte». Morí en Madrid, el día 21 d’abril de l’any 1870.

D. Daniel Gabaldá Bel: Germá de l’anterior, i com ell, notable mú
sic i compositor. Va naixer en 4 mars de 1823. Feu els estudis en el 
Conservatóri de Música i Declamació de Madrid. Per oposició obtingué 
en 1844 la plassa d’Arxiver-Copiador de música de la Capella Real. Publi- 
cá varies obres musicals, destacan! un Métode de piano i estudis di- 
dáctics.

D. Josep de Julián: 
primera mitat del segle. Va náixer en la casa anomenada «Palacio» del 
carrer Socos. Ingresé en el Colege de Guardies Maríns; i acabats els estu
dis, passá a fer practiques en un barco de guerra, viatjant per les costes 
americanes. En les práctiques va conseguir el títol d'Oficial de l’Armada.

Quant, obtinguts diferents ascensos reglamentaris i per mérits, aple- 
gá a Capitá, el Govérn li confié una missió confidencial en America, aon 
es traslladá comanant una ñau de guerra. Les gestións que porté a cap 
foren tan acertades, que en tornar a Espanya se li conferí el grau de 
Brigadier. Poc mes avant, ascendí a Comandant del Ters Naval de Va
lencia.

Ilustre militar de Marina, perteneixent a la

L’ilustre D. Josep de Julián, per son alt cárrec, fon testic de la 
renuncia de D.a María Cristina a la Regencia, signant l'acta junt ab els 
Ministres i demés altes autoritats, en 12 d’octubre de 1840.

Acabé els seus díes en Valencia.
D. Wenceslao Ayguáls de Izco: Naixqué en 18 d’octubre de 1801. 

En la seua joventut es dcdicá al comers, passant de Vinarós a Reus i a 
Barcelona. Aficionat a l’estudi, en la Ciutat Comtal va dependre varies 
llengües, entre elles el lletí; i es dedicá a la literatura, escribint versos 
en els periódics i estrenant algunes obres teatrals que no van obtindre 
éxit.

Desilusionat per esta banda, se’n torné a Vinarós aon probé fortuna 
en la política, alcangant algúns éxits. Ayguals, qui tenía idees totalment 
contraríes en el terreno religiós tradicional del poblé, contemporisá ab 
un sentit práctic i comprensiu que l’honra. En lo polític, introduí la lluita 
i divisió del poblé, inculcanl al mateix temps les idees disolvents depreses 
en la literatura transpirinaica, de moda per Espanya.

Fon Diputat a Corts, Comandant de Miliciáns i Alcalde de la Vila; 
la seua actuació queda historiada al llóc corresponent d’aquesta obra.

Cansat de la lluita política, abandoné Vinarós en 1843, i s’instalá a 
Madrid aon fundé un establiment tipográfic i torné a les seues antigües 
aficións literaries. En este camp conseguí algún renóm, publicant noveles, 
com «María o la hija de un jornalero», «La Marquesa de Bellaflor», i «El 
palacio de los crímenes-», les tres formant serie. Es tractava d’una lite
ratura folletinesca i truculenta, en la que brillava la gran fecunditat i 
imaginació de Fautor, mes en la que abunden també les coses absurdes 
i faltes de Ilógica.

Tocant a la moralitat i ortodoxia, la literatura de Wenceslao Ayguals,
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es totalment recusable, per desgracia, pos tingué el trist privilégi d'ésser 
condemnat per Roma. Un altre vinarocenc de son temps, l’inmortal Cósta 
i Borrás, essent Bisbe de Barcelona, ho doná a saver ab l'aprobació i 
conformitat de tots els Bisbes de l’Arxidiócessi tarragonina, publicant en 
el Butlletí lo que scguix: «Posem en coneiximent de tots, que ha sigut 
prohibida pcl Vicari de Jesucrist, «María la Española» historia contem
poránea de Madrid, compósta per D. Wenceslao Ayguals de Izco; primera 
traducció italiana de F. Giuntini. Jusguem que esta obra es la coneguda 
en Espanya baix el títol de «María hija de un jornalero», i si no ho sigue- 
ra, tambe está condcmnada com la primera, segóns els principis de la 
Iglesia». (1)

Morí en Madrid, el día 17 giner de 1873.
D. Manuel Fehrer de la Torre: Fill del brau guerriller del mateix 

nóm, naixqué en 21 setembre de 1804, i morí en 30 d’octubre de 1870. 
Distingit militar, honorat ab les mes altes condecoracións, i benefactor 
ilustre del seu poblé. Vide en Apéndix de Biografíes d’este volum.

D. Sehastiá Fraile i Esparducer: Va náixer en 22 giner de 1805. 
Estudié la carrera sacerdotal, trovant-se a l'acabar els estudis ab la «llive- 
ral» disposició del Govérn espanyol «privant la llivertat» de que es pu- 
gueren conferir Ordens Sagrades.

Ab la carrera acabada i sense poder cantar Missa per la tal prohibi
do, Fraile solicité i obtingué la Secretaría municipal del seu poblé, l’any 
1837. El seu gran talent i finesa de tacte están demostráis en les actes 
municipals deis nóu anys en que fon Secretan de l’Ajuntament, dixant 
satisfets a tots els alcaldes de contraríes ideologíes i personalment ene
mistáis entre ells, que passaren per la Casa Consistorial, incluint a Wen
ceslao Ayguals, tan difícil de contentar.

L’orde de la Secretaría municipal es trova admirable en la seua épo
ca, i les actes son modéls de redacció, ab cért aire saborosament lliterari 
per damunt de l’aixuta prosa oficinesca.

En agost de 1846 presenté la dimisió, constant en acta l’agraiment 
del Municipi per la saviduría ab que Fraile havía desempenyat el cárrec. 
La causa de la dimissió era que, restituida la llivertad de conferir Ordes 
Sagrades, atent Fraile a la seua vocació, vullgué ordenar-se.

I ordenat de capellá en Tarragona, se'l nomená tot seguit Vicari Ma- 
jor —equivalent a Retor— de Vilarreal; i d’allí, passá a Retor-Arcipreste 
de Castelló, en quina ciutat finé els seus díes.

Excm. i Illm. Dr. D. Josep Domingo Cósta i Borrás: Naixqué en 14 
giner de 1805, i morí en 14 d’abril de 1864. Bisbe de Barcelona i Arque- 
bisbc de Tarragona. Realisador del secular ensomni del Pórt de Vinarós. 
El mes ilustre entre els preclars vinarocencs. La biografía detallada va 
a VApéndix d’este volum.

D. Josep Oliver i Giner: Va náixer en 14 desembre de 1815. Fon un

(I) «Obras del Excelentísimo e ilustrísimo señor doctor D. José Domingo Cós
ta y Borrás», tomo I, pag. 195 i 196.
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home integérrim, cult, honorable. Es pót dir que era l’home clássic vina- 
rocenc, representant de les virtuts característiques de nóstra nissaga tra
dicional.

Sentí Oliver la necessitat de que Vinarós tinguera escrita la seua 
Historia, i aná arreplegant deis arxius municipal i parroquial quantes 
notes históriques va poder; pero, mes que com a constructor d’una His
toria, com a preparador de materials per a la mateixa.

Ab una constancia extraordinaria digna de tot elógi, aná escrivint, 
además, día per día, any per any, tot lo que durant la seua llarga vida, 
fins al mateix any de la seua mórt, passá de notable en nostra ciutat. 
La colecció d'eixos manuscrits es conserven a l'Arxiu Parroquial —rega- 
lats peí seu net el Rvent D. Isidor Bover Oliver, Operari Diocessá i des- 
tacat escriptor—; formen dos volums enquadernats que es titulen: 
«Mesa revuelta» i «Noticias históricas», i dos quadérns ab el rótul «Dife
rentes noticias» i «Cuaderno de ¡873 a 1880».

En eixos manuscrits está retratada al viu tota la época que Oliver va 
viure. En ells hi han coses que de baes es buscaríen ni en arxius ni en cap 
llóc. Aixina Oliver mos ha facilitat enormcment la tasca d'historiar bóna 
part del ségle XIX.

En els capitols de dit ségle apareix repetides vegades son nóm per 
la seua intervenció en la vida ciutadana.

Fon un home humil, a qui la Historia es complau, agraída, en donar- 
li el llóc de gloria que es mereix.

Morí ais 90 anys d'edat, en 15 d’octubre de 1905.
D. Josep Rajéis García: Naixqué el día 13 setembre de l'any 1830; 

i encara que morí en 1906, Ies seues activitats son del ségle XIX 
Oliver— i per aixó l'incluim en el catálec de vinarocencs preclars d’eixa 
centuria.

om

Mérit destacat de Ráfels fon el seu intent d’escriure la História de 
Vinarós, esfórs que es veu plasmat en els seus «Apuntes históricos».

Fon continuador de lobra de l’Arquebisbe Costa i Borrás, conseguint 
l’allargament del Pórt.

Encara que la seua biografía es trova feta en els capitols del sé
gle XIX, per la seua gran intervenció ciutadana, li resservem la página 
honorífica de que se’n feu mereixedor, en VApéndix de Biografíes.

AUTORITATS POPULARS

En el primer volum dixem fetes les llistes de tots el «jurats» —mes 
avant «regidors» i finalment «concejals» en nostres temps— de que nlia- 
víem tingut noticia, perteneixents ais segles anteriors. Alió té la impor
tancia deis nóms antics; ademés de que molts d'aquells nóms no tenen 
llóc en la relació histórica.

Com en este segón volum no es donen aquelles característiques, per 
a no allargar massa la llista, donem només els nóms deis alcaldes, en 
general.
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Es noten algúns buits, per haver desaparegut papers de la secretaría 
municipal, a causa de les guérres i d’altres circunstancies desconegudes.

Ajuntament de l'any 1801: Dr. Vicent Colás (Alcalde), Manuel Escri- 
vano, Joan Bte. Tosca, Joan Bte. Albella, Miquel Sorolla, Jacinto Piñol, 
Baltasar Esteller, Escrivá: Agustí Sech.

Anv 1808: Silvestre Gasó, alcalde.
1809: Ignasi Lazcano Gusmán, alcalde major de S. Mateu, regentá 

l’alcaldía vinarocenca en el primer trimestre. D'abril per avant, fon 
alcalde Joaquim Cervera.

Pasqual Soriano, alcalde; Francés Luis de Julián, sindic per- 
soner; Agustí Roca i Manuel Esteller, diputáis.

Alcaldes: Sebastiá Covarsí. En setembre, —invasió france
sa,— Miquel Vallés. Des de octubre, Joaquim Aragó.

1812: Manuel Febrer de Fedro.

1810:

181 1 :

1813: Salvador Forner, advocat. Retirats els francesos en joriol, 
l’Ajuntamcnt es el de 1811. En 20 de setembre, es forma el primer Ajun
tament Constitucional, presidit per Francés Antoni Esteller.

1814: Fins agost, alcalde regent, Josep Miralles. Alcalde propietari, 
Pasqual Febrer.

1815: Francés Costa.
1816: Francisco de Paula Mayó, qui morí en joriol, i ocupá la regen

cia el regidor degá Cervera.
1817 : Sebastiá Forner, advocat.
1818: Malíes Gil.
Ultim Comanador de Montesa, el Duc de Sedaví o de Sadiva; i últim 

Procurador o Lloctinent del Comanador, Josep Agustí Ballester. En 1808 
era Lloctinent, Bertomeu Igual de Izquierdo.

1819: Salvador Forner, advocat.
1821: Salvador Zaragozá.
1823: Andreu Reclus.

Francés Escribano.
Agustí Uguet i Josep Olmet.

1839 i 40: Wenceslao Ayguals de Izco. En 1840, des de febrer, Agustí 
Ballester; des de’l 13 de setembre, altra vólta Ayguals, qui seguix en el 
1841.

1833:
1837 i 38:

I842:
1843 i 44: Josep Joaquim Meseguer. En el 1844, des de 1 d abril. 

Nicolau Ballester; des de’l 15 del mateix abril, Joan Francés Forner, que 
seguix en el 1845.

1846 a 1849: Francés Babadés. En el 1849, des de'l 28 d’abril, Joan 
Bte. Verdera.

1850: Agustí Ballester.
1851: Josep Galiana.
1851 i 52: Agustí Ballester.

.1853: Joaquim Ribera.
1854: Josep Galiana, qui nomenat en 2 de mars Jutge de 1.* ins-

Donato Manso.
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tancia, s’encarregá de l’alcaldía Fernando Zanón. Per manament de la 
Junta de Salvació, ocupá en 19 de joriol la presidencia municipal Joan 
Uguet, qui fon elegit Alcalde en 22 ¿'octubre.

1855: Domingo Adell, Josep Gil i Joan Uguet.
1856: Joan Uguet, Josep Joaquím Meseguer, i des de'l 13 d'agost. 

Francés Mayó.
1857: Cristófol Gande fins 12 de mars; i des de’l 14 de maig, Batiste

Rico.
1858: Francés Adell; i des de'l 12 de novembre, Estanislao Uguet. 
1859 al 1862: Estanislao Uguet.
1863: Isidro Banasco només el día 1 de giner; i des de l’día 2, Josep 

Ráfels García.
1864: Antoni Sorolla.
1865 i 66: Batiste Agramunt.
1867: Josep Rafels García.
1868 : Demetrio Ayguals de Izco.
1869: Domingo Adell.
1870 al 1873: Demetrio Ayguals de Izco. 
1873:
1874:
1875: Salvador Masdemón.
1876 al 1883: Joaquim Santos Ibarra. 
1884:
1885:

des de’l 6 de juny, Ramón Frexes. 
Antoni Verdera.

Antoni Esteller, metge; i Josep Safón, boticari. 
en 1 de joriol fon elegit Josep Escribano Ballester, qui no 

vullgué pendre posseció, i ocupá l'alcaldía accidentalment el militar Angel 
Dozal fins al 30 juny de 1887.

1887 i 88: per R. O. Angel Dozal (foraster). Des de’l 14 de juny en 
que morí Dozal, regentá l’alcaldía Esteve Crós, qui mes avant també fon 
nomenat per R. O.

1890 i 91: Agustí Safón, per elecció.
1891: des de'l 9 de setembre, Francés Roca i Ribera.
1893: des de'l 5 de febrer, per R. O. Josep Chavarría; des de'l 4 

d’octubre, Felip Ferrer Flós, qui seguí ocupant la vara en el bieni 1894-95.
1895: des de’l 1 de joriol, Sebastiá Daufí.
1898: des de'l 23 febrer, Juliá Sanz i Roso.
1899: des de’l 10 de febrer, Sebastiá Daufí; i des de'l 1 de joriol, 

Leopold Querol i Vives.

RECTORILOGI

1. Dr. Fra Josep Rico, de la cavalleresca Orde de Montesa i S. Jórdi 
de Alfama. Fon Retor de Vinarós des de l’any 1788, fins al 13 novembre de 
1818. Estigué, pos, al front de la Parroquia, per l'espai notable de 30 anys.

2. Dr. Fra Agustí Vaquer. Va pendre posseció de la Retoría vinaro- 
cenca, en 25 joriol de l’any 1820. Era al mateix temps, Prior del Temple 
de Valencia. Fon l’últim Retor que ostentá la noble investidura de Mon-
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tesa, i el que mes anys —32— ha estat al front de la Parroquia de Vina- 
ros. Morí en 11 d’abril de 1852.

3. Rvent. D. Vicent Piñón. Prengué posseció en 1 mars de l'any 
1854; i acabá en 1 juny de 1868.

Durant 9 anys, no hi hagué Retor en propietat, i regí la Parroquia 
com a Ecónomo, el Rvent. D. Sebastiá Brau. En 1873 estigué al front de 
la Parroquia, el Rvent. D. Gabriel Cardona, qui mes avant fon Magistral 
de Lleida essent Bisbe d'allí el Dr. Meseguer i Costa.

4. Rvent. D. Cristófol Falcó Gasch. Es possecioná de la Parróquia, 
en 21 d’agost de 1877, regint-la fins a la seua mórt ocorreguda en 18 fe- 
brer de 1905.

ECLESIASTICS VINAROCENCS

Constituint-se en la segona mitat del segle XIX, marcadament en 
l’últim quart, un predomini, en Vinarós, de política antirreligiosa per 
derivació de la péssima política deis Govérns borbónics, podría pensar-se 
si tot el poblé s’havía contaminat d’aquell virus monstruos. Mes, per a 
que nostres lemps i els esdevenidors fassen justicia, constatem la llista 
deis molts filis del poblé que en temps tan calamitosos seguiren el 
Ministéri de l'Altar. El cor vinarocenc estava sa.

En esta llista, els destins están consignáis en 1 joriol de 1891, com 
ho trovem en els manuscrits de Oliver, pero ni han capelláns de dates 
posteriors.

Son :
Mossén Tomás Cavaller i Doménech, Ecónomo de S. Carlos de la

Rápita.
M. Federic Costa i Miralles, Coadjutor de Serra Engarcerá.
M. Joaquim Esteller i Borrás, Retor de Torreblanca.
M. Higini Ribera i Roso, Retor de Vilanova de Alcolea.
M. Joan Bte. Muñoz i Gasó. Coadjutor de id.
M. Joan Prades i García, Coadj. de Castelló.
M. Joan Bte. Fraile i Cavaller, Retor de Fanzara.
M. Sebastiá Bover i Cardona, Coadj. de Vistabella.
M. Joan Bte. Balaguer i Vidal, Retor jubilat de Llácoba.
M. Vicent Adell i Rodríguez, Retor de Pobla de Benifassá.
M. Pere Lluch i Verdera, Coadj. de Vallibona.
M. Josep Ramón Banasco i Zapater, Coadj. de Valí de Uxó.
M. Manuel Esteller i Borrás, Ecónomo de Canet lo Roig. 
Mossén Isidor Oliver i Egea, Regent de Chert.
M. Josep Pere Reverter, Ecónomo de Sta. Magdalena de Pulpis. 
M. Lino Redó i Miralles, Coadj. de Onda.
M. Francés Adell i Juan, Capellá de la Presó.
M. Enriq A. Darder de Vera, Coadj. de Penyíscola.
M. Sebastiá Durán i Forner, Retor de Moncófar.
M. Francés Giner, adscrit a la Parroquia de S. Joan de Valencia.



SEGLE XX

CAPITOL XX.-(1901-1905)

Cristiá comengament del ségle. Espissódis. Organisació de societats obre- 
res. Majoría republicana. Contra els consúms. Carrer a Lerroux. Per- 
dó. Sindicat de policía rural. Canalejas passa. Carrers a Pi i a Sal
merón. Electricitat. Capellaníes deis ex-convent. Gegants i nanos. Fu
neral i Te-Deum Papals. Visita Pastoral. Zona militar. Una plassa al 
Primer de Maig. Conflictes socials. Cinquanlenar de la Puríssima. 
Día de dól. Nou Arcipreste. El Dr. Meseguer i Costa, Arquebisbe de 
Granada. Savis extrangers venen a estudiar un eclipse total de sol.

Bon comengament del ségle XX feu la Iglesia Arciprestal vinarocen- 
:om per tot el mon cristiá— celebrant, en la nit del 31 desem- 

bre del 1900 al 1 giner del 1901, Solemne Missa a tota orquesta i Trisagi, 
segóns les normes donades peí Papa reinant Lleó XIII. Hi hagué també 
Comunió General molt concurrida. El poblé omplía el temple.

Al mes d’abril d’eixe primer any van ocurrir dos epissódis ben dife- 
rents en un mateix día, que retraten al viu la superficialitat en que es 
movía la política de la Restauració, i la classe de propagandes equivo- 
cades que per aquell régimen eren consentides i encara fomentades.

Fon, que’l día 20 d'abril prengué posseció un Ajuntament lliveral 
presidit per D. Felip Ferrer Fóls (a Varet), ocupant la segona vara D. An- 
toni Verdera i la tercera D. Batiste Bover.

Mes, el Govemador Civil de Castelló qui havía sospés a l’Ajuntament 
anterior, doná una contraorde pera que tornara a pendre posseció. Els 
concejals destituits, acompanyats peí Quefe provincial del partit conser
vador o «cóssi» D. Triburci Martín, Vis-president de la Diputació castello- 
nenca, es presentaren el día 9 de maig a la Sala Capitular per a encarre- 
gar-se novament del Municipi. Peró... en llóc d'aixó, es trová D. Tiburci 
ab un telegrama del mateix bromiste Govemador ordenant se'l detin- 
guera mentres se li instruía expedient per ha ver vingut a Vinarós sense 
permís abandonant la Diputació; i que instruit l'expedient, se'l dixara 
lliure. Cósa que es cumplí al péu de la lletra.

ca

I

;

i
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Aquella mateixa tarde, un grup deis que estaven en la plassa de la 
Capitular comentant els humorístics sucessos polítics, va móure una 
revoltina contra uns religiosos de la Doctrina Cristiana de Benicarló que 
passaven per nóstra ciutat acompanyant en passeig escolar a 40 xiquets 
de les seues escoles. L’alcalde D. Felip Ferrer els ampará ab tota ánima, 
proporcionant carruatges per a que xiquets i mestres sen tomaren tran- 
quils a la població veína. (1)

Els trevalladors de tots els oficis es constituiren en societats obreres 
de sentit socialiste, el día 1 d'agost, venint a constituir un gran refórs 
per a la idea republicana que de día en día anava incrementant-se.

Aixina, el día 10 de novembre es celebraren eleccións municipals ab 
la major tranquil i tat, resultant una decissiva victoria republicana: de 
nóu candidats van guanyar-ne sét, i la majoría republicana fon de déu 
concejals en l'Ajuntament.

El qual es constituí el día 1 giner de 1902, ocupant l’Alcaldía de 
R. O. D. Felip Ferrer Flós, tinents D. Salvador Roso i D. Domingo Costa, 
i síndic D. Cristófol Felip.

El mateix día, en acabant de constituir-se l'Ajuntament, el poblé es 
pronunciá contra l’arrendament deis consúms; i acte seguit, l'alcalde 
telegrafié al Governador demanant lo que'l poblé volía. A l'endemá con
testé el Governador concedint lo que es demanava, quedant anulat l'arren- 
dament i passant a cobrar-se els consúms per administració.

D. Alexandre Lerroux qui estava en el pie de la seua popularitat en 
Barcelona, vingué a Vinarós varíes vegades (2 novembre anterior i 30 gi
ner d'eixe any), essen rebut ab música i roidoses ovacións. Se li dedicá 
el carrer de S. Josep.

El día 2 de febrer es celebré en l'Audiencia de Castelló el juí oral 
contra els que van interrompre la Novena del Nasareno de l’any 1900. 
El Retor mossén Falcó i el vicari mossén Llorens Cót —perseguits en 
aquells albalóts— van perdonar ais encartats i retiraren la demanda.

Per a tindre conte deis camps, el día 1 d’abril se inauguré el Sindi- 
cat de Policía Rural, formant-se la primera Junta baix la presidencia 
de D. Sebastiá García (a Colom), ocupant la secretaría el Mestre D. Llát- 
ser Antolí; el día 3 comentaren a funcionar els guardes de camp en nú
mero de vuit.

L'ex-ministre monárquic Canalejas, per eixe temps corría de la Ceca 
a la Meca en viatge de propaganda política. El día 20 de juny visité 
nostra ciutat, essent festejat ab vól de campanes i per la música d'aquí i 
la d’Alcanar. L'extrany servidor de la Monarquía discurseijá des de'l 
baleó de l’Ajuntament i en el Centre Republicá, barrejant sempre algúns 
tópics de radicalismes polítics ab abundants promeses de conseguir per a 
Vinarós la neteja del pórt, la construcció d'un pantano, el tren d’Utrilles... 
i tot lo que'ls vinarocencs vullguerem!

(1) Es va fer célebre en eixe albalot la frasse que dirigí un amotinador ais 
que estaven en la plassa: — «La reacció raunta peí carré S. Tomás... i vatros aquí». 
La «reacció» era l’aludit colege benicarlando...
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En el Cassino Agrícol fon obsequiat Canalejas ab un «banquet» de 
cent coberts. El día 21 fon obsequiat a la Closa de Querol —llindant ab 
l'Ermita—; i se’n aná en el tren de la tarde cab a Tortosa.

Per les Fires de S. Joan i S. Pere foren rotuláis els carrers de S. Cris- 
tófol i major ab els nóms de Pi i Margall i de Cas telar —l’acórt sobre 
este era de tres anys abáns— i la plassa de S. Agustí es dedicá a Salme
rón —els tres famosos Presidents de la primera República.

A la llum del gas venía ja a fer-li la competencia la electricitat; i el 
día 19 de desembre (1902) comencé sense cap solemnitat a servir la nova 
llum a Vinarós la Companyía «Eléctrica del Cenia» —a carree de D. Ig- 
nasi Vives i la Casa Trullas de Barcelona— que s’havía instalat aprofitant 
un salt d’aigua del riu deis antics pleits.

Gas i electricitat seguiren junts donant llum a nostra ciutat. Mes, al 
cap de quatre anys es quedaría a soles la mes moderna.

Les iglesies deis ex-convents agustiniá i franciscá es van vore afavo- 
rides per la meritíssima familia Gil, fundant una capellanía en cada una 
d'elles. El día 15 giner de 1903 prengué posseció mossén Lino Redó de la 
capellanía fundada en Sant Agustí per D.J Carme Gil. I el dia 16, mossén 
Josep Antolí Miralles va pendré posseció de l'altra capellanía fundada 
en S. Francés per D.a Concepció i D.a Mercó Gil i Echevarría.

Per la festa del Corpus d’eixe any (1903) es restaurá l’antiquíssima 
costum d’eixir els simbólics gegants i nanos a la provessó; cósa de la 
que ja no se’n tenía memoria. (1) L’industrial D. Antoni Sendra fon el 
restaurador, havent fet construir dos gegants i sis nanos que donaren 
la vella nota típica an eixes provessóns. Presidiren els Jutges de 1.a ins
tancia i municipal, el Comandant de Marina i el de la Guardia Civil.

El 28 de joriol es van celebrar en la I. Arciprestal honres fúnebres 
per la mórt de Lleó XIII, el gran Papa deis obrers, qui ab les seues llu- 
minoses Encícliques ensenyá al mon com s’han de resóldre justament 
les qüestións socials. En setembre Vinarós celebra la elecció del nou 
Pontífice Pío X, ab iluminació general dos nits seguides i solemne Te- 
Deum al que van assistir totes les Autoritats, exceptuant l’Ajuntament 
—com tenía per costum des de’l cólera, ab algunos intermitencies—.

El día 24 de setembre vingué el Bisbe de Tortosa de Visita Pastoral. 
El poblé li demostré la seua tradicional cordialitat i afecte, i acudí a la 
I. Parroquial el día 25 a que foren confirmáis gran número de xiquets 
i xiquetes; en la tendrá ceremonia de la Confirmació actuaren de pa- 
dríns, la ilustre vinarocenca D.a Hilaria Meseguer —nevoda de l’inmortal 
Costa i Borrás— i el patrici D. Josep Ráfels García.

L’any següent (1904), comengá a funcionar en nóstra ciutat una Zona 
Militar com a Caixa de Reclutament. (2)

(1) Se’n parla deis gegants i nanos en les festes del primer centenar de la 
Parroquia, any 1694. (Vide tomo I, pág. 239).

(2) La Zona. Militar vinarocenca ha durat 27 anys, desapareixent en 1931 a 
l’adveniment de la segona República, a causa de les reformes militars.



HISTORIA DE VINARÓS 481

La Festa del Trevall d’eixe any fon celebrada donant-li a la plassa 
del Santíssim el nóm de'l «Primer de Maig».

A l’istiu es deciará una «vaga general» per no haver avinen?a entre 
nostres socictats obreres i els patróns. El conflicte social, conforme 
ven passant díes, prenía carácters mes violents, i de día i de nit tenía 
que patrullar la Guardia Civil pels carrers a fi de guardar l'orde.

El Governador de Castelló vingué el día 14 de setembre per a vore 
d'arreglar personalment la qüestió social; pero les seues gestións, que 
van durar fins al día 16, van fracassar.

No hi hagué solució pacífica i Ies conseqüencies foren doloroses.
Per R. O. es constituí en 31 d'octubre un Ajuntament presidit per 

D. Joan Morales, ab facultáis amplíssimes que li otorgá el Govém de 
Madrid. Al cap de sis díes havía una víctima d’aquells conflictes, pro- 
duida pels «huelguistes».

En tan critiques circunstancies Vinarós vullgué associar-se a la con
memorado que’l mon católic celebrava del Cinquantenar del Dogma de 
la Inmaculada Concepció. I a tal efécte, en la Iglesia Arciprestal tingue- 
ren llóc el díes 6, 7 i 8 de desembre les festes conmemoratives ab solem- 
níssim Trisagi.

Per la tarde del día 8 sortí molt Huida i concurrida provessó, figu- 
rant en la presidencia l’Alcalde, el Capitá de la Guardia Civil i demés 
Autoritats. Es registró un petit incident que pugué esser sofocat pels 
representants de l’Autoritat serenament i pronte.

El poblé va correspóndre a les solemnitats en honor de la Inmacu
lada, adornant els balcóns i fent llumenaries per la nit.

Les festes del Cinquantenar de la Definido Dogmática foren coro- 
nades el dumenge següent, día 11, ab una animadíssima romería a l'Er- 
mita deis Sants Patróns, concurrint la gran majoría del poblé ab tota 
pau i tranquilitat i clamorós entussiasme.

El día 14 mars de 1905 fon de dól per a Vinarós. A conseqüencia deis 
conflictes socials i polítics que es veníen descapdellant des de l’istiu 
anterior, l’alcalde sr. Morales fon tirotejat en la plassa de S. Agustí, 
davant de sa casa aon eslava ab un grup d’adictes. El sr. Morales resultó 
¡les; pero, deis que estaven en la seua companyía van caure un mort i 
algúns ferits que foren traslladats a l'Hospital.

Vinarós quedó consternat i prés d’un fórt remordiment colectiu.
Per defunció de l'Arciprestc mossén Cristófol Falcó, vingué d’Ecó- 

nomo el catedratic del Seminari de Tortosa mossén Josep Pascual Bono 
Boix, fill de Vilarreal, present posseció el día 1 de mars. Ab tota 1 ánima 
comentó a dirigir nóstra Parroquia, ajudant decididament a reanimar 
l’esperit públic que es trobava molt decaigut.

Les provessóns de Semana Santa resultaren espléndides i animadís- 
simes, donant la sensació de l’espirit que sempre ha animat les entranyes 
de Vinarós amant de la pau i del progrés.

Tornó la provessó de Corpus a alcanzar el tradicional esplendor 
d’altres temps ab l’assisténcia de les Autoritats sense excepció alguna.

ana-

31
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El quart dumenge de joriol fon restablida la fcsta del Cos incorrupte 
del Mártir S. Valent, que desde molts anys no es celebrava.

I per la festa de la Mare de Deu d’Agost s'estrená una nova banda 
de música en la provessó de la Titular Parroquial.

El Dr. Meseguer i Costa qui de Bisbe de Lleida passava a Arquebisbe 
de Granada, s’aturá en nóstra ciutat el día 16 d’agost, fent-li un grandiós 
homenatge de benvinguda totes les Autoritats i poblé. El día 22 con- 
firmá en la I. Arciprestal. Presidí la provessó de sta. Filomena donant 
una excelent impresió de plena confianza en la religiositat i cultura de 
Vinarós. I en 17 de setembre seguí son viatge cab a Granada per primera 
vólta.

Ab motiu d'un eclipse total de sol, a la una de la tarde del día 30 
d’agost, com Vinarós estava dins de la zona de totalitat, vingueren un 
estol de savis estrangers a estudiar el fenómen; n’hi havía de francesos, 
inglesos, alemanys, italiáns i russos.

Un jesuita inglés, ab un alumne de la mateixa nacionalitat, es va 
instalar en casa del metge D. Sebastiá Roca 
de l'hórt adjunt feu Ies observacións. Un professor de la Universitat de 
Friburg (Alemanya) s’hostatjá en la Casa Arciprestal i instalé els teles- 
cópis i demés aparells astronómics dalt l'Ermita, des d’aon va fer els 
estudis durant uns díes, baixant sempre a fer nit en la ciutat.

Els savis estrangers quedaren encantats del mar, térra i cél de Vi
narós, i s’emportaren un bon recórt de l’amabilitat i gentilesa vinaro- 
cenques.

ari-er S. Francés— i des



CAPITOL XXI (1906-1910)

Incéndi de la fábrica d'alcohols. Llurn eléctrica. Barques pesqueres. El 
dret sobre les campanes. III Centenar de la Reliquia de S. Sebastiá: 
preliminars. Contenga la revista «San Sebastián». VArquebisbe de 
Granada istiueja en Vinarós. Vinarocencs en Barcelona. Visita Pas
toral. L'Arciprestat a VErmita. Per la guerra del Rif. Tomen les «Sier- 
ves de Jesús». Inondació del Servól. Fundado de «La Creu Roja». 
Les festes del Centenar de la Reliquia. Ajuntament. El pantano... 
ilusió.

Mal Vinarós havía presenciat un incéndi mes espectacular com el 
que es registra en la tarde del día 25 setembre de l’any 1906. Fon l’incén- 
di de la fábrica de la Unió Alcoholera, coneguda vulgarment per «fábrica 
de les faixes», i situada próp de la plassa de bous, damunt del rocam 
que interrompix la platja de dins del pórt. Bocoys plens d’alcohol, per 
la forga de la crema, eren llangats a gran altura fent explossió en l’aire. 
Al mateix temps descarregava una fórta tempestat acompanyada de 
tróns i llamps, que aumentava el pánic en la població.

Un rayo havía sigut la causa de l’incéndi, que providencialment no 
ocasionó desgracies personáis, pero que per un moment haguera pogut 
ésser una terrible catástrofe, pos fea molt póc que'ls trevalladors havíen 
sortit de la fábrica acabat el trevall del día. Dita fábrica ja no es tomá 
a obrir.

La llum del gas acabá l’any 1907, vensuda per la electricitat; i quedá 
a soles la rao social «Eléctrica del Cenia» servint el fluit a Vinarós. De 
la qual industria s'encarregá des de l'any anterior, el vinarocenc D. Elies 
Ferrás com a Gerent-Administrador; durant quinze anys dirigí acerta- 
dament la «Eléctrica del Cenia», aumentant, tot seguit, la forga que 
només era de 90 cavalls, passant-la a 150 cavalls; i ademés posá un 
motor supletori de 120 cavalls.

La industria de l’ataragana vinarocenca, que’n el ségle anterior 
quedá, es pot dir que paralisada per lo que toca a les construccións de 
naus de cabotatge, gracies a la providencial construcció del pórt no morí 
definitivament, sino que es desarrollé com ataraganal de barques per a 
la peixea. Només per a la inscripció de Vinarós, es construiren en els
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primers vuit anys del ségle, unes 130 barques de peixca; i mes del doble 
per a altres matricules; essent els tallers mes importants, segóns el 
volum de tonellades construídes, els de: Joan Verdera, ab 26375 tonella- 
des; Pere Sorolla Banasco, 238’14 ton.; Francés Lluch, 113'83 ton.; Cris- 
tófol Fraile, 72’67 ton.; Gaspar Caballer, 28’21 ton.; i Sebastiá Martínez 
Portales, 17’40 tonellades.

Per eixos anys es soluciona satisfactoriament un conflicte sortit 
entre les Autoritats civil i eclesiástica, referent al dret sobre les campanes 
del campanar parroquial. Segurament, quan la República del 73 con
vertí la Iglesia Parroquial en quartel, o potser quan el borbónic Jovellar 
en el 74 la convetí en depósit de municións, fon tapiada la comunicació 
interior de la torre campanar ab la iglesia per la capella deis bateijos; i 
sois quedá la porta exterior. Es pergué la memoria d aquella comuni
cació interior; i l'Autoritat civil es va creure que'l campanar era inde- 
pendent de la Iglesia i s’apoderá de la clau. Les campanes quedaren 
mudes per molts mesos, fóra deis toes que per mig de corda es podíen 
fer des de dins de la iglesia. Mes, el nou Arcipreste mossén Bono desco- 
brí la comunicació interior, la restauró, i portada la qüestió al Govérn 
es va resóldre per mig d'una R. O. comunicada a l’Ajuntament, que’l 
dret sobre les campanes corresponía plenament a l'Autoritat Eclesiástica, 
i que l’Alcalde podía també utilisar-les en cas de necessitat demanant 
permís al Retor. Es notable eixa disposició, perque es considera única en 
Espanya.

Aprofitant les bones disposicións del poblé, i la gran fe que’n el 
llur Patró S. Sebastiá teníen els vinaroccns —fe tan arrailada que havía 
pogut sobreviure per damunt de tan crua guerra com en tots istils s’havía 
fet contra la religiositat vinarocenca des de mitants del ségle passat— 
l’Arcipreste concebí la educadora idea de celebrar les gestes patries, 
comengant per el Tercer Centenar en que’l Comte de Benavent entregó 
en 1610 a Vinarós, la Reliquia de Sant Sebastiá. (1)

A tal efécte, el día 9 febrer de 1908, previa invitació, es celebró en la 
sacristía de l’Arciprestal una assemblea, concurrint persones de totes 
les classes socials. S aceptó ab entussiasme la idea, i per aclamació es 
nomená la Junta del Centenar de la Reliquia com seguix:

Presidents d’Honor: l’Arquebisbe de Granada Dr. D. Josep Mesegucr 
i Costa, i el Bisbe de Tortosa Dr. D. Pere Rocamora i García. President 
efectiu: l’Arcipreste Dr. D. Josep Pasqual Bono Boix. Vis-president: 
l'Alcalde D. Joan Morales Fuster. Vocals: Mossen Manuel Roca Ribera, 
coadjutor; D. Joan Costas Verdiá, notari; D. Joaquim Sanjuán Pascual, 
advocat; D. Sebastiá Roca Ribera, metge; D. Carlos Pedra Borrás, mes
úre; D. Joan Bte. Sendra Cucala, industrial; D. Victoriá Caballer Miralles, 
llaurador; D. Sebastiá Bas Pablo, mariner.

Per a propagar la gran idea, l’Arcipreste fundá la revista mensual 
«San Sebastián», que comentó a sortir en abril del mateix any. Ha sigut

(1) Vide tomo I, cap. XXI.
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la primera revista vinarocenca de importancia literaria, ab ilustracións 
gráfiques. Durá en esta sa primera época, fins al giner de 1910; i per les 
seues pagines passaren les firmes de tota la intelectualitat de Vinarós, 
destacant-sc les de Rafels García, Agustí Safón, i la del saladissim poeta 
popular Paco Argemí.

El poblé rebé la idea del Centenar —que s’havía de celebrar dos 
anys mes avant— ab gran simpatía; s’obrí suscripció verament popular, 
i al cap de póc es contaven en les Mistes mil setanta suscriptors, a cinq 
céntims semanals, apart deis donatius extraordinaris.

A l’istiu, l'Arquebisbe de Granada Dr. Meseguer i Costa vingué a Vi
narós a passar la temporada istiuenca; cósa que prengué per costum 
d’allí en avant, fins al final de la seua vida. L'Arciprestal vinarocenca ad
quiría, per tal causa, ais istius, prestancia catedralicia.

Les causes que dixem historiades, del derrumbament económic de 
Vinarós agravat per les lluites polítiques i socials, havíen produit una 
gran emigració. cab a Barcelona sobretot. I els bons vinarocencs, anyora- 
diqos de la ilur terreta, constituiren en la Ciutat Comtal un «Centro Vina- 
rocenc». En agost del 1908, que estem historiant, dita societat vinaro
cenca en la capital catalana, nomená President Honorari al poeta D. Agus- 
fí Safón, qui es trasllada el día 14 a Barcelona per tal motiu, essent fes- 
tejat els dos díes següents per la colonia deis compatricis.

Cinq anys havíen passat des de la última Visita Pastoral del Bisbe 
de la Diócessi. El Dr. Rocamora torná a visitar oficialment a Vinarós, 
el día 17 d'octubre, trovant-lo ben canviat: els carrers s’engalanaren ara 
en son honor, i Ion honorat cumplidament per totes les Autoritats i poblé 
que acudíren a esperar-lo al camí de l’estació ab música i vól de cam- 
panes. El Bisbe va estar en la ciutat tres díes.

En 29 de novembre celebra Vinarós el cinquantenar de la ordenació 
sacerdotal del Papa Pió X, ab una peregrinació o aplec a 1’Ermita deis 
Sants Patróns, prenent part tots els póbles de l’Arciprestat: Benicarló, 
Cálig, S. Jórdi, Penyíscola i Rossell. Acudiren tots ab estandarts i can- 
tant un himne fet a posta per Safón, aplegant a reunir-se dalt l’Ermita 
unes cinq mil persones. A les onze del matí es celebrá Missa de cara- 
panya ab exposició de S. D. M., servint de pabelló el pális, quines barres 
eren sostingudes per Presidents d’Associacións deis póbles de l’Arcipres- 
tat. Predica el Rvent. Arcipreste i organisador mossén Bono.

Acabada la Missa, dona la vólta a l'Ermita la provessó eucarística. 
De una a dos de la tarde, els diferents póbles mamprengueren el retorn, 
acompanyats fins la Creu de fóra l’Ermita, per comissións de peregrins 
vinarocencs, ab vítors plens d’entussiasme.

La peregrinació vinarocenca retorné a la ciutat a les quatre de la 
tarde, acabant ab una gran provessó. Enviaren telegráficament efussives 
benediccións ais peregrins, el Bisbe de Tortosa, l'Arquebisbe de Granada, 
i el Papa per mig del Cardenal Merry del Val.

L’any 1909 porté la inquietut de la «semana trágica» de Barcelona, 
i la guerra d'Africa. En la I. Arciprestal es celebraren, en setembre, roga-
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tives públiques per al triomf d'Espanya en el Rif, assistint totes les Auto- 
ritats l’últim día del Triduo solemne.

En vista de Ies circunstancies, la Junta del Centenar de la Reliquia 
acordá aplassar les festes, quina data caía en el próxim giner, fins i tant 
que pugueren tornar de l'Africa els soldats vinarocencs, els quals dona- 
ríen guardia d’honor a Sant Sebastiá.

Encara abans de dites festes, Vinarós devía una reparado de tota 
justicia que l’Arcipreste procurá fora degudament donada. Sabedor el 
Dr. Bono de les causes que obligaren a dixar Vinarós a les monjes en- 
fermeres «Sierves de Jesús» déu anys arrere, i considerant que l’esperit 
públic havía reaccionat de tal manera que ja constituía una bona garan
tía per a la tradicional hidalguía vinarocenca, gestioné el retorn de les 
benemérites monjes. I ho conseguí plenament, tornant les «Sierves de 
Jesús» el día 1 novembre de 1909, quedant allotjades en la Casa Arci- 
prestal. Mes avant, passaren a ocupar com a residencia, una casa particu
lar situada al carrero del Convent de la Providencia, que cedí graciosa- 
ment l’industrial D. Antoni Sendra.

Cab a les dos del matí del día 2 del mateix novembre Ies campanes 
tocant alarma despertaren a la població: era que comengava una inon- 
dació produida per eixida de mare del Servo!. Fins próp de les cinq, les 
aigües anaren pujant de nivell, corrent per tots els carrers compresos 
entre els de Calig, Major, Pont i Barranc. A dita hora, la corrent havía 
trencat el pónt de la carretera general per la banda d’Ulldecona, i tenint 
per allí ampia sortida cab al mar, queda la població lliure. No hi hague- 
ren desgracies personáis; mes, les pérdues materials foren de impor
tancia, sobretot per ais llauradors. El Bisbe Rocamora contribuí ab mil 
pessetes per a remeiar les necessitats mes apremiants.

Durant l’any 1909, es portaren a cap les gestións necessaries per a 
fundar en Vinarós l’altruista societat internacional de la «Creu Roja». 
I efectivament, en 10 d’octubre prengué posseció la primera Junta, que 
fon: President i fundador, D. Adelardo de la Calle; Vis primer, D. Agustí 
Safón; Vis segón, D. Alfredo Porcar; Secretan, D. Demetrio García; 
Tesorer, D. Joan Bte. Sendra; Contador, D. Leopóld Queról; Director 
de Magasem, D. Ramón de Salvador; Vocals, D. Manuel Camós, D. Bte. 
Gombau, D. Tomás Juan i D. Josep Delgado (comandant).

Mentrimentes, tornaren els resservistes vinarocencs de la campanya 
del Rif, i ja no es pensá mes que en la celebració del III Centenar de la 
Reliquia, en el temps que li pertocava, o siga per a les festes próximes 
de S. Sebastiá del 1910.

La Junta organisadora, s'ampliá, cntrant a formar part l'alcalde 
D. Felip Ferrer Flos i els concejals D. Vicent Catalá Costa, D. Josep 
Ráfels Cabadés i D. Higini Roca Ribera; D. Obduli Balanzá, per la Cam
bra de Comers; D. Josép M.4 Chillida, peí Circol Católic d’Obrers; D. Ma
nuel Bas, per «La Defensora de l’Obrer»; D. Joan Ribera Gonel, per la 
Conferencia de S. Vicent de Paul; D. Adelardo de la Calle, Capitá de 
Infantería, per la «Creu Roja»; D. Silvestre Selma Escobedo, peí Sindi-
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cat de Policía Rural; D. Juliá Sanz Roso, per l’Ateneo Mercantil; mossén 
Joan Bte. Juan Banasco, organiste de l'Arciprestal.

Per a les festes es va fer restaurar l’antic Relicari gótic donat peí 
Comte de Benavent, quina delicada tasca s’encomaná ais afamats artistes 
italiáns, residents en Valencia, els germáns Blay i Aleix Jaunino, y- 
dauraren al fóc la preuada joia. Per a la Mare de Deu de la Misericórdia 
construí una magnífica peanya Partiste de Villarreal Pasqual Amorós. 
I Partiste vinarocenc Josep Ráfels Cabadés —fill de Pilustre Ráfels Gar
cía— dirigí la confecció de l’Estandart de S. Sebastiá.

El día 14 giner de 1910, vingué per a presidir les festes PArquebisbe 
de Granada, fent-li el poblé i autoritats una grandiosa rebuda ab música 
i vól de campanes. En la I. Arciprestal, des de’l púlpit, PArcipreste li 
dona la benvinguda en nóm del poblé; i el Dr. Meseguer i Costa contesté 
emocionat felicitant a Vinarós. De l’Arciprestal fon acompanyat PArque
bisbe a casa de la seua germana D.a Hilaria.

Comentaren les festes el día 19 de giner. La ciutat estava transfor
mada, tota enjoiada de ares, i engalanats els balcóns ab els colors blanc 
i roig de la matrícula vinarocenca. Dites festes es descapdellaren con
forme passem a ressenyar.

Día 19: A la matinada, vól de campanes. A les déu, en el molí, ben
vinguda ab música a la colonia vinarocenca de Barcelona que venía en 
un vapor tot engalanat. A mig día, vól de campanes i anunci del progra
ma de festes peí' mig d’una cabalgata alegórica.

A les dos de la tarde, arribada ab música deis filis del poblé emigráis, 
que veníen en tren; en Tortosa s’agregá el Bisbe de la Diócessi. A les sis, 
solemnes Maitines i Laudes en la Iglesia Arciprestal. A seguit, benedicció 
de Pestandart de S. Sebastiá; per a lo qual, ixqué de la Casa Abadía la 
Junta organisadora portan! Pestandart el Rvent. Arcipreste, qui en la 
iglesia el passá a mans de PAjuntament i el Síndic municipal el presenté 
a PArquebisbe, el qual el beneí i Pcntregá al Bisbe de la Diócessi, pro- 
nunciant els dos entussiastes arengues. Aiximateix fon beneit un artistic 
vestit bordat en or per a la Patrona Verge de la Misericórdia, regal de la 
germana de PArquebisbe D.a Hilaria.

Seguidament es boté fóc a una traca per tota la vólta de la provessó; 
música i campanes.

Per la nit i totes les següents, llumenaries generáis.
Día 20: A les cinq del matí, diana per la música, campanes i salves. 

A les sis, pujada a l'Ermita en provessó, acompanyant la Reliquia en 
mans de PArcipreste, i cantant-se el Rosari alternat ab l'Himne del Cen
tenar compóst peí poeta tortosí mossén Bellpuig i Porganiste vinarocenc 
mossén Juan.

A l’Ermita acudiren també peregrinacións d'Alcanar, Sant Jórdi, 
Cálig, Penyíscola i Benicarló, ab grans contingents i varíes músiques.

L'Arquebisbe Dr. Meseguer i Costa digué la Missa de campanya, i 
predicá el vinarocenc mossén Batiste Muñoz, Retor de Cherta, qui posé 
de relleu Pagonía mortal per la que havía passat Vinarós i el reviscola-

que



488 JOAN M. BORRAS JARQUE

ment que presidía eixa apoteossi del Centenar de la Reliquia de S. Se- 
bastiá.

A l’hóra del diñar s'obsequiá ais pobres ab calderes d’arrós i cam.
i pa.

Per la tarde s’organisá la baixada a la ciutat ab les Imatges tradi- 
cionals de S. Sebastiá i de la Misericordia, que des de l’última guerra 
carlista no s’havíen tocat de 1’Ermita. Aixina es que la entrada en la po
blado de les venerades Imatges per la carrera tradicional del camí de 
Cálig, fon una explossió delirant de l’entussiasme popular, que les acom- 
panyá fins a la Iglesia ab un vítor inacabable que ixint de Ies goles atro- 
nant els aires, dixava els ulls banyats com una colosal torrentera d’amor 
indescriptible. La Imatge de S. Sebastiá fon baixada en peanya; la 
M. de D. de la Misericordia en bragos del Rvent. Arcipreste.

Molt avangada la nit es dispará un castell de fócs artificiáis.
Día 21: A les nóu del matí, solemne provessó ab la Imatge tradicional 

de S. Sebastiá, acompanyant multitut d'homens ab atxes, juglá i música; 
es dirigí al molí, donant la vólta per la plassa del Salvador, carrers de 
S. Francés, S. Josep i plassa del Santissim.

En arribar la provessó al molí, la ovació de tot el poblé, principal- 
ment deis mariners, fon imponent. Allí tingué llóc el simulacre de la 
entrega de la Reliquia peí Comte de Benavent conforme a la tradició; des 
de’l contramóll, una esquadrilla de llanxes empavessades donant escolta 
a una llanxa ocupada pels Rvents. mossén Roca i mossén Piquer, que 
portaven la Reliquia, es traslladaren al molí aon en les escaletes prime- 
res (1) entregaren la Reliquia a l’Arquebisbe, i éste al Bisbe diocessá re- 
vestit de Pontifical, qui pronuncié un inflamat discurs i doná la benedic- 
ció al mar; s’acabá la simbólica ceremonia ab el cant del Te-Deum.

La provessó seguí cab a la platja del Fortí, aon es celebré una Missa 
de campanya. En acabant, la provessó doná la vólta pels barris mariners 
de S. Télm, S. Sebastiá, entré en la iglesia de la Divina Providencia, i 
seguint pels carrers d’Alcanar i S. Cristófol retorné a la I. Arciprestal en 
punt de mig día.

Per la nit comengá solemne Triduo, tocant la orquesta tortosina de 
Sta. Cecilia, i formant el chór les mes escollides veus de les catedrals de 
Toledo, Valencia, Segorb, i de l’arciprestal de Castelló. El predicador fon 
el Rvent. D. Manuel Cubí, Penitencier de la Capella Angélica del Pilar de 
Zaragoza. Assistiren els Prelats i la gentada que no cabía dins del gran- 
diós temple s’extenía per les dos plasses contigues.

Día 22: Constitució canónica de la Cofraría de S. Sebastiá i M. de D. 
de la Misericordia. A les nóu del matí oficié de Pontifical l’Arquebisbe de 
Granada i predicá l'orador del Triduo.

Per la tarde, el Bisbe de Tortosa batejá una xiqueta de pares pobres 
naixcuda el día de S. Sebastiá, posant-li els nóms de Sebastiana Mise-

(1) Avuí desaparegudes per la reforma del pórt.
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ricórdia. Actuaren de padríns, l'alcaldessa D.a Dolors Caballer i el Jutge 
de Instrucció. Scguidament la «centenarieta» fon retornada ais seus pa
res en carruatge ocupat pels padríns, Bisbe, Alcalde i Arcipreste; una 
vintena mes de carruatges formaven 1'alegre comitiva del bateig, tirant 
una pluja de confits i peladilles. S’havía format una benéfica agrupado 
femenina parroquial titolada «Ropcr deis pobres», la qual regalá a la 
«centenarieta» una ben sortida i profitosa canasteta de recent naixcut.

Ais pobres se’Is repartiren dos centes racións d’arrós i pa.
A Ies sis de la tarde, segón día de Triduo, ab les mateixes solemnitats 

del primer.
Día 23 : A les sét del matí. Missa de Comunió General en la que tres 

sacerdots estigueren distribuint la Sagrada Comunió durant mes de una 
hora. En la Missa Major oficia de Pontifical el Bisbe de Tortosa i predicó 
l’Arquebisbe de Granada. Es doná la Benedicció Papal.

Per la tarde gran provessó, ab tots el Sants com a Corpus, gegants 
i nanos, els 24 personatges bíblics ab blandóns, els 12 apóstols. S’estrená 
la peanya de la Patrona. Presidiren els dos Prelats i autoritats del poblé. 
Tocaren, la música de la ciutat i la «Santa Cicilia» de Tortosa. Durant el 
traiecte es van disparar varíes traques.

La provessó passá per la platja aon fon beneit el mar; la Imatge de 
S. Sebastiá fon entrada al carrer de S. Joan fins al front de la casa aon 
senyala la tradició que fon construida la Imatge per tres misteriosos 
peregríns. Els vítors al Sant Patró l'acompanyaren en tota la vólta, escla- 
fint ab inenarrable entussiasme davant del mar, al carrer de S. Joan i 
en retornar a la Iglesia.

A la nit, castell de fócs artificiáis.
Día 24: Gran Missa de Réquiem pels vinarocens difunts, a tota or

questa, omplint-se l’Arciprestal de gom a gom.
En el tren exprés el Bisbe retornó a Tortosa, fent-li el poblé i auto

ritats carinyosa despedida.
Per la tarde, batalla de serpentines i confetti, concurrint vuit carrós- 

ses alegóriques de gran gust artístic, presentades per D. Obduli Balanza, 
D. Tomás Amigo, D. Santiago Falcó, D. Joan Ribera, D. Josep Rafels, 
Filis de D. Aleix Querol i D. Sebastiá Roca.

Día 25: A les sét del matí celebró la Missa l'Arquebisbe Meseguer i 
Costa, i seguidament s’organisá el retorn a l’Ermita de les Imatges de 
S. Sebastiá en peanya, i Mare de Deu de la Misericordia en bragos 
de l’Arcipreste.

En aplegar al portal, foren girades les Imatges de cara a la ciutat i 
tot el poblé s'aginoílá, fent una emocionant despedida, mentres la música 
tocava la Marxa Real. La major part de la concurrencia acompanyá ais 
Sants Patróns fins a l’Ermita, aon mossén Verdera celebró una Missa i 
l’Arcipreste tancá el cicle de les festes ab una sentidíssima oració dacció 
de gracies.

Es publicó un resum deis cónters del Centenar com seguix:
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INGRESOS: de les suscripción semanals .
per donatius...................................
per lotería...................................
per altres conceptes
per a la peanya de la Patrona .

4.726’55 pts. 
1.61475 » 

712’50 » 
566'59 » 
135’00 »

Total . 7.755’39 »

GASTOS: Restauració de la Reliquia .
Estandart del S. Patró 
Festes religioses .
Festes populars 
Secció de música .
Peanya de la Patrona .

73175 pts. 
1.500*00 » 
1.898*45 » 
2.341*40 » 
1.359*00 » 

750*00 »

8.580*00 >»Total .

Resultó un déficit de 824*61 pts. que cobrí el Rvent. Arcipreste Dr.

L'éxit maravellós del III Centenar de la Reliquia de Sant Sebastiá 
escampó per totes bandes raigs gloriosos de llum que arreu-arreu nim
baren d'admiració i simpatía el bon nom de Vinarós.

L'Ajuntament del bieni 1910-11 fon: Alcalde, D. Felip Ferrer Flós; 
tinent primer, D. Francés Rabasa Borras; tinent segón, D. Sebastiá Mira- 
lies Escura; tinent tercer, D. Gaspar Caballer Obiol; síndic, D. Joan 
Escrivano Suñer; interventor, D. Higini Roca Ribera; concejals, D. Fran
cés Gonel Arnau, D. Vicent Catalá Costa, D. Francés Adell García, D. Fran
cés Decap Sanz, D. Domingo Costa Mariano, D. Vicent Miralles Bover, 
D. Sebastiá Rabasa Adell, D. Josep Ráfels Cabadés, D. Josep Redó Gila- 
bert, D. Andreu Ronchera Beltrán, D. Joan Bte. Sendra Cucala. Secretari, 
D. Ramón Comes Flós.

El comengament d’eixe bieni iluminó a Vinarós ab una flamerada 
d’ilusió esperangadora; des de l’Govérn Central es prometía portar a cap 
el pantano del riu Servól per al rec deis camps... Es tenía la cosa com a 
certíssima. I no passá de ilusió.

Bono.



CAPITOL XXII. - (1912-1916)

Temporal memorable. Beneficencia societaria. Festes Constantines. Via- 
Crucis i Creu de ¡'Ermita. «Minjador» deis pobres. 2.a época de la 
revista «San Sebastián». V. Centenar de la Imatge de S. Sebastiá: 
preparatius. Ermiteta de S. Roe: historial i inaugurado. Panteó per 
a les Monjes de la Consolado. Millores en l'Assil i en S. Francés. 
Comissións per al Centenar. Estucat, daurat i iluminado eléctrica 
de l'Arciprestal. Festes del V. Centenar de la Imatge del S. Pairó.

Havien passat dos anys des de que Vinarós celebré per primera ve
gada en la seua Historia un grandiós Centenar a llahor de son Patró 
S. Sebastiá, quan tingué llóc en el Meditarrani un deis mes desastrosos 
temporals que es recorden, ab la extraordinaria particularitat de que no 
hi hagué cap víctima vinarocenca, havent-ne hagut moltes de les demés 
matricules: Penyíscola tingué el dolor de contar unes 40 victimes.

Fon el temporal el día 1 febrer de 1912. Entre les coses sensacionals 
que referí la premsa, anotem les que seguixen:

Una embarcado, a la vista duna gran gentada que ab la natural 
emoció contemplara impotent la desesperada lluita des de nostres plat- 
ges, s’estrellá contra el contramóll; de la tripulació es salvaren quatre 
vinarocencs, no tenint la mateixa sórt els altres tres mariners que eren 
penyiscoláns.

Al póc rato va aparéixer una altra barca lluitant per alcanzar el nos- 
tre pórt, moguda com una clasca d’anóu per les selvatges montanyes 
d’aigua; i quan tots tremolaven esperant vórela estrellar-se com Tan te
nor, la barca enfilant el pórt es trové en un moment salvada dins la 
dársena. Sobre cubérta estaven els mariners aginollats vitorejant a 
S. Sebastiá. Eren tots vinarocencs.

La draga de Vinarós arrebatada per la furia del temporal, aná a 
parar al pórt de Valencia sense cap avería.

Ben particular fon lo que'ls va ocurrir a uns mariners vinarocencs 
en la costa barcelonina: la tempestat els destrocé la barca i ells foren 
llan$ats an aquelles platges en l'estat deplorable que es de supondré, 
pero tots ilesos; al mateix temps plovia a cánters, i gelats per la banyada
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i per la temperatura propia del temps invernal, es refugiaren en una 
cóva d’aquella costa passant allí la nit; en fer-se de día, només van fer 
que sortir de la cóva i a l’instant quedá assolada per una roca enorme 
que va caure damunt. Per cósa d’un momcnt es van trovar salvada la vida 
per segona vólta.

Aquell gran temporal dixá memoria imborrable per lo benlliurats 
que’n ixqueren els filis de Vinarós, quan per tot el litoral llevantí s’es- 
campá el dól.

Al finalisar l’any 1912, el Circol Católic d’Obrers tingué l’acért de 
publicar un resum de la seua beneficencia societaria. Havía gastat dins 
I'any, 2.133 pessetes en socors ais sócis malalls; des de la seua fundació, 
la cantitat entregada ais obrers malalts era de 21.354 pts. Tres anys mes 
avant dita cantitat pujava a 25.605 pts. I aixina progressivament aná 
seguint.

El mont católic celebré I’any 1913 el XVI Centenar de l’Edicte de 
Llivertat a la Iglesia de Jesucrist donat per l'emperador roma Constanti 
en Milán. Vinarós s'uní dignament a la celebració mondial d'aquelles 
festes que’s digueren Constantinianes, ab un lluit programa de festes reli- 
gioses i socials, des de’l día 22 fins al 26 d’octubre.

El 22, a les sét de la tarde, fon traslladada en solemne provessó, des 
de S. Agustí a la I. Arciprestal, la antiga Imatge del Srn. Crist de la Sang. 
I a l'efécte de lucrar el Jubiléu concedit peí Papa Pió X, la provessó, 
portant ademés baix palis el Lignum Crucis, visitá les iglesies de S. Agus
tí, S. Francés i Arciprestal.

El 23, 24 i 25 es celebra gran Triduo ab Combregar General ais ma
lalts el segón día, i retorn el tercer día del Sm. Crist de la Sang a San 
Agustí.

Com a recórt de tal celebració, el Rvent. Arcipreste restaura el Vía- 
Crucis de l'Ermita deis Sants Patróns; les figures de taulells o rajoletes 
foren fabricades en Onda. Al final de les creus havía un templete ja tot 
assolaí peí temps; aquell llóc fon convertit en una magnífica terrassa 

spléndit mirador ais quatre vents— i en mig salga una gran Creu de 
fusta que domina la montanyeta per estar en el punt mes alt. (1)

Eixe Vía-Crucis de l’Ermita i la Creu monumental, foren inaugurats 
el dumenge día 26, en la gran Peregrinació que s’cfectuá com a final de 
festes, portant la Reliquia de la Vera Creu o Lignum Crucis.

Totes les festes Constantinianes van girar a l’entorn de la fundació 
del «Minjador deis Pobres» que va tindre llóc el primer día, o siga el 22, 
ab un sopar, seguint els demés díes ab diñar i sopar.

L’Ajuntament de la ciutat presidí tots els actes, i el poblé adorna 
les cases ab l’emblema de la Creu i feu llumenaries per la nit.

(1) Per cért que algú, poc temps mes avant, volent fer desapareixer dita Creu 
l’arruixá ab alguna materia inflamable i li calá fdc; des de la població es veía la 
flamerada. Pero, la Creu no sofrí mes que un lleuger socarrim superficial; i aixina 
subsistix en nostres díes.
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El «Minjador deis Pobres» es fundá per suscripció pública, quedant 
instalat en el carrer de Sta. Bárbara junt a l’Hospital, ab la fí de que 
sempre fora ben atés per les Monjes del mateix.

La caritativa institució caigué tan be en el poblé, que ben pronte es 
va fer costum entre algunes families celebrar els aconteixiraents domés- 
tics ccm primeres Comunións, Casaments, etz. donant un menjar ex- 
traordinari ais pobres.

En diferents ocasións contribuiren al sosteniment del «Minjador», 
l'Ajuntament, el Comérs, Societats i empreses particulars. I degut al 
calor popular per obra tan simpática s'han organisat «Tómboles» en al
gunes fires de S. Joan, havent-se distingit en la organisació la dama vina- 
rocenca D.a Irene Calbé, junt ab altres distingides dames i damisseles en 
número considerable. La primera «Tómbola» es celebrá l'any 1916, i la 
recaudado fon de 1.213'25 pts. liquides.

Com un altre mig de recaudació per al «Minjador» posaren caixetes 
d'almoines en l'Ajuntament, Societats, Cafés i Fondes, que subsistixen en 
nostres díes. (1)

La revista «San Sebastián» que havía dixat de publicar-se l'any 1910, 
celebrades les festes del Centenar de la Reliquia que foren motiu de la 
seua aparició, torná a sortir en 17 maig de 1914, ara ab carácter de per
manencia. En la reaparició havía prés el títol de «Revista Infantil» i era 
quinzenal. A l’any següent (1915) torná a pendre son titol primitiu de 
«San Sebastián», i al cap de póc es convertí en semanal definitivament. 
Era que s'anava a celebrar un altre Centenar vinarocenc: el de la Imatge 
de S. Sebastiá de l’Ermita perteneixent al ségle XV i auriolada per la 
tradició. (2)

L’Arciprestc anunciá dit Centenar en la festa de S. Sebastiá cele
brada a l’Ermita l’any 1915, i que fon presidida per l'alcalde sr. Daufí 
ab els concejals srs. Escribano (D. Lluis i D. Joan), Miralles, i Catalá 
(D. Vicent). Al dumenge inmediat tingué llóc, a tal efécte, una reunió 
extraordinaria; i el día 1 de febrer, en la Casa Abadía es constituí la 
Junta del V Centenar de la Imatge del S. Patró com seguix: Presidents 
d'Honor, l’Arquebisbe de Granada Dr. Meseguer i Costa, el Bisbe de Tor- 
tosa Dr. Rocamora, i el Governador de Castelló D. Angel Pérez. Presidents 
efectius, l’Arcipreste Dr. Bono i l’alcalde sr. Daufí. Tesorer, D. Félix 
García, advocat; Secretari, D. Vicent Valls, mestre; Vocals, D. Eugeni 
Carreras, mossén Josep D. Ferrer, mos. Joan Bte. Juan, D. Joan Bte. 
Sendra, D. Sebastiá Aragonés, D. Santiago Falcó i D. Agustí Guarch.

Gran fon l'entussiasme que es despertó, i tots comentaren a preparar 
dignament la celebració del V Centenar de la Imatge de S. Sebastiá, que 
havía de tindre llóc a l’any següent.

Mentrimentes, a l'estiu d'aquell any (1915), en la partida de «les 
Salines» o «Capsades» s’inaugurá una capella a Sant Roe, quina historia

(1) Vide capítol XXX, «Caritat vinarocenca».
(2) Vide tomo I, capítol IX.
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retrospectiva es com seguix, segóns Oliver: (1) Quan el terrible colera de 
l’any 1885 assolava a Vinarós, un pastor anomenat Serret qui vivía en 
una cenya de «les Salines», s’encomaná a S. Roe prometent-li fer celebrar 
tots els anys una Missa si els lliurava allí de la epidemia. Com no hi hagué 
vóra d’ell cap víctima, el pastor Serret cumplí el seu vót, i l'any 1891 
va fer celebrar la Missa a S. Roe en la iglesia de S. Francés; en acabant, 
tot el día de festa en la seua cenya tocant el juglá. La festa de S. Roe 
de 1892 la celebrá Serret en la I. Arciprestal, ab Missa cantada i sermó 
que predicá mossén Manuel Juan. El Retor beneí una petita Imatge de 
S. Roe que Serret comprá en Barcelona; i acabada la funció religiosa 
traslladaren a la Era de Serret dita Imatge, que fon colocada en una 
capelleta obérta en la paret de la casa; concurriren tres faetóns ador- 
nats ab banderes i ocupats per varíes families de la partida. Per la tarde 
es celebraren corregudes de cavalls.

La festa de S. Roe va pendre tal increment en aquells camps de vóra 
la mar, que fins els noms de «les Salines» i «Capsasades» han vingut a 
confundir-se ab el de «partida de Sant Roe».

I va náixer aixina la idea d'edificar-li una capella-ermita al Sant 
advocat contra la pésta i antic Patró menor de Vinarós. La ermiteta s’a- 
cordá construir-la davant de la Cenya de Serret, a la banda de dalt de la 
carretera a Benicarló. L’inginyer D. Felip Esteller Forés, a tal efécte, 
comprá a la familia de Bover Cabo un tros de carnp erm per 75 pts., i a 
D.a Antonia Comes Fresquet un altre tros junt al primer per 35 pts. I es 
comengá a edificar la desitjada ermiteta el día 17 d’agost de 1913.

Morí el bo de D. Felip Esteller, i sa germana D.J Rogelia, en 1 d’agost 
de 1915, entrega una liquidació de 180’55 pts. de les almoines que s'ana- 
ven arreplegant, ais comissionats per a seguir Ies obres D. Manuel Zapa- 
ter Juan i D. Joan J. Calatayud.

Finalment el día 22 d'agost de 1915 es va inaugurar la capelleta-ermi- 
ta de S. Roe, essent beneída per l’Arcipreste mossén Bono, qui acte se- 
guit, celebrá en ella la primera Missa. També fon beneida la campana 
que apadrinaren D.a Josefa Escudero de Fornet i D. Josep Núñez, Jutge 
de 1.a instancia, el qual regalá la Imatge de S. Róc per a la ermiteta. (2)

(1) Arxiu parroq. «Noticias históricas» m. s. de D. Josep Oliver Giner.
(2) Per a eterna memoria deis que contribuiren a la construcció de la modesta 

ermita consignem els nóms, segóns es van publicar:
Almoines en metálic: de 25 pts., Dr. Meseguer y Costa (Arquebisbe), Dr. Bono 

(Arcipreste), D. Felip Esteller; de 15 pts., D. Joan J. Calatayud, D. Francés CabaUer, 
D. Diego Polo, D. Manuel Zapater, D. Leopoldo Querol, D. Josep M.‘ Serres; de 10 
pts., mossén Josep Antolí, D. Jaume Sanz, D. Teodoro Blasco, D. Joaquim Taboada, 
D. Antoni Franco, D. Eduard Albiol i D.' Francisca Ferrer, D. J. Bellver (de Valen
cia), D.* Josefa Escudero; de 5 pts., D. Matíes Santos, D. Vicent Landete, D. Ro
mualdo Vizcarro, Viuda de D. Batiste Marsanet, D.* Francisca García, Viuda de D. 
F. Meseguer, D. Vicent Ferrer; de 4,10 pts., D.‘ Joana Gil (de varis); de 4 ptas., D. 
Lluis Taboada; de 3 pts., D. Joan Pía; de 2,50 ptas.. Viuda de A. Reverter. D. Joaquim 
Costa; de 2 pts., D. Batiste Serret i muller, D. Josep Caudet, D.‘ Ana Zanón, D.* 
Isabel Modejar, D.* Elvira Mulet, D. Juli Chillida, D. Domingo Forner, D. Alexandre 
Anselmi; de 1 pta., D. Vicente Ferreres, D.* Estela Juan, D. Josep Vilaplana, D. Agus-
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En aquell mateix istiu, les Monjes de la Consolado foren obsequia- 
des pels germáns D. Hilarión i D.a Estela Claramunt, ab la propietat d'un 
panteó, en el Cementen, procedent de D.a Nativitat Ayza Ramos.

A l’Assil de vellets es van fer notables millores, posant en comuni
cado la casa ab la Capella, per a major comoditat deis assilats.

Aiximateix en la iglesia de S. Francés, degut al zél de son capellá 
mossén Josep Antolí, es portaren a cap algunes reformes de importancia, 
com el non canzell i l’enrajolat de Faltar major.

El dumenge 28 de novembre es celebró una reunió magna en la 
sacristía Arciprestal per a activar els preparatius per a celebrar el Cen
tenar de la Imatge de S. Sebastiá. I s’acordá l'ampliació de la Junta 
Organizadora ab les comissións que seguixen:

De música : mossén Josep Antolí, D. Joaquím Sanjuan, D. Francés 
Puchol, D. Santiago Falcó, D. Antoni Verdera, D. Higini Roca.

De propaganda i hospedatge: D. Joaquim Vidal, D. Josep Queral, 
D. Ricart Querol, D. Joan Bte. Sendra, D. Josep Llátser, D. Daniel Delmás.

De beneficencia: D. Josep Fons, D. Vicent Catalá, D. Francés Gonel, 
D. Carlos Esparducer, D. Manuel Roso, D. Sebastiá Guarch, D. Agustí 
Bosch, D. Sebastiá Daufí, D. Francés Millón, D. Eduard Meseguer.

De festes civils: D. Sebastiá Bover, D. Batiste Herrera, D. Francés 
Vaquer, mossén Sebastiá Verdera, D. Ramón Galiá, D. Vicent Llátser, 
D. Severi Guimerá, D. Sebastiá Gauxachs, D. Cristófol Garcés, D. Ramón 
Comes, D. Lluis Giner, D. Vicent Amau, D. Josep Redó.

De festes religioses : mossén Joan Bte. Juan, D. Agustí Guarch, D. Ma
nuel Zapater, D. Silvestre Selma, mossén Josep Ferrer, D. Josep Soler, 
D. Adolfo Rico, D. Obduli Balanzá, D. Pere Martí i D. Eugeni Carreras.

L’Ajuntament comissioná per a que formaren part de la Junta del 
Centenar ais regidors D. Juliá Sanz, D. Batiste Herrera, D. Francés Gonel 
i D. Vicent Catalá.

El primer de giner de 1916, en acabant de pendre la vara el nóu al
calde D. Felip Ferrer Flós acompanyat d’una comissió de concejals, es

tí Ribera, D.' Teresa Polo, D. Mariano Selma, D.’ Victoria Peris; de 0,50 pts. D. 
Francés Tapbioles, D.“ Agustina Bover, D.* Dolors Colom; anónims, 30’10 pts. To
tal, 34470 pts.

Foren els gastos totals, 422'85 pts. Per a cobrir el déficit de 7775 pessetes, es 
rifá una imatge de S. Roe regalada per D. Ricart Ribera.

Ademés va haver altres obsequis valorats com seguix: de la familia Esteller 
Forés, el terreno i 75'50 pts. de materials; Manuel Garcés, ma d’obra 3 pts.; Josep 
Gil, Ramón Martínez, Agustí Pablo, Josep Carbó, Agustí «lo mut», 10 pts. cascu per 
dos viatges de carro; Teresa Beltrán, 2 pts. blanqueig de la capella; Bte. Gil, 2 pts. 
per conducció de material; Francés Miralles, 5 pts. en ma d’obra; Joana Gil, la cals 
del blanqueig; mossén Joan Piquer, una pila per a l’aigua beneida; Joaquina «la 
saborosa», una campaneta i dos candeleros; D. Antoni Sendra, una creu per al 
frontis, dos pilastres de ferro i travesser per al toldo davant de la porta, i el ci- 
güenyal i demés de la campana; D." Noema Roso, un joc de tres toalles; Viuda de 
D. Bte. Valanzuela, unes vinagreres i toalles; D. Josep M.* Serres, una pila d’aigua 
beneida; D. Lluis del Castillo, dos candeleros. .

Quatre anys mes avant, com ressenyarem, es va fer un petit aixample en dita 
ermiteta.
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presenté a la Casa Abadía a saludar al Reverent Arcipreste i oferir-li la 
seua cooperació al Centenar que havía de celebrar-se en aquell mateix 
mes.

Gran era l’entussiasme ab que es preparava tot el poblé, a pesar de 
la críssis económica ocasionada per la guerra europea allavóns en la seua 
plenitut; mes, providencialment, en ajuda del poblé vingué la Lotería 
Nacional dixant caure en nostra ciutat un prémi de 300.000 pessetes, que 
per estar molt repartit doná goig general.

El dumenge día 9 de giner es celebré la «entré de la murta» per una 
corantena de carros que a la matinada sortiren fins ais termes muni- 
cipals veíns, i per la tarde tornaren carregats de baladre i demés fullam 
per adornar els carrers, omplint la ciutat d'alegría ab cants i vitors a 
S. Sebastiá.

Durant la semana, tots els díes es repetí eixa típica festa, contant-se 
mes de cent els carros que ixqueren «a fer baladre».

Tots els carrers treballaven ab ilusió. I aixina arribé la festa de 
S. Sebastiá, convertit Vinarós en una població fantástica plena d’arcs i 
combinacións artístiques de fullam i flórs.

La I. Arciprestal es preparé iniciant la reforma de mes importancia 
que'n ella s’ha portat a efécte des de’ls lemps del vilarrealenc mossén 
Soriano, del ségle XVIII. Ara també era un vilarrealenc: l'Arcipreste 
mossén Bono. La reforma consistía en dorar i estucar tota la magnífica 
ñau i presbitéri del temple i Capella de la Comunió, dotant-les ademés 
d’una espléndida instalació eléctrica. La delicada obra de l’estucat i dau- 
rat la comentaren els artistes, també vilarrealencs, Ramón Cifre i filis, 
dixant acabat el presbitéri per al Centenar.

Com a introducció a les festes centenaries, es celebré la Novena de 
S. Sebastiá abans del día 20 (giner) —la costum es celebrar-la des de’l 21. 
El Novenari acabé ab un solemníssim Triduo en el que van predicar elo- 
quenment els vinarocencs mossén Isidor Bover (Operari Dioccssá), mos
sén Manuel Esteller (Beneficiat d’Almatora), i mossén Joan Bte. Muñoz 
(Retor de Roquetes).

Degut a les obres de restauració, eixes funcións es celebraren davant 
d’un altar provisional algat baix del presbitéri, tenint ais costats les Imat- 
ges de la M. de D. de la Misericordia i de S. Sebastiá venerades en el 
poblé. Lultim día del Triduo, 18 de giner, es celebré provessó eucarística 
per la plassa de la Iglesia, acompanyant els Sants Patróns; en tornar a 
entrar, ja Faltar provisional s’havía llevat, i el Santíssim Sacrament i els 
Sants Patróns ocuparen els llócs respectius de Faltar major i presbitéri 
que ab la restauració oferíen un colp de vista majestuós.

A les tres del matí del día 19, els campaners feren senyal per al vól: 
i a les quatre, mentres les campanes voltejaven, tot el poblé es despertava 
per a seguir els trevalls d’omamentació deis carrers comentáis la nit 
anterior.

Per la nit, solemnes Maitines i Laudes; i en acabant es canté un Te- 
Deum i s’estrená la moderna i espléndida iluminació eléctrica de l’Arci-
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prestal. La ciutat aparegué ja completament ornamentada i enllumenada.
A les vuit, vól de campanes, música i traca per tota la vólta de la 

provessó fins dalt del campanar.
Día 20: La tradicional pujada de tots els anys a l'Ermita, acompa- 

nyant la Reliquia de S. Sebastiá, es verificá ab solemnitat extraordinaria, 
ab les banderes de totes les Associacións religioses, cantant-se l'himne 
del Centenar compóst per l’eminent pianiste vinarocenc D. Leopold 
Querol.

En la plassa de l’Ermita es celebré Misa de campanya, tocant la 
banda de música. Acabada la Missa, des de'l baleó de l'Ajuntament pro
nuncié un emocionan! panegíric mossén Cot.

A mig día, pa i calderes d’arrós per ais pobres.
En el tren de la tarde van arribar les Autoritats provincials, pujant 

seguidament a l’Ermita acompanyats per l’alcalde sr. Ferrer. Eren, el 
Governador Civil sr. Izquierdo, Governador Militar General Pacheco, i 
Diputats D. Cristófol Aicart i D. Joan Aragonés, que foren saludats ab 
música i grans aplaudiments.

L’alcalde en nom del poblé descobrí la lápida conmemorativa del 
Centenar, adossada a la fatxada de l'Ermita. Dita lápida es obra de Par
tiste vinarocenc D. Francés Vaquer.

A les qualre de la tarde, baixá a la ciutat la tradicional Imatge de 
S. Sebastiá portada en peanya, acompanyant també la Reliquia i la Pa- 
trona; es descansé en S. Gregóri, i seguint peí Caminás, atravessant la 
vía férrea, entré la provessó peí carrer de Cálig o Ráfels García, aon 
bullía la gentada fent una recepció delirant d'entussiasme que la ploma 
no es capás de descriure. Els vítors a S. Sebastiá no van parar un mo- 
ment en tota la vólta de la provessó; en passar per davant del carrer de 
S. Joan, la Imatge cinq vólles centenaria del Sant Patró de la ciutat fon 
girada de cara a la casa aon senyala la tradició que la fabricaren els tres 
misteriosos peregríns: la ovació clamorosa del poblé esclafí imponent. 
I en entrar en la Iglesia Arciprestal fon com un desbordament torrencial 
inenarrable.

Van presidir tan grandiós acte les Autoritats provincials abans no- 
menades, ab l’Ajuntament, Comandant i Oficialitat de la Zona Militar, 
Jutge de Instrucció, Capitáns de la Guardia Civil i de Carabiners, Ajudant 
de Marina, Quefes d’Aduana, Correus i Telégrafs.

Día 21: Missa de campanya en la platja de S. Télm, davant de la 
Illeta aon estava l’hospital d’apestats ais que, segóns tradició, s'aparegué 
S. Sebastiá en 1650. Fon transportada allí la tradicional Imatge del Sant 
Patró en provessó solemne que sortint de l'Arciprestal, aná per la plassa 
del Salvador, carrers de S. Francés, S. Josep, Santíssim, Costa i Borrás, 
Fortí i S. Télm.

Van presidir totes les Autoritats com el día anterior.
Acabada la Missa en llóc tan poétic, seguí la provessó per la platja 

i carrers de S. Sebastiá, Alcanar, i S. Cristófol, retornant a la I. Arci
prestal a mig día. Durant tot el traiecte els vítors al Sant Patró foren

32
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clamorosos i es cantá l'himne del Centenar acompanyant la banda de 
música.

En els trens de la tarde, s'entornaren les Autoritats provincials, 
anant-se’n extraordinariament ben impresionats de Vinarós. El Governa- 
dor digué: «Vinarós es hermós per la seua situado, i gran per la seua fé: 
no he vist cósa igual». I el General Pacheco: «Mai en la meua vida he 
sentit emoció com la de la entrada de S. Scbastiá. Ab un poblé com Vina
rós que té una fé tan gran, es pot anar a totes bandes». Dites Autoritats 
es saludaren ab els Prelats de Tortosa i de Segorb que arribaren en el 
tren de Valencia, i Canonges Rius, Valls i Beltrán en el de Tortosa. La ciu- 
tat despedí a uns i rebé ais altres ab música i vól de campanes.

El Bisbe de Segorb s'allotjá al Molí Carsi, i el de la Diócessi i Ca- 
nónges en la Casa Arciprestal.

A les tres s'organisá una gran cabalgata alegórica ab pcrsonatges 
mig-evals en cavalleríes i a péu; i tres carróses notables; una de la Ma
rina, representant les maniobres en una barca, altra del Comérs presen
tada per D. Batiste Herrera, i una tercera ab un gran quadro panorámic 
de l’Ermita degut al celebrat artiste Puig Roda. Hi hagué també bata
lla de serpentines i confetti.

A les sis i mija comencé el gran Triduo del Centenar en la I. Arci
prestal. Presidía l’alcalde D. Felip Ferrer en representado del Rei, ocu- 
pant un trono a la banda de la epístola en el presbiteri. En front, a l’altra 
banda, presidien els Prelats baix grandiós doser ab escalinata alfom
brada.

La orquesta i chór, reforgats ab els millors elements de la diócessi 
i dirigits peí Canónge Dr. Faulí, interpretaren sclectes trisagis. Els ser- 
móns anaren a cárrec de l'eloqüent Canónge Magistral de Segorb Dr. Qui- 
xal, fill de Cálig. La concurrencia fon enorme els tres díes.

La nit del 21 es disparé un castcll de fócs artificiáis a la vóra del mar.
Durant el Triduo es repartiren a uns quatre cents pobres per día, 

racións de pa i arrós en especie, a fi de que participaren les respectivos 
families. Els vellets de l’Assil també foren obsequiáis espléndidament per 
la Comissió de Beneficencia del Centenar.

Día 22: El Bisbe de Segorb celebré Missa de Pontifical, eixecutant la 
capella la partitura del Mestre Giner. Predicá el Canónge Quixal.

Per la tarde tingué llóc el bateig d’un xiquet pobre naixcut en les fes- 
tes centenaries. Administré les aigües baptismals el Bisbe de Tortosa, des 
de Faltar major, i foren padríns l’alcalde i la senyora del Jutge de 1.a ins
tancia, posant-li al neófit el noms de Sebastiá de la Misericordia. Aca
bada la ceremonia fon tomat el xiquet a casa deis seus pares, ab música, 
vól de campanes i acompanyament de carruatges tirant-se confits a 
manta. (1).

(1) Com es va tindre la curiositat de fer la llista de la Comisió femenina que 
es cuidé de fer-li al «Centenariet» l’aixobar de recent naixcut, podem dixar aquí 
estampats els noms. Vam regalar-li: La canasteta, les Esclaves de la M. de D. deis 
Dolors. Un gorret cada una, Elissa Pidal, Amparo Sendra, Ester Bordes, Julia Chi-
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A les nóu i mija de la nit, la Comisió de Beneficencia del Centenar 
distribuí ais alumnes pobres de les escoles llibretes d’estalvi de l’Institut 
Nacional de Previssió; este acte es celebré en el Teatre Ateneu, ab gran 
concurrencia, amenisant la orquesta i cantors.

Día 23: A Ies sét i mija celebra Missa de Comunió general el Bisbe de 
Segorb. Digué la Major el Bisbe de Tortosa de Pontifical, interpretant 
la capella la gran partitura d'Eslava i predicant el Dr. Quixal.

A les tres de la tarde Provessó general, acudint les Imatges en pea- 
nva de totes les iglesies i carrers fent la cort d’honor ais Sants Patróns. 
Els gegants es quedaren de guardia a la porta de la I. Arciprestal per 
no poder passar pels carrers a causa de la ornamentació.

Portava la Reliquia l'Arcipreste acompanyat de dos sacerdots ab mu- 
cela roja. Seguía el Bisbe de Segorb revestit de Pontifical, ab els seus 
ministres; el Bisbe de la Diócessi i els Canónges ab habit coral. Tancava 
la provessó l’Ajuntament i banda de música.

L’entussiasme popular esclafí sense mida en tota la vólta, sobretot 
quan fon beneit el mar, davant del carrer de S. Joan, i en la entrada a la 
Iglesia entre vól de campanes, música, salves i traques.

La concurrencia de forasters en este día fon extraordinaria.
Día 24 : Com a bell final de les festes centenaries de la Imatge de 

S. Sebastiá, es celebraren eixe día dos actes ben emocionants. Al matí un 
solemne funeral per les animes de tots els vinarocencs difunts. Per la 
tarde, una originalíssima provessó que consistí en visitar S. Sebastiá 
la majoría deis carrers conforme ais desitjos deis veíns; el recorregut 
fon: plassa Parroquial, carrers de S. Vicent, Socos, S. Isidro, Major, 
Sant Jaume, S. Tomás, Roser, Puríssima, Socos, S. Joan, Sants Metges, 
S. Tomás, Sta. Rita, Angel S. Valent, Sta. Ana, Sant Pasqual, S. Cristófol, 
Carme, Carrero, Sta. Mónica, Sant Miquél, Assil, Bombi, Nou, Pont, Ni- 
nyo, Convent, Alcanar, Animes, S. Pcre, Platja, S. Télm, Fortí, Sta. Mag
dalena, Sant Antoni, Travessía, S. Tomás, S. Valent, S. Cristófol, Sant

llida, Joaneta Giner, Consolet Ayora, Paula Giménez, Roseta Meseguer i Amalia 
Sanz (qui ademés regalé tres pitets). Camisetes: Liduvina Saiz de Aia, Soletat 
Guerrero, Concha Santapau, Providencia Fernandez, Anita Giménez. Chambres i 
camises: Emilia Santapau, Sofía Ramos, Agustina Bover. Chambra: Concha i 
Isabel Boix, Rosalía Arseguet, Agustina Serralta, Matilde Gisbert, Rosalía Chaler. 
Bolcades: Providencia Giner, Paquita Giner, Paquita Morales, Rogelia Bemat. Bol- 
quers de fil: Soletat Fons, Pilar Piquer, Lola Ribera. Bolquers de moletó i lona: 
Pilar Zapater. Pitets: Pilar Bono, Herminia Mercader, Consolet Obiol, Consolet 
Giner, Roseta Giner Serra, María Aragonés. Abriguet: Teresa Segura. Jocs de vestir: 
Agustina Roure, Consolet García, Misericordia Piñana. Bolquers de llana i cham
bres: Manuela Gausach, Consolet Bover, Nonila Juan. Bata blanca: Teresa Fomer. 
Bata llarga: Francisca Marza. Bolquer de fil camisa, sis bragues i dos parells de 
calcetinets: Paquita Araque Sabatetes per a cal^ar-lo: Victoria Fomer. Bolquer 
de llana: Teresa Antolí. Juponets: Sebastiana Serret, Herminia Aragonés. Teresa 
Segura, Lola Delmás, Filomena Chillida. Teresa Llátser. Faixa: Paquita Liborí. Es- 
tisores: Margarita Amigo. Borla: Teresa Domenech. Bufandeta de punt: Amparo 
Delmás. Lligues, dos parells: Rosa Fomer. Coll: Anita, María i Joana Zanon. 
Bolquers de lona: Soletat Costa. Coixinereta i dos parells de sabatetes: Celia, En
riqueta i Vicenta Bort. Un medalló: Vicenta Sacanelles. Corbatetes: Felicia Saca- 
nelles. Un bolquer: Purificació Marzá. Faixetes i drapets: Sabina Tosca.
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Ramón, Ráfels García, Sta. Bárbara, Hospital, S. Francés, Salvador i 
Parroquial.

Durá eixa original provessó des de les tres de la tarde fins les vuit 
de la nit.

Aquell matí, a les déu, el Bisbe de Segorb administré el Sacrament 
de la Confirmado. I per la tarde, els dos Prelats i Canónges sen tornaren 
a les seues residencies, fent-los Vinarós una carinyosa despedida; les 
Autoritats els acompanyaren fins l’estació.

Día 25: Retorn de la gloriosa Imatge de S. Sebastiá a l'Ermita peí 
tradicional camí del Pont, aon fon la despedida a la ciutat en mig de 
gran emoció. Moltíssima concurrencia seguí fins al cim. Allí celebré la 
última Missa del Centenar el Reverent Arcipreste, qui posé fí a les festes 
ab una vibrant alocució que arrancá els últims vitors, clamorosos com 
si foren els primers, al Mártir S. Sebastiá.

El tesorer de la Junta del Centenar D. Félix García presenté els cón- 
ters de les festes, quins gastos foren de 8.377 pts. que es cobriren per mig 
de limosnes de tot el poblé, i per un reintegro de 1.000 pts. de la Lotería 
Nacional.

Ab motiu del Centenar, les Camareros de la M. de D. de la Miseri
cordia van restaurar els ornaments sagrats de l’Ermita i aumentar els 
objéctes del cuite, deis que havía gran necessitat, ab la cooperació de 
moltes persones devotes. (1)

Aiximateix D. Hilarión Claramunt, i sa germana D.a Estela, des de 
l’any anterior, havíen convingut en costejar perpetuamenl la llum d’una 
llántia a la Mare de Deu de la Misericordia. I en este any (1916) D.3 Estela 
regalé a la Patrona un vestit bordat de sa ma, i D. Hilarión un quadro de 
son pinzell per a cobrir el camaril.

(1) Es feu pública la llista de regáis a l'Ermita com seguix: D.1 Francisca 
García, vda. de Aragoncillo, dos jocs de purificadors, un joc d'albes, dos jocs sina
gües i un amito, D.* Carme Teixidó, dos rams. D.‘ Dolores Ferrer, dos rams de talco 
i sacres, D.* Teresa Juan, dos rams de flors. D.1 Teresa Font, dos rams de talco. 
D.‘ Tonina Sacanelles, dos pedestals maceters. D.' Francisca Ferrer Flos, una alba 
de tul. D* Palmira Uguet, vda. de Gimeno, i varíes, una alba. D.' Amparo Cucala 
de Sendra, dos jocs de purificadors. D.’ Catalina Monserrat, un mantell de nipis 
per a la Comunió. D.* Consol Roso, un joc de puntilles per a dos mantells. D.' 
Dolors O’Callaghan, un joc de vinagreres. D.‘ Julia Calbé, una alfombra. D.J Roser 
Vizcarro, un mantell per a’l altar del Roser i altre per al de S. Joscp. D.* Josefa 
Meseguer, un sobremantell per a S. Sebastiá. D.‘ Josefa Adell, un amito, D.‘ Antonia 
Chaler, una llántia per a S. Antoni. D.* Antonia Comes, un sobre-mantell per a la 
Verge. D.* Josefa Suarez, vda. de Vizcarro, un mantell de puntilla de bolillos. D.‘ 
Consol Julve, una guirnalda per al Camaril. D.* Agustina Redó, un joc d’amitos ab 
cintes de moré, borles d'or i puntilles de bolillos. D.* Vicenta Mortes, dos jocs de 
mantells per ais Sants Patróns. D.* Raimunda de Chambo, vda. de Mulet, D.* Jesu
sa Mulet de Boix i D.“ Francisca García, un joc de cinguls. D.* Isabel Mondejar de 
Ayguals, D.‘ Agustina Redó i D.* Ana Zanón, vda. de Sorolla, un joc de cinguls. Mon
jes de la Consolado, un humeral artísticament pintat. D.’ Estela Claramunt, una 
guirnalda xicoteta per a la peluca de la Verge. Alumnes del Convent de la Dna. 
Providencia, un amito de cintes pintades, dos palies pintados, sis lavabos, sis pu
rificadors i dos corporals. América i Teresa Boix, una guirnalda. Enriqueta Alegret, 
un sobre-copó. Germanes Sacanelles, dos gérros per a flors. I algunes altres coses 
de innominats.



CAPITOL XXIII. - (1916-18)

A la memoria del Bishe Lassala. Restaurado de capelles de VArciprestal. 
Monument a Costa i Borrás; acta municipal d’adhessió; suscripció 
Nacional i Popular. Visita Pastoral. Cinquantenar sacerdotal de Me- 
seguer i Costa. Inaugurado del monument. Restauració de la Capella 
de la Comunió de l’Arciprestal. Id. de l'altar del Nazareno en 
S. Agustí.

Gratíssima com es la memoria que Vinarós conserva de son ilustre 
fill el Bisbe Lassala, disposá el Rvent. Arcipreste celebrar el segón cen
tenar del naiximent de'I eminent savi, que es cumplía el día 7 d’agost de 
1916.

A l’efecte es celebra en la I. Arciprestal, a la eterna memoria del que 
fon Bisbe de Solsona i catedrátic universitari de Valencia, un solemne 
Pontifical de Réquiem, oficiant l’Arquebisbe de Granada Dr. Meseguer 
i Costa assistit per son nevot el Canónge Dr. Lluis López-Dóriga, familiar 
Dr. Jaumc González i Clero Parroquial. Actuá de Mestre de Ceremónies el 
Canónge de Tortosa Dr. Josep M.a Beltrán. Assistiren totes les Autoritats, 
i el chór interpreta la partitura de Perosi.

Havía al presbiteri, vestit de dól, el trono prelacial, i al centre de la 
ñau un sever túmul ab atxóns encesos, insignies episcopals, i tot enjar- 
dinat de flors naturals.

L’Arcipreste, ab motiu de la conmemoració, proposá des de la revista 
«San Sebastián» que se li dedicara al Bisbe Lassala un carrer en son 
poblé. La proposició s’ha renovat moltes vegades... i está esperant que 
tal acte de justicia per a un tan gran vinarocenc es realise algún día.

Seguint les obres de restauració i decorat de l’Arciprestal, s'encarre- 
gá deis gastos que per a tal objécte ocorregueren en la Capella de la Pila 
Baptismal l’Arquebisbe de Granada; de la Capella del Roser, sa germana 
D.a Hilaria; i de la Capella de la Puríssima, D.“ Palmira Huguet Febrer, 
descendent deis Febrer de la Torre.

Per a contribuir ais gastos generales de la Capella de la Comunió 
s’encarregaren de recollir almoines mensualment algunes devotes ab el 
titol de Celadores, i altres persones feren donatius extraordinaris. (1)

(1) Entre eixos donatius trovem publicats: de 500 pts. D. Sebastiá Revertér 
i sa esposa D.‘ Teresa Roca; de 450 pts. D. Ramón Saiz de Carlos, Diputat a Corts;
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Des de la revista «San Sebastián» del 15 d’abril de 1917, l’Arcipreste 
llangá la idea d'erigir un monument al gran Costa i Borrás, prenent per 
ocasió el Cinquantenar Sacerdotal de l’Arquebisbe de Granada Meseguer 
i Costa, nevot d’aquell i també gran vinarocenc de sang encara que naix- 
cut en Vallibona.

Aquell mateix dumenge es celebré en la sacristía Arciprestal una 
reunió magna en la que s’acordá portar a la práctica aquella felis idea.

En la sessió municipal del 22 d’abril, presidida per D. Facundo Fora, 
s’acordá contribuir a la erecció del monument, nomenant al Síndic 
D. Adolfo Cabadés per a que representara a l’Ajuntament en la Junta 
Erectora. Meréix aquella acta que la transcriguem fidelment girada: 
«22 d’abril de 1917. = La Presidencia (sr. Fora) doné cónter de que ahir 
se li pressentá una nombrosa comissió presidida peí Rvent Retor D. Pas- 
qual Bono, a enterar-lo deis trevalls que realisa dita comissió per a erigir 
a la entrada del pórt una estátua a I’eximi i preciar vinarocenc Arque- 
bisbe Costa i Borrás, solicitan! de l’Ajuntarnent la cooperado i que no- 
mene un reprcsentanl; trové molt plaussible la idea i va prometre 
portar el prec ais seus companys, com ara ho fea gustosamente El 
sr. Sanz diu que está identificat ab el pensament de la comissió per tra- 
tar-se duna figura del relleu i condicións del festejat, pos fon gloria del 
poblé aon va náixer i honra de la patria i de l’episcopat espanyoleEl 
sr. Daufí fa seua l’anterior manifestació, afegint que tot li pareix póc 
per a enaltir al mes preciar deis vinarocencs; tots mos enorgullim desser 
compatricis del gran Costa i Borrás. = El sr. Ferrer fa propies les ante- 
riors manifestacións i afegix que per a honrar la memoria del mes genial 
deis vinarocencs, no res tan apropiat com la idea que porta la comissió 
d’eregir-li una estátua a la entrada del pórt, pos a tots mos consta que 
éste es obra de Costa i Borrás i que els demés van coadjuvar a tan magna 
empresa. = Estant tots conformes en patrocinar tal ideal per entendre 
interpretar el sentir general de la poblado, s’acordá designar al sr. Sín
dic per a que represente a l'Ajuntament en la esmcntada comissió o 
Junta».

La junta Erectora quedá formada baix la presidencia de l’Arcipreste 
pels senyors: D. Josep M. Uguel, D. Adolfo Cabadés, D. Josep Esteller, 
D. Josep Caballer, D. Agustí Bosch, D. Sebastiá Bover, D. Agustí Guarch, 
D. Antoni Fons, D. Joan Ribera, D. Sebastiá Bas, D. Antoni Escrivano, 
D. Daniel Delmás, D. Sebastiá Roca, D. Severí Guimerá, D. Félix García, 
D. Domingo Costa, D. Franc. Chaler, D. Federic Costa i D. Paco Argemí.

Posada en marxa la idea, s’obrí una suscripció nacional, encapsalant- 
la l'Arquebisbe de Granada i familia ab 5.000 pessetes.

de 100 pts. D.* Francisca Ferrer Flós; de 25 pts. D. Sebastiá Guarch Molinos, D. 
Vicent Catalá; D.* Vicenta Morte, 5 pts.; i D.' Rosa Borrás Calbe, 5 pts. ,

Les Celedores foren: Sabina Tosca, Teresa Sendra, Isabel Comes, Misericor
dia Safon, Teresa Miralles, Assunció Juan, Rosa Ferrer, Rosa Llonart, Dolors Boix, 
Agustina Serralta i Ester Bordes.

D. Ricart Alcoverro regalá per al comulgatori dos candelcros de plata-

I
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L’Ajuntament en sessió del 10 d'agost acordé suscriure’s «per al mo- 
nument i per a urbanisar el llóc aon s'ha de colocar» ab 3.000 pts. L’acórt 
fon per unanimitat, havent concurrit a la sessió l’alcalde D. Sebastiá 
Daufí i els concejals srs. Fora, Puchal, Ferrer, Herrera, Adell, Cabadés, 
Escribano i Sorolla.

D. Ramón Saiz de Carlos, Diputat a Corts, 1.000 pts.
Viscomte de Eza, Ministre de Foment, 500 pts.
Oratori de S. Felip Neri de Barcelona, 500 pts.
Bisbat de Lleida (suscripció diocessana), 754 pts.
Arquebisbe de Tarragona Dr. Antolí López Peláez, 500 pts.
Bisbe de Tortosa Dr. Pere Rocamora, 500 pts.
Cabilde Melropolitá de Granada, 285 pts.
Arcipreste de Vinarós Dr. Josep P. Bono, 250 pts.
D. Angel Febrer de la Torre i Mon, 250 pts.
Bisbe de Barcelona Dr. E. Rcig, 200 pts.; Carsi i Companyía, 200 pts.; 

Dr. Ramón Pérez Rodríguez, Canónge Vicari General de Granada, 150 pes- 
setes; Abad i Cabilde del Sacro Monte de Granada, 125 pts.; Real Univer- 
sitat de Párrocos de Granada, 125 pts.; Arquebisbe de Valencia, 155 pts.; 
Bisbe d’Urgell, Princep d'Andorra, 125 pts.; Bisbe de Girona, 125 pts.; 
Bisbe de Guadix, 100 pts.; Bisbe de Segovia, 100 pts.; Cardenal Arque
bisbe de Sevilla, 50 pts.; Bisbe de León, 25 pts.

Suscriptores per 100 pts.: Beneficiats de la Catedral de Granada; 
Abad i Comunitat del Real Monastir de Monserrat; Canónge Dr. Fran
cés Borras; Dr. Jaume González; Dr. Paulino Cobo, de Granada; D. An- 
toni Escrivano, D. Josep M. Uguet, D. Sebastiá Roca, D. Joan Ribera, 
D. Félix García, D. Josep Esteller, D. Daniel Delmás, D.a Palmira Uguet 
Ferrer, D. Angel Giner, Societat Salvament de Náufrecs, Filis de Aleix 
Quero!, D. Josep M.a Scrres, D. Francés Adell Querol, D. Mauro Serret i 
Mírete, D. Josep Redó, D. Agustí Carbonell, D. Lluis O’Connor.

Suscriptors, per 90 pts. D. Joaquim Sanjuán; per 75 pts., Circol 
Católic, Dr. Federic Ferreres (Canónge de Valencia); per 60 pts. D. Josep 
Caballcr, D.a Dolors Escrivano, D. Josep Chavarría; per 50 pts. mossén 
Joan Bte. Juan, mos. Enriq Darder, mos. Josep D. Ferrer Borrás, mos. 
Joan Muñoz, mos. Joan Piquer, mos. Joan Bte. Juan Banasco, D. Eladi 
Ballester, D. Sebastiá Reverter, D. Pau Béjar, mos. Joan Aragonés, mos. 
Pere Lluch, mos. Manuel Roca, mos. Vicent Adell, mos. Llorens Cot, 
D. Antoni Sendra, D. Juli Chillida, D. Higini Roca, D. Antoni Ratto, 
D. Adolfo Cabadés, mos. Manuel Esteller, mos. Tomás Caballer, mos. 
Josep Mucdra, D. Sebastiá Daufí, D. Eduard Meseguer, D. Lluis del Cas
tillo, D. Ramón de Salvador, D. Obduli Balanzá, D. Joan Roca Pedra, 
D. Andreu Ronchera, D. Josep M. Chillida, D. Batiste Herrera,, D. Emili 
Freissinier, Societat de Mariners «El Progreso», Ajuntament dAmposta, 
Vda. i filis de D. Josep Bonet, D. Lino Pía.

Per cantitats menors contribuiren una llarguíssima llista de suscrip
tors aixís de la ciutat com de diferentes bandes d’Espanya.

Apart d'eixos donatius, s’obrí una suscripció popular de «dos perre-
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tes» a la semana que constituí un verdader plebiscit del poblé pro mo- 
nument a l’inmortal patrici Costa i Borrás.

En la primera quinzena del setembre de 1917, el Bisbe de Tortosa 
Dr. Rocamora visité pastoralment nostra ciutat, enterant-se ab gran 
satisfacció de les gestións encaminades a l'éxit del monument. L'Ajun- 
tament en la sessió del día 7 nomená per a complimentar al Prelat, ais 
concejals srs. Puchal, Adell i Herrera.

El Cinquantenar Sacerdotal de l’Arquebisbe de Granada el celebra
ren aquella Metropolitana i la Ciutat nostra, el 13 giner de 1918. Aquí 
consistí en una Missa celebrada peí Reverent Arcipreste, al final de le 
qual es canté un solemne Te-Deum. Assistiren a l’acte les Autoritats ab 
l’Ajuntament i gran concurrencia de totes les classes socials.

En nom de Vinarós se li envié al Dr. Meseguer i Costa una artística 
casulla litúrgica bordada en or i sedes, a carree de les Congregacións 
d'Esclaves, Teressianes i Filomenes. (1)

L'Arquebisbe, agrait a la finesa vinarocenca, va remetre una almoina 
ab la que foren obsequiáis els pobres ab diñar i sopar extraordinaris en 
el «Minjador».

A fi de que'l monument a Costa i Borrás fora una verdadera obra 
d’art digna de Vinarós i de son fill mes excéls, s'obrí concurs públic de 
bocetos. I la Comisió Erectora escollí el presentat per un deis artistes 
millors d’Espanya D. Josep Ortells fill de Vilarreal pensionat en Roma i 
que acabava de conseguir la Primera Medalla en el Concurs Nacional 
d’Esculptura.

L’óbra d’Ortells fon digna de la seua fama. El crític J. Blanco Coris 
escrigué en un periódic madrileny: «El Monument té vuit metres d’altu- 
ra; en el pedestal figuren en dos medallóns els retrats de Febrer i de 
Ráfels, i quatre escuts decoratius de gran originalitat. Damunt d’esta 
base s’alga la hermosa figura del Prelat, que no es una estatua conven
cional del pompos art moderniste... de naturalesa completament desen
focada, no; Ortells ha sigut esclau de la tradició i del natural en tots els 
detalls, ha imprés tota la vida, tota la sensació de Filustre Bisbe de Vi
narós, no solament en detall, sinó en el conjunt i en les proporcións, 
donant al cap del venerable Arquebisbc de Tarragona tota la magestat, 
tota la espiritualitat. Ortells ha realisat, dins de les dificultáis inherents 
a la especialitat d’estes obres de l’art esculptóric, tot lo que es humana- 
ment possible fer».

Les obres del pedestal foren dirigides i eixecutades per Partiste ma
drileny D. Paulino Caballero, qui interpreté ab justesa i elegancia la 
concepció artística d’Ortells. (2)

(1) Fon confeccionada la casulla, baix la direcció de les Monjes de la Consola- 
ció, per Liduvina Saiz de Aja, Paquita Araque, María Esteller, Marina Uguet, Pilar 
Daufí, Amparo i Genoveva Sendra, Rosa Meseguer, María Guarch, María Talavera, 
Lola Balanzá, Pilar Piquer, Joaneta Giner, Carme Sanjuán, Lola Ribera i Concepció 
Llasat.

(2) D. Paulino Caballero fixá ab tal motiu la seua residencia en nostra ciutat 
i d'aquí no s’ha mogut. El seu depurat art lapidan s’ha obert pas i conta ab moltes
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La inauguració del Monument es senyalá per al día 3 novembre de 
1918. La vespra, dissabte, es celebré solemne Pontifical de Réquiem a la 
memoria del gran Arquebisbe Costa i Borrás, oficiant son nevot l'Arque- 
bisbe Mcseguer i Costa. Ais bañes de les Autoritats estaven l'alcalde 
D. Josep M.a Serres i concejals srs. Segura, Puchal, Roca, Herrera i se
cretan sr. Comes; Jutges de Instrucció i Municipal; Capitá de la Guardia 
Civil, Capitá i Tinents de Carabiners; Comandant, Capitá i Tinent de la 
Zona, Ajudant de Marina i President de la Creu Roja. En el presbitéri 
ocupava 116c preferent la Junta Erectora presidida per l’Arcipreste.

Aquella tarde vingué a la ciutat el Bisbe de Tortosa ab el Doctoral 
sr. Martínez, essent rebuts en la estació per les Autoritats i nodrides 
representacións. També vingueren el Diputat peí Distrit D. Josep Castelló 
i Tárrega, l’autor de la estátua sr. Ortells, els representants de l'Ajunta- 
ment de Vilarreal srs. Broc i Viñes, l’orfeó vilarrealenc «Els XIII» i 
molts forasters i vinarocencs de fóra.

El dumenge día 3, Vinarós es vestí de gran gala, apareixent els bal- 
cóns ab covertors. A les 10 del matí, la banda de música de la ciutat 
ixqué a rebre a la de Alcanar, donant les dos la vólta per la població. 
La de Alcanar estrenava la Senyera. El vól de campanes s'ajuntá a 
l’alegría de les músiques.

Tot seguit, les Autoritats, Clero i Junta Erectora ab les músiques, es 
traslladaren al domicili de D.a Hilaria germana de I’Arquebisbe de Gra
nada, i des d’allí companyaren an este i al Bisbe de la Diócessi a la I. Ar- 
ciprestal. A un costal del presbitéri ocupé un trono el Bisbe diocessá, 
acompanyat peí Doctoral de Tortosa i el Secretan de Cambra de Granada 
Dr. Lluis López-Dóriga Meseguer.

Entre Ies Autoritats i representació militar figuraven comissións mu- 
nicipals de Benicarló, Alcanar i Vilarreal.

L’Arquebisbe Dr. Meseguer i Costa celebrá la Missa d’acció de gracies 
assistit per l’Arcipreste Dr. Bono, i familiar Dr. Jaume González. «Els 
XIII» de Vilarreal interpretaren clássics motets d'EsIava, Palestrina, 
Victoria i allres. En acabant, passá I'Arquebisbe al trono i oficié el Bisbe 
de Tortosa descobrint a Sa Divina Magestat i entonant el Te-Deum. L'or- 
feó vilarrealenc canta la partitura de Ubeda, del Patriarca de Valencia; 
es resservá ab el «Tantum ergo» de Palestrina.

Des de l’Arciprestal, finat l’acte religiós, s'organisá una manifestació 
cívica, anant al cap la música d’Alcanar; Presidencia d’honor, formada 
per I'Arquebisbe Meseguer i Costa, i Bisbe Rocamora, ab els Canónges 
López-Dóriga i Martínez; Presidencia oficial, constituida per l’alcalde ab 
la representació del Governador Civil, Tinent Coronel D. Ricart Lillo ab 
la del Governador Militar, Jutge de Instrucció D. Josep Soler ab la deis 
President i Fiscal de 1'Audiencia de Castelló, Administrador d'Aduanes

obres escampados pels pobles veins i del Maestrat. Nostre Cementen, baix 1 art 
de Caballero en numeroses lápides i panteóns, ha adquirit un aire d'elegancia i mo- 
demitat que s'agermana i encara aumenta la espiritualitat característica del lloc.
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D. Ramón de Abaría ab la del Delegat d’Hisenda de la provincia, Arci
preste com a President de la Junta Erectora, Ajudant d’Obres Públiques 
D. Joan Ribera representan! a l'Inginyer Qucfe, i el Jutge municipal 
D. Teodor Blasco.

Seguíen els Diputats del Distrit D. J. Castelló i Tárrega i D. Domingo 
Esteller; concejals, representants municipals deis póbles abans dils, 
Junta Erectora, Militars, Clero, Creu Roja, funcionaris, representacións 
socials de la ciutat, i gran concurrencia del poblé, tancant la manifestado 
la música vinarocenca.

Peí carrer Major i Alameda es dirigiren a l’emplagament de la Es- 
tátua a Costa i Borrás, davant de la platja. Mentres les músiques tocaven, 
els Prelats estiraren un cordó de seda i es descorregué la Bandera de 
Vinarós que cobría la Estatua, quedant ésta a la vista en mig duna emo- 
cionant ovació.

El Bisbe Dr. Rocamora en un sentidissim discurs doná la enhora- 
bona a Vinarós per saver honorar a son lili gloria de l'Episcopat espanyól. 
El nevot de Costa i Borrás l’Arquebisbe de Granada, tot emocionat, doná 
les gracies. Y el poblé esclafí en vitors i aplaudirnents entussiástics.

El Dr. Meseguer i Costa convidá a la seua taula a les Autoritats i 
representacións de la ciutat i deis municipis. Al final del banquet, l'orfeó 
«Els XIII» doná un concért que fon molt celcbrat. Al mateix temps, les 
bandes de música a’Alcanar i de Vinarós donaren també un concert po
pular davant del Monument.

Detalls del Monument: La estátua de bronze, en actitud de beneir, 
descangá damunt d’un magnífic pedestal, ab escalinata ais quatre angles. 
El front del pedestal té una lápida de mármol ab la inscripció: «Al 
Excm. e limo. Sr. Doctor D. José Domingo Costa y Burras, Arzobispo de 
Tarragona, su patria agradecida». Al péu, l'escut de Vinarós en bronze. 
A ma dreta, el bust de D. Manuel Febrer de la Torre, en relleu de bronze, 
i al péu son escut d'armes. A ma esquerra aiximateix en bronze, el bust 
en relleu de D. Josep Ráfels García, i a son péu l’escut de la provincia 
de Castelló.

A la banda posterior la inscripció en mármol: «Este célebre hijo de 
Vinaroz, fue distinguido por el Papa Pió IX y por S. M. la Reina doña 
Isabel II de quien alcanzó la concesión de este Puerto, cooperando sus 
ilustres compatricios don Manuel Febrer de la Torre y don José Rajéis 
García». Al péu, l'escut arquebisbal de Costa i Borrás, en bronze.

El contrate ab l'escultor sr. Ortells fon de 18.000 pts.
La Junta Erectora doná participació ais pobres obsequiantlos ab 

menjars extraordinaris al «Minjador» i a l’Assil de vellets.
Un altre aconteiximent de importancia va vore també l’any 1918: 

la inauguració de la Capella de la Comunió Arciprestal restaurada i dau- 
rada, cosa que com queda dit s’havía iniciat des de l’any 1916, i s'afectuá 
l’any 18. El día 23 de maig —dijóus— fon traslladat el Santíssim Sacra- 
ment a Faltar del Salvador. I el dillúns día 27 van comengar les obres.
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L'estucat, pintat i daurat fon obra deis artistes vilarrealencs Francés 
Candau, Josep Cifre i Josep Llop.

L'altar de Sta. Teresa fon llevat de la Capella de la Comunió i traslla- 
dat a la iglesia, junt a la porta lateral, davant per davant de l’altar de 
S. Francisco Xavier i aon abans eslava la Mare de Deu deis Desamparáis 
quin lléns es guarda en la sacristía.

De la entrada a dita Capella per la iglesia, foren suprimits dos altars 
que allí s’havíen adossat en el ségle anterior tapant la bella columnata 
que ara tornava a reaparéixer ab sa elegancia primitiva realzada ab 
l’estucat i l’or.

Les pedres de llum deis alts finestrals i de la llanterna arquitectó
nica que dixaven la Capella sempre a fosques, foren substituídes per 
cristaleres de colors que donen un bany de llum alegre i confident.

I en mig, penjant de la cúpula, enfront de l'altar de Sant Sebastiá 
i S. Valen!, es colocá una aranya de cristal eléctrica regalada per D.1 Isa
bel Mondejar.

La inauguració de la Capella de la Comunió restaurada es celebré 
el día 15 desembre, per la tarde, traslladant-se allí, acabades Vespres, el 
Santíssim Sacramcnt, ab tota solemnitat. Seguidament quedé de mani- 
festat S.D.M. i el chór de les Esclaves canté a quatre veus els Dolors de la 
Verge. La concurrencia fon gran i tots quedaren extraordinariament ben 
impresionáis de les reformes allí fetes, que complelaven les de tota l’Ar- 
cipreslal.

Com a conseqüencia d estes grans reformes, l’Associació de Filo
menos va fer construir un altar nóu per a la seua Patrona, en el mateix 
llóc que ocupava el vell a la entrada de la Capella de la Comunió. I davant 
per davant, saleé un altre altar al Diví Jesús de Praga, regal de la vina- 
rocenca D.a Agustina Redó de Miravet. D’eixos dos altars parlarem mes 
avant.

Els mateixos doradors de la I. Arciprestal srs. Candau i Cifre, foren 
encarregals de restaurar i daurar l’altar del Nasareno aon es venera 
el Cos incorrupte de Sta. Victoria, en la iglesia de S. Agustí. L'óbra, 
molí artística, s'estrené per la festa de Sta. Victoria en desembre de 1918.

Anteriormenl —dos anys arrere— dita iglesia havía siguí enrajolada 
en pórtland; en les excavacións es descobriren algunes criptes sepulcrals, 
perleneixents ais temps deis frares agustíns —per l'istil de les que hi han 
en la I. Arciprestal i en la de S. Francés— quedant cobertes peí nóu 
enrajolat.
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CAPITOL XXIV (1914-18)

Aviado. Boy-scouts. Dól i Te-Deum. Neutralitat i Junta de Defensa. Pro
fecías de ferrocarrils. Varadero i estadística naval. Festa de l'arbre. 
Ponts nóus. Torpedeig. Ferroviaris. Istiueig de moda. Electricitat i 
fóns al pórt. Xoque de trens. Estació nova. Overtura del carrer S. Ni- 
colau: mirada retrospectiva. Dos torpedeijos mes. Reviu V atar agonal. 
Parelles del «bou». Peixca. La invasió de la «redonda». Es rebaixa 
el deute per contingent. Jocs Floráis. Assemblea d’Alcañiz. Adhessió 
ais parlamentaris de Barcelona i procés. Dos alcaldes en 15 díes. 
Embargament de la caixa. Carretera a Cálig. La gripe. Per l’auto
nomía.

Per les Fires de S. Joan de l'any 1914 Vinarós posá una atracción de 
festes consistent en un número d’aviació, cósa que comengava a fer furor 
en tot el mon civilisat. S'establí un hangar en la desembocadura del 
Servól, i l'aviador francés Mr. Berger i sa esposa efectuaren algúns vóls 
que causaren sensació per la novetat. Es curios fer constar tal atracció, 
perque dixa sentada una vegada mes la preocupació que sempre ha sentit 
Vinarós en tot progrés humá. (1)

Una altra modemitat estava en moda: la deis «boy-scouts» o xics 
exploradors, de invenció inglesa, i Vinarós l’aceptá de bones a primeres. 
El 23 d'agost del mateix any, en la plassa de S. Antóni, es celebró solem- 
nement la promesa de la Bandera i benedicció de la mateixa. A tal efécte 
celebré Missa de campanya el Canónge de Granada D. Lluis López-Dóriga 
Meseguer. La benedicció la efectué l’Arquebisbe Meseguer i Costa, ac- 
tuant de padríns la espósa de l’Alcalde sr. Gonel i el Comandant Militar. 
Els pobres foren obsequiáis ab calderes d’arrós i carn.

Per la tarde a les sét, en el teatre Ateneo —construit en l'hórt del 
Palau del carrer Socos— tingué llóc un festival exibint-se películes cine- 
matográfiques sobre «Exploradors», i fent eixercicis gimnástics els «boy- 
scouts» vinarocencs. D. Lluis López-Dóriga doné en eixe festival una 
magnífica conferencia sobre «escultisme» i finalitats de dita institució.

Ab motiu de la mórt de Sant Pare Pió X, l’Ajuntament feu constar

(1) El primer vol d’aviació en Espanya sliavía efectuat quatre anys abáns en 
Barcelona, el día 11 febrer de 1910.

|i.
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en acta del 21 d’agost el sentiment de la Corporació vinarocenca, trans- 
mitint l'acórt per mig d'una comissió, a l'Arquebísbe de Granada qui 
istiuejava aquí, i a l'Arcipreste de la ciutat.

El 3 de septembre el telegraf anunciá la elecció del nóu Papa Be- 
nedicte XV, i Vinarós ho celebré ab vól de campanes i Te-Deum en la 
I. Arciprestal.

Havía esclatat la guerra europea en eixe istiu, i Vinarós per mig de 
la revista «San Sebastiá» es sumá a la campanya nacional en favor de la 
neutralitat espanyóla, contra les manifestacións d’algún sector que volía 
embolicar a Espanya en aquella tremenda lluita. Indirectament molt 
tingué que sofrir Espanya, encara que neutral, agravant-se els mals que 
fondament la minaven a l'interior. Una senyal de tal gravetat foren les 
Juntes de Defensa que en tots els ordes socials tingueren que crear-se 
contra les deficiencies estatals.

Vinarós també tingué la seua Junta de Defensa que trevallá tot lo 
imaginable per a conseguir alguna atenció del Govérn per a les millores 
que necessitava la ciutat. Era President l'Arcipreste, i tesorer D. Obduli 
Balanzá, estant constituida por totes les forces vives.

Una de les gestións mes laborioses de la Junta de Defensa fon enca
minada a la consecució d’un ferrocarril que unirá l’Aragó al pórt de 
Vinarós. En la idea estaven interessats conjuntament ab nostra ciutat, 
Alcañiz i Morella. En febrer de 1915 es celebré en Alcañiz una gran assem- 
blea per a tal efécte, i una comissió de les tres poblacións aná a Barce
lona per a recabar la influencia del Diputat a Corts per Alcañiz senyor 
Andrade, qui allí estava de Governador Civil i es mostré entussiasmat 
ab el projecte.

Al mateix temps es projectava un altre ferrocarril de Amposta a 
Vinarós, de interés particular i domini públic. El día 8 de mars es por
taren a cap els trevalls de confrontació militar dins de la zona de cóstes, 
per una Comissió mixta formada pels inginyers Tinent Coronel D. Bal
tasar de Montaner i Capitá D. Lluis Sanz, junt ab els representants del 
peticionari D. Antoni Martínez Soliva i de l'inginyer autor del projecte 
D. Lluis Harguindey. Datada a 10 de mars fon dirigida una instancia al 
Ministre de Foment, signada pels alcaldes d'Ampósta, Sant Carlos de la 
Rápita, Alcanar i Vinarós, manifestant conformitat ab la petició del fe
rrocarril Ampósta-Vinarós, i demanant que’n Amposta devía arrancar el 
trassat de la vía des de la estació del ferrocarril del Nórt.

Datada a 21 del mateix mars, es dirigí també al Ministre de Foment 
un'altra solicitut demanant la construcció d'un varadero en el pórt de 
Vinarós: firmaven l'alcalde D. Sebastiá Daufí, el President de la Junta 
de Defensa Dr. Bono, el President de la Lliga Marítima D. Francés Adell, 
el President de la Societat de Mariners D. Sebastiá Bas, i el de la de fus- 
ters de ribera D. Sebastiá Saura.

Per a demostrar la necessitat del varadero s'aduíen en la instancia 
eixes cifres eloqüents:

Segóns les estadístiques oficiáis, durant els dos últims anys de 1913
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i 1914, mentres en Valencia es construiren 45 barques ab un tonellatge 
de 266’36, i en Castelló altres 33 barques ab 57’23 tonellades d’arqueig 
total, en Vinarós foren construídes 46 barques ab un arqueig de 605'94 
tonellades; es a dir, tres vegades mes que Valencia, i onze vegades mes 
que Castelló. En canvi, mentres eixes dos ciutats tcníen excclents depen- 
déncies per a varar les barques i reparar-lcs, Vinarós ab tanta mes impor
tancia careixía de tant necessari utillatge.

En 28 de mars es celebró una reunió general de la Junta de Defensa 
en el saló de sessións de la Casa de la Ciutat, assistint representacións 
de totes les classcs socials. Es dona cónter deis trevalls fets i per a fer, 
mereixent la Junta l'aplausso popular. I reina un moment d’optimisme.

Des de Madrid aniríen venint les desilusións. El projécte de ferro
carril secundari entre Alcañiz-Vinarós per la Poblcta, Morella i Chert, 
fon desestimat per R. O. ais pocs díes de presentat...

En eixe any (1915) es celebré en Vinarós per primera vegada la Festa 
escolar de l’arbre, en la tarde del dumenge día 7 de mars. Patrociné la 
Festa l'Ajuntament qui obsequié ais alumnes de les escoles ab verenars. 
Van concurrir les Autoritats, xiquets i xiquetes de les escoles i secció 
d’Exploradors, amenisant la banda de música l’acte que consistí en la 
replantado d’arbres per l’interior de la ciutat.

Des de primers de maig quedaren obérts per al trénsit públic quatre 
pónts, que per l’Estat s’havíen construit en la carretera general entre Vi
narós i Benicarló, deguts a les gestións del Diputa! a Corts peí Distrit 
sr. Saiz de Carlos.

Descalabrat, com dixem dit, el projecte del ferrocarril Alcañiz-Vina
rós, l'atenció vinarocenca seguí interessada en l’altre projecte Amposta- 
Vinarós que pareixía anar vent en popa. Els Bulletíns oficiáis de Tarra
gona i de Castelló publicaren en giner de 1916 les instruccións rcglamen- 
taries, obrint el període informatiu per a poder reclamar, si havía cas, 
contra la concessió que es demanava de dit tren. Els tramits es portaven 
a gran velocitat. Dins del mes de febrer s’eixecutá el replanteig del tras- 
sat, algant-se acta en Ampósta, S. Carlos de la Rápita, Alcanar i Vinarós.

Com la estació en Alcanar, segóns el trassat, s’havía de construir a 
dos kilómetres de la poblado, reclamaren i conseguí'ren que es construirá 
junt al poblé, donant Alcanar el terreno i tres kilómetres de vía.

Tot aná com una seda. Dos anys mes avant, el Consell d’Obres pu
bliques aprobé el projécte en un tot. Pero, el ferrocarril Ampósta-Vinarós 
no passá del paper...

Els clafits de la guerra europea s'havíen escampat fins per nostre 
mar. El día 23 de juny (1916) a les quatre de la tarde, entre les 40 i 
50 milles al sudest de Vinarós, un submarí ab bandera austríaca torpe- 
dejá al bergantí-goleta italiá «Giuseppina» de 2.800 tonellades. La tripu- 
lació —a la que'l submarí va concedir cinq minuts de temps per a sal- 
var-se, abans del torpedeig— aplegó a nostre pórt, en bots salva-vides, a 
les cinq de la matinada del día 24. L’Ajudantía de Marina va atendré 
humanitariament ais 20 individuos de dita tripulació salvada.
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No eren sois els clafits de fóra. Les complicacións de dins portaren 
la intranquilitat al poblé ab la «vaga» ferroviaria del mes de joriol. Nos- 
tra estació i vía quedaren vigilades per la Guardia Civil, i l'alcalde D. Fe- 
lip Ferrer delegá l’autoritat en el Comandant Militar, qui publicá 
bando fent saver la declaració d’estat de siti en tota Espanya. Sortosa- 
ment eixa anormalitat duró r.omés que uns díes.

La platja vinarocenca de tant bones condicións per a l'istiueig, aná 
adquirint crcdit notable per eixe temps. En les partides marítimes, so- 
bretot en la de S. Roe, es construiren de any en any gran número de 
«villes» elegants, propies per a la temporada de l’istiu. En la de dit 
any 1916, D. Agustí Ribera Miralles inauguró en la platja del Santíssim, 
dins del pórt, un establiment de banys montat a la moderna, ab café 
i restaurant, baix el litol de «Balneari Miramar».

El pórt, degut a les gestións de la Junta de Defensa, adquirí una 
important millora: la iluminació eléctrica, que fon inaugurada el día 
6 d’agost per l’Arquebisbe Meseguer i Costa en mig de grans aplaudi- 
ments del poblé. L’Inginyer Quefe d’Obres Publiques sr. Pérez, i l’Aju- 
dant sr. Ribera, obsequiaren a l’Arquebisbe i convidáis ab un xampany 
d’honor en la casa del farero, a la entrada del molí.

Complement d’esta millora foren les fónts instalades al molí i con- 
tramóll, que s’obriren al servid públic el día 19 del mateix mes.

El 9 de setembre següent, a les dos i mija del matí, ocorregué próp 
de la estació d’Alcanar un xoque entre dos trens de cárrega. De Vinarós 
va eixir un tren de socos i nostra secció de la Creu Roja se’n va fer carree 
de les dos victimes, que foren el maquiniste Manuel Cucó i un xic de 
17 anys, traslladant-los al nostre Cementéri.

Per este temps la estació ferroviaria de nostra ciutat fon notable- 
ment millorada, construint-se un edifíci nóu ab marquesina en l'andén, 
i quedant l’edifici vell o estació primitiva per a habitacións i magasem.

Per R. O. del 7 d’octubre ocupó l’alcaldía D. Josep M.a Serres, havent 
dimitit la vara D. Felip Ferrer. En la sessió del día 29 s’acordá donar 
eixida cab al mar al carrcr de S. Nicolau, expropiant la casa que ho im
pedía. Cósa que es portó a efécle sense dilacións.

A propósit de tal carrer, un deis mes vells «de fóra vila», consta en 
els documents de l’arxiu parroquial que no ha tingut nóm própi defini- 
tiu fins a comengaments del passat ségle XIX, en que'ls aficionats al jóc 
de pilota van fer construir la capelleta i la imatge de S. Nicolau que li 
donó nóm al carrer. Abans se'l coneixía peí nóm de la persona mes prin
cipal que’n el carrero habitava, i també per «carrer de jugar a pilota».

De la casa que tancava el carrero hi han noticies a l’arxiu des de 1 
ségle XVII, en que’ls propietaris Jaume Gotis i Magdalena Eixides (ma- 
trimoni) carregaren la finca ab un céns de 200 lliures a favor de la Iglesia 
Parroquial. Sempre tingué per propietaris a persones principáis; fins 
que'n la Guerra de Sussecció, el vengatiu primer Borbó Felip V confiscó 
dita casa perque els propietaris d'ella no havíen guerrejat a son favor, i 
la cedí al Governador borbónic de Roses D. Antoni Martín de Gurea. La

un
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casa quedé abandonada convertint-se en un pati, i el céns baixá a 80 lliu- 
res. Com tancava la sortida natural de les aigües pluvials, havía ocasio- 
nat sempre gran perjuí al carrero, que ara ab l’acertat acórt municipal 
passava ais honors de carrer sanejat i higiénic.

A les 11 de la nit del 30 d’octubre, arribaren a nostre pórt, en una 
llanxa, sét mariners ab son capitá Calixte Renoux que componíen la tri- 
pulació de la goleta francesa «María Teresa», la qual havía sigut tirada 
a pique, a 50 milles de les Columbretes, a mija nit anterior.

El día 2 de novembre a la una de la tarde, un submarí alemá torpe- 
dejá també la goleta italiana «Giovanni Auteri Baretta», a 20 milles sur 
del cap de Tortosa. A les déu del matí següent arribé a nostre pórt la 
tripulació ab son capitá Adolf Seonterguazza.

Uns i altres foren atesos degudament per les autoritats vinarocen- 
ques i presentáis ais Consulats respectius.

A causa de la guerra europea les construccións navieres de gran 
calat tornaren a tindre vida en l’atara?anal vinarocenc. Aixina, el día 5 de 
joriol fon varat peí constructor Sorolla un vapor de 100 tonellades, des- 
tinat a remolcador del pórt de Valencia, aon se li posaría maquinaria 
de 500 H. P. Se li posé el nóm de «Ana María». El mateix construí en eixe 
any un pailebot de 180 tonellades, i un veler de 200 tonellades, entre 
altres.

També el constructor Verdera va tindre els seus tallers molt animats, 
posant la quilla a una ñau de 53 tonellades dita «Joven Elena», i altra 
de 115 tonellades la «Montssianell», les dos per a la Rápita; i dos mes, 
per a la matrícula vinarocenca.

Les paredes del bou que’n eixe any peixcaven, del distrit de Vinarós, 
eren: vinarocenques, 23 grans i 20 xicotetes; de Torreblanca, 19 g. i 20 x.; 
de Penyíscola, 7 g. i 10 x.; i de Benicarló, 6 xicotetes.

En tota la temporada de la peixca del bou de 1915 a 1916, en nóstra 
platja es van desembarcar 49.805 arrobes de peix que es van vendre per 
473.705’65 pessetes.

Durant l'any 1917 seguí en gran escala el moviment maritim vina
rocenc. Unes 70 embarcacións es dedicaren al transpórt de la taronja en 
tota la regió cab a Franga. Els préus de les barques tingueren un al<ja 
enorme; hi hagué mariner que va vendre per 5.000 pts. una barca que no 
li'n havía costat an ell mes que tres centes.

La nota culminant de nostra marina fon la construcció d'un pailebot 
de quatre país i de 1.200 tonellades, baix la direcció del mestre de ribera 
D. Francés Lluch i propietat de D. Damiá Frontera. Tenía 50 metres 
d’eslora, 10'20 m. de mánga i 5T0 m. de puntal; havía d’esser dotat de 
motor. Degut an estes grans dimensións, es tingué d'habilitar la platja 
al costat del molí, donant l'Ajuntament (sessió del 20 de maig) totes les 
facilitáis per lo tocant a la vía pública. La construcció duré dos anys. 
Pero tingué mala sórt, pos la hermosa ñau en un deis primers viatges 
embarrancó en la Rápita.

En la sessió del 4 de febrer (1917), l'Ajuntament es preocupé sobre la
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qüestió ja antiga de la invasió de la «redonda» per particulars. Digué el 
concejal sr. Sorolla que si no es prenía interés l'Ajuntament, pronte 
quedaría 1'Ermita sense un pam de térra a causa de les usurpacións. 
El sr. Daufí afegí que s’havía d’obligar a que foren retomades les terres 
usurpades. El sr. Fcrrer confirmé que havía molt que fer en tal sentit. 
En conseqüencia es nomená una comissió formada pels srs. Daufí, So
rolla, Llatse i Herrera, a favor de la histórica «redonda». I no es passá 
d’ahí.

Un respir va tindre Vinarós en conéixer el repart rebaixat que la 
Diputació havía fet entre tots els póbles deutors del contingent provin
cial, per a cobrar-se. El deute de Vinarós era de 428,717 pts.; de quina 
cantitat, conforme a la mida general presa per a tota Espanya, la Dipu
tació condonava 229,448 pts.; i per a amortisar el reste, en 15 anys, 
fixava a Vinarós la cuota anyal de 13,258 pts. Eixe benefici obedía a la 
Llei sustitutiva deis consums del 12 juny de 1911; pero, que no havía 
de surtir eféctes totals lins passats sét anys mes. Constituía un respir 
per al Municipi en vistes ais anys millors que anaven a vindre per a les 
hisendes municipals.

Per les Fircs de S. Joan es van celebrar eixe any uns Jócs Floráis, 
resultant una festa molt brillant i simpática. La Reina de la Festa fon 
la filia del Registrador D. Eladi, Pietat Ballester, formant la Cort d’Amor 
Joaneta Giner, María Sanz, Roser Serres i Carme Sanjuan, ab les xique- 
tes Lola Camós i Teresa Talavera com a patges.

Actuó de Mantenedor el Canonge de Granada D. Lluis López-Dóriga 
qui entussiasmá a l’auditori ab un discurs pie d'inspiració i d’eloqüen- 
cia. La «Flor Natural» es concedí a la poesía «Arcadia» del poeta burria- 
nenc D. Josep Calzada, i accéssit a la poesía «A Vinarós» de D. Joan Ri
bera Gonel.

Foren altres prémis: del Bisbe de Tortosa i de Benavente, a D. Mi- 
qucl González; de l’Arquebisbe de Granada i de Partiste Béjar, al Rvent. 
Julia Sanjuán; del Diputat Saiz de Carlos, a D. Josep M. Uguet; del 
Mantenedor, a D. Juliá Poy; de l’ex-president de la Diputació D. Domingo 
Esteller, a D. Josep Ramos Ten, i accéssit a la senyoreta Estela Esteller 
Fons; de l’inginyer sr. Mcmbrillera, accéssit a D. Francés Marín Meliá; 
del Registrador sr. Ballester, a D. Enriq Ribés Sangüesa, i accéssit a 
D. Francés Esteller Fons; del Ateneo, al Rvent. Manuel Limorte, i accés
sit a D. Josep Ramos; del Centro Republicá, a D. Joaquim Sanjuan; de 
l’Ajuntament, a D. Joan Ribera; de la societat Benavente-Quintero, a 
D. Josep M.a Castell. També havíen concedit prémis —que no foren adju
dicáis— els germáns Quintero, el Canonge D. Francés Borrás, la Diputa
ció provincial, els diputats srs. Castelló i Tárrega i Aragonés Champín, 
l'inginyer D. Federic Mcmbrillera, i el Rvent. Arcipreste.

En el mes de joriol fon nomenat alcalde de R. O. D. Sebastiá Daufí. 
Presidí la primera sessió el día 8, i en ella es donó cónter d una comu
nicado de I’alcalde de Castelserás (Terol) proposant reunir-se en Assem- 
blea i gestionar per segona vegada del Poder Public, la construcció del

33
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ferrocarril Alcañiz-Vinarós aprofitant la circunstancia de que'ls Diputats 
teroléncs Andrade i Marqués de Lema eren ara Ministres.

S'obrí pas el projécte de tal Assemblea, i en octubre es rebé altre 
convit del poblé de Calanda, i s'acordá cooperar ab tot entussiasme. En 
auto anaren a Alcañiz, l’Arcipreste mossén Bono i D. Sebastiá Roca 
per la Junta de Defensa, ab els srs. Puchal i Herrera per l'Ajuntament. 
El día 27 d'octubre es celebrá l’Assemblea i s’entregá a propies mans 
del Ministre sr. Andrade una exposició pro ferrocarrils secundaris Al
cañiz-Vinarós i Vivel-Calanda; firmaren en primer lloc els quatre re- 
presentants de Vinarós, i a continuado els de Morella, Zorita, Palanques, 
Ortells, Forcall, Alcoriza, Los Olmos, La Mata, Cargado, Castel de Cabra, 
Castellote, Castelserás i Alcañiz.

El Ministre D. Rafél Andrade doná paraula de que dits ferrocarrils 
es construiríen. Tots ho donaven com a cosa feta. I aquella mateixa nit 
es rebíen noticies de que’l Govérn estava en crisi... Era la tercera mu
danza del Govérn en aquell any, en que caigué Romanones en abril. 
García Prieto en juny i ara Dato.

I torná a esfumar-se tota esperanza...
Una altra Assemblea de gran importancia, pero de carácter polític, 

havía tingut lloc a l’istiu (1917) en Barcelona; els assembleistes eren par
lamentará de tots els partits, i el Govérn els havía declarat «sediciosos». 
En Vinarós tingué alió algunes conseqüencies: En la sessió municipal 
del 17 d’agost, els concejals srs. Fóra, Sorolla i Llatse van presentar una 
proposició d’adhessió ais parlamentaris de Barcelona. L’autoritat militar 
va pendre cartes i processá i tancá a la presó ais tres concejals. L’alcalde 
sr. Daufí i el secretan sr. Comes anaren a parlar ab el Capitá General 
de Valencia, i es decreté la llivertat provisional de dits concejals. En 
la següent sessió del día 24 el sr. Ferrer demaná constara en acta el sen- 
timent de la Corporació peí procés deis tres companys. La causa que 
se instruía peí «supóst delit de induir a la rebelió» fon sobresseída en 
6 de setembre, i en la sessió del 14 els tres concejals del gest simpátic 
tornaren a ocupar el cárrec.

El 17 de desembre, en sessió extraordinaria celebrada a les dos de 
la tarde, l’Ajuntament elegí alcalde a D. Batiste Herrera.

Mes, ais pócs díes, en comencar l’any 1918 la majoría municipal 
havía canviat i en la sessió del día 1 de giner fon elegit alcalde primer 
D. Josep M.a Serres, segón D. Facundo Fóra, tercer D. Eduard Torres, 
quart D. Domingo Agramunt, síndic D. Josep M. Segura, interventor 
D. Antoni Sorolla. Els demés concejals que componíen l’Ajuntament per 
al bieni 1918-19, eren: D. Bte. Herrera, D. Joan Verdera, D. Higini 
Roca, D. Severí Guimerá, D. Sebastiá Albalat, D. Sebastiá Rabasa, D. Se
bastiá Daufí, D. Felip Ferrer, D. Domingo Caballer, D. Adolf Cabadés i 
D. Josep Puchal.

En la sessió del 4 de maig es doná cónter de que la Diputació pro
vincial havía embargat el 25 per 100 de la caixa municipal per deutes al 
contingent.

ja
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A requeriment de l’alcalde de Calanda (Terol) anaren eixe mes a Ma
drid representacións de dit poblé i de Vinarós, Morella i Alcorisa, per a 
gestionar encara el ferrocarril del Baix Aragó a Vinarós. La comissió 
vinarocenca aprofitá la ocasió per a gestionar també altres assumtes de 
nostra ciutat, entre elIs la construcció d’un edifici escolar i el varadero 
del pórt, ademes d'activar la ja concedida construcció de la carretera a 
Cálig. En este últim respecte sen sortí avant per intervenció del Diputat 
Saiz de Carlos qui, tres mesos abans havía conseguit de R. 0. 14.933 pts. 
per a Vinarós. 15.935 pts. per a Benicarló i 7.662 pts. per a Cálig, com 
a subvenció de les obres del camí veinal de Cálig que passa peí terme del 
tres municipis. (1)

Respecte al ferrocarril se ho prengué en gran interés el Diputat per 
Morella D. Lluis Montiel, qui particularment va fer estudiar el trassat 
des de Alcañiz a Vinarós, costant-li 15.000 pessetes el projécte de ingi- 
nyería.

AI mes d’agost estava en Vinarós la cantitat consignada per a la 
carretera de Cálig; i també en Obres Publiques aplegá una R. O. ab 
24.982 pts. per a comentar el varadero.

En efécte, es comentaren a fabricar els blocs per al varadero en la 
platja del Santíssim. Y aquells blocs allí están esperant —quant es pu
blica este volum— a que soné l’hóra de que la obra siga completada.

Com el mar s'havía retirat dixant una gran faixa de terreno des de'l 
móll a S. Telm, l’Ajuntament acordá en 9 d’Agost demanar permís al 
Govérn per a convertir en passeig marítim el tros des de'l móll fins a la 
estátua de Costa i Borrás.

Cab al final de l’estiu es desarrollé ab gran intensitat la malaltía 
pestífera dita per la Ciencia «la grip», i peí póble humorísticament «la 
cucaratxa». Es van pendre lots els mitjos higiénics que es van considerar 
necessaris; empleáis del municipi arruixaven totes les nits ab una solu
ció de sidol les aceres, alternant els carrers; el Retor fea desinfectar la 
I. Arciprcstal a diari; l'Ajuntament acordá que’ls díes de Tots-Sants i 
Animes no es puguera fer la visita popular de costum al Cementéri; i les 
escoles no s’obrircn fins el día 7 de novembre en que ja es doná per
passada la gravetat.

Acaba l’any 1918 afirmant Vinarós la seua valencianía, acordant 1A- 
juntament, en desembre, enviar una representació a Valencia per a pen
dre part en una projectada Assemblea de municipis «pro autonomía».

(1) De Benicarló a S. Mateu, per Cálig, es va construir també una carretera, 
conseguida d’una manera que pinta al viu aquell régimen de influencies: El Minis
tre de Foment D. Rafael Gaset tenia aprobada peí Congrés la construcció de 7.000 
Km. de carreteros, en el detall de l’aplicació d'aquells Km. no estava esta; els 
Diputáis Saiz de Carlos i Cantos influiren per a que Gaset la incluirá, i com no 
podía ser sino borrant alguna de les concedides ja, s'acudí an este mig, es feu una 
raspadura i damunt es posá la carretera Benicarló-S. Mateu. Quan el Diputat de 
la carretera raspada se'n doná cónter ja era tari; acudí a una campanya de pren
sa... i Gaset tingué que dimitir. Pero la carretera Benicarló-S. Mateu estava 
conseguida.
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La marina seguí donant a la mar naus de gran calat.
El valor de la peixca fon com a mínimum, en joriol, de 38.073’85 pts., 

i máximum, en octubre, de 128.819’25 pts. El total de l'any passá de cent 
vuitanta mil duros.



CAPITOL XXV. - (1919-1923)

Cédules de societats. Catastre. Passeig del mar. Pa municipal. Pau euro
pea. Homenatge al Mestre Segura. Semana pedagógica. Supresió deis 
consums. La caixa d’estalvis postal. Moren Puig Roda i el Mestre 
Antolí. Premis de la Creu Roja. Acaben els «boy-scouts». Els vinaro- 
cencs de Barcelona. Ajuntament. Protestes populars per les subsis- 
tencies. Gravámens. El fumadors a régim. Vaga de mariners. Repa
rado del tauródromo. Neu. Mor Béjar. Quartel de la G. C. Incéndis. 
Mor el Mestre Selma. Lot. 3 millóns. Bañe de Tortosa. Guerra del 
Rif. Feminisme magistral. El Servól desbordat. Mor el Mestre Pedra. 
Alcantarillat. Cabalgata deis Reis Magos. Camí del Cementéri. Cau 
un aero. Memoria de reformes del pórt. Camí a Rossell. Ajuntament 
de R. O. Cau un hidro. Pósit marítim. Adoquinat «de Varrós*. Edifici 
nóu per a la Zona. La Dictadura. Ultims Diputáis en la monarquía.

Ja, en 1919, l'encariment de la vida era un fenómen general produit 
per les conscqiiencies de la guerra europea. I contribuíen al molestar tam
bé els «catastrófics» mitjos que l’Estat anava posant en práctica per a 
aumentar els ingresos fiscals.

Respecte a tais ingresos, en eixe any se inventá la cédula per a socie
tats considerades com a persones jurídiques, i en tal concepte s'obligá 
a dit pago a l'Atcneo, Centre Republicá, Circol católic, Club taurí, Cassa- 
dors, Protectora del trevall. Cooperativa «Sant Télm» deis mariners, Coo
perativa «La económica», Grémi de barbers, El Progrés, Joventut Repu
blicana, Unió de barbers, Lliga de higiene, Unió de armadors de peixea, 
Taurina del Servól, La Confianza, i societats de jornalers paletes, pana- 
ders, xocolaters i calafats.

En el mes de mars va acabar la tasca, popularment motejada de 
«catástrofe», la comissió oficial del Catastre o comprobadora del Regis
tre Fiscal de Urbana. Resultat de tais trevalls manats peí Govérn, els 
edificis de Vinarós passaven a pagar unes 18.000 pts. mes, a l'any, de lo 
que fins allí contribuíen.

El terreno guanyat al mar—, del que se'n parla al capítol anterior,— 
es demaná al Ministre de Foment que’I declarara de utilitat pública a fi
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de convertir-lo en passeig públic; petició que s’aprobá en la sessió muni
cipal del 14 de mars.

Com algúns particulars havíen solicitat eixos terrenos marítims, la 
Superioritat envía un inginyer de Obres Publiques per a fer un reconeixi- 
ment; i en sessió del 4 d’abril reafirmó l'Ajuntament el seu major dret.

S’aprobá també en esta sessió un déficit de 95’56 pts. que tingué 
l'Ajuntament per haver elaborat uns díes el pa per adrninistració muni
cipal, tratant de probar si es podría beneficiar al poblé. El bon intent 
fracassá.

Les vibracións d’alegría mondial per la Pau Europea es van dixar 
sentir en Vinarós, acordant l'Ajuntament en 4 de joriol felicitar a la 
nació francesa per mig de son consulat. S'acordá aiximateix donar el 
nóm de «carrer deis Aliats» al del Pont, i «plassa de Bélgica» a la de 
S. Télm; en eixe acórt hi hagué empat que va desfer l’alcalde: votaren 
a favor els srs. Serres, Fora, Segura, Roca i Sorolla, i en contra els 
srs. Ferrer, Guimerá, Puchal, Verdera i Herrera, els quals sosteníen la 
sana téssis democrática de que per ais canvis de nóms deis carrers s’oira 
el paréixer deis veíns respectius.

Havía mórt el día 13 de maig, en Castelló, el popular Mcstre «Roget» 
D. Antóni Segura Queral, qui per espai de 40 anys havía dirigit en nóstra 
ciutat una de les escoles oficiáis, i els seus deixebles i admiradors es pro
posaren honrar la seua memoria. L'Ajuntament s’adheri en la sessió del 
4 de joriol, i obrí una suscripció popular. El 29 d’agost es celebró en la 
Parroquia solemne funeral ab extraordinaria concurrencia. I a l’any se- 
güent (1920), per les Fires de S. Joan, se li dedicó una artística lápida 
—obra del marmoliste D. Paulí Caballero— que fon colocada en la fat- 
xada de la escola que’l Mestre Segura dirigí en l’ex-convent de S. Télm. (1) 
En l’acte del descobriment de la lápida parlaren en lloanga del gran Mes
tre, l'alcalde accidental sr. Fóra i el concejal sr. Guimerá (D. Severí). En 
acabant es celebró un acte necrológic en el Teatre Ateneo, prcnent part 
eloqüenment el Mestre D. Josep Sanchiz i l'Inspector D. Josep Senent; 
el fill de l’homenatgeat i també Mestre D. Juli, en nóm própi i deis seus 
germáns D. Pío (metge) i D.a María, allí presents, donó les gracies pie 
d'emoció.

Bon final de vacances escolars van ésser les de l’estiu de 1919, per 
haver organisat els Mestres ab les Autoritats provincials d’ensenyanga, 
una «Semana Pedagógica», la qual es celebró els díes 11, 12, 13 i 14 de 
setembre. L’acte inaugural tingué llóc en el Saló de sessións de l’Ajunta- 
ment, donantli gran relleu la presidencia de l’Arquebisbe Dr. Meseguer, 
i Costa, ab la Junta local de 1.a ensenyanga, Junta de l’Associació pro
vincial de Mestres i Diputat sr. Castelló i Tárrega.

En les escoles es celebraren sessións pedagógiques dirigides pels res-

(1) La lápida al Mestre Segura fon traslladada l’any 1929 al Grup Escolar 
«S. Sebastiá» per haver-se construit el Mercat sobre l’ex-convent, com *• dirá 
en son lloc.
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pectius Mestres D. Germán Carbó, D. Josep Vilaplana i D. Josep Sánchiz; 
aixís com també donaren conferencies l'Inspector sr. Senent, les Mestres- 
ses D.a Josefa Amigo i D.a Amparo Brandez, el catedrátic de Barcelona 
senyor Vidal i Nadal, l’advocat de Castelló D. Josep Castelló Soler, el 
Mestre de Cervera sr. Martínez i l’Arcipreste Dr. Bono.

Fon tancada la «semana» ab un mitin cultural en el Teatre Ateneo, 
prenent part el prestigios advocat de Castelló D. Femando Gasset Laca- 
saña.

En la sessió municipal del 2 d'octubre s’acordá la supresió deis Con- 
sums.

Des de l monument a Costa i Borrás —inaugurat l’any anterior— 
fins al móll, s’anava terraplenant una ampia faixa de la platja, que cons- 
tituint ja un bon passeig acordá l'Ajuntament denominar-lo «Avinguda 
de Colón»; cósa que es doná per efectuada en la sessió del 17 d’octubre 
sense cap solemnitat.

L’esperit vinarocenc de previsió económica, del que’n altres capitols 
mos havem ocupat, quedé ben de relleu en eixe any a causa d'un estat 
que doná a llum l'Administrador de Corréus D. A. Lleó Ferrer, segóns el 
qual la Caixa d'estalvis postal —recenment fundada— ocupé en Vinarós 
el primer llóc de la provincia l’any 1916, primer de funcionament, ab un 
promedi del 13 per cada 100 habitants; Segorb ocupé el segón llóc ab un 
déu i mig per cent; i Castelló no arribé al quatre. Els anys següents seguí 
ascendint l’estalvi vinarocenc en dita Caixa, aplegant en 1919, totalisant 
des de la inauguració, a 213.751 pessetes.

Dos persones notables pagaren son tribut a la mórt abans d’acabar 
eixe any: En novembre, Gabriel Puig Roda, gran pintor aquareliste; nós- 
tre patrici Ráfels García alcangá de la Diputació provincial que pensio
nara a Puig Roda en sa joventut, i aixina fon oficialment pensionat en 
Valencia, Madrid i Roma; era natural de Tírig, i des de l’any 1903 havía 
fet de Vinarós sa segona pátria.

En desembre morí el Mestre de primera ensenyanga D. Llatser Anto- 
lí, casi nonagenari, que havía ilustrat a varíes generacións vinarocenques. 
Per suscripció entre els deixebles i admiradors, que proposá i obrí la 
revista «San Sebastián», se li celebraren en la I. Arciprestal solemnes 
exequies, i se li dedicá una artística lápida per a cobrir dignament la 
seua sepultura.

La festa patronal de la Puríssima celebrada eixe any 
tum— per la Creu Roja, tingué la bella nota de condecorar ab premis 
concedits per l’Assemblea Suprema a varis deis seus components: «Men- 
ció honorífica» al camiller Batiste Vens, i medalles de bronze de 3.a clas- 
se, al mateix i ais seus companys Vicent Albella, Raimón Gasulla i Sal
vador Albella. Era President el metge D. Sebastiá Roca.

Els anals de 1919 registren també la desaparició en nostra ciutat deis 
Exploradors o «boy-scouts»; quedé un remanent de 20 pessetes que foren 
entregades al Roper per ais pobres.

Els vinarocencs de Barcelona, com havía desaparegut la societat de

:om de eos-
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compatricis que allá havíen fundat anys arrere, anyoradiijos tornaren a 
crear en la Ciutat Comtal un «Centro cultural vinarocenc» que ha alcan- 
gat vida fins ais nostres díes. Fon eixa fundado el día 13 de mars de 
1920, formant la primera Junta Directiva: President, D. Gerardo Delmás; 
Vis, D. Agustí Bas i D. Felip Martínez; Secretari, D. M. Escardo; Vis, 
D. Joan Giner; Tesorer, D. Antoni Esparducer; Contador, D. Bte. Dome- 
nech; Vocals, D. Silvéri Forner, D. Josep García, D. Eduard Ferras i 
D. Juli Salom. Es nomenaren també Juntes per a les scccións de Diver- 
timents, Beneficencia i Instrucció, de la que formaren part D.a Irene Cal- 
bé, D. Josep Mañas Bonví i D. Josep Forner Chaler, entre altres.

El Dijóus Sant de 1920, día 1 d'abril, prengué posseció el nóu Ajunta- 
ment d'elecció popular, formant-lo: Alcalde, D. Vicent Landete; primer 
tinent, D. Bte. Tosca Gombau; Interventor, D. Joan Talavera; Síndie, 
D. Eduard Torres; Concejals, D. Felip Ferrer, D. Juliá Sanz, D. Carlos 
Pedra Borrás, D. Bte. Herrera, D. Agustí Sorolla, D. Joan Verdera, D. Se- 
verí Guimerá, D. Higini Roca, D. Bte. Sabater, D. Josep M. Segura i D. Se- 
bastiá Rabasa.

L'encariment de les subsisténcies aplegá en este any a tal grau, que’l 
poblé exasperat exteriorisá la seua protesta. El día 10 de maig hi hagué 
una imponent manifestació popular reclamant l’abaratament, sobretot 
del pa que anava a pesseta el kilo.

Allavóns la Junta de Subsisténcies acordá enviar al Governador una 
comissió demanant-li fariña barata. El día 11 dimití (alcaldía el sr. Lan
dete per motius de salut. El 12 seguiren les protestes populars. I el 13 es 
pagaven en Castelló per a Vinarós 100 sacs de fariña intervinguda peí 
Govérn, conseguint facilitar el pa a 0'90 pessetes kilo per uns díes...

L’alcaldía passá a ocupar-la D. Agustí Sorolla.
La sessió municipal del 9 de juny acordá els gravámens com a substi- 

tutius de l’impóst de consums, conforme an este detall: «Llum», gravar 
ab un 30 per 100, el 17 que cobrava l’Estat; «Gossos», abonar els amos 
cinq pessetes a l’any per cada un; «Carruatges», els autos 60 pts., motos 
12 pts., ab siderar 18 pts., bicicletes 5 pts., cotxes de dos cavalleríes 
20 pts., de una 15 pts., tartanes 12 pts., carros de varíes cavalleríes 15 pts., 
de llauranga 10 pts., carrets 5 pts., camións 100 pts. «Carn», en frese 0’154 
pessetes per kilo, salada i tocino frese 0'198 pts., tocino salat 1'886 pts., 
grasses OTO pessetes.

En este any D. Eduard Torres compré la plassa de bous que estava 
ja molt deteriorada, i la posé en bones condicións que’ls aficionats aplau- 
diren per les Fires de Sant Joan.

Un fenómen d’eixa época, general en tota Espanya, mos toca regis
trar: la escassé? de tabac que obligava ais fumadors a formar llargues 
files davant deis estañes per a poder adquirirne un póc... quan n'hi ha- 
vía... i a pesar de la calitat que no podía ser mes infame. A fi d’ordenar 
la venta, en el mes de joriol l'alcaldía obligá a pendre carnets d’identitat 
en la Casa Capitular, podent ab ells comprar tabac per a dos díes. I com 
ni aixina es podía posar orde, es passá la venta del tabac a la Casa Capi-
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tular; cósa que a primers d'agost prohibí el Governador, tornant la venta 
ais estañes.

En la sessió del día 1 d'agost dimití la vara el sr. Sorolla, declarant 
que tot anava massa malament, ab un déficit municipal de 300.000 pts. ; 
i el 10 de setembre quedá elegit alcalde accidental D. Facundo Fóra.

Per la matinada del día anterior (9 setembre) un gran incéndi en els 
astillers Sorolla va conmoure a tota la població; acudiren les bombes 
del Molí Carsi, de Boceara i de l’Ajuntament ab personal de la Creu Roja, 
podent evitar que es propagara el fóc a les cases veínes.

A causa d’algunes dimissións, en la sessió municipal del 22 d'octubre 
foren elegits: primer tinent d’alcalde, D. Bte. Herrera; segón, D. Joan 
Vcrdera: tercer, D. Severí Guimerá; síndic, D. Carlos Pedra; interventor, 
D. Sebastiá Rabasa. L’alcalde sr. Fóra, en la sessió del 7 de novembre 
inyecta un póc d’optimisme declarant que era falsa la bancarrota del 
municipi, ans be assegurava que per a l’any vinent estaríen cubértes totes 
les atencións locáis.

Acaba l’anv 1920 ab una vaga de mariners que durá 70 díes, des de 
novembre fins al gincr, aceptant els armadors les bases presentades per 
aquells. En la peixea es conegué el conflicte molt seriament, com ho pro
bó el fet de que en tot el mes de desembre només es facturaren per tren 
15 tonellades de peix, cantitat que solía correspondre tan sois a tres díes.

El día 10 desembre caigué una gran nevada; fenomen que per lo rar 
en Vinares l’hem fet constar les vegades clares que ha ocorregut.

L’últim día de l’anv arribó el cadáver de I’afamat pintor pasteliste 
D. Pan A. de Béjar Novella, qui havía mórt en Londres el día 12 de desem
bre, essent traslladat a riostra ciutat d’aon era la seua viuda D.a María 
Calbé Segura. Per la tarde es celebró I’entérro, des de casa D. Joaquim 
Sanjuán, resultant un gran homenatge de Vinarós a l’eminent artiste qui 
havía traslladat ais llensos les belleses naturals vinarocenques.

Una de Ies dificultáis per les que havía passat el Municipi era la falta 
de llóc desent i própi per a quarlel de la Guardia Civil, la qual en dife- 
rents circunstancies estigué a punt d'anarse’n per tal causa. Es solucionó 
per mig d’una voluntariosa suscripció popular en la que es recolliren 
unes cinq mil pessetes; ab quin producte es construí un quartel al Camí 
Carrero, tocant a la muralla. (1)

Altra vegada, el día 29 d’abril de 1921 per la nit, ocurrí un violent 
incéndi: fon a l'astiller que D. Damiá Frontera tenía en el barranc, platja

(1) Contribuiren, ab 500 pts: Carsi i C.*, Saiz de Carlos; ab 400 pts., Filis de 
Qucrol, Bocrara ct fils; 300 pts., D. Angel Giner; 250 pts., D. Josep Redó; 200 pts., 
D. Eduard Torres; 150 pts., D. Sebastiá Reverter i D. Damiá Frontera; 100 pts., 
Ajuntament, D. E. Ballcster, D. A. Sendra, D. J. Asensi, D. J. M. Serres, D. V. Lan- 
dctc, D. J. Chillida, D. T. Juan, D. A. Ronchera, D. A. Bosch, D. F. Garrido, Ateneo, 
Café Colón, sr. Carbonell; 50 pts., Rvent. Arcipreste, D. M. Zapater, srs. Llusá- 
Masiá, U. E. d’Explossius, Viuda de J. E. Giner, Vda. de Bonet, Duelas y Castaños, 
srs. Adell i Barceló, D. Bte. Herrera, D. F. Adell Carol; 25 pts., Astillers Sorolla, 
Hispano S. del Maestrat, D. Ag. Piñana, D. Hig. Roca, D. R. de Salvador, D. J. Adell, 
D. Joaq. Aragonés; i altres per cantitats menors.
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de Sant Pere, quedant totalment destruit; les bombes trevallaren en la 
extinció del fóc fins al mig día del 30.

El 18 de maig dixá d’existir el Mestre de párvuls D. Silvestre Selma 
qui havía educat a la infancia vinarocenca, per mes de 40 anys. La extra
ordinaria manifestació de dól que se li feu, demostrá lo molt que se'l 
volía.

El día 27 ocupá l’alcaldía per R. O. D. Severí Guimerá.
Tingué Vinarós en eixe mes la sensacional alegría d’haver-li tocat el 

Primer Prémi de la Lotería Nacional consistent en tres millóns de pesse- 
tes. La música va recorrer els carrers, es voltejaren les campanes, i el día 
29 es cantá en la Iglesia Arciprestal solemne Te Deum. El número de la 
sórt fon el 6.464 que'l tenía abonat l’Administrador al front de la qual 
estava D. Juli Chillida, advocat; el número estava molt repartit per tot 
el poblé en petites participacións de pesseta.

El Bañe de Tortosa instalé en nóstra ciutat una Sucursal que s’inau- 
gurá el día 3 de joriol, celebrant un espléndit «banquet» al que convidé 
a les autoritats, prensa local, societats i elements de prestigi. Nota sim
pática fon una suscripció a favor deis pobres, promoguda peí Diputat de 
Tortosa sr. Camós, donant el Bañe 500 pts. i recaudant-se en total 1.375 
pessetes que foren repartides entre el Roper, Conferencies de S. Vicent 
de Paul, Assil i «Minjador deis pobres».

Ademes, el Bañe doné 20 llibretes de cinq duros d’estalvis a 20 xi- 
quets i xiquetes pobres.

Altra vólta es nomená alcalde de R. O. en el mes de joriol, essent 
ara D. Juliá Sanz qui comencé presidint la sessió del día 8.

La guerra d’Africa tornava a omplir de dól a tota Espanya, ara mes 
que mai a causa del desastre d’Annual. En la defensa de Arruit havía 
mórt un héroe vinarocenc, D. Antoni Cortina Roca Tinent d’Artillería.

Vinarós, com sempre, s’associá al dolor general oferint l'Hospital 
per ais ferits i obrint suscripcións per ais soldats vinarocencs d'Africa; 
la Casa Abadía obrí una oficina gratuita d’enllás entre dits soldats i les 
seues families. I des de Vinarós, un Comité de Mestres oficiáis format 
per D.a Francisca Ferrer Flós de la ciutat, D.J Amparo Brandez de Beni- 
carló, D. Joan J. Calatayud de Castelló i Fautor d'esta obra, llan^aren per 
tota Espanya la idea de que les escoles nacionals es constituiren en padri- 
nes deis soldats deis póbles respectius; idea que fon practicada en mol- 
tes bandes i mereixqué la gratitut de l'Eixércit comunicada peí Ministre 
de la Guerra en telegrama del 20 de setembre.

Dit Comité de Mestres, del que formava també part el de Benassal 
i exquisit poeta D. Caries Salvador, irradié aiximateix des de Vinarós 
una gran propaganda sobre «feminisme magistral» a favor de la Mestra 
i de la cultura femenina; obtingué el gran éxit d’haver-se rebut adhes- 
sións de casi totes les provincies d’Espanya.

El riu Servól, al cap de dotze anys de fer bondat, tomé a visitar els 
carrers de la població ixint-se'n de mare a les onze de la nit del 9 d’octu- 
bre; el desbordament fon major que'ls passats, arribant a l'altura de



HISTORIA DE VINARÚS 523

60 centímetres damunt lacera del carrer del Pont. A les dos hóres les 
aigües comengaren a amainar. No hi hagueren desgracies; quedá destro
cada la barana del pónt de la carretera, i foren moltes les pérdues i des
perfectos en els camps, Molí Carsi i algúns magasems.

El penúltim día de l'any 1921, morí el concejal D. Carlos Pedra Bo- 
rrás qui s’havía distingit com a Mestre particular en primera i segona 
enseyanga, i darrerament en el Consistóri defenent l’administració públi
ca sense partidismes, lo que li havía conquistat l’aplausso popular. Fon 
calólic integérrim, com la mes fórta característica de son fórt carácter.

L’Ajuntament veent ja en camí saludable a la hisenda municipal es 
decidí a mampendrc algunos obres necessaries a la ciutat, i en 14 de 
desembre anunciá les subastes per a l’alcantarillat i Mercat públics. Es 
celebraren dites subastes el 18 giner de 1922, quedant deserta la del 
Mercat, i adjudicant-se l’alcantarillat a l’únic postor D. F. Vaquer per 
15.700 pts. En el mateix mes es comengaren les obres peí carrer de Ráfels 
García i part del de S. Francés, i seguiren per la plassa del Salvador fins 
al campanar. I a tal punt quedá l'alcantarillat... esperant, com el vera- 
dero, que soné l'hóra de que siga l’óbra portada a bon terme.

L’any 1922, a iniciativa del Rvent. Arcipreste coadjuvat per la obra 
caritativa del Roper, es celebra per primera vegada en Vinarós la cabal
gata deis Reis d'Orient. Fon un desfile deis simbólics Magos en cavalleríes 
seguíts de gran número de autos, repartint-se joguets i roba ais infants 
pobres, ais que portá sobretot ilusió i alegría, al mateix temps que cons
tituí una simpatiquíssima festa nocturna per a la ciutat.

Digne de lloanga també fon el pensament de D. Agustí Forner Cano 
d’embellir el camí del Cementéri, plantant a l'efécte bón número de ar- 
bres i colocant bañes de pedra per tot el trayécte, cosa que realisá en el 
mes de giner per própi impuls.

El día 1 d’abril es constituí l'Ajuntament baix la presidencia de 
D. Felip Ferrer nomenat alcalde de R. O. Foren elegits, primer tinent 
D. Amadeo Sorolla; segón, D. Felip Miralles Caballer; tercer, D. Bte. 
Tosca Gombau; síndic, D. Pere Barceló; interventor, D. Juliá Sanz; ab 
els demés concejals, D. Higini Roca, D. Eduard Torres, D. Agustí Sorolla, 
D. Batiste Sabater, D. Vicent Landete, D. Joan Talavera, D. Ramón Adell, 
D. Manuel Bover, D. Salvador Agramunt i D. Josep Rabasa.

Per avería aterrisá en la platja de S. Agustí dins de la mar, a la una 
de la tarde del día 8 de juny, l’avió correu de Toulouse-Casablanca que 
portava dos passatgers. L'avió doná la vólta de campana i el pilot baix 
l’aigua, cap per avall, corregué inminent perfil d'ofegar-se, del que’I salvá 
D. Abelard Forés qui es tirá a socorrer ais náufrecs. El vinarocenc sr. Fo- 
rés fon premiat peí Govérn de Franga ab un Diploma i Medalla de plata.

Demanat per R. O. que es redactara una Memoria estudiant les re
formes a fer en nostre pórt, ho cumplimenté l’inginyer D. Lluis Oliveros, 
calculant les dites reformes en cinq millóns de pessetes. Fetes les ges- 
lións del cas, per R. O. de 14 novembre s'aprobé la Memoria, conseguint
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Diví Jesús de Praga. Entronisació del S. Cor de Jesús. Jubilen episcopal. 
Mor el Canonge Borrás. La Sda. Familia. Missió notable. Colege de 
la Consolado. Altar de Sta. Filomena. Sagrari monumental i Copó. 
Mor l’Arquebisbe Meseguer i Costa. Llensos de la Capaila. Cinquan- 
tenar de les «Sierves». S'assóla Sta. Magdalena. Papals. Altar nóu i 
Escola dominical en la Consolado. Enrajolat. Bandera de VAdorado 
Nocturna. Tercer órgue. Chór nóu. Jubilen de V As sil. Altars parro
quial. Capella Baptismal. La Patrona de S. Maten. Jesuset de Nadal. 
Bisbe Auxiliar. Mor el Bisbe Rocamora. Per una iglesia nova de Sta. 
Magdalena.

Se inauguré el día 26 mars de 1919 en la I. Arciprestal, l'altar dedicat 
al Diví Jesús de Praga donació del matrimóni D. Cristófol Miravet i 
D.a Agustina Redó, celebrant-se una Huida festa. Els donants mantenen 
sempre encesa una llantia en dit altar, i tots els anys fan celebrar la festa 
ab tota solemnitat.

El dumenge día 22 de juny, en la Missa de dotzc ab Exposició tingué 
llóc la conmovedora consagració de la infancia vinarocenca al S. Cor de 
Jesús, llegint el xiquet Rafél Aragonés en nóm de tots la renovació de les 
promeses del Baptisme. Per la tarde s’entronisá el Cor de Jesús en la 
Parroquia, predicant el famós jesuíta fundador de la lleprosería de Fon- 
tilles, P. Caries Ferrís; i seguidament, acte oficial de consagració de les 
families vinarocenques, acabant ab una magna provessó eucarística per 
la ciutat que vestía les gales de les grans solemnitats.

Finalment, els sacerdots es distribuiren per tota la població entro- 
nisant el Sagrat Cor de Jesús en gran número de cases particulars. Aixina 
Vinarós feu honor a la seua espléndida tradició religiosa, al mateix temps 
s'adhería a la consagració nacional feta en Madrid en el mes de maig 
anterior.

Com a bona filial, la Parroquia vinarocenca celebré en 26 d'agost 
els 25 anys de la consagració episcopal del Bisbe diocessá Dr. Rocamora, 
ab Comunió General i Te-Deum. El bon Bisbe correspongué enviant al- 
moines de 150 pts. a l'Assil, 100 pts. al «Minjador deis pobres» i 50 pts. 
a cada una de les Conferencies de S. Vicent de Paul. La Parroquia li 
ofrená al Bisbe un atril de plata.



HISTORIA DE VINARÚS 527

El día 16 de setembre morí en Tortosa Filustre vinarocenc Canónge 
Degá d’aquella Catedral Dr. Francés Borrás. No fea mes que cinq mesos 
que havía obtingut aquell alt cárrec, al qual aplegá desde la Canongía que 
eixercía en Granada. Moría en plena joventut, i Vinarós li feu gran dól. 
L Ajuntament va fcr constar en acta son sentiment, i assistí en corpo- 
ració ais funerals que es celebraren el día 27 en la I. Arciprestal ab tota 
pompa.

Comencé l’any 1920 celebrant-se per primera vegada en Vinarós la 
festa de la Pía Associació Universal de les families cristianes consagrades 
a la Sagrada Familia, per a quin efécte l’Arcipreste havía desarrollat pre- 
viament la devoció de la Visita Domiciliaria, formant grupos de 30 fami
lies. Els díes 8, 9 i 10 de giner es prepará la festa ab solemne Triduo, en 
el que predicá el Dr. D. Isidro Gomá, Canónge de Tarragona (mes avant 
Bisbe de Tarazona). El día 11 fon la festa principal, ab Comunió General, 
Missa solemne, i per la tarde lluidíssima funció. L’altar major de l’Arci- 
prestal estava bellament adornat ab les capelletes de la Visita Domici
liaria. En anys següents, com els chórs de la Visita aumentaren en núme
ro considerable, les capelletes domiciliares han anat colocant-se pels 
demés altars parroquials el día de la festa. (1)

La Quaresma d'eixe any dixá recórt per la Missió que celebraren el 
famós P. Ferrís i el Dr. D. Antóni Justo, del Corpus Christi o Patriarca de 
Valencia. Durá la Missió des de’l 21 al 29 de febrer. El fundador del 
sanatóri de Fon tilles predicava els doctrináis del matí i de la nit; el 
Dr. Justo era l’encarregat de predicar ais xiquets i a la joventut peí matí, 
i a tots també per la nit. En l’altar major estava el Sant Crist de tamany 
natural de la época de la primitiva Iglesia Parroquial. La concurrencia 
fon enorme. Les comunións fóren tan extraordinaries, que l’últim día es 
calcularen en unes dos mil.

A principis d’any, la casa que ocupava el Circol Católic entre’l carrer 
del Socos i plassa de S. Antóni, passá a propietat de les Monjes de la 
Consolació. El Circol es traslladá a l’edifici de l’antic «Palau» del carrer 
Socos. I Ies Monjes instalaren en sa propietat un hermós Colége que fon 
inaugurat el día 8 d’abril, traslladant el Santíssim Sacrament des de’l 
Sagrari de l'Arciprestal a l’Oratori, ab lluidíssima provessó que presidí 
la Rma. M. General de l'Institut de la Consolació. Des d'allavóns que 1 
Colége ve funcionant fins ais nóstres díes ab éxit creixent.

Les grans reformes que s'havíen portat a cap en l'Arciprestal exigíen 
també la renovació de Faltar de Sta. Filomena per a ocupar dignament 
el llóc que se li havía respectat. Les «filomenes» obriren suscripció, i en 
la festa celebrada el 26 de septembre d’eixe any (1920), estrenaren un 
altar primorós, d’estil gótic, construit per l’artiste de Tortosa D. Vicent 
Benet. Es canté Missa a tota orquesta i predicá el Canónge Penitencier 
de Tortosa D. Joan Bíe. Martínez. Celebrada la Iluida provessó de la

(1) En 1931 es constituí una Junta de l’Associació, formant-la: Presidenta, D* 
Teodora Fernández; Vis, srta. Dolores Gasó; Secretaria, srta. Concha Boix, teso
rera, srta. Teresa Vidal.
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tarde, se inaugurá l'altar. Formaven la Junta: Presidenta, srta. Manuela 
Gausachs, i srtes. Consol Roso, Carme Miralles, Emilia Santapau, Josefa 
Llatse, Amparo Sendra, Encarnació Juan, Estela Adell, i Nativitat Caba- 
11er. El Director, mossén A. Darder.

El 14 de novembre qucdá com una data memorable en els anals de 
l’Arciprestal de Vinarós: Fon la inauguració del Sagrari monumental.

Flavía dit l’Arcipreste ais seus feligresos: «la Casa del Senyor l’havem 
restaurada ricament; es precís ara oferir-li al Senyor un trono digne en 
lo possible». I les families vinarocenqucs contestaren ofrenant objéctes 
de plata, joies, dobletes i onces d’or. L’artiste de Valencia sr. Vilaplana, 
a la vista del públic, fundí les monedes, en la sacristía arciprestal; i en 
acabant, en els seus tallers de Valencia construí la gran jóia del Sagrari, 
d’estil plateresc, tot recobert d or, ab els següents relleus: enfront, entre 
nuvols, les Taules de la Llei i la serp en la creu de Moisés; al remat, el 
Sant Graal ab la Hostia; al péu, l'anagrama de Jesús; ais costats, els 
escuts del Bisbe de la Diócessi i de l’Arquebisbe de Granada Dr. Mese- 
guer i Costa.

Per a la inauguració del Sagrari es celebrá solemne Triduo els díes 
11, 12 i 13 de novembre. El día 14, de matí, tarde i nit, espléndides fun- 
cións, acabant ab provessó claustral per a colocar el Santíssim en el nóu 
Sagrari. Tots el díes predicó el Dr. D. Antóni Justo. Es repartiren almoi- 
nes extraordinaries ais pobres, i es serviren dinars abundants en el «Min- 
jador» i l’Assil deis vellets.

De l’ór i alhajes que sobraren, es va construir mes avant un Copó, 
obra de l’orfebre de Valencia sr. Orrico, constituint un altra jóia de la 
que s’envanix l'Arciprestal vinarorenca.

Acabó l’any 1920 ab una noticia que va conmoure profundament a 
tot Vinarós: el día 9 de desembre havía passat a la eternitat el venerable 
Arquebisbe de Granada Dr. Meseguer i Costa, en la seua Arxidiócessi. 
L'Ajuntament s'associó al dól general, i com a Granada havía anal I'Arci- 
preste Dr. Bono avisat de la inminencia del fatal desenlia?, se li telegrafió 
que representara oficialment a Vinarós en les exéquies; la sessió munici
pal tinguda només per ad este objécte el día 10, saleó en senyal de dól. 
Les campanes de la Arciprestat van doblar funeralment, i la bandera de 
la Capitular es posó a mija asta durant tres díes.

Per coincidencia ben notable, la última demostrado de carinyo de 
Vinarós al bon Arquebisbe en vida, quedava indeleblement escrita en el 
llóc mes monumental que ell mateix puguera desitjar: en el Sagrari, ab 
son escut arquebisbal.

Durant l’any 1921, en la Capella Arciprestal de la Comunió foren 
colocats grans llensos eucarístics pintats aposta per D. Hilarión Clara- 
munt, representant «Lultim Sopar», «Les bodes de Canaó», «La sama- 
ritana» i «Marta i María».

Les Monjes enfermeres «Sierves de Jesús» celebraren els díes 23, 24 
i 25, el Cinquantenar de la fundado de son Instituí, ab funcións religio- 
ses solemníssimes; estrenaren un armonium adquirit d'almoines.
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En la segona semana de setembre, un gran t/xrrf/jf'A de p lujes causé 
molts perjuíns en el terme aon quedaren gítats íols el.s panfesala, í en Ja 
ciutat que sofrí una perillosa inondacíó. La y/a farrea qu.edá í.olercepj 
en el pónt de Benicarló, tenint que trasbordar en riostra estacíó a la ■' 
per mig de carruatges durant algúns díes.

I l’antiga iglesia marítima de Sta. Magdalena, a causa del temp 
s assolá. Per la festa de la Santa s’havía celebrat Míssa Major predi 
¡'Arcipreste; i es nomenaren majorals ais srs. Jaurne Simó, Joaquím Cha 
ler, Joan Mari, Sebastiá Maspóns, Manuel Fenol losa i Vda. de Seb&stuSí^ 
Arnau, els quals, ab el barrí marítim, s'havíen proposat restaurar la hísX 
tórica iglesia ja amenazada de ruina. Com ara acabava de desaparéíxer,^ 
l’Arcipreste va promourc la idea de construir una iglesia nova a Sta. Mag- ’ 
dalcna; cósa que’l barrí marítim i tota la ciutat aceptaren ab entussías- 
me, obrint una suscripció popular de la que donern cónter al final del 
capítol.

Entre el primer i el segón mes de 1922 ocorregué la mórt del Papa 
Benedicte XV, i la clecció del Papa actual Pío XI ''Cardenal Aquiles Rat- 
ti), quins aconteiximents celebré Vinarós en la Iglesia Arciprestal ab un 
solemne funeral el 22 de giner, i Te-Deum el 12 de íebrer, ais que assis- 
tiren totes les Autoritats.

En 21 d'abril d’eixe any, el Colége de les Monjes ¿e la Consolado 
estrené ab gran festa un artístic altar per a l'Oratori, construít per l'ar- 
tiste de Barcelona sr. Folia. En 26 de novembre se inauguré en tan im- 
portant Colége la Escola Dominical per a la joventut femenina, consti- 
tuint la Junta, D.3 Catalina de Feliu (Presidenta), D.1 Gloria de Esteller, 
D.3 Dolors Roca i D.3 Agustina Caudet, ab les instructores, srts. Carme 
Torres, Julia Chillida, María Lluisa Mora, Matilde Adell, Conchita Cos
tas, Conchita Mira, i Guadalupe Roca, baix la direcció de les Monjes.

Abans d acabar l’any, el presbitéri de la Iglesia Arciprestal fon embe- 
llit ab un magnífic enrajolat de pórtland, construii exprofés en la fábrica 
del donador sr. Farnós, de la ciutat.

En comentar l’any 1923 passá a dirigir l’Adoració Nocturna el Bene- 
ficiat Rvent. D. Josep Muedra, presidint el velera D. Sebastiá Fontanet. 
S'acordé dotar a l'Adoració duna nova Bandera, la qual fon bordada en 
ór i sedes per les Monjes de la Consolació que feren una obra de art. 
La bcnedicció de la Bandera fon a l'any segíient, en el mes de mars (1924) 
ab gran solemnitat. Es preparé ab una semana d’Eixercícis Espirituals, 
dirigits peí P. Pere Voltas, Religiós del Cor de María. 1 en la nit del 29 
al 30, a les déu, en comentar la Vetlla, fon beneída la Bandera, essent 
padrí D. Obduli Balanzá. Assistiren ab les respectivos banderes, comis- 
sións deis Adoradors de Castelló, Alcalá, Benicarló, Cálig i Ulldecona. 
Acabé a la matinada ab lluidíssima Missa de Contunió General que cele
bré el Rvent. Arcipreste.

La festa de S. Sebastiá tingué eixe any (1923) l’aconteiximent d es
trenarle l'órgue modcrn de l’Arciprestal ofrcnat per 1 exquissit orga- 
niste vinarocenc Rvent. D. Joan Bte. Juan Banasco. Fon beneít en la

34
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Diví Jesús de Praga. Entronisació del S. Cor de Jesús. Jubilen episcopal. 
Mor el Canónge Borrás. La Sda. Familia. Missió notable. Colege de 
la Consolado. Altar de Sta. Filomena. Sagrari monumental i Copó. 
Mor l’Arquebisbe Meseguer i Costa. Llénsos de la Capella. Cinquan- 
tenar de les «Sierves». S'assóla Sta. Magdalena. Papals. Altar nóu i 
Escola dominical en la Consolado. Enrajolat. Bandera de VAdorado 
Nocturna. Tercer órgue. Chor nóu. Jubilen de V As sil. Altar s parro- 
quials. Capella Baptismal. La Patrona de S. Maten. Jesuset de Nadal. 
Bisbe Auxiliar. Mor el Bisbe Rocamora. Per una iglesia nova de Sta. 
Magdalena.

Se inauguré el día 26 mars de 1919 en la I. Arciprcstal, l'altar dedicat 
al Diví Jesús de Praga donació del matrimóni D. Cristófol Miravet i 
D.a Agustina Redó, celebrant-se una Huida festa. EIs donants mantenen 
sempre encesa una llantia en dit altar, i tots els anys fan celebrar la festa 
ab tota solemnitat.

El dumenge día 22 de juny, en la Missa de dotze ab Exposició tingue 
llóc la conmovedora consagració de la infancia vinarocenca al S. Cor de 
Jesús, llegint el xiquet Rafél Aragonés en nóm de tots la renovació de les 
promeses del Baptisme. Per la tarde s’entronisá el Cor de Jesús en la 
Parroquia, predicant el famós jesuíta fundador de la lleprosería de Fon- 
tilles, P. Caries Ferrís; i seguidament, acte oficial de consagració de les 
families vinarocenques, acabant ab una magna provessó eucarística per 
la ciutat que vestía les gales de les grans solemnitats.

Finalment, els sacerdots es distribuiren per tota la població entro- 
nisant el Sagrat Cor de Jesús en gran número de cases particulars. Aixina 
Vinarós feu honor a la seua espléndida tradició religiosa, al mateix temps 
s’adhería a la consagració nacional feta en Madrid en el mes de maíg 
anterior.

Com a bona filial, la Parroquia vinarocenca celebré en 26 d’agost 
els 25 anys de la consagració episcopal del Bisbe diocessá Dr. Rocamora, 
ab Comunió General i Te-Deum. El bon Bisbe correspongué enviant al- 
moines de 150 pts. a l'Assil, 100 pts. al «Minjador deis pobres» i 50 pts. 
a cada una de les Conferencies de S. Vicent de Paul. La Parroquia li 
ofrená al Bisbe un atril de plata.
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El día 16 de setembre morí en Tortosa l’ilustre vinarocenc Canónge 
Degá d aquella Catedral Dr. Francés Borrás. No fea mes que cinq mesos 
que havía obtingut aquell alt cárrec, al qual aplegá desde la Canongía que 
eixercía en Granada. Moría en plena joventut, i Vinarós li feu gran dól. 
LAjuntament va fer constar en acta son sentiment, i assistí en corpo- 
ració ais funerals que es celebraren el día 27 en la I. Arciprestal ab tota 
pompa.

Comencé l’any 1920 celebrant-se per primera vegada en Vinarós la 
festa de la Pía Associació Universal de les families cristianes consagrades 
a la Sagrada Familia, per a quin efécte l'Arcipreste havía desarrollat pre- 
viament la devoció de la Visita Domiciliaria, formant grupos de 30 fami
lies. Els díes 8, 9 i 10 de giner es preparé la festa ab solemne Triduo, en 
el que predica el Dr. D. Isidro Gomé, Canónge de Tarragona (mes avant 
Bisbe de Tarazona). El día 11 fon la festa principal, ab Comunió General, 
Missa solemne, i per la tarde lluidíssima funció. L’altar major de l'Arci- 
prestal estava bellament adornat ab les capelletes de la Visita Domici
liaria. En anys següents, coin els chórs de la Visita aumentaren en núme
ro considerable, Ies capelletes domiciliares han anat colocant-se pels 
demés altars parroquials el día de la festa. (1)

La Quaresma d’eixe any dixá recórt per la Missió que celebraren el 
famós P. Ferrís i el Dr. D. Antóni Justo, del Corpus Christi o Patriarca de 
Valencia. Duré la Missió des de’l 21 al 29 de febrer. El fundador del 
sanatóri de Fontilles predicava els doctrináis del matí i de la nit; el 
Dr. Justo era l’encarregat de predicar ais xiquets i a la joventut peí matí, 
i a tots també per la nit. En Faltar major estava el Sant Crist de tamany 
natural de la época de la primitiva Iglesia Parroquial. La concurrencia 
fon enorme. Les comunións fóren tan extraordinaries, que l’últim día es 
calcularen en unes dos mil.

A principis d'any, la casa que ocupava el Circol Católic entre’l carrer 
del Socos i plassa de S. Antóni, passá a propietat de les Monjes de la 
Consolació. El Circol es traslladá a l’edifici de l’antic «Palau» del carrer 
Socos. I les Monjes instalaren en sa propietat un hermós Colége que fon 
inaugurat el día 8 d’abril, traslladant el Santíssim Sacrament des de’l 
Sagrari de l'Arciprestal a l'Oratori, ab lluidíssima provessó que presidí 
la Rma. M. General de l’Institut de la Consolació. Des d'allavóns que’l 
Colége ve funcionant fins ais nóstres díes ab éxit creixent.

Les grans reformes que s'havíen portat a cap en l’Arciprestal exigíen 
també la renovació de Faltar de Sta. Filomena per a ocupar dignament 
el llóc que se li havía respectat. Les «filomenes» obriren suscripció, i en 
la festa celebrada el 26 de septembre d’eixe any (1920), estrenaren 
altar primorós, d’estil gótic, construit per Partiste de Tortosa D. Vicent 
Benet. Es canté Missa a tota orquesta i predicá el Canónge Penitencier 
de Tortosa D. Joan Bte. Martínez. Celebrada la Huida provessó de la

(1) En 1931 es constituí una Junta de l’Associació, formant-la: Presidenta, D.‘ 
Teodora Fernández; Vis, srta. Dolores Gasó; Secretaria, srta. Concha Boix; teso
rera, srta. Teresa Vidal.

un
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tarde, se inauguré l’altar. Formaven la Junta: Presidenta, srta. Manuela 
Gausachs, i srtes. Consol Roso, Carme Miralles, Emilia Santapau, Josefa 
Llatse, Amparo Sendra, Encarnació Juan, Estela Adell, ¡ Nativitat Caba- 
11er. El Director, mossén A. Darder.

El 14 de novembre quedé com una data memorable en els anals de 
l’Arciprestal de Vinarós: Fon la inaugurado del Sagrari monumental.

Havía dit l’Arcipreste ais seus feligresos: «la Casa del Senyor l’havem 
restaurada ricament; es precís ara oferir-li al Senyor un trono digne en 
lo possible». I les families vinarocenques contestaren ofrenant objéctes 
de plata, joies, dobletes i onces d’or. L'artiste de Valencia sr. Vilaplana, 
a la vista del públic, fundí les monedes, en la sacristía arciprestal; i en 
acabant, en els seus tallers de Valencia construí la gran jóia del Sagrari, 
d'estil plateresc, tot recobert d or, ab els següents relleus: enfront, entre 
nuvols, les Taules de la Llei i la serp en la creu de Moisés; al remat, el 
Sant Graal ab la Hostia; al péu, l’anagrama de Jesús; ais costats, els 
escuts del Bisbe de la Diócessi i de l’Arquebisbe de Granada Dr. Mese- 
guer i Costa.

Per a la inauguració del Sagrari es celebré solemne Triduo els díes 
11, 12 i 13 de novembre. El día 14, de malí, tarde i nit, espléndides fun- 
cións, acabant ab provessó claustral per a colocar el Santíssim en el nóu 
Sagrari. Tots el díes predicá el Dr. D. Antóni Justo. Es repartiren almoi- 
nes extraordinaries ais pobres, i es serviren dinars abundants en el «Min- 
jador» i l’Assil deis vellets.

De lor i alhajes que sobraren, es va construir mes avant un Copó, 
obra de Torfebre de Valencia sr. Orrico, constituint un altra jóia de la 
que s’envanix l’Arciprestal vinarorenca.

Acabé l’any 1920 ab una noticia que va conmoure profundament a 
tot Vinarós: el día 9 de desembre havía passat a la cternitat el venerable 
Arquebisbe de Granada Dr. Mescguer i Costa, en la seua Arxidiócessi. 
L'Ajuntament s’associá al dól general, i com a Granada havía anal l’Arci- 
preste Dr. Bono avisat de la inminencia del fatal desenllac, se li telegrafié 
que representara oficialment a Vinarós en les exéquies; la sessió munici
pal tinguda només per ad este objéctc el día 10, saleé en senyal de dól. 
Les campanes de la Arciprestat van doblar funeralment, i la bandera de 
la Capitular es posé a mija asta durant tres díes.

Per coincidencia ben notable, la última demostració de carinyo de 
Vinarós al bon Arquebisbe en vida, quedava indeleblement escrita en el 
llóc mes monumental que ell mateix puguera desitjar: en el Sagrari, ab 
son escut arquebisbal.

Durant l’any 1921, en la Capella Arciprestal de la Comunió foren 
colocats grans llensos eucarístics pintats aposta per D. Hilarión Clara- 
munt, representant «L’últim Sopar», «Les bodes de Canaá», «La sama- 
ritana» i «Marta i María».

Les Monjes enfermeres «Sierves de Jesús» celebraren els díes 23, 24 
i 25, el Cinquantenar de la fundació de son Instituí, ab funcións religio- 
ses solemníssimes; estrenaren un armonium adquirit d’almoines.

3
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En la segona semana de setembre, un gran temporal de plujes causá 
molts perjuíns en el terme aon quedaren gitats tots els panissals, i en la 
ciutat que sofrí una perillosa inondació. La vía férrea quedá interceptada 
en el pónt de Benicarló, tenint que trasbordar en nostra estació a la veina 
per mig de carruatges durant algúns díes.

I 1 antiga iglesia marítima de Sta. Magdalena, a causa del temporal 
s assolá. Per la festa de la Santa s'havía celebrat Missa Major predicant 
1 Arcipreste; i es nomcnaren majorals ais srs. Jaume Simó, Joaquim Cha- 
ler, Joan Mari, Sebastiá Maspóns, Manuel Fenollosa i Vda. de Sebastiá 
Arnau, els quals, ab el barri marítim, s’havíen proposat restaurar la his
tórica iglesia ja amenazada de ruina. Com ara acabava de desaparéixer, 
1 Arcipreste va promoure la idea de construir una iglesia nova a Sta. Mag
dalena; cósa que’l barri marítim i tota la ciutat aceptaren ab entussias- 
me, obrint una suscripció popular de la que donem cónter al final del 
capitol.

Entre el primer i el segón mes de 1922 ocorregué la mórt del Papa 
Benedicte XV, i la elecció del Papa actual Pío XI (Cardenal Aquiles Rat- 
ti), quins aconteiximents celebra Vinarós en la Iglesia Arciprestal ab un 
solemne funeral el 22 de giner, i Te-Deum el 12 de febrer, ais que assis- 
tiren totes les Autoritats.

En 21 d abril d’eixe any, el Colége de les Monjes de la Consolació 
estrena ab gran festa un artístic altar per a l’Oratori, construit per Par
tiste de Barcelona sr. Folia. En 26 de novembre se inaugurá en tan im- 
portant Colége la Escola Dominical per a la joventut femenina, consti- 
tuint la Junta, D.3 Catalina de Feliu (Presidenta), D.3 Gloria de Esteller, 
D.3 Dolors Roca i D.3 Agustina Caudet, ab les instructores, srts. Carme 
Torres, Julia Chillida, María Lluisa Mora, Matilde Adell, Conchita Cos
tas, Conchita Mira, i Guadalupe Roca, baix la direcció de les Monjes.

Abans d acabar l’any, el presbitéri de la Iglesia Arciprestal fon embe- 
llit ab un magnífic enrajolat de pórtland, construit exprofés en la fábrica 
del donador sr. Farnós, de la ciutat.

En comentar l'any 1923 passá a dirigir l’Adoració Nocturna el Bene- 
ficiat Rvent. D. Josep Muedra, presidint el veterá D. Sebastiá Fontanet. 
S'acordá dolar a l’Adoració d'una nova Bandera, la qual fon bordada en 
ór i sedes per les Monjes de la Consolació que feren una obra de art. 
La benedicció de la Bandera fon a l'any següent, en el mes de mars (1924) 
ab gran solemnitat. Es prepará ab una semana d’Eixercícis Espirituals, 
dirigíts peí P. Pere Voltas, Religiós del Cor de María. I en la nit del 29 
al 30, a les déu, en comentar la Vetlla, fon beneída la Bandera, essent 
padrí D. Obduli Balanzá. Assistiren ab les respectives banderes, comis- 
sións deis Adoradors de Castelló, Alcalá, Benicarló, Cálig i Ulldecona. 
Acabá a la matinada ab lluidíssima Missa de Comunió General que cele
bró el Rvent. Arcipreste.

La festa de S. Sebastiá tingué eixe any (1923) Pacón teiximent d es
trenarse Porgue modern de l’Arciprestal ofrenat per l'exquissit orga- 
niste vinarocenc Rvent. D. Joan Bte. Juan Banasco. Fon beneít en la
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funció de Maitines de la vespra de S. Sebastiá, i a cada lligó el mateix 
organiste toca obres seléctes deis mes afamats autors. Fon construit 
l’órgue per D. Pere Palóp de Valencia; els tubos de metal —aprofitant el 
de l'orgue vell— es fundiren en la casa Estadella de Barcelona; les mem- 
branes del secret tubular eren de la casa Lauóuff de Vutemberg (Ale- 
manya); i les cánules, llengiietes i altres accessóris, de la casa Pinett, de 
París.

Consta de tres teclats, de cara a Faltar: dos manuals de 56 notes 
cada un, i el pedalié de 27 notes ab contrabaix de 16 péus i pedáis de 
combinació, palanca d’expressió i 15 registres. El número de tubos so- 
nors es de 1.500; i tot va tancat en una caixa de ressonancia, ab quatre 
jócs de persianes al frontis per ais eféctes d’expressió.

Una altra novetat acompanyá al nóu orgue, i es que fon colocat 
damunt del canzell, aon el Rvent. Arcipreste va fer construir un chór 
apropiat i elegant. Aixina Faltar de S. Josep, aon havía estat l’órgue 
vell, quedá lliure i readquirí la majestuositat de les demés capelles. 
En retirar l'orgue vell, aparegueren en les parets els atributs pintats de 
l’antic Grémi deis Fusters, lo que proba que primitivament Faltar havía 
estat lliure com ara.

Des d’eixe any, en la capella de S. Josep s'instala ab gran elegancia 
el Monument de Semana Santa, el qual es venía fent baix del canzell 
obstruint la entrada principal. Ara, quedant lliures totes les portes, les 
provessóns de Semana Santa passen sense cap diftcultat i adquirixen 
grandiositat nova.

En el mateix mes de giner del 1923, les Germanetes deis vellets des
amparáis, conmemoraren el Cinquantenar de la fundació de FInstitut en 
Barbastre (Valencia), i els Vinticinq anys de la inauguració de l’Assil vina- 
rocenc. En eixos 25 anys, havíen recollit en nóslre Assil 209 vellets. Les 
funcións conmemoratives fóren solemníssimes, els díes 25, 26 i 27; l’úl- 
tim día, les dames del «Roper del Cor de Jesús per ais pobres» obsequia
ren ais assilats ab un diñar extraordinari, servint-los elles mateixes.

Cab a fináis d'eixe any fóren renovats els dos altars laterals del pres- 
bitéri parroquial, l’un a despeses de D.a Victoria Péris de Ballester colo- 
cant-se el S. Cor de Jesús, i l’altre per la fábrica del temple essent colo
cada la Patrona de la ciutat.

També es procedí a restaurar la Capella Baptismal 
apuntat— inaugurant-se el Dissabte Sant del 1924 (día 19 d'abril) ab la 
benedicció de l'aigua. El mateix día foren batejats els primers neófits: 
una xiqueta, Teresa María de la Misericordia Ribera Pascual, filia de 
Sebastiá i de Julia; i un xiquet, Josep Manuel Sebastiá Balaguer Bas, fill 
del Mestre D. Manuel i de D.a Manuela.

A la semana següent, el día 30, de pas cab a S. Mateu, arribava la 
Patrona d'aquella poblado, la Mare de Deu deis Angels, portada per son 
Arcipreste mossén Betí i Delegat Governatiu sr. Suarez. La Imatge, de 
mármol, havía sigut beneída en Roma peí Papa Benedicte XV; d'allá fon 
traslladada a Tarragona, i ara passava cab a S. Mateu per a ésser insta-

om ja queda
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Jada en aquella ermita que havent sigut totalment destruida per un 
incéndi, els sanmateváns la reconstruiren de nóu en poc temps. La nóva 
Imatge fon exposada en l’Abadía a l'admiració deis vinarocencs; al se’n 
demá, 1 Arcipreste mossén Bono celebré Missa de Comunió, estant la M. 
de D. deis Angels a l’altar major. A les 11, colocada en un auto engala- 
nat de flors i ab les banderes espanyola i sanmatevana, baix la custodia 
deis senyors primerament dits, fon despedida entussiásticament ab vól 
de campanes.

Per Nadal d'cste any (1924) s’estrená en l’Arciprestal el Jesuset en el 
bressól, de gran tamany, que tots els anys fa tanta festa colocat en 
el Tabernacle de l’altar major.

Durant cixes festes, el día 27 fon consagrat en Valencia Bisbe Titular 
de Zarai Auxiliar de Tortosa el Dr. D. Félix Bilbao Ugarriza, a quina 
solemnitat assistí l'Arcipreste de Vinarós representant la Parroquia i l’A- 
juntament segóns acórt municipal.

A punt se li havía donat Auxiliar al nonagenari Bisbe Rocamora, qui 
abans d’un mes, en giner de 1925 dixava d’existir, morint en Castelló aon 
ivernava. D'al 1 í son cadáver fon traslladat a Tortosa, i a la estació nóstra 
ixqueren TAjuntament i Clero ab la Creu Parroquial per a resar-li un 
respóns.

Inmedialament el Papa nomená Administrador Apostólic de la Dió- 
cessi, al nóu Bisbe Titular de Zarai Dr. Bilbao.

Abans de tancar este capítol, tenim que apuntar algunes notes sobre 
la iglesia de Sta. Magdalena, assolada —com dixem escrit— en setembre 
del 1921 per un temporal de plujes. A fí de reconstruir la histórica iglesia 
marítima, l'Arcipreste reuní, el día de Reis, de 1922, al veinat de Sta. Mag
dalena i del Santíssim, mostrant-se tots plenament decidits a la recons- 
trucció. I per a recaudar fondos al punt es van oferir els reunits i es 
formaren chórs de suscriptors que s'extengueren per tota la ciutat, arre- 
plegant almoines scmanalment.

Tot l'any 1922 i el 1923, seguí ab entussiasme l’arreplega de fondos, 
rcflexada semanalment en la revista «San Sebastián». Quan la cantitat 
permitía comentar les obres, l’Arcipreste encarregá els planos i demaná 
el permís de obres a l'Ajuntament en 3 d'agost del 1923. Aquell Ajunta- 
ment, com consta en acta, es mostré ben dispóst a concedir permís per 
a que salgara la nova iglesia marítima aon havía estat la vella. Peró, en 
aixó, vingué la Dictadura, i...

Es reproduí la petició en 4 giner de 1924, sense resóldre’s; s’acudí al 
Delegat Governatiu i a tota la escala d'autoritats governamentals, i ma- 
nant tots, ais Ajuntaments que resolgueren, no van resóldre mes que... 
demanar próbes de la propietat del llóc per a la Iglesia, com si les cen- 
turies de propietat efectiva hagueren sigut un ensómni. (1) No podent-se 
negar la propietat, es demaná el canvi de llóc; i contant ab totes les

(1) Vide tomo I, cap. XIV (segle XVI).
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facilitáis de l’Autoritat eclesiástica, no tingueren cap pressa els Ajunta- 
ments en proporcionar el llóc decoros per al canvi.

En mig de tan extranya obstrucció, era natural que 'ls veíns, decep
cionáis, dixaren de donar almoines per a la iglesia nova de Sta. Magda
lena, i la suscripció quedá extinguida en febrer de 1924, havent aplegat 
a la cantitat de 19.201'90 pessetes. (1) En altre capítol tornarem a par
lar d’eixa qüestió.

(1) Al front deis chórs de suscripció es distingiren ab el Rvent Arcipreste, D. 
Vicent Catalá, D. Josep Forns, D. Manuel Llatser, senyorcles Concha Boix, Isabel 
Comes, Rosa Ferrer, Cinta Libori, Romualda Balaciart, Josefa Bas, Encarnació 
Juan, Teresa Miralles, Paca Marzá, Dolors Escardó, Agustina Serralta, Ester Bor
des, Consuelo Giner, Filomena Pallicé, Josefina Navarro, Mercó Esparducer, Do
lors Rius, Concha Santapau, Providencia Giner, Beatriz Espí, Angela García, Fidela 
Ribera, Lluisa Giménez, Rosa Llanusa, Isabel Lluch, Amparo Sendra, Inés Zapa
ter, Teresa Rillo, Carmela Giner, Assumta Juan, Manuela Vinaja, Teresa Guarch, 
Anita Zapater, Josefa Vidal, Josefina Nos, Francisca Guarch, Paula Roso, Maria 
Santapau, Teresa M. Serret, Paquita Calbé, Dionisia Ricart, Francisca Samper i 
Teresa Polo.

Hi hagueren donatius extraordinaris: de 500 pts., Revent. Arcipreste, D. Bte. 
Miralles, D.* Agustina Redó de Miravet i un anónim; de 250 pessetes, Carsi i C.' 
i un anónim; de 100 pts., Bisbe Rocamora, Canonge Redó, D. Hilarión Claramunt, 
Viuda de Béjar, D. Josep M.‘ Serres, D. Jesús Verdú, Rvent. Manuel Esteller, D. 
Josep M.* Ribera, D. Agustí Bas; de 75 pts., anónim; de 60 pts., D. Joan Martí Mira
lles, advocat; dq 50 pts., mossén A. Darder, mos. Joan Bte. Juan Zapater, mos. Ma
nuel Calduch, D. A. T., D.* Josefa Cortina, D.” Modesta de Puértolas Pardo de la 
Costa, D. Joan Carsi, D. Primo Redó, D. Federic Bas; de 30 pessetes, D.* Lluisa 
Ruiz, D.* Francisca Ferrer; de 25 pts., mossén Sebastiá Fomer, mos. Bte. Pía, mos. 
JPosep D. Ferrer, mos. Sebastiá Verdera, D. Obduli Balanzá, D.a Sebastiana Serret, 
D.* Vicenta Boix viuda de Bono, Viuda de D. Manuel Usó (Vilarreal), D. Vicent 
Zaragozá, D. Calixte Cabo, la xiqueta Liduvineta Artola Saiz de Aja; de 20 pessetes, 
D.* Magdalena Esteller, D. Sebastiá Isarch, mos. Antoni Brau: de 15 pts., Carmen- 
cita i María Borrás Bono, D* Rogelia Esteller. I altres per cantitats menors.



CAPITOL XXVII. - (1923-26)

La Dictadura (1.a época). Deslitucións i nou Ajuntament. Presó i pesse- 
tes. Delegado governativa. F. C. Val de Zafón. Ve'l Ministre de Fo- 
ment. Canvi d’Ajuntament. Passa'l Dictador. Els vinarocencs de Bar
celona. «Carsi Industrial». Bañe de Castelló. Inestabilitat municipal. 
La U. P. Póu deis Dos Vilás. Créu Roja. Recluta d‘alcaldes a Madrid. 
Projécles del pórt aprobats. Assemblees. Liquidado d’un deute a la 
Hisenda. Pro canal de l’Ebre. Contra les suspensións del Govemador 
L'éxit del «Pou de S. Sebastiá deis Dos Vilás». Sindicat del Salvador. 
Neu. Raid de Franco. Mercat en dos places. Ciclista. Un desterrat 
catalaniste. Pensións i estalvis. Motors a les barques. Una plassa al 
Dictador. Aceres. Renovado de la U. P. Gran temporal. Socors. Movi- 
ment del pórt.

Abacs anava la Monarquía borbónica El desgovérn deis seus Minis
tres produí el cólp d’Estat del General Primo de Rivera en 13 Setembre 
de 1923, que’l poblé aplaudí en un principi perque creía havía de vore 
satisfetes les seus ansies de justicia i bon govém. I se instauré la Dicta
dura que havía de desilusionar al poblé i acabar ab la Monarquía que 
volía defendre.

En nóstra ciutat comengá la Dictadura per un acte ben violent: 
El 1 d'Octubre, a Ies deu de la nit, es convocá de sorpresa ais concejals 
i vocals associats, fent algar del Hit a la majoría que ja s’havíen gitat. 
Ais tres quarts per a la una de la matinada, el Tinent Coronel de la Zona 
obrí la sessió en la Casa Consistorial i declaré destituít a tot l'Ajunta- 
ment per orde del Directóri.

Seguidament es formé la nova Corporació d'entre els vocals asso
ciats quedant Alcalde D. Angel Giner, primer tinent D. Pasqual Ibáñez, 
segón D. Joan Ricart, tercer D. Daniel Delmás, interventor D. Alexandre 
Esteller, síndic D. Josep Llatse, concejals D. Cristófol Juan Miralles, 
D. Bte. Puchal Doménech, D. Carlos Santos, D. Vicent Roso Caballer, don 
Antóni Sabater Boix, D. J. Lázaro, D. Antóni Calduch, D. Josep M.a Cau- 
det, D. Germán Piquer, D. Bte. Julve Forner i el difunt D. Bte. Quixal.

Sessió extraordinaria el día 5 per a sustituir al difunt i ais srs. San
tos (per edat, 78 anys), Roso (malalt), Delmás, Lázaro (ausent) i Julve
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facilitáis de l'Autoritat eclesiástica, no tingueren cap pressa els Ajunta- 
ments en proporcionar el llóc decoros per al canvi.

En mig de tan extranya obstrucció, era natural que 'ls veíns, decep
cionáis, dixaren de donar almoines per a la iglesia nova de Sta. Magda
lena, i la suscripció quedá extinguida en 
a la cantitat de 19.201*90 pessetes. (1) En altre capítol tornarem a par
lar d'eixa qüestió.

febrer de 1924, havent aplegat

(1) Al front deis chórs de suscripció es distingiren ab el Rvent Arcipreste D. 
Vicent Catalá, D. Josep Foms, D. Manuel Llatser, senyoretes Concha Boix, Isabel 
Comes, Rosa Ferrer, Cinta Libori, Romualda Balaciart, Josefa Bas, Encamacio 
Juan, Teresa Miralles, Paca Marzá, Dolors Escardó, Agustina Serralta, Ester Bor
des, Consuelo Giner, Filomena Pallicé, Josefina Navarro, Mercó Esparducer, Do
lors Rius, Concha Santapau, Providencia Giner, Beatriz Espí, Angela García, Fidela 
Ribera, Lluisa Giménez, Rosa Llanusa, Isabel Lluch, Amparo Sendra, Inés Zapa- 
ter, Teresa Rillo, Carmela Giner, Assumta Juan, Manuela Vinaja, Teresa Guaren, 
Anita Zapater, Josefa Vidal, Josefina Nos, Francisca Guarch, Paula Roso, Mana 
Santapau, Teresa M. Serret, Paquita Calbé, Dionisia Ricart, Francisca Samper i 
Teresa Polo.

Hi hagueren donatius extraordinaris: de 500 pts., Revent. Arcipreste, D. Bte. 
Miralles, D.* Agustina Redó de Miravet i un anónim; de 250 pessetes, Carsi i C.‘ 
i un anónim; de 100 pts., Bisbe Rocamora, Canonge Redó, D. Hilarión Claramunt, 
Viuda de Béjar, D. Josep M.* Serres, D. Jesús Verdú, Rvent. Manuel Esteller, D. 
Josep M.* Ribera, D. Agustí Bas; de 75 pts., anónim; de 60 pts., D. Joan Martí Mira
lles, advocat; dq 50 pts., mossén A. Darder, mos. Joan Bte. Juan Zapater, mos. Ma
nuel Calduch, D. A. T., D.* Josefa Cortina, D.1 Modesta de Puértolas Pardo de la 
Costa, D. Joan Carsi, D. Primo Redó, D. Federic Bas; de 30 pessetes, D.’ Lluisa 
Ruiz, D.* Francisca Ferrer; de 25 pts., mossén Sebastiá Fomer, mos. Bte. Pía, mos. 
JPosep D. Ferrer, mos. Sebastiá Verdera, D. Obduli Balanzá, D.* Sebastiana Serret, 
D.* Vicenta Boix viuda de Bono, Viuda de D. Manuel Usó (Vilarreal), D. Vicent 
Zaragozá, D. Calixte Cabo, la xiqueta Liduvineta Artola Saiz de Aja; de 20 pessetes, 
D.* Magdalena Esteller, D. Sebastiá Isarch, mos. Antoni Brau: de 15 pts., Carmen- 
cita i María Borrás Bono, D* Rogelia Esteller. I altres per cantitats menors.



CAPITOL XXVII. - (1923-26)

La Dictadura (1.a época). Destitucións i nou Ajuntament. Presó i pesse- 
tes. Delegado governativa. F. C. Val de Zafan. Ve'l Ministre de Fo- 
ment. Canvi d'Ajuntament. Passa’l Dictador. Els vinarocencs de Bar
celona. «Carsi Industrial». Bañe de Castelló. Inestabilitat municipal. 
La U. P. Póu deis Dos Vilás. Créu Roja. Recluta d'alcaldes a Madrid. 
Projéctes del pórt aprobats. Assemblees. Liquidado d'un deute a la 
Hisenda. Pro canal de l'Ebre. Contra les suspensións del Governador 
L’éxit del «Pon de S. Sebastiá deis Dos Vilás». Sindicat del Salvador. 
Neu. Raid de Franco. Mercat en dos places. Ciclista. Un desterrat 
catalaniste. Pensións i estalvis. Motors a les barques. Una plassa al 
Dictador. Aceres. Renovado de la U. P. Gran temporal. Socors. Movi- 
ment del pórt.

Abacs anava la Monarquía borbónica El desgovérn deis seus Minis
tres produí el cólp d’Estat del General Primo de Rivera en 13 Setembre 
de 1923, que’l poblé aplaudí en un principi perque creía havía de vore 
satisfetes les seus ánsies de justicia i bon govérn. I se instauré la Dicta
dura que havía de desilusionar al poblé i acabar ab la Monarquía que 
volía defendre.

En nóstra ciutat comencé la Dictadura per un acte ben violent: 
El 1 d"Octubre, a les deu de la nit, es convocá de sorpresa ais concejals 
i vocals associats, fent al^ar del Hit a la majoría que ja s'havíen gitat. 
Ais tres quarts per a la una de la matinada, el Tinent Coronel de la Zona 
obrí la sessió en la Casa Consistorial i deciará destituít a tot l'Ajunta- 
ment per orde del Directóri.

Seguidament es forma la nova Corporació d’entre els vocals 
ciats quedant Alcalde D. Angel Giner, primer tinent D. Pasqual Ibáñez, 
segón D. Joan Ricart, tercer D. Daniel Delmás, interventor D. Alexandre 
Esteller, síndic D. Josep Llatse, concejals D. Cristófol Juan Miralles, 
D. Bte. Puchal Doménech, D. Carlos Santos, D. Vicent Roso Caballer, don 
Antóni Sabater Boix, D. J. Lázaro, D. Antóni Calduch, D. Josep M.a Cau- 
det, D. Germán Piquer, D. Bte. Julve Forner i el difunt D. Bte. Quixal.

Sessió extraordinaria el día 5 per a sustituir al difunt i ais srs. San
tos (per edat, 78 anys), Roso (malalt), Delmás, Lázaro (ausent) i Julve

asso-
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(ausent); es nomenaren per a les concejalíes a D. Joan Castell, D. Adolf 
Cabadés, D. Joan Arseguet, D. Joaquim Sanjuán, D. Sebastiá Marzá i 
D. Bte. Nento. La tercera tenencia de l’alcaldía passá a ocuparla el 
sr. Sanjuán.

A fináis d’Octubre l’autoritat militar ordena una inspccció en l'Ajun- 
tament comengant-la el Tinent Coronel D. Joaquim Tirado, qui ordená 
a uns quants polítics que no ixqueren de la ciutat, al mateix temps que’ls 
aná cridant a la Zona, un a un, a declarar sobre gcstións anteriors.

Resultat: el día 2 de Novembre, a mig día, una parella de la Guardia 
Civil portava des de sa casa a la presó a D. Felip Ferrer; aquella mateixa 
nit li suceía igual a D. Ramón Comes; el día 3 a D. Juliá Sanz, i el día 4 
a D. Facundo Fóra. D’aquí foren traslladats el día 6 a la presó de Cas- 
telló. La població quedá fortament impresionada. El día 22 de Desem- 
bre, tornaven lliures a Vinarós, sense que ningú els diguera per qué els 
havíen tingut 48 díes en presó comú tan árbitrariament.

A altres se’ls va fer pagar a resultes d’un cxpedient a un caixer mu
nicipal d’anys anteriors; l’expedient es va sobresseir, pero les pessetes 
no es van tornar; eren Ies que s'havíen fet pagar: 1.744 33 pts. a D. Josep 
M.° Serres, i 648'50 a D. Higini Roca, D. Francés Guarch, D. Antóni So
rolla, D. Domingo Agramunt i D. Eduard Torres.

El 21 de Desembre es constituí la Delegació Governativa del Partit 
Judicial, ostentant-la el Comandant de Infantería D. Josep Pérez Gramunt.

A causa de l'arbitrarietat en ell comesa, el secretan en propietat de 
l’Ajuntament D. Ramón Comes, presenta la dimisió irrevocable en la 
sessió del 16 Giner de 1924; es feu constar en acta que la Corporació no 
tenía cap queixa d’ell li donava un vót de grades peí temps en que l'havía 
servida. Per a la vacant fon elegit (6 de Febrer) D. Félix García.

En la sessió del 6 de Febrer es feu constar que’l Concell de Obres 
Públiques havía informat favorablement per a que es portara a cap 
l’estudi del trassat del ferrocarril Valí de Zafán-Mediterráni des de 
S. Carlos a Vinarós.

Per a la realisació d'eixe ferrocarril es celebra una magna assemblea 
en Tortosa, el 24 de febrer, assistint les fórces vives de Vinarós presi- 
dides per l’alcalde i l’Arcipreste. Seguidament (sessió mun. del 7 de mars) 
el Ministre de Foment ordená a Obres Públiques l'estudi de la prolon- 
gació a Vinarós de dit ferrocarril.

Ben impresionat nostre poblé per tal orde, vingué a visitarmos en 
25 de mars el Ministre de Foment General Vives, féntse-li una rebuda 
apoteóssica, ab música i vól de campanes, acudint ab les Autoritats totes 
les societats sense excepció i poblé. El Ministre afirmá que era un fet la 
prolongació del tren del Nórt des de la estació al molí, i que’l tren de 
l'Aragó també vindría... Obsequiáis espléndidament en la fonda de Ayora, 
el mateix matí se'n anaren els visitants a S. Carlos.

En abril l'Ajuntament sofrí altra renovació per dimissións i per a 
constituir-se conforme al nóu Estatuí municipal. Fon en la sessió del 
día 8, presidida peí Delegat G.; hi hagué la novetat de nomenar-se 4 con-
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cejáis corporatius, que foren: D. Francés Gonet peí Sindicat de Policía 
Rural, D. Ginés Doménech peí Circol Católic, D. Domingo Querol per la 
Cooperativa, i D. Joan Bte. Sendra per la Conferencia de S. Vicent de 
Paul. Es constituí la Corporació com seguix: alcalde, D. Joan Arseguet; 
primer tinent, D. Pascual Ibáñez; segón D. Josep Ramos; tercer, D. Adol
fo Cabadés; suplents, D. Joan Castell, D. Bte. Sendra i D. Miquél Pola; 
concejals, els 4 corporatius i D. Cristófol Juan, D. Paco Argemí, D. Ale- 
xandre Esteller, D. J. M.a Caudet, D. Bte. Nento i D. Antóni Sabater. Que- 
daven sospesos els carrees de síndic i interventor, i disolta la Junta 
d’associats. El sr. Argemí va dimitir al póc.

Pócs dícs mes avant, el 20 d'abril, Pásqua de Resurrecció, passá el 
Dictador, qui anava des de Catalunya a Valencia en auto baixant a tots 
els pdbles. Salearen ares en son honor. Al pas, en el carrer de S. Francés, 
passá revista ais somatents, a quin efécte estaven ab els de la ciutat, els 
de Sant Mateu, Canet, Chert, La Jana, Traiguera i S. Jórdi. El somatent 
de Vinarós, s’havía constítuit en els mesos anteriors, figurant com a 
Cabo de Partit D. Obduli Balanzá, i Subcabo D. Josep Queral.

Els compatricis residents en Barcelona fundaren allá, el día 3 de 
maig, una segona societat baix el titol de «Ateneu Vinarocenc», formant 
la primera Directiva: President, D. Joan M. Verdera Comas; Vis, D. Juliá 
Esparducer i D. Antoni Borrelles; Secretan, D. Tomás Mengual; Vis, 
D. Joan Casanova; Tesorer, D. Rafél Julve; Contador, D. Francés Badía; 
Vocals, D. Emili Estivill, D. Ricart Santos, D. Lluis Gil i D. Manuel Mi- 
ralles.

L’altra societat «Centro Comarcal Vinarocenc» comengá en joriol a 
publicar un «Butlletí Oficial», donant cónter del moviment social i con- 
servant el fóc sagrat de l’amor a la terreta.

La important Societat en C. «Carsi i C.a» que fins allí havía estat 
domiciliada en Barcelona, el 5 d’agost es domicilié en nostra ciutat aon 
té son farnós Molí, i passá a denominar-se «Carsi Industrial i Comer
cial, S. A.», seguint formant el Concell la familia Carsi-Alcoverro, i essent 
Director Gerent D. Obduli Balanzá.

L’últim día del mateix mes, se inauguré una Agencia del Bañe de 
Castelló ab un xampany d’honor al que foren convidades les autoritats 
i representants industriáis. Es concediren cinq llibretes d’estalvis de 
100 pts. per ais cinq naiximents mes pobres de setembre; 50 pts. a l’Assil, 
i 25 pts. a l'Hospital, «Minjador deis Póbres», Conferencies de S. Vicent 
de Paul i «Sierves de Jesús».

L'Ajuntament seguía sense trovar la necessaria estabilitat. En el Pie 
del 28 de joriol, per orde del Governador cobriren vacants D. Aleix Que
rol i D. Carlos Esparducer, els quals dimitiren seguidament, pero tingue- 
ren que seguir a la fór?a. En 3 de setembre comencé a presidir les ses- 
sións D. Joan Bte. Sendra per dimissió del sr. Arseguet. El 15 dtmitíx 
el sr. Ramos; i s'acorda que si dins de quatre mesos no es normalisa el 
funcionament del municipi, dimitirán tots. En el Pie del 9 d'octubre es 
posseciona el nóu concejal D. Ramón Adell, i s'elig alcalde a D. Aleix
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Querol; pero, per renuncia d’este, li tocé seguir presidint al sr. Sendra en 
tot el reste de l’any, assistint algunes sessións ell a soles ab el Secre
tan.

L’últim día de l'any (1924) el Pie elegí alcalde al sr. Gonel, empatat 
a 7 vots ab el sr. Adell, vallgué la major edat del primer.

En el mes d’octubre d'eixe mateix any, es funda la «Unió Patriótica» 
en Vinarós, constituint el comité local: President, D. Josep Sanchiz; Vis, 
D. Ramón Adell; Tesorer, D. Angel Giner; Secretari, D. Jaume Chillida; 
Vocals, D. Francés Gonel, D. J. Queral i D. Sebastiá Bover.

Al marge de la política i ben apartat d’ella, tingué lloc en eixe any 
(1924) un aconteiximent de gran importancia: la constitució de la socie- 
tat de recs «Pou de S. Sebastiá deis Dos Vilás». Els antecedents son: en 
abril de 1897 l’Ajuntament maná fer un póu en la partida del Dos Vilás, 
aplegant fins descobrir l’aigua, en quin punt quedá l'obra abandonada. 
Al cap de vint anys, en febrer de 1917, l’Ajuntament acordá tapar aquell 
póu «per a evitar desgracies». Passen sét anvs mes, i en mars de 1924 es 
celebra una reunió en el Sindicat de Policía Rural per a vore si alguna 
Companyía explotaría el póu per al rec. No doná resuhat.

Fon allavóns quan l’Arcipreste mossén Bono reunix en l’Abadía ais 
llauradors propietaris de Ies térres deis Dos Vilás, i els incita i els con- 
véns per a que ells mateixos es constituixquen en societat de recs i ex
ploten el póu per cónter própi. Aixina es comprometeren 60 terratinents 
per a regar un centenar de jornals. Les reunións de l’Abadía que comen
taren en Primavera, seguiren ab creixenl entussiasme tot l’Istiu fins 
Uvera. Els llauradors demanaren la propietat del póu a l’Ajuntament, 
qui els la concedí (sessió municipal del 17 d’octubre) per préu de mil 
pessetes, a pagar en vuit anys; pero, fent-se la venta, no a particulars 
sino a la Comunitat de regants.

I la Comunitat de regants es constituí el día 14 de novembre baix 
la denominació de «Póu de S. Sebastiá deis Dos Vilás», firmant-se en la 
Casa Abadía la escriptura pública de constitució de la Societat i de la 
compra del póu a l’Ajuntament. Formaren la primera Directiva; Presi
dent, D. Bte. Herrera; Vis, D. Josep Puchal; Tesorer, D. Bte. Pedra; Se
cretari, D. Paco Puchol; Vis, D. Ble. Miralles; Vocals, D. Marín Pedra, 
D. Josep Forner, D. Vicent Llatser, D. Nicolau Corón, D. Isidro Chaler, 
D. Sebastiá Miralles Nento, D. Joaquim Casanova, D. Josep Ayora, don 
Bte. Redó; Consiliari, el Rvent. Arcipreste.

També en eixe any 1924 tingué llóc la reforma de la Creu Roja, que- 
dant disólts els comités de cavallers i de dames, i formant una sola As- 
semblea local mixta que es constituí a primers de desembre com seguix: 
Presidenta, D.a Francisca Ferrer Flós; Delegat, D. Miquél Pola; vis, 
D.a Irene Calbe i D. Vicent Catalá; Secretari, D. Josep Sanchiz; Tesorer, 
D. Bte. Herrera; Contador, D.a Francisca Muñoz; Vocals, Revent. Josep 
Muedra, D. Mariano Cams i srtes. Pura Frexes i Carme Callao.

En giner de 1925, l'alcalde i el secretean anaren a Madrid a pendre 
part en la recluta d'alcaldes que organisá el Directóri per al día del Sant
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del Rei. Además, la sessió municipal del día 19 nomená a D. Alfóns i a 
D.a Victoria alcaldes honoraris de Vinarós.

Les noticies de Madrid eren agradables: el día de S. Antóni, l'inginyer 
sr. Oliveros comunicava que s’havía aprobat el projécte del molí trans
versal ; i el mateix telefonejá el día de S. Sebastiá, que també s'havía 
aprobat l'aixample del diq de Llevant. Ja no mancava mes que la inclu- 
sió en el Pressupóst Nacional.

A comen^amcnts de mars li fon admitida la dimissió al Delegat Go- 
vernatiu D. Josep Pérez Gramunt, qui es reintegré a l'Eixércit, dixant en 
Vinarós bona memoria per la seua cavallerositat. El reemplassá el Co- 
mandant d'Artillería D. Diego Delmás Pastor, passant ara a Delegació 
per a Vinarós i Morella.

En el mateix mes fon destinat a esta Zona Militar el Tinent Coronel
D. Nicolau Pelufo Simó qui s’ha captat generáis simpatíes.

La sempre viva aspiració de comunicació directa ferroviaria ab 
l’Aragó torná a demostrar-se els díes 3 i 4 de maig, celebrant una assem- 
blea de les fortes vives i reunió deis alcaldes de Morella. La Jana, Catí, 
Chért, S. Mateu, Traiguera, S. Jórdi i Canet, per a firmar la deguda peti- 
ció al Govérn.

Una altra assemblea d’autoritats i forces vives es celebré el día 26 
de maig, procedint a formar una nova Junta de Defensa integrada per 
representants de l’Ajuntament. Cléro, Somatén, Ateneo M., Unió Patrió
tica, Circol Católic, Centre Republicá, Democracia, Penya Taurina, Socie- 
tats de cassadors, deportives, peóns, fusters, carreters, i de ribera, Pósits 
«El Previsor» i «Marítima Terrestre», Créu Roja, Póu deis Dos Vilás, 
Cooperativa, Sindical de Policía Rural, i representants de la banca, inte- 
lectualitat, industria, comérs i premsa local. Només que la Dictadura no 
volía Juntes de Defensa... i la va disóldre.

La caixa municipal acabava d esser embargada per la Delegació d’Hi- 
senda en un 66 per 100, per a cobrar-se unes déu mil pessetes per multes 
i reintegros del timbre. Era una qüestió que molestava fea algúns anys, 
havent acudit diferents alcaldes a que es solucionara o be perdonant-se 
el deute al municipi, o be pagant els que havíen tingut el descuit deis 
reintegros. El sr. Gonel doné fi a la qüestió liquidant el deute ab la 
Hisenda i quedant algat l’embarg; de lo qual doné cónter en la sessió 
del 9 de joriol.

El día 20 del mateix mes, se inauguré el faro del pórt ab llum eléc
trica. I el 28 es celebré una assemblea en el Teatre Ateneo pro canalisació 
de l’Ebre per al rec del Baix Maestrat, presidint el Delegat Gov. D. Diego 
Delmás, el de Tortosa sr. Suarez de Figueroa, alcalde sr. Gonel, i 1 in- 
ginyer de «Recs i Forces de l’Ebre» D. Narcís Amigó; assistiren represen- 
tacións oficiáis de Benicarló, Penyíscola, Cálig, S. Jórdi, Ulldecona, Al- 
canar, S. Carlos, Sta. Bárbara, Godall, Freginals, La Galera, Roquetes i 
Aldover.

En eixe istiu el Governador Civil suspengué ais concejals srs. Caba- 
dés, Juan, i Sabater, «per faltes d’assisténcia a les sessións», sustituint-
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los pels srs. Muñeu, Cano i Miralles. L'Ajuntament, guardant totes les 
atencións ais nóus proposats, votá contra aquelles suspensións; mes, el 
Governador posá 50 pts. de multa a cada un deis concejals que tal vo
taren ; i en novembre deciará incompatible al concejal D. Ramón Adell 
qui s’havía distingit contra les suspensións governatives i a favor de les 
atribucións del municipi. En esta mateixa sessió (4 de novembre) dimi- 
tiren els srs. Pola, Bover i Nento.

La secretaría municipal havía quedat vacant, i anunciat el concurs 
en la «Gaceta», el Pie municipal de 26 de novembre, per unanirnitat, no- 
mená Secretan a D. Josep Cid López, advocat, natural de Sta. Bárbara, 
qui desempenyava allavóns la secretaría de Ampósta.

La obra del «Póu de S. Sebastiá deis Dos Vilás» comentada l'any 
anterior, tingué complet éxit en este de 1925. Mancava capital; i el Rvent. 
Arcipreste posá a la Societat del Pou en relació ab la Federació Castello- 
nenca de Sindicats Católics, la qual prestá el capital ab les mes grans 
facilitáis. I en la Junta General celebrada en la Casa Abadía el día 6 de 
febrer, es pogué donar cónter de la compra d’un motor Diesel de 75 ca- 
valls, marca M. A. N. de Alemanya, i d’una bomba centrífuga.

Vingueren técnics a fer la instalació. I el día del Santíssim Salvador, 
6 d'agost, es posá en marxa la maquinaria a última hora de la tarde, 
donant sortida ais primers glops d’aigua que foren saludats ab vítors 
d’alegría, comprensibles perque molts havíen dubtat de lexit.

Seguiren els trevalls deis poucrs a diari, i s’engegava la maquinaria 
de tant en tant fins a buidar el toll. El día 20 d’agost el póu ja no s’es- 
gotá, donant la bomba un xorro seguit de 2.500 litres d’aigua per minut. 
Era la victoria decissiva! I era el nou camí de progrés que sobria per a 
la prosperitat de Vinarós. Per el moment, aquelles térres de secar que 
s’havíen pagat a 50 duros el jornal pujaren al punt a 200 duros.

El Pie de l’Ajuntament per unanirnitat felicitá al Rvent. Arcipreste 
i a la Societat del Póu.

Per a completar la obra de foment de l’agricultura es fundá el 
«Sindicat Agricol del Salvador», quina primera Directiva fon: President, 
D. Josep Puchal; Vis, D. Josep Forner Gombau; D. Joan Artola, D. Bte. 
Miralles, D. Bte. Pedra i D. Ramón Adell.

Comen^á l’any 1926 regalant a Vinarós ab l’espectacle d’una nevada 
que durá tot el matí del día 14 de giner.

I ab una grata noticia: la del vól trasatlántic de l’aviador Franco 
en l’aero «Plus Ultra» quina arribada a l’Argentina —el primer raid que 
cap allá es verificava— fon celebrada el mateix día (10 de febrer) per 
Vinarós ab vól de campanes, música, cobertors ais balcóns i Te-Deum 
en la I. Arciprestal ab assisténcia de totes les autoritats i poblé.

El mercat del dijóus que resultava massa embutit per a la plassa 
de S. Agustí, es descongestioná per orde de l’alcalde des de'l 11 de mars, 
quedant la venta de comestibles en dita plassa, i passant la roba, quin
calla i demés, a la de Sant Antóni.
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Per la festa de S. Josep tingué llóc un festival de 
en una carrera ciclista organisada des de Vilarreal A ?°rtm consistent 
primera etapa, i cntrá al cap el madrileny Telmo Garesalí n-5\de la 
essent saludats tots per la música en el carrer S Fran^ u 28 hores- 
gent que aplaudí ais corredors. El retorn fon a les 14MS h arr0Jat de 
a Vilarreal el primer a la meta el famós cicliste vilarrealenc LlorénT01 
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una de les grans equi- 
, , , _ contra Catalunya. El 20 de

mars venia aquí, «desterrat» de Barcelona, l'advocat catalaniste D. Víctor 
Blajot per no voler acatar la orde dictatorial de que dimitirá de la Junta 
d’aquell Colége d’Advocats per aon l’havíen elegit els vots deis seus com- 
panys; tots els de dita Junta foren igualment exilats a Morella, Alcalá i 
altres poblacións. Aquí es va estar Blajot fins el 19 de maig respectat i 
admirat per tot el poblé. L'alcalde tingué l’acért de dispensar-lo de la 
presentació diaria. I durant els dos mesos de desterro, rebé moltes visi
tes de Catalunya que passaven per nostra ciutat corn per un llóc vene
rable de peregrinació...

Les Pires de S. Joan tingueren eixe any (1926) números extraordina- 
ris ademes de la tradicional correguda de bous de primer orde. Com la 
banda de música estava desfeta, l’Ajuntamcnt contraté la del Regiment 
de Tetuán (Castello), que doná gran relleu a les festes. Es celebré un 
Homenatgc a la Ancianitat que resulté magnífic, otorgant-se pensió vita
licia a dos vellels; per a lo qual aporté 1.160’65 pts. la Caixa de Previsió 
de Valencia, i cantitat igual per suscripció. (1)

També hi hagué una festa escolar, regalant l’Ajuntament 100 pesse- 
tes a cada una de les set escoles per a llibretes d estalvis.

El 15 d’agost es feren les próbes, ab éxit, duna barcamotor propie- 
tat de D. Tomás Sanz i senyors Sorolla. Tenía importancia la proba, 
porque la marina vinarocenca comen?ava a sofrir una radica trans or 
mació: les barques anaven perdent la poesía de les veles per a a quinr 
la velocitat del motor que, ademes, les havía de lliurar deis meonve-
nients de les calmes i deis vents contraris. . . ,

La Dictadura, que organisá en setembre un plebiscit nacional 
favor, obtingué en nostra ciutat 3.434 firmes. En a sessto 
del día 11 s'acordá nomenar al Dictador «fill adoptiu de Vinaros ,
dedicar-li la plassa Parroquial. ,

L’Ajuntament realisá en eixe any una bona miUora en la ciutat 
fent construir multitut de bordillos i aceres; entre eixes, les del carr 
de S. Grcgóri-Alcanar, camí de l'estació, plassa e . a roncurs 
ment de Costa i Borrás. Aixamplá el local de la Zona

a son

(1) Contribuiren a la pensió, ab: 2W P.ts. Ajuntament Pósits Marítims^ So-
cietat de carreteres; 100 pts. Alfonso XIII, Diputació, § . f d ¿ Marítim Bañe 
i Societat de paletes; 70 pts. Soc. de fusters; 50 P's. Caixa C de C. Mantim^ uanc 
de Castelló, sis. Mes tres; 25 pts. Arcipreste CircolCatohc Rev^San Sebastian , 
Ateneo, Democracia, Penya Taurina i Escola de D. Francisca Ferrer.
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per a l'adquisició d’un auto-cuba (1) (18 juny) per al servid d'incéndis 
i rec de carrers, i es decidí la construcció del Mercat i de un Grup esco
lar (8 d'octubre i 11 novembre).

En 11 de novembre van pendre posseció els nóus concejals D. Elíes 
Ferrás, D. Agustí Arnau i D. Carlos Esparducer.

La caixa municipal havía alcangat restablir-se de la crónica anemia, 
i podíen pendres ja acorts com els abans dits.

En estes favorables circunstancies, el Marqués de Benicarló D. Joan 
Perez Sanmillán, trovant-se en inmillorables condicións de influencia ab 
la Dictadura, es posá a trevallar per a reconquistar-se el Distrit i manar 
de la provincia. En nostra ciutat deposité la scua confianza en l'Ajudant 
d’Obres Publiques D. Joan Ribera Gonel, de gran inteligencia i tenacitat. 
En la segona semana de setembre, porté Sanmillán al fill del Dictador, 
com a demostració indubtable de la seua posició, i es celebré un acte de 
U. P. oferint a Vinarós el favor del Poder. El 2 de desembre torné San
millán a presidir la reorganisació de la U. P., quedant President el sr. Ri
bera Gonel, consellers D. Sebastiá Roca i D. Ramón Adcll, i secretan el 
del Municipi sr. Cid.

L’any 1926 es despedí flagelant despiadament a nóstre póble ab una 
gran calamitat: en la nit del 25 al 26 de desembre un temporalás ocasioné 
dins del pórt la mes gran catástrofe que s'havía conegut. Els mólls que
daren tots desconjuntats ab grans badalls, el faro arrancat i caigut dins 
l’aigua, un gran número de barques de peixca i algunes de cabotatge a 
pique, i dos mariners mórts.

Es demanaren auxilis ais Poders, i el General Primo de Rivera tele
grafié que'l Govérn enviava 25.000 pts. per a socors, i assegurava es fo- 
mentaríen les obres del pórt.

Per a socorrer les necessitats mes urgents s’obrí una suscripció, a 
proposta del Rvent. Arcipreste, en una gran reunió celebrada el día 27 
en la Casa Capitular. La recaudació total fon de 32.659 pts., havent con- 
tribuit ab: 25.000 pts. el Govérn; 1.000 pts. l’Ajuntament; 500 pts. la 
Diputació i Astillers Sorolla; 780'65 pts. postulació de la Créu Roja el 
día de Reis següent; 200 pts. Carsi I. C., D. Just Ferrús, i Ateneo M.; 
206 pts. D. Sebastiá Chaler ab els sócis de la «Joventut Tarrassenca» de 
Tarrassa; 127'55 pts. Centre C. Vinarocenc de Barcelona; 100 pts. Arci
preste mossén Bono, Revista «San Sebastián», Canónge Dr. Lopez-Dóri- 
ga, Ajudant de Marina D. Joan Feliu, Dr. Sebastiá Roca, Bañe de Tortosa, 
Bañe de Castelló, D. Ant. Sendra, Registrador de la Propietat, D. Angel 
Giner, D. Josep M.a Serres, D. Elíes Ferrás, D. Higini Roca, Srs. Llusá i 
C.a, D. Joan Ribera, Centre Republicá, Sindicat de P. Rural, Doutsche 
A. G., Cooperativa, D. Joan Sorolla Doméncch, D. Franc. Balaguer (Cas
telló), Club taurí Berna de Barcelona; 80’20 pts. Ateneo Vinarocenc de

(1) Aixó de 1'auto-cuba ha anat «picant en historia». Des de eixa sessió s’ha 
reproduit a saver les vegades... I l'auto-cuba no ha aparegut quan apareix este 
volum.
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Barcelona; 50 pts. D. Lluis del Castillo, D. Obduli Balanzá, D. Joan Cas- 
tell, D. Agustí Arnau, D. Josep Asensi, D. Paco Puchol, La Democracia, 
D. Sebastiá Juan, D. Lluis Colomina, «Petromax»; 40 pts. Unió E. d’Ex- 
plossius; i gran número de suscriptors de 25 pts. per avall.

Ademes, el Govérn va manar tot seguit 6.000 pts. a Obres Publiques 
per a’ls primers gastos de reparació del faro i de la balandra del servici 
oficial a les illes Columbretes que havía quedat inservible.

El moviment del pórt, en l’any 1926, fon: 16.136.656 kgs. per cabo- 
tatge d’eixida, i 6.400.436 kgs. d’entrada.

La exportació, 1.760.200 kgs.; importació 4.038.277 kgs.; devengant 
per drets 123.607 pts.

S’embarcaren mes de cinq millóns de kilos de garrófes, i 63.000 sacs
d'arrós.



CAPITOL XXVIII.-(1925-30)

A Roma. Fatxada de S. Agustí. La Doloroso d’Esteve en peanya. Peregri- 
nació. Casa de les «Sierves». Franciscanes. Lluisos. Any Sant. Bi
blioteca Parroquial. Nóus «passos» de Semana Santa. A la Fónt de 
la Salut. El II Centenar de la segona Imatge de la Patrono. Daurat 
del Tabernacle arciprestal. Pau del Rif. La Infantería. Cinquantenar 
de la Dna. Providencia; deis anals del Convent. Mor sor Monserrat, 
de l'Hospital. Visita Pastoral. Un «record» de peregríns vinarocencs. 
Campana de les «Sierves». La «Qüestió Romana». A Sevilla. Primera 
Pedra de la iglesia de Sta. Magdalena. Els 75 anys del Dogma de la 
Puríssima. Jubiléu Parroquial de l'Arcipreste. Camaril de la Dolo- 
rosa. Coadjutor-Organiste.I

L’Any Sant de 1925 el celebrá Vinarós dignament, prenent part en la 
Peregrinació a Roma organisada en la Diócessi tortosina peí nóu Bisbe 
Doctor D. Félix Bilbao Ugarriza. S'efectuá en el mes de juny, des de'l 
día 19 fins al 3 del mes següent. El grup de Vinarós estigué format per 
l'Arcipreste mossén Bono, mossén Joan Bte. Juan Banasco, mossén Quin
tín Sendra, D. Bte. Serrano, D.a Vicenta Boix vda. de Bono, Dolors i 
Pilar Bono, Encarnació Juan, Carlota i Amalia Meseguer i Isabel Querol. 
L'itinerari fon: Lourdes, Nissa, Génova, Roma, Assís, Florencia, S. Remo. 
Els vinarocencs, en Roma, tingueren ademés el goig de visitar les cata- 
cumbes de S. Sebastiá aon l’Arcipreste celebrá una Missa per Vinarós.

Entre els dos últims mesos d'este any i primers de 1926 es portá a 
cap en la iglesia de S. Agustí una notable millora consistent en la restau- 
ració de la fatxada i de les dos torres. Les obres foren a despeses del 
matrimóni D. Cristófol Miravet i D.* Agustina Redó.

La maravellosa esculptura de la Dolorosa ab son Fill mórt, atribuií- 
da a Esteve, sortí per primera vegada a les solemnes provessóns del Di- 
jóus i Divéndres Sants del 1926. El célebre artiste Hiavía construida per 
a estar fixa en la Capella de la Comunió arciprestal. Mes, ara, conside- 
rant el Rvent. Arcipreste la gran valúa de la esculptura, feu acabar el 
trevall en els detalls precisos per a posar-la sobre peanya. I des d’eixe 
any, les tradicionals provessóns oferiren ab la Dolorosa un nóu motiu 
d'esplendor i art. De portar la magnífica Imatge s'encarregá voluntaria-

i

■-
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ment el «Club Taurí», essent els primers que la van traure, revestits ab 
vestes especiáis de gran visualitat, D. Bte. Herrera, D. Paulino Caballero, 
D. Domingo Cervera, D. Vicent Bernat, D. Domingo Obiol, D. Mariano 
Camps, D. Pere Morales, D. Joaquim Vidal, D. Pere Ayora, D. Josep 
Farga, D. Francés Miralles i D. Francés Caudet.

Entre juny i joriol es celebrá una altra peregrinació diocessana, ara 
a Lourdes, Begonva, Limpias, Oviedo, Covadonga i el Pilar, prenent part 
Huida representació vinarocenca presidida per l'Arcipreste.

Les monjes enfermeres domiciliaries «Sierves de Jesús» adquiriren 
la propietat de la casa que fon de Ayguals de Izco en el carrer de l'Angel, 
i en la que havía estat instalada una llógia magónica. Allí es traslladaren, 
essent la inaugurado el día 19 de setembre. El Rvent. Arcipreste beneí 
el local i seguidament es celebrá en l’Oratori Missa Solemne.

En octubre, les iglesies franciscanes de l'ex-convent de S. Francés 
i del convent de la Divina Providencia, van adherir-se al mon católic 
conmemorant ab grans solemnitats el 7. Centenar del Pobret d’Assís. Els 
dos barris extrems de Vinarós, ab tal motiu, es van vestir de festa per a 
honorar les provessóns que les respectives iglesies van organisar d'acórt 
i ab la cooperació de la Arciprestal i presidides per l'Ajuntament.

El día 10 del mateix mes, una nombrosa comissió de congregants 
lluisos representa a la joventut católica vinarocenca en l'Assemblea Ma
riana de Tortosa, presidits pels Rvents. Arcipreste i Muedra. La Junta 
Directiva la formaven els jovens: Francés Baila, Manuel Llatser, Joan 
Gombau, Juliá Brau, Ramón Cid, Francés Esbrí, Sebastiá Gombau, Cayo 
Fons, i Manuel Redó.

El Jubiléu de l'Any Sant es lucrá en nostra ciutat el divendres día 26 
de novembre, ab una preparació de cinq díes d'Eixercicis Espirituals 
dirigíts peí jesuíta P. Iñesta. La concurrencia ais Eixercicis com a les 
provessóns jubilars fon extraordinaria. Els infants efectuaren les visites 
a S. Agustí, Providencia, S. Francés i Parroquial, dematí i tarde. Els 
majors per la nit, resant el Rosari en veu alta. Dona idea de la concu
rrencia el detall de que, anant en files de sis de fondo, quan la provessó 
entrava en S. Agustí encara estava sortint de la Parroquia.

La Biblioteca Parroquial instalada en l’Abadía, fon en eixe any (1926) 
notablement aixamplada peí Rvent. Arcipreste ab la cooperació inteli- 
gent del Rvent. Bte. Pía. A la Biblioteca se li agregá l'Arxiu, que havía 
estat amontonat sempre en un departament de la sacristía arciprestal; 
en ell destaquen gran número de protocols notaríais —«baldufans»— 
des de’l ségle XV en que es comengaren a confeccionar per manament 
deis Reis Católics. Es catalogaren uns tres mil volums, sense contar 
l’Arxiu.

Seguint la idea de millorar les tradicionals provessóns de Semana 
Santa comengada l’any anterior ab la treta de la Dolorosa d Esteve, des 
de'l 1927 contribuíxen al major lluiment les iglesies de S. Francés i de la 
Providéncia, constituint una serie de provessóns parcials que 
grossar la general. De S. Francés ixen ab la Tercera Orde els «passos» de

van a en-
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«La Oració a l'Hórt» i «La Flagelado», estrenats eixe any; de la Provi
dencia surt el de «Jesús crusificat i la Verge, la Magdalena i Sant Joan»; 
acudixen a la plassa Parroquial, aon ab la Dolorosa acompanyada del 
Clero Parroquial, Autoritats, Esclaves i música, es dirigixen a S. Agustí 
pels carrers de Sant Jaume i Sant Tomás, i de allí s’organisá la provessó 
general.

En la del Divéndres Sant s estrené, també, per a acompanyar al Sant 
Sepulcre, un riquíssim Palis, jóia de l'Arciprestal, confeccionat i bordat 
en ór i sedes per les monjes de la Divina Providencia i alumnes. Aixima- 
teix estrenaren les Autoritats els bañes restauráis per l’Ajuntament per 
a l’assisténcia a les funcións parroquials.

La provessó de l’Encontre en la matinada pasqual de Ressurrecció, 
que s’efectuava per la vólta del campanar, comengá a tindre llóc en la 
plassa de S. Antóni donant la vólta general i adquirint aixina mes relleu 
i visualitat.

La V. 0. T. de S. Francés organisá el día 22 de maig una peregrinació 
comarcal al Santuari de Ntra. Sra. de la Fónt de la Salut, terme de Trai- 
guera. Els terciaris vinarocencs presidits per l’Arcipreste i el Director 
mossén Josep Antolí, acudiren en gran número ocupant vuit autos. En 
S. Jórdi els reveren les autoritats ab música. I en el Santuari celebraren 
la festa ab els peregríns de Traiguera, S. Jórdi, Benicarló, Cálig, La Jana, 
Cervera i Canet.

Un tercer Centenar vinarocenc organisá el Rvent. Arcipreste en se- 
tembre d’eixe any (1927): el deis Dos cents anys de la Imatge de la Mi
sericordia que reproduída conforme a la tradicional de l’Ermita, es cons
truí per a la ciutat en 1727

Igual com en els Centenars de la Reliquia i de la Imatge de S. Se- 
bastiá, en este de la segona Imatge de la Patrona l'entussiasme popular 
fon indescriptible i encara, potser, superat.

Per a major lluiment es restauré el Tabernacle de Faltar major arci- 
prestal, constrastant magníficament l'ór nóu ab el vell del secular retau- 
le; damunt del Tabernacle, el baix relleu de S. Joan Batiste adquirí major 
vida; i destacé mes el lléns que cobrix el Manifestador, quina pintura 
els crítics d’art consideren de gran valor, capac d’acreditar a un artiste 
quina firma desconeixem.

La Junta del Centenar quedé constituida baix la presidencia de l’Ar- 
cipreste per mossén Bte. Juan Zapater, mossén Josep Muedra, D. Joan 
Ribera Piquer (advocat), D. Agustí Ribera Hernández (metge), D. Jaume 
Chillida (advocat), D. Josep Llatser, D. Josep Caballer, D. Josep Redó, 
D. Josep Fóns i D. Miquél Herranz (veterinari). La comissió de música 
la formaren mossén Bte. Juan Banasco, mossén Vicent García Julbe, 
D. Tomás Mancisidor i D. Joan Ricart.

L’Ajuntament estava representat en la Junta per l’alcalde D. Higini 
Roca i els concejals D. Paco Puchol, D. Joan Carsi i D. Josep Escoín.

Les mónjes de la Divina Providencia ab les alumnes Conchita Camós, 
Josefa Guimerá, Paquita Libori i Paquita Araque, bordaren primorosa-

om havem historial en el primer tomo—.

i
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ment un vestit per a estrenar la Patrona en les festes. I el jove artiste 
D. Ricart Santos Ramos clibuixá una simbólica estampa de la Misericor
dia i l’Ermita, que impremtada en gran tamany i en postáis, serví de 
propaganda i recórt.

El dumenge 11 de setembre fon el primer número de les festes ab 
la típica «entrada de la murta». A les sét i quart de la tarde fon isada la 
bandera dalt de tot del campanar, es voltejaren les campanes, tocá la 
banda de música, i els carros que s’havíen passat el día fent baladre peí 
terme, acudircn des de les entrados de la ciutat a la plassa Parroquial i 
donaren la vólta ab vítors entussiástics a la Patrona.

Vinarós torná a transformar-se com en un Paradís ideal. Els carrers 
tots, en competencia, foren decoráis ab gust i art, i en algúns salgaren 
altars de flórs.

El programa es desenrotllá com seguix: Dissabte, día 17, en la 
solemne Sabatina es beneíren els magnífics mantell i vestit de la Verge. 
Per la nit es botá fóc a una gran traca seguida de la música.

Día 18: Aplec a l’Ermita acudint el poblé en massa. Allí es celebrá 
Missa Solemne ab sermó peí Rvent. Arcipreste. Al retorn, per la tarde, 
gran provessó por la ciutat.

Díes 19 i 20: adorno deis carrers, construcció d'arcs, etz.
Día 21: a mig-día, sortida deis «Nanos», ja quc’ls Gegants no podíen 

passar pels carrers a causa de la ornamentado. Els «Nanos» anaven ti- 
rant versos alussius; els acompanyaven els donsainers o «juglá». Per la 
nit, serenata i traca.

Día 22: bateig solemne d’un xiquet i una xiqueta pobres, naixcuts 
el día 18; els apadrinaren les autoritats, i regalaren els aixobars les xi- 
ques del «Roper del Cor de Jesús», i mil pessetes en «segurs» la societat 
«El Porvenir de los Hijos». Assistí la banda de música, i en el Círcol 
Católic hi bagué gran xampany.

Per la nit es comengá solemne Triduo, predicant el Canónge de 
Valencia Dr. Archent. El tercer día del Triduo es celebrá Combregar 
General per ais impedits, conforme a l’orige de la segona Imatge de la 
Patrona.

La festa principal fon el día 25, en la que cantá la Missa «Segona 
Pontifical» de Perossi, la brillant «Schóla Cantorum» de l’Arciprestal vila- 
rrealenca. Per la tarde provessó general presidida per l'Ajuntament i de- 
més Autoritats; en retornar a la Parroquia es dispará una llarga traca.

De tots els carrers demanaren els veíns que’ls visitara la Patrona; i 
per a donar gust a tots, s’organisaren llarguíssimes provessóns, el día 26 
pels carrers centráis, el 27 pels de Sant Francés i Santíssim, el 28 pels de 
S. Pere i Providencia. Per tot arreu es desbordava l’entussiasme popular 
de manera que la ploma es sent impotent per a descriure.

Per a tancar la conmemoració es celebrá un funeral solemne pels 
vinarocencs difunts; i el día de l'Arcángel S. Miquél, com a Protector de 
Vinarós, fon coronat el Centenar ab Missa solemne i Te-Deum de gracies.

L’Ajuntament, ab motiu del Centenar, obsequiá al poblé ab corré

is
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gudes de bous a l'estil antic, tenint llóc quatre díes entre els carrers Ma- 
jor i Socos, i dos díes ais carrers de Sta. Magdalena i Costa i Borrás.

El día de la Mare de Deu del Pilar es cclcbrá en la I. Arciprestal 
solemne Te-Deum per la pacificado del Rif, i funeral pels soldats allá 
mórts, assistint totes les Autoritats. Ais soldats que havíen servit en 
Africa els obsequié l’Ajuntament ab un diñar.

L’arma de Infantería dedicá a la seua Patrona, el día de la Puríssima, 
solemnes cuites en la I. Arciprestal; i a l’endemá, funeral pels «infants» 
difunts.

En el primer mes de l’any 1928, les monjes de clausura Clarisses 
franciscanes de la Dna. Providencia, celebraren somtuosament el Cin- 
quantenar del convent de Vinarós. Els díes 12, 13 i 14 de giner, tingueren 
llóc a l’efécte solemnes Coranta Hores, predicant, respectivament, el 
P. Guardiá deis Franciscáns d’Alcalá, el de Vich P. Saura, i el de Bala- 
guer P. Cálper.

El dumenge día 15 fon la festa principal, celebrant la Missa de Comu- 
nió General el Rvent. Arcipreste, qui aiximateix predicá en la Solemne 
que celebré el Provincial franciscá P. Jardí ministrat pels Guardiáns de 
Vilarreal (P. Rosendo Llorens) i el de Balaguer.

A la conmemoració s’associá el poblé aixís com totes les Autoritats.
Acabada la Missa es doné un pa a cada pobre i una pesseta ais de 

les Conferencies de S. Vicent de Paul. Per la tarde la pluja impedí la 
celebració d'una gran provessó; mes, aixina i tot, encara sortí de la Pro
videncia i aplegá a la I. Arciprestal, aon es donaren per acabades les 
festes del Cinquantenar ab molt d’entussiasme. (1)

Pero, com a causa de la pluja les Imatges del Convent havíen quedat 
en la Parroquia, dites festes tingueren un número impensat. El dumenge 
día 22, festa de «S. Sebastianet», acabada la provessó tradicional del 
S. Patró, ab el mateix acompanyament d’autoritats, música, vól de cam- 
panes i poblé, foren retornades al Convent les seues Imatges, i I'Arci- 
preste porté ademés la Reliquia de S. Sebastiá que fon adorada per les 
monjes. I d’allí es traslladaren tots a l’Assil per a que també els vcllets 
pugueren adorar la Reliquia del Sant Pairó de Vinarós.

En els anals del Convent de la Dna. Providencia destaca l’auxili que 
presté al de la mateixa Orde que hi ha en Torroella de Montgrí (Girona), 
aon es traslladaren el 9 d’agost de 1913 les monjes d’aquí Sor Purifica
do de la Sda. Familia i Sor Teresa del S. Cor de Jesús. Morí allá santa- 
ment en 22 setembre de 1920 Sor Teresa. La Comunitat de Vinarós 
envié a Torroella en 26 juny de 1924 dos monjes mes, Sor Pietat de la

(1) En els actes del día 15 representaren a les monjes fundadores, vestint 
habits apropiats, les xiquetes Conchita Ribera, Amparito Alcoverro, Pepeta Ferrer, 
Pepeta Boix, Lluiseta Esparducer, Solín Adell, Pepeta Roso, Carme Alcoverro, 
Angela Bareda, Agustina Nento, Consuelo Vives, Lola Adell, Lola Diarte, i María 
Borrás Bono. Vestía de Sta. Clara, Carme Borrás Bono; de S. Francés, el xiquet 
Francés Fomer; de S. Antoni, Josep Anglés; de S. Miquél, Agustí Fomer; de 
Angel, Genoveva Olmedo Sendra; i de Bisbe, Mateuet Cano.
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Passió de Jesús i Sor Mercé de la Providencia. En 4 d'octubre següent 
regressá de Torroella a Vinarós Sor Purificació de la Sda. Familia, qui 
allá eixercí el carree de Abadesa, i aquí la elegí la Comunitat també per 
al mateix primer llóc. En tots eixos viatges acompanyá a les Religioses 
el Rvent. Arcipreste ab sa germana Pilar.

Tornant a l’historial del 1928, el día 10 de giner morí la Religiosa de 
la Consolació Sor Monserrat Esteller Alvaro, Superiora de l’Hospital, 
molt popular per haver cuidat nostres malalts per espai de 44 anys.

El Bisbe Di. D. Félix Bilbao efectué la primera Visita Pastoral a nós- 
tra ciutat en 11 de mars, essent molí obsequiat per les Autoritats i poblé. 
El Rvent. Arcipreste l’acompanyá a Ies Visites del póbles veíns.

Vinarós batí el «record», en eixe any, en la peregrinació anyal a 
Lourdes, entre tots els póbles diocessáns: anaren 72 peregríns vinaro- 
cenes, presidits com sempre per l’Arcipreste. Previament es celebré en 
la Parroquia una novena a la Verge de Lourdes. El día de la sortida, 27 
de juny, tots els peregríns es reuniren a la una de la tarde en l'Arcipres- 
tal, i ab cántics i vól de campanes pujaren ais autos cab a l’estació, aon 
en el tren especial teriíen resservat un vagó ab el nom de «Vinarós».

El día 11 de novembre fon beneída una campana per a l’Oratóri de 
les «Sierves de Jesús» ab gran solemnitat; actuaren de padríns l’alcalde 
D. Higini Roca i sa muller D.a Filomena, posant-li a la campana els noms 
de «Misericordia-Filomena».

L’any 1929 porté l’aconteiximent mondial de la solució de la «Qües- 
tió Romana» ab la independencia del Papa en son Estat Vaticá. Vinarós 
s’adherí al goig universal celebrant el 24 de febrer un solemne Te-Deum 
en la I. Arciprestal; i l’Ajuntament visité oficialment al Rvent. Arcipreste 
i al Cónsul de Italia per a manifestar la salisfacció de nostre poblé que’n 
el segle XV estigué baix la Senyoría del Papa.

Vinarós acostumat a pendre part en totes les manifestacións de Reli- 
gió i de gran cultura, acudí també ab una bona representació al Congrés 
Mariá Hispano-Americá, que'n maig tingué llóc en Sevilla.

A l’istiu, el Bisbe de Tortosa vingué a beneir la primera pedra per 
a la iglesia de Santa Magdalena. Havem historiat en altre capítol la genes- 
si d'aquest assumte. Com antecedent precís copiem de la sessió muni
cipal del 28 febrer de 1928: «El Governador Civil trasijada a l’Ajunta- 
ment una comunicació copia de l'expedient detalladíssim del senyor 
Admor. de Rentes Públiques, per la que es dona cónter de l'ofici de la 
Direcció General de Propietats, de conformitat ab l’informe de lo Con- 
tenciós de l’Estat, reconeixent com a propietat de la Iglesia el solar i 
ermita de Santa Magdalena».

L’Ajuntament gestioné allavóns una permuta de solars per a que la 
iglesia de Santa Magdalena no es reconstruirá en son llóc primitiu. LAu- 
toritat Eclesiástica doné totes les facilitats. Al cap de quinze mesos, la 
sessió municipal del 15 juny de 1929 oferí un llóc del Passeig marítim, 
davant del molí.

Aceptada la permuta per l'Autoritat Eclesiástica, inmediatament es
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procedí a la Benedicció de la Primera Podra, el día 13 de joriol a les sis 
de la tarde. Oficiá de Pontifical el Bisbe Dr. Bilbao, i assistiren totes les 
Autorilats, resultant un acte grandiós. Salga acta per duplicat colocant- 
se un eixemplar en el fonament, junt a la primera pedra. Dita acta es 
redactá com seguix: «En el nombre de Dios. Amen. En la muy noble y 
leal ciudad de Vinaroz, a las seis de la tarde del día trece de julio del 
año del Señor mil novecientos veintinueve, el Ilustrísimo y Reverendí
simo Señor Dr. D. Félix Bilbao Ugarriza, Obispo de Tortosa, bendijo y 
colocó la primera piedra de esta Santa Iglesia dedicándola a Santa María 
Magdalena, asistiendo el Rdo. Clero, Autoridades y todo el pueblo que 
presenció con religiosa devoción las sagradas ceremonias que revistieron 
grandiosa solemnidad. = Y para que haga memoria en los venideros se 
levanta la presente acta que dentro de una botella lacrada se coloca en 
el fundamento junto a la Primera Piedra bendecida. — Vinaroz, fecha ut 
supra. A. M. D. G. y de la Bienaventurada Virgen María Madre de Miseri
cordia y del glorioso Mártir San Sebastián y de Santa María Magdalena 
titular de esta Iglesia. = t Félix, Obispo de Tortosa.»

Seguixen les firmes per este orde: L’alcalde, Higini Roca. El Retor 
Arcipreste, J. Pasqual Bono. El Jutge de Instrucció, Josep Porcel. El Co- 
mandant Militar, Enriq Pardo. LAjudant de Marina Capitá del Pórt, Joan 
Feliu. Constancio Germán, Comandant de Somaténs. Sebastiá Roca, V. P. 
Diputació. Joan Redó, Arcediá de Oviedo. Lino Redó, Beneliciat. Joan 
Bte. Juan, Coadjutor. Lluis del Castillo, Jutge Municipal. Román Iglesias, 
Registrador de la Propietat. Bañe de Castelló, el Director Francés Fuster. 
Capitá de Carabiners. Gongal Fernandez. El secretan de l’Ajuntament, 
Josep Cid. Juli Chillida. Presiden! de l'Ateneo Mercantil, Alfredo Gómez. 
Sebastiá Verdera pbre. Enriq A. Darder de Vera, Coadjutor. Josep D. Fe- 
rrer, pbre. Director de cant pía. Joan Bte. Sendra concejal. Bañe de Tor
tosa, l'admor. E. Ferrás. Germán Carbó, Mestre N. Ramón Adell, Presi- 
dent del Circol Católic. Sindicat Policía Rural, J. Ferrer. Tomás Miralles, 
concejal. Cabo del Distrit del Somatén, Miquél Herranz. Manuel Limorte 
pbre. Batiste Pía pbre. Ginés Doménech, concejal. Vicent García Julbe 
pbre. Josep Antolí pbre. custodi de S. Francés. Joan Meseguer, semina- 
riste. Manuel García. Andreu Roca, seminariste. Josep Sanchiz Asensi, 
Mestre N. Julia Querol, Mestra N. J. Vilaplana E., Mestre N. Pau Tosca, 
minoriste. M. Llatser, secretan A. n. e. Josep Muedra pbre. Beneficiat. 
Francisca Ferrer, Mestra N. Per el Pósit de peixcadors «El Previsor», 
J. Vidal, Josep Mañas, catedrátic de la Escola de Inginyers Industriáis 
de Barcelona.

Ja era cósa de mampendre les obres. Sacudí a passar la propietat 
del solar peí Registre... i no es pugué, perque es tractava de zona marí
tima sobre la que té que resóldre l'autoritat competent de Marina, altra 
vólta des de Madrid...

Acabá l'any 1929, en son aspecte religiós, ab grans solemnitats que 
Vinarós celebrá, conmemorant els 75 anys de la Proclamació Dogmática 
de la Puríssima. En la Iglesia Arciprestal predicá el Rvent. D. Josep Ave-
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llana. Director de les Rosarieres de Vilarreal. La provessó, des de la 
Parroquia, dona la vólta general de costum, i en retornar peí carrer Ma- 
jor es dirigí al Convent de la Dna. Providencia pels carrers de S. Jaume, 
S. Valent, Sta. Ana, S. Pasqual i S. Gregóri; visita el Convent i sortí peí 
carrer del Pont, seguint pels Tres Reis i S. Cristófol, anant a acabar en 
la iglesia de l’ex-convent de S. Francés.

En la octava celebraren la mateixa conmemoració els Terciaris de 
Sant Francés ab gran solemnitat, organisant una altra provessó lluidís- 
sima. Predica l’Arcipreste i oficié el Canónge Redó.

Tanquem la historia religiosa de nostra ciutat ab la celebració espon- 
tánia i carinyosa que feu Vinarós del Jubiléu Parroquial del Rvent. Arci
preste Dr. D. Josep Pasqual Bono Boix, qui el día 1 mars de 1930 cumplía 
els 25 anys de la presa de posseció de la Parroquia vinarocenca.

Organisá dit XXV Aniversari el Circol Católic ab els actes següents: 
Día 1 mars, Visita popular de felicitació i adhessió al Rvent. Arcipreste.

Día 2, dumenge: a les sét i mija, Misa de Comunió General. A la 
Missa de les onze, Solemne Te-Deum. A les onze i mija, en el Circol, re- 
part de pa i arrós ais pobres. A mig-día, vermouth d'honor, en el que es 
pronunciaren discursos sentidíssims.

Tot el poblé s'uní a l'homenatge a son Retor; totes les classes socials 
desfilaren per l'Abadía. Els regáis foren molts i valiosos, destacant una 
casulla i alba de gran mérit.

Els llagos de sang que unixen a fautor d’esta obra ab fhomenatgeat, 
mos impedixen destacar com caldría la justicia ab que Vinarós demostré 
son entussiasme per son Arcipreste. Per altra banda, els fets públics que 
ho abonen son de la Historia, i en sos capítols queden estampats. Pero, 
demanem indulgencia per a transcriure algo de lo que, ab tal motiu, escri- 
gué en Diario de la Mañana de Castelló, el corresponsal de prensa D. Ven
tura Puchol ab el pseudónim de «Juan de Vinaroz»'- «Realment el sr. 
Bono, en eixos 25 anys, ha realisat un trevall tan inténs i fecond, que 
proclama en gran manera son amor a Vinarós i el fan digne d’este home- 
natge popular.

«Des de’l principi, nostre zelós Pastor ha fet que’l Cuite de nostra 
Parroquia siga esplendorós com mai; a les seues iniciatives es deuen la 
transformado de la mateixa; ell organisá tres Centenars, orgull de nostra 
ciutat a la que li han donat molt de renóm; també per ell, s’han tributat 
homenatges ais ilustres Prelats vinarocencs Costa i Borrás i Lassala; ell 
ha iniciat i fomentat suscripcións a Ies que’l poblé ha correspóst sempre 
ab entussiasme; fagricultura te en ell un decidit i valent protector, la 
fundació del Sindicat del Salvador i la magna obra del Póu deis Dos 
Vilás son un eixemple...

«Per tot aixó i algunes coses mes que omitím per a no ferir la seua 
modestia, el sr. Arcipreste de Vinarós es mereixedor d’este homenatge; 
pero, qui no ha tingut la ditxa de vore la llum primera en nostra ciutat 
i trevalla tan incansablcment per ella durant 25 anys, es digne de molt 
mes».
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El sr. Puchol acabava demanant que l'Arcipreste fora declarat «Fill 
Adoptiu de la Ciutat», fent-se eco d'un desig popular.

L ultima obra del Rvent. Arcipreste —quan surt el volum— ha estat 
la construcció del camaril de la Dolorosa (d’Esteve); obra elegant i acer- 
tadíssima.

Per dimissió del Rvent. Joan Juan Banasco —a causa d’enfermctat— 
ocupa el cárrec de Coadjutor-Organiste el jove Dr. D. Vicent Enrique 
Tarancón, fill de Burriana.

-
i



CAPITOL XXIX.-(1927-31)

La Dictadura (2.a época). Hegemonía de Sanmillán. Gran comissió a Ma
drid. Acórts: escoles i música. Assemblea sindical agraria. Conceja- 
líes. Subvenció de l'Estat i «diners deis Reis». Carrer a Alfonso XIII. 
Reorganisació de la banda. Les Fires. L‘auto-cuba. Ve el Ministre de 
la Guerra. Bandera del Somatén. Empréstit. Subastes de les grans 
obres. Llum i faro. Sessió de honor. A Madrid. Homenatge al Mar
qués i al Governador. Esperantisme. Al Bisbe Lassala. Musical. Mor 
D. Antóni Sendra. El Dr. Roca. Subvenció a la Historia. Escola de 
dibuix. Inauguracións. Exposició d'Art. Homenatge ais vells. Nóu 
empréstit. Aument de pagos. Denuncies. Concejals nóus. Diputació. 
Bañe E. de Crédit. Fábrica de hidrossulfits. El Pósit ais vells. Educa
do física. F. c. de Valdezafán. Cau la Dictadura. Ajuntaments de la 
post-dictadura. Comenga la República.

Comenta l'any 1927 ab la hegemonía política sobre Vinarós 
sobre la provincia— del marqués de Benicarló; cósa que havía de durar 
fins la caiguda de la Dictadura.

L alcaldía passá a mans de D. Higini Roca Ribera. La Presidencia de 
la U. P., ocupada per D. Joan Ribera Gonel, tingué els honors de Quefa- 
tura política de la ciutat.

El nóu mando publicá un manifest acusant al tres anys dictatorials 
anteriors d’haver-los passat sense fer res «contando los botones que 
tenía la casaca de Napoleón», i assegurant que la hegemonía d’ara «dedi
caría totes les energíes i entussiasmes a la exaltació de les fónts de rique- 
sa de Vinarós». I donava cónter de que les forces vives anaven a Madrid 
a gestionar lo que Vinarós necessitava, en obres a fer i en reméis urgents 
per la catástrofe del pórt ocorreguda en el temporal del desembre an
terior.

om

La comissió que aná a Madrid, a primers de febrer, fon: 1 alcalde, 
el President de la U. P., els representants del Pósit «El Previsor» sr. Cau- 
det, de «La Marítima Terrestre» sr. Boix, i de la societat de carreters 
sr. Miralles Forner, i per la Industria i Comers D. Obduli Balanzá, D. Car
ies Esparducer, D. Elíes Ferrás, D. Agustí Araau i Dr. Sebastiá Roca. 
L’Arcipreste, també comissionat, no pugué anar per malaltía.
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Ais pocs díes, telefoncjava l’alcalde des de Madrid: «Ministre Foment 
ordenat inmediata reparació pórt; oferint subastar obres dragat, esco
llera transversal i ampliació llevant; ordenat inclusió carácter preferent 
obres carretera Circuit traiecte Vinarós-Alcalá. (1)

Era un éxit grandiós.
El Pie municipal del 25 de febrer acordá ademes la creació d’un 

Grup Escolar, contant ab la subvenció de 80.000 pessetes de l'Estat. I Per 
a tindre una bona banda de música, crea la plassa de Director ab 3.000 
pessetes de sóu, ab la obligació de dirigir també una Academia municipal 
de música.

Al costat de tot aixó que s’anava a mampendre com un bon remei 
per a les necessitats del present i millorament del futur, havía que aten
dré a les «fónts de riquesa», que es lo permanent i lo que hauría de donar 
vida a les presents millores. Una d’eixes fónts, 1’agricultura, la venía 
fomentant des de dos anys arrere la obra del «Póu de S. Sebastiá deis 
Dos Vilás» i el «Sindicat Agrícol del Salvador». Els quals, per a popula- 
risar mes la campanya, celebraren el 13 de mars una Assemblea Sindical 
Agraria, assistint de la Federació Castellonenca de Sindicats Agrícols son 
President D. Antóni Dols, Vis D. Manuel Candau, i Consellers D. Joaquim 
Gallego i D. Miquél Cantavella, i representacións deis Sindicats de Vila- 
rreal, La Jana, S. Jórdi, S. Mateu, Alcalá i Benicarló. Resultá un acte mag- 
nífic de propaganda.

L'Ajuntament, el 18 de mars, admití les dimissións deis concejals 
D. Bte. Miralles, D. Josep M. Caudet i D. Alexandre Esteller; i en 23 d’a- 
bril foren sustituits per D. Ramón Adell, D. Joan Carsi, D. Tomás Miralles 
i D. Ruperto Guiral.

Per R. O. de 23 d’abril es concediren les 80.000 pts. per al Grup 
Escolar de la marina; i el Pie municipal del 10 de maig concedí autori- 
sació a l’alcalde per a admetre «un donatiu d’algúns vinarocencs» ab 
que pagar el solar per a un segón Grup Escolar.

Tal donatiu era de 20.000 pts. donades per un candidat a Diputat 
a Corts en les últimes eleccións de l'any 1919, que fon derrotat. Eixa 
cantitat coneguda per «dinés deis Reis», des de allavóns era solicitada 
per a totes les millores que s’anaven proposant; i a la fi fon ara entre
gada per al pago de dit solar, situat en el Camí Carrero, per valor de 
13.200 pessetes. (2)

El 17 de maig es celebrá els 25 anys de la coronació del Rei, obse- 
quiant l’Ajuntament ab 2 pessetes, a cada un deis presos, diñar extraor- 
dinari a l'Assil i «Minjador deis pobres» i dedicant a D. Alfons XIII el 
carrer de Ntra. Sra. del Socos.

La plassa de Director musical fon guanyada peí santanderí D. Tomás

(1) Les obres del Circuit es mamprengueren enseguida, peró no des de Vina- 
ros, sino des de Benicarló cab Alcalá... Al canvi de Régim encara el Circuit no 
aplegá a Vinares.

(2) La cantitat sobrant s'empleá en 1931 a material d’escoles i urbanisacio 
del mateix Grup Escolar.
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Mancisidor, en oposicións celebrades en Castelló davant de tribunal 
petent. En juny comencé a reorganisar la Banda que debutá per la festa 
del Corpus. I seguidament ocupá son llóc en les Fires de S. Joan, en les 
que es celebra per primera vegada el «festival de la música» ab la 
currencia de les Bandes Municipals de Catí, Cervera, Lira Ampostina 
d’Amposta i la Filarmónica de Valí d’Uxó.

En eixes Fires, els ex-alumnes del Mestre D. Josep Sanchiz celebra
ren un homenatge en son honor, dedicant-li un artístic permagí, essent 
presidit l’acte per ¡'Inspector Quefe D. Emili Monserrat.

També es celebraren per primera vólta, regates ab barques de motor.
Com l’adquisició d'un auto-cuba per a rec i incéndis, acordada en 

juny de l’ariy anterior, havía quedat oblidada, el concejal D. Paco Puchol 
la torna a traure a llum en les sessións del 3 i del 1 d’agost, conseguint 
en la del 25 que s’acordara novament el concurs... sense poder lograr 
que es passara d’ahí.

El concejal sr. Castell dimití en 19 d’agost, i el Governador C. nome- 
ná, per a substituir-lo, a D. Angel Bosch en setembre.

Celebrant-se en eixe mes les Festes Centenaries de la Misericordia 
—historiados al capítol anterior,— vingué a nóstra ciutat, el día 26, el 
Ministre de la Guerra D. Joan O'Donnell, Duc de Tetuán i Comte de Llu- 
cena, quina població de son titol comtal havía anat a visitar. Junt ab el 
Ministre vingueren el Bisbe de Tortosa, els Governadors Civil i Militar, 
Marquesos de Benicarló i Comandant general de Somaténs, baixant deis 
autos al carrer de S. Francés aon s’havía algat un 
es dirigí la comitiva a la plassa de S. Antóni, aon el Bisbe beneí la Ban
dera del Somatén, apadrinada per la filia del Marqués María Victoria 
Sanmillán ab la cort d'honor formada per les damiceles Filomena 
Guarch, Pilar Serres, Concepció Juan, María Josefa Membrillera, Pilar 
Gausachs i Visitació Pola. Ab el somatén local estaven els deis póbles 
comarcáis. Seguidament l'Arcipreste celebra Missa de campanya.

En acabant anaren a descobrir les lapides deis carrers dedicats al 
Rei i al Dictador. En el Teatre Ateneo es celebré un banquet assistint 
numerosos comensals de la ciutat i póbles veíns.

Cab a les cinq de la tarde se’n anaren a Benicarló.
S’anava a acabar l’any 1927 ab una gran serie de subastes donant 

realitat a algúns del grans projéctes que de anys acariciava Vinarós; el 
qual honorará en el futur —lliure d’apassionament— el nóm de D. Joan 
Ribera Gonel i els deis per ell espentejats per a que conseguiren de l’Es- 
tat eixes hóres d’atenció i de munificencia.

L’Ajuntament, per a la construcció del Mercat i del Grup Escolar, 
recurrí a un empréstit de 318.618’14 pts. al Bañe de Crédit Local, a rein
tegrar en 15 anualitats, abonant per interesos i altres conceptes el 6'90 
per 100; contráete que aprobé el Pie del 18 d’octubre.

com-

con-

arc d’honor. (1) D’allí

(1) Ab motiu d'eixa visita tingueren orige els «parterres» que tan adornen el 
carrer de S. Francés.
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La subasta del primer Grup Escolar fon el día 29 del mateix mes, en 
Madrid, adjudicant-se a D. Josep Colomina de Magón, per 246.471 '59 pts. 
El projécte facultatiu sobre’l que s'havía de obrar era de l’arquitecte 
D. Jordi Gallegos, de la Oficina técnica del Ministéri de Instrucció Pública.

En 28 de novembre s’adjudicá la subasta de l’axample de nostre 
pórt, a D. Lluis Colomina, germá de l’anterior, per 932.800 pts. Projécte 
del sr. Oliveros, aprobat en 1925.

En 3 desembre s’adjudicá a una Companyía el dragat del pórt.
En 24 del mateix s’adjudicaren les obres del Mercat a D. Manuel 

Roda, per 113.539 pts. Projécte de D. Francés Tomás Traver, de I’any 1921.
Les últimes subastes de la gran serie es van fer dins de l’any 1928. 

En 31 giner la de l'abovedament del tros d’acequia del Mercat, adjudi- 
cant-se a D. Vicent Moliner Edo, de Castelló, per 9.240 pts.

En 18 d’abril la del molí transversal, que s’adjudicá també a D. Lluis 
Colomina per 1.130.000 pts. Projécte del sr. Oliveros, aprobat en 1925. 
El tranversal tindría 40 m. ampie per 150 m. llarg.

En 20 de novembre la del segón Grup Escolar, adjudicada a D. Ma
nuel Roda per 231.992 pts. Com el primer Grup, tenía subvenció de l’Es- 
tat, tocant-li pagar al Municipi 46.402 pessetes.

Tan bon punt com s'anaven adjudicant les subastes, es mampreníen 
les obres.

El Dijóus Sant del 1928 s'inaugurá la iluminado pública de gran 
potencia en els principáis carrers; els de la vólta de la provessó, ja fea 
temps que per cónter própi s’havíen fet les instalacións, passant mes 
avant a cárrec del Municipi.

En abril s’estrená el nóu faro, de columna mes ressistent que barran
cada peí temporal, i ab fanal de construcció parissenca, aparat óptic de 
375 m. m. de diámetre, i llanterna cilindrica de 714 mm.

El día 12 del mateix mes, el Pie municipal celebrá una sessió d’honor 
en homenatge al Ministre de Foment, Governador Civil i Marqués de 
Benicarló, per les millores conseguides; acordant: donar el nóm del 
Comte de Guardalhorce a la plassa deis Tres Reis, el nom del Marqués- 
a l’Avinguda de Colón o passeig marítim que s’estava construint, i decla
rar «filis adoptius» al Marqués sr. Sanmillán i al Governador C. sr. Cas
telló Madrid.

Per disconformitat ab la censura de premsa que s’eixercía arbitra- 
riament, el sr. Adell dimití la concejalía. El Governador C. nomená nóus 
concejals a D. Josep Sanchiz Asensi i a D. Angel Giner Roca.

En 4 de joriol, una comissió municipal ab el Quefe de la U. P- aná 
a Madrid a entregar-li a Guadalhorce un pergamí d'honor i una «expo- 
sició» demanant la prolongació del f. c. de Valdczafán fins a Vinarós.

La entrega deis pergamíns ais srs. Sanmillán i Castelló Madrid fon 
el día 7 d’otubrc, en que vingueren a nostra ciutat a rebre personalment 
l'homenatge. La recepció fon en el carrer de S. Francés, baix d'un artístic 
are de O. P. L'orde deis actes, amenisats per la Banda vinarocenca i «La 
Artística» de Valí d'Uxó, fon com seguix:
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Descobriment de la lápida rotulant la plassa del Comte de Gua- 
dalhorce, ab parlaments del Marqués i del Governador.

Entrega deis pergamíns, en la Capitular, donant les gracies eloqüen- 
mcnt els homenatgeats.

Imposició de medalles a les padrines deis somaténs de Llucena i de 
Vinarós, Sara i María Victoria filies del Marqués; i la del Mérit Militar 
a D. Sadurní Lizondo, de Llucena. A les padrines acompanyava una cort 
formada per les damiceles Lola i M.a Agustina Ribera, Carme Soto, María 
Aragonés, Pilar Gausachs, Pepeta Landete, Teresa Ramos, Lola Sanchiz, 
Pilar Pola i Angelina Torres. Discurs del Governador.

Vermouth a les Autoritats en l’Ateneo Mercantil.
Banquct en el Teatre Ateneo, assistint comissionats deis somaténs i 

U. P. deis pobles comarcáis. Parlaments del Marqués, Governador, Quefe 
local i Canonge Dr. Martínez.

Benedicció i ¡nauguració del Passeig del mar i un banc-biblioteca 
dedicáis al Marqués.

El mes anterior havía tingut llóc una solemnitat de carácter cultural: 
Fon el XV Congrés Esperantiste Catalá i XIV Jócs Floráis Internacionals, 
en quina organisació trevallá decididament D. Sebastiá Chaler, vinaro- 
cenc resident en Tarrassa. El programa es desarrollá els díes 8, 9 i 10 
de setembre, en el Teatre Ateneo cedit peí Circol Católic. En la I. Arci- 
prestal es celebra Missa Solemne, predicant en esperanto —seguit de 
traducció segóns orde del Dioccssá— el Rvent. Josep Font catedrátic del 
seminari de Girona. Deis Jócs fon Reina la filia del Marqués María Vic
toria, formanl la cort Pepeta Landete, Ampar Delmás, Consol Vaquer, 
Lola Ribera i Enriqueta Torres, ab els patges Carmeta Alcoverro i Fer- 
nandina Saez.

L’Ajuntament subvencioná dites solemnitats ab 1.500 pts., i dedicá el 
carrer de sta. Bárbera al polac Zamenhof inventor de l’Esperanto.

En 29 de novembre també acordá l’Ajuntament dedicar el carrer del 
Pont al gran vinarocenc Bisbe Lassala; només que l’acórt quedá incum- 
plit. (1)

En eixe mateix any (1928) la banda de música vinarocenca comen^á 
a destacar, mereixent un segón premi en el certamen musical de Castelló 
celebrat en les seues festes de joriol. Mes, el Director de la banda D. To
más Mancisidor que tan bellament cumplía, es traslladá en octubre a 
Asturies; i ja no es torná a donar per oposició el cárrec, decaent la 
banda i desapareixent l’academia oficial de música una llarga tempo
rada. (2)

(1) La revista «San Sebastiá» des de molts anys venía demanant la dedicado
d'un carrer al Bisbe Lassala. La censura de premsa, en eixa época tatxá molts es- 
crits, entre ells un del Canonge defenent la justicia que es devía a l'immortal 
compatrici. , .

(2) En 1931 ha tornat el Sr. Mancisidor, reorganisant-se novament la banda i 
obrint-se l'academia ab general satisfacció.
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En 17 de joriol morí D. Antóni Sendra Bonet, qui si no era vinaro- 
cenc de naiximent ho fon de adopció, pos aquí vixqué des de’l ségle ante
rior al front d’una fundició de ferro, i passejá triomfalment peí mon el 
nóm de Vinarós ab les seucs patents de invenció, conseguint premis en 
les exposicións de París, Roma, Zaragoza, Novara, Castelló, Bruseles, 
Tortosa, Murcia, Medina de Rioseco i Barcelona.

Des de comengament d’any ocupava dignament el llóc de Diputat 
provincial i la Vis-Presidencia el Dr. D. Sebastiá Roca.

El Pie municipal del 15 juny de 1929 crea una escola de dibuix apli- 
cat a les Arts i Oficis, baix la direcció del veterá poeta i artiste D. Paco 
Argemí, que seguix en el día ab éxit.

Les fires d'eixe any van tindre notables novetats: La inauguració 
oficial del Mercat, construit damunt de l’ex-convent de S. Agustí, i la del 
Grup Escolar del mar ab el titol de «S. Sebastiá», que foren beneits peí 
Canónge Dr. Matamoros.

En el Grup es celebré el mateix temps una Exposició d’Art Retros- 
pectiu i Modérn, ab lluminoses conferencies que donaren el Rvent. Dr. 
Jaume González i D. Lluis Revest del Cós Oficial d’Arxivers.

I cn'l Assil tingué llóc un téndre Homenatge ais Vells en el que les 
xiquetes de les escoles regalaren flórs a les aueletes, i els xiquets ofrena
ren cigarros puros ais auelets, completantse la festa ab un diñar extraor- 
dinari.

En joriol I'Ajuntament efectué nóu empréstit ab el Bañe de Crédit 
L. d’E., per a comentar a trevallar en la construcció del según Grup Es
colar.

L'empréstit importava un gravamen sobre el Municipi, durant 15 
anys, de uns vuit mil duros anyals. L'aumcnt de pagos en el repart del 
poblé pujava a 10.000 pts. La Industria que abáns contribuía el 13 per 
100, les disposicións del Govérn la colocaven al 32 per 100. Rústica i 
Urbana que abáns no pagaven, ara havíen passat a contribuir ab el 20 
per 100.

En eixe istiu (1929) es presentaren al Governador C. dos denuncies: 
Una, del concejal sr. Guiral, per irregularitats administratives, que dita 
autoritat declaré falsa i destituí de la concejalía al denunciant. Altra, la 
formulé qui estes págines escriu, contra procediment del Quefc de la 
U. P.; fon motiu inmediat la indefensió en que mos trobévem davant del 
semanari de la U. P. «Heraldo de Vinaroz» que mos atacava mentres se 
mos negava la defensa. Nostra conducta fon lleal, pos avisárem lo que 
anávem a fer sino se mos admitía la réplica. Dit periódic seguí tot l'istiu 
en son «monólec» apassionat, involucrant injustament a altres persona- 
litats i entitats.

No per aixó puguérem tampóc glatir, a pesar de que nostre acte de 
civisme fon calificat de tots els horrors imaginables; la censura ni local 
ni provincial no mos permitía el «diálec»; se mos prohibí l’accés a l'Arxiu 
municipal aon investigávem per a la Historia; el Governador C. deses
timé nostra denuncia «per falta de próbes»; i la U. P. Provincial decreté
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no per unanimitat— nostic «exterminio... del que mos tingué que 
salvar el própi Dictador. (1)

En acabar-se l’istiu s’acabaren sobtadament eixos incidents. Coincidí 
la dimissió del Quefe per manca de salut i la de tot l’Ajuntament. Pero 
vingué el Marqués i les dimissións foren retirades.

En novembre cobriren baixes quatre concejals nóus: Don Sebastiá 
Tosca, D. Josep Aragonés Simó, D. Federic Bas i D. Pere Giner. Les tinen- 

primera i segona les passaren a ocupar els srs. Arnau i Tosca.
Fina l'any 1929 sortint-se’n de la Diputació el Dr. D. Sebastiá Roca 

qui acabava de conseguir 19.000 pts. per a l’abovedament total de l’ace- 
quia (2) de nóstra ciutat, i pujar a 500 pts. la subvenció provincial per 
a l’Assil de vellets, que des de la fundació era de 250 pts. conseguida alla- 
vóns per Ráfels García. La vacant del Dr. Roca passá a ocupar-la D. Joan 
Ribera, qui ademes fon elegit en la Diputació per a Assembleíste Na
cional.

ces

Registrem en eixe any (1929) altres fets importants:
El día 18 de giner s’inaugurá al carrer Major una Sucursal del Bañe 

Espanvol de Credit, concurrint a l’acte les Autoritats i representacións 
de la vida vinarocenca. El Rcvercnt Arcipreste beneí les dependéncies; 
i acaba l’acte ab un espléndit lunch. La direcció de la Sucursal comentó 
a cárrec de D. Miquél Guillot, i la Intervenció de D. Rafél Pastor.

En 16 de setembre fon la inaugurado de la fábrica de hidrossulfits 
«Foret S. A.» ab un banquet al que assistiren les Autoritats locáis i pro
vincial, baix la presidencia del Director General d’Industries D. Vicent 
Gay. Es la fábrica mes important d'Espanya en eixa producció.

El Pósit marítim «El Previsor» també realisá un acte memorable ab 
l’Homenatge ais vells mariners, el 20 d’octubre, pensionant a quatre ab 
una pesseta diaria. La festa es celebrá en la Casa del Pósit, fent sentits 
discursos l’Arcipreste qui canta la justicia i solidaritat social, i l’Ajudant 
de Marina Don Joan Feliu, qui doná les gracies. Els vellets foren ademés 
obsequiats ab un diñar que presidiren el President de la Junta del Pósit, 
¡'Arcipreste i l'Ajudanl de Marina.

Un altrc fet que destacó fon un Curset d’Educació Física organisat 
i donat peí Mestre de Benicarló D. Eduard Martínez Rodenas, ab alum- 
nes própis. Tingué llóc els díes 30 de novembre i 1 desembre, en la Sala 
Capitular, presidint l’lnspeclor Quefe sr. Monserrat. El jove Dr. D. Agustí 
Ribera Hernández doná una conferencia médica, i el Mestre sr. Sanchiz 
una «xarla» amena.

El 16 desembre es celebrá una assemblea «pro ferrocarril Valdeza- 
fán-Vinarós», ab moliu d’haver ordenat el Ministre sr. Guadalhorce lo 
mateix que s'havía ordenat en 1924, o siga que es feren els estudis per

(1) La correspondencia ab Ies autoritats, fins ab el Dictador, fon llarga i viva; 
no la incluim en estes págines, entre altres motius, perque volem en elles la 
máxima serenitat i la major consideració a les persones.

.(2) Eixa obra s'cfectuá en 1931, per 29.000 pts. segóns subasta, essent lempre- 
sari D. Manuel Roda, i el projecte de l’arquitecte sr. Montesinos.
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al projécte de pi'olongació de dit f. c. des de la Rápita a Vinarós. Entre 
les representacións d’algúns póbles destacé la d’Alcanar; assistí també 
l’alcalde de Alcañiz. Acabé ab un banquet en honor al Marqués sr. San- 
millán i al empresari d obres públiques sr. Colominas.

Tot just comen<¿at l’any 1930, en 28 de giner caigué la Dictadura 
propiament dita, víctima deis seus própis desacérts que li vallgueren la 
repulsa general, fins deis mateixos póbles ab ella beneficiáis. La impo- 
pularitat alcancé igualment al Monarca en proporcións asfixiants.

La post-dictadura no va fer mes que preparar millor l’adveniment de 
la República.

El Govérn presidit peí General Berenguer maná constituir els Ajun- 
taments de manera automática, conforme a la legalitat anterior al colp 
de Estat de l’any 1923.

I aixina, en febrer ocupé 1'alcaldía interinament D. Felip Ferrer Flós, 
ab els tinents D. Joan Verdera i D. Batiste Sabater, i concejals D. Andreu 
Ronchera, D. Francés Sorolla, D. Adolfo Cabadés, D. Bte. Herrera, D. Hi- 
gini Roca, D. Facundo Fóra, D. Severí Guimerá, D. Eduard Torres, D. Fe
lip Miralles C., D. Joan Talavera i D. Joaquim Aragonés.

En novembre foren nomenats per R. O. alcalde D. Joan Morales 
Fuster, primer tinent D. Eduard Torres, según D. Adolfo Cabadés i tercer 
D. Felip Miralles.

En giner de 1931 D. Juli Chillida Saura ocupé la concejalía com a 
major contribuient vacant per defunció de son sógre el sr. Ron
chera. L'alcalde i tinents foren reafirmats en els seus llócs per elecció 
deis concejals.

Canviá el Govérn formant-se una concentrado monárquica presidida 
per l’Almirant Aznar. I en 12 d'abril es celebraren eleccións populars per 
a la constitució definitiva i total deis Ajuntaments presentant-se en nós- 
tra ciutat a les urnes la candidatura republicana-socialista a soles, sense 
contrincant.

Quedé l'Ajuntament constituit com seguix: Alcalde, D. Antóni To
rres; tinent primer D. Amadeo Sorolla, según D. Juli Balaguer, tercer 
D. Manuel Bover; i concejals, D. Joaquim Aragonés Simú, D. Josep Raba- 
sa Domenech, D. Bte. Marzá, don Adolfo Rico Fraile, D. Manuel Zapater, 
D. Josep Arnau Torres, D. Salvador Agramunt, D. Sixto Mir Felip, D. Se- 
bastiá Pedra Camús, D. Manuel Rabasa Caballer, D. Anselm Codorniu i 
D. Bte. Chaler Fonellosa.

I quedé proclamada en Espanya la República a conseqiiencia d’eixes 
eleccións que donaren gran majoría republicana en les principáis ciutats.

Comenta una nova era.
Síga-li permés a Fautor d’aquesta Historia posar fí sense rebassar 

el día 14 d’abril, fent vóts per a que la Llivertat, Igualtat i Fraternitat 
siguen rectament portades a l'abrás ab la Justicia.

I que Valencia —la térra valenciana— ressucite la seua personalitat, 
en germanor ab les demés nacionalitats d'Espanya.



CAPITOL XXX

Vinarocencs preclars. Condecoráis de la Creu Roja. Demografía. Caritat 
vinarocenca. Estadística de peixca. Mirant al camp. Periodisme.

D. Agustí Sajón Darán: Inspirat poeta que obtingué prémis en dife- 
rent concursos, ressaltant una oda magnífica «Al Santísimo Sacramento» 
que se Ii premia en Vilarreal, en les festes centenaries de la canonisació 
de S. Pasqual, l’any 1894.

Fon conscqüent republicá de amplia i culta concepció política, sense 
confondre la llivertat ab les persecucións sectaries que tan abondaven en 
son temps, i per aixó mateix, mes digne de lloanga i destacable son espe- 
rit modérn.

Ocupa ab dignitat l’alcaldía vinarocenca, i a l’Ajuntament per ell 
presidít en 1890 es deu la justicia d’haver honorat la memoria de ilustres 
filis de la térra, dedican! carrers a Febrer de la Torre, Ayguals de Izco 
i Arquebisbe Costa i Borrás.

El primer Centre Vinarocenc que es fundá a Barcelona el nomená 
son President d'Honor l’any 1909.

Eixercí la farmacia.
Morí en 29 d’agost de 1916. I a la seua memoria li dedicá el Municipi 

la Travessía de S. Agustí.

D. Hilarión Claramunt Forés: Llicenciat en Dret Civil i Canónic eixer
cí ¡'abogacía durant 30 anys.

Pero, la seua gran afició fon l’art pictóric. Llensos molt lloats per la 
crítica pinta per al convent de S. Joan de Deu de Valencia. Nóstra Ermita 
i S. Agustí lluixen bónes pintures d'ell; i sobretot, la Capella de la Comu- 
nió de nóstra Arciprestal conserva la seua bona memoria ab quatre grans 
pintures eucarístiques de «L’últim Sopar», «Les bodes de Canaá», «La sa- 
maritana» i «Marta i María».

Son bon carácter i tenacitat están ben retratats en un notable inci- 
dent: quan en el lléns «L'últim Sopar» comen?ava la figura de Judes, 
ü vingué un atac apoplétic que’l dixcá inútil de tota la part dreta del 
eos; i digué festivament quan pugué dixar el llit:

—«Te pintaré encara que no vullgues, malaít!».
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I ab la ma esquerra acabá aquell lléns i pinta els tres següents, sense 
poder-se menejar de la cadira; era l’any 1921.

Morí en 7 de febrer de 1930, ais 79 anys d’edat.

Dr. D. Francés Borras Juan: Naixqué en 7 ¡oriol de 1877 i morí en 
16 setembre de 1919.

Cursa la carrera eclesiástica en Tortosa, i els dos últims anys de 
Sda. Teología en la Universitat Pontificia de Tarragona, alcangant el 
Doctorat en 1902.

Durant vuit anys fon catedrátic de Metafísica i Prefecto del semi
nan de Tortosa, de quina catedral fon també Retor Ecónomo del Sagrari. 
En 1909 guanyá brillants oposicións a Canónge de la Metropolitana de 
Granada, de quin Cabilde fon Secretari Capitular per nóu anys, i Director 
de la Universitat Pontificia per dos anys.

En 24 mars de 1919 passá a la dignitat de Degá de la catedral de 
Tortosa, prenent posseció en 23 d’abril. Ais cinq mesos d’ocupar llóc tan 
preeminent, Deu el cridá a la eternitat.

En la sacristía de l’Arciprestal vinarocenca es colocá son retrat, en 
la galería de ilustres, en el primer aniversari de la seua mórt. El quadro, 
a l’óli, es obra de Partiste Castell.

Excm. Dr. D. Josep Meseguer i Costa: Arquebisbe de Granada. Fill de 
pares vinarocencs, nevot de l’inmortal Costa i Borrás, encara que va 
náixer en Vallibóna, nostre póble el considera com un vinarocenc ilustre. 

L'historiador aixís ho consigna reflexant el sentir popular.
Les pagines d’aquesta Historia, en Ies que tantes vegades aparéix el 

Dr. Meseguer i Costa, demóstren la justicia plena de tal consideració.
La biografía va a la «Secció biográfica» d’este volúm.

Dr. D. Joan Ble. Redó: Fon alumne del Colége de Sant Josep de 
Tortosa aon seguí la carrera del sacerdóci brillanment.

Posseint hermosa veu i gran cultura musical, guanyá per oposició 
el cárrec de Soxantre que l’eixercí en Tortosa, en Toledo (aon ho era 
l’any 1895) i en Valencia.

D'eixa ciutat passá a Oviedo com a Majordóm del Bisbe D. Lluis 
Pérez fill de Burriana. Allí alcangá la dignitat de Canónge Arcediá.

Un acte d’heroísme tenim de fer constar, que demóstra el seu gran 
cor i sacrifici pels demés: en l’istiu de 1916, en Valencia, doná la seua 
sang per transfussió en cantitat próximament d’un litre per a salvar la 
vida d'un malalt. Caritat heroica que fon lloada en totes les esferes 
socials.

Els últims anys de la seua vida els passá en Vinarós a causa de la 
llarga enfermetat que’l portá al sepulcre el día 25 febrer de 1931, contant 
65 anys d'edat.
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Condecoráis de la Créu Roja

L’Assemblea Superior de la Créu Roja, en l'any 1931, ha condecorat 
ab la Medalla de 1.a classe de la Institució al President en nóstra ciutat 
Dr. D. Sebastiá Roca; i ab la Medalla de 2.a classe al Rvent. D. Josep 
Antolí, D.a Francisca Ferrer Flós, D. Josep Sanchiz, D. Batiste Herrera, 
D. Daniel Saez i D. Vicent Izquierdo.

Demografía

La Estadística Oficial corresponent al 1920, senyalá a Vinarós una 
població de 7.846 habitants de fet, i 7.964 de dret. En 1930 es senyalen 
8.285 habitants de fet, i 8.290 de dret; viuen 1.109 fóra muralla; son va- 
róns 3.910 i dones 4.377.

El primer térs del ségle XX es optimiste: s’ha lograt contindre el 
descéns de població tan alarmant en la centuria anterior.

En canvi no s’ha lograt contindre el descéns de naiximents, que dona 
una progressió forcea desagradable, com es veu per eixa taula compa
rativa :
Un ségle arrere, en 1829, el naiximents foren .
Cinquanta anys arrere, en 1879 .
Vinticinq anys arrere, en 1905 
I en 1929 han sigut els naiximents .

Ademes, en eixe any, ha ocorregut una diferéncia de 6 naiximents 
mes que les def uncións Eixa diferéncia era de 150 com a mínimum, una 
centuria arrere, o siga abans de la descristianisació imposada pels Go- 
vérns borbónics.

Tal conducta de dits Govérns, a la fi havía d'ésser fatal per a la 
mateixa Monarquía que volíen apuntalar, com s'ha vist en nostres díes 
en que ha desaparegut sense cap violéncia ni per a tirar-la ni per a 
deféndre-la.

411.
355.
219.
171.

Caritat vinaroccnca

De l’Hospital de Caritat registrem tres benefactors destacats en 
tres díes:

En primer llóc, la Societat de Mariners «El Progreso» que des del 
ségle passat ve afavorint a l'Hospital i també a l'Assil de vellets, desti- 
nant a tal efécte per ais dos Establiments benéfics, part del producte del 
trevall anomenat «la trista». (1)

D. Joan Verdera, qui dedicat anys arrere a la construcció de barques 
evolucionant des de la post-guérra a la industria de la serrería mecánica 
i automovilisme, ve tenint present les necessitats de l'Hospital en lo que 
an ell pertany, proporcionant gratuitament tota la serradura que allí ta

O) Vide capítol VIII.

nos-

36
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falta. En la sessió municipal del 13 febrer de 1920 es va fer constar en 
acta l’agraiment.

I D. Hilario Talavera, industrial de sifóns i gaseoses, qui seguint la 
benemérita costum deis seus pares, regala per ais malalts de l’Hospital 
totes les esmentades begudes que es necessiten. La caritat de la casa 
Talavera es important, no tan sois per lo que dona, sino també per la 
constancia, pos eixa lloable costum conta al present una cinquantena 
d’anys.

Además deis que ja consten en el eos de la Historia, registrem com 
a benefactora de l’Assil de vellets a la familia Membrillera que en 1929 
cedí generosament 21 metres quadrats de terrero tocant al benéfic esta- 
bliment, essent aprofitats per les monjes per a un aixample beneficios ais 
assilats.

Junt a l'Hospital, les monjes del maleix om havem apuntat en 
son llóc— cuiden del «Minjador» que es fundá per ais pobres en 22 d’oc- 
tubre de 1914. En els 16 anys de funcionament, fins al 1930, s’han invertit 
42.798 pts. en la obra de misericordia de «donar minjar a qui té fam». 
Eixa cantitat arreplegada d’almoines —hi ha una suscripció permanent 
mensual entre el poblé— diu prou en lloanca de la caritat vinarocenca.

En els capítols anteriors consten moltes altres modalitats d' aquesta 
virtut caritativa, tais com el Roper del S. Cor de Jesús, Ies Conferencies 
de S. Vicent de Paul, i el «Pa de S. Antóni» instalat en les iglesies, molt 
acertadament calificat de «providencia deis pobres».

El «Pa de S. Antóni» de l’Arciprestal está a carree d’una Junta de 
senyores dirigides peí Retor. Durant l'any 1929, les almoines han sumat 
1.372'50 pts. que es distribuíren: 300 pts. en pa; 658’30 pts. en llet; i lo 
demás, en almoines en metálic i socors al pobres malalts. En 1930, eixes 
almoines foren 1.483 pts.; invertint-se en pa 58670 pts., en llet 541’20 pts., 
i lo restant per ais malalts.

Ademés, es distribuixen moltes altres almoines ja corporatives, ja 
particulars, per diferents motius. Aixís, cada any, en l’aniversari funda
cional del «Minjador», l’Ajuntament ha vingut donant-li 40 pts.; al mateix 
li ofrecen 60 pts. les Societats Obreres en el 1 de maig; el Molí Carsi 
regala gran cantitat d'arrós, per Nadal, a tots els establiments de bene
ficencia; el Circol Católic repartix «mones» per la Pascua, ais pobres i 
ais tancats en la presó. Molts casaments, bateijos, i altres aconteiximents 
familiars i socials es escelebren ab almoines a dits centres de caritat. 
La «Créu Roja» des de la fundació del «Minjador», en la seua festa de 
la Puríssima obsequia ais pobres ab un diñar extraordinari; i el mateix 
ha fet la Escola Nacional de la Mestra D.a Francisca Ferrer Flós en la 
festa escolar de Sta. Catalina, servint ais pobres les mateixes «cataline- 
tes», fins la jubilació de dita Mestra ocorreguda en 1931.

Altres detalls dixem escrits en el capitól XXII.
Es pót ben be afirmar que la caritat es la virtut vinarocenca mes 

arrailada i destacada.
La subvenció primitiva de la Diputació Provincial a nóstre Assil de
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vellets consistent en 250 pts. anyals, aumentada a 500 pts. en 1929 per 
intervenció del Diputat vinarocenc Dr. D. Sebastiá Roca Ribera, fon altra 
vólta aumentada a 750 pts. per gestións del Diputat sanmatevá D. Joan 
Aragonés Champín, qui també conseguí una subvenció de 230 pts. per a 
Ies monjes enfermeres «Sierves de Jesús».

La peixca

Eixa notable «lónt de riquesa» vinarocenca ha produit en els últims 
anys les cantitats que seguixen : en 1922, pts. 990.21; en 1923, pts. 949.987; 
en 1924, pts. 955.263; en 1925, pessetes 938.241; en 1926, pts. 1.254.058; en 
1927, pts. 1.563.50730; en 1928, pts. 1.490.200; en 1929, pts. 1.565.648’68; 
en 1930, pessetes 1,877.607'15.

A l'Ajuntament li han correspót per drets municipals sobre eixes 
ventes del peix, 14.015'92 pts. en l'any 1929, i 16.900 pts. en l'any 1930.

La venta del peix es fa per subasta en les «barraques» de la platja 
del pórt que perteneixen al Pósit «El Previsor» i a D. Facundo Fóra.

El detall de venta en dites «barraques» en els dos últims anys fon:

SR. FORA«EL PREVISOR»
1930

Pessetes Pessetes
192919301929

PessetesPessetes

44.708’55 
39.021’05 
30.838’35 
27.057'80 

1.581’95 
3.603'20 

16.520'25 
41.140’35 
57.385’10 
72.948'55 
61.999’65 
63.20375

129.916'25 
111.880’95 
115.42775 
125.756*50 
17.346’90 
38.294'95 
93.516’40 

142.412’60 
164.78 l’OO 
168.489'40 
161,322'45 
148.454 75

35.937'00
28.568’10
37.141*45
23.734*95
8.865*63

10.150*30
3.462*90

47.632*60
30.208*15
36.008*15
60.690*15
57.47770

Giner ..................
Febrer ................
Mars ...................
Abril .................
Maig .................
Juny ..................
Joriol..................
Agost..................
Setembre...........
Octubre ............
Novembre..........
Decembre..........

Totals ... .

105.859*50
95.99270

143.683*20
91.364*60
30.032*00
46.918*30
18.843*95

121.795*35
127.065*65
132.724*80
131.829*55
139.662*10

379.876*98 460.008*551.185.77170 1.427.599*60

Mirant al camp

El camp de Vinarós, l’altra «fónt de riquesa» la mes important, que 
tan fonda crissi ha sofrit des de la segona mitat de la passada centuria, 
está en camí de tornar a ésser lo que fon.

L'eixemple l'está donant el «Póu de S. Sebastiá deis Dos Vilás», que 
ab la técnica reclamada pels nóus temps ha convertit en regadiu 
notable abans inculta, triplicant el valor de la térra.

una zona
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De la crissi per la que ha passat el nostre camp dona idea el fet de 
que les dos terceres parts del terme de Vinarós está en poder de pro- 
pietaris deis póbles veíns. En la comprobació de finques que va fer el 
Catastre en 1922, resultá que de uns 7.000 títols que corresponen a nos
tre terme, perteneixíen uns dos mil a veíns d'Alcanar, un miller a veíns 
de S. Jórdi, i un miller a veíns de Benicarló, Cálig, Cervera i Ulldecona.

Per al remei de l’Agricultura, Vinarós demaná en el ségle passat a les 
Corts la construcció del Canal de l'Ebre. Alió, i també la construcció d’un 
pantano en el Servól, han vingut essent fins nóstres díes un tópics apro- 
fitats per totes les polítiques sense cap resultat positiu. Mes, l’aspiració 
del Canal está viva en l'ánima vinarocenca i de molts altres póbles, i es 
d'esperar que aplegue a realisar-se dins d’una acertada política federal.

Mentimentres, sense esperar en proteccións oficiáis tantíssimes vega- 
des fallides, els llauradors deis Dos Vilás, associant-se per a traure ab 
abondancia l’aigua de les entranyes de la térra, han dit aon están les 
esperances infalibles de la ressurrecció agrícola vinarocenca, i ab ella la 
vida propia del pórt i la vida ufana de la ciutat.

Periodisme

Vinarós que'n tots els ordes del progrés humá ha ocupat sempre les 
avangades entre les poblacións de la seua categoría, també ha fet els 
honors al periodisme.

Les primeres manifestacións periodístiques foren a la primera mitat 
del ségle XIX, en forma de fulles sense periodicitat —proclames, mani- 
fests, etz—. Eixemple tipie es el de la época de Wenceslao Avguals de 
Izco (1839 en avant), com dixem historiat ais capítols corresponents.

En 1864 es publicá el primer periódic en forma, que ha estat casi 
sempre la semanal. La duració de dits periódics ha sigut molt curta, i 
per tal causa la serie es Uarga, com es veu pels títols deis que’n tenim 
noticia:

«El Progreso Vinarocense» (1864), fundat per D. Josep Ráfels García, 
ab ideología patriótica i de orde.

«El Vinarocense» (1885), polític constructiu.
«El Batallador» (1887), polític destructiu.
«El Sufragio Universal» (1889), republicá, que aparegué afirmant 

respectaría les opinións religioses de tots, conforme a la verdadera polí
tica democrática en la que els ciutadáns deuen respectar-se mútuament 
com essencia de la Llivertat. Tan bóns propósits no foren cumplits.

«El Demócrata» (1891), polític.
«La Concordia» (1892), católic fundat per l'advocat D. Juli Chillida 

Meliá ab un gran ideal de pau cristiana per al progrés i benestar del 
poblé; lo que li va valdré la persecució deis elements intolerants de la 
esquerra.

«El Ideal» (1893), republicá demócrata, ab bons ideáis de Llivertat 
i Tolerancia que’ls de la esquerra feen fracassar.
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«La Alborada» (1896), independent.
«La Fulla de col» (1896), humorístic, fundat peí poeta popular 

D. Paco Argemí; ademes de l'ingéni del celebrat poeta, tingué el mérit 
d’estar escrit en la llengua de la térra.

«Cupido» (1897), sense color polític.
«El Defensor» (1897), polític.
Ademés, han vist la llum entre el ségle passat i lo que va del que 

estem: «El Mediterráneo», «El Nuevo Vinarocense», «Bromas y veras», 
«La Lley», «La República», «El Eco», «El Imparcial», «La Voz del Pue
blo», «El Eco de la Verdad», «Patria», «Patria Nueva», «Heraldo de Vina- 
roz» i «San Sebastián».

Els tres últims es publiquen quant surt este volum. «Patria Nueva» 
a l’adveniment de la República es diu «Nueva Patria» i es dirigida per 
l’advocat D. Alvaro Pascual Leone; conta 10 anys de vida i s’ha distingit 
en ideología aniirreligiosa.

«Heraldo de Vinaroz» fundat en i per la Dictadura de la segona épo
ca; ha evolucionat, essent actualment lliterari apolític baix la direcció 
del jove D. Manuel Foguet.

«San Sebastián» es la revista parroquial, i mereix un llóc destacat 
per diferents estils: per son vinarocenquisme pur, apartat sempre de 
totes les lluites personáis, i aprofitant tota ocasió per a defendre la mora- 
litat, cultura i progrés de Vinarós; per la gran tasca de revisió histórica 
que en les seues pagines ha realisat son fundador-propietari l’Arcipreste 
mossén Bono; i per sa llarga duració, pos cumplix quan surt este llibre 
18 anys de vida, sense contar els de la seua primera aparició en 1808, 9 
i 10, cas únic en la premsa vinarocenca. El número de suscriptors ha 
arribat a passar del miller, també cas únic. L’administració l’ha portada 
D. Joan Ble. Sendra. Des de l'any 1914, la popular «revista» ha vingut 
utilisani el servici urgent de la gran Agencia periodística «Premsa Aso
ciada» per a donar en la pissarra pública instalada en el Circol Católic les 
noticies sensacionals, aixís com les sórts de la Lotería de Nadal, contri- 
buint a donar a Vinarós aspecte de gran modernitat.

Ultimament ha sortit a llum un nóu semanari republicá titolat «La 
Verdad», dirigit per D. Facundo Fora ab ideáis de concordia ciutadana.

Com a premsa vinarocenca incluirá també el «Butlletí del Centre 
Cultural Vinarocenc» que es publica en Barcelona, de ideal societari i 
patriótic. Ab molt d'acért i ab gran sentit práctic ha laborat per la unió 
de noslres compatricis. En la capital catalana ha instaurat la festa vina
rocenca de S. Sebastiá en el poétic llóc de la «Fónt d’en Fargas».



AP E N D I X

SECCIO DE BIOGRAFIES

VENERABLE DR. DAMIA ESTELLER

Va náixer en Vinarós el día 27 setembre de 1626, perteneixent els 
seus pares a lo mes distingit de la societat vinarocenca.

Ja desde la infantesa demostré decidida vocació al sacerdoci, i diri- 
git a tal intent estudié en acabant de la primera enseyanca, el lletí, sobrei- 
xint entre els seus condeixebles.

De la Vila natal passá Damiá Esteller a la capital de la Diócessi per 
a seguir la carrera eclesiástica en el seminari tortosí. La seua afició a 
l’estudi l’encaminá, acabada la carrera, ais estudis superiors eclesiátics 
fins conseguir el grau de Doctor en Sagrada Teología.

Ab gran fama de ilustrat i de virtuós aplegá a cantar Missa; i tot 
seguit, ab plena satisfacció del Clero com deis seus paisáns, va pendre 
possesió d'un Benifet en la Parroquia del seu poblé.

Tota la seua vida fon eixemplar, adquirint gran predicament com 
a director de animes. Dirigí ab extraordinaria circumspecció i saviduría, 
a la Venerable Vicenta Ginart des de la primera edat. I el seu dictamen 
era de tanta fór?a per ais que estaven dedicats a tan difícil com delicada 
ciencia, que sense discussió aceptaven lo que ell admitía. Tan era aixís, 
que’l franciscá Fra Albelda (qui sustituí al Dr. Esteller —quan éste 
morí— en la direcció espiritual de la Venerable Ginart), afirmava que 
per a considerar a la Ginart com ánima bóna i no enganyada en les vis- 
sión que tenía, li era suficient el critéri favorable que havía sostingut el 
Dr. Esteller.

Tenía el Dr. Damiá Esteller especialíssima devoció a Sant Joaquim. 
I per a extendre i enlairar el cuite del sant pare de la Virge Santíssima, 
posé tota la seua ciencia i el seu entussiasme, dirigint els seus trevalls 
a que la festa de S. Joaquim fora declarada de precepte. Cósa que aplegá 
a efécte ais 24 anys de la seua santa mórt.

En 1654, per acórt del Capítol Parroquial vinarocenc en 22 d'abril, 
fon nomenat Síndic del Clero de la Vila. També eixercí el cárrec d'arxi- 
ver. I fon honorat ab l’important d'Examinador Sinodal del Bisbat de
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Tortosa. En tots els quals carrees cumplí ab el zél que posava en totes 
les seues coses i que tan admirable el va fer ais ulls de tot el mon.

Si tots el volíen i el veneraven, aixis superiors com iguals i inferiors, 
d'una manera especial va ésser estimat pels desamparáis de tot be mate
rial. Els pobres teníen en el Doctor Damiá Esteller un germá que’ls 
visitava i els consolava i els donava tot quant posseía per amor de Deu.

Pie de mérits aplegá ais 75 anys d’edat, havent portat una vida santa 
tota martirisada de mortificacións, sacrificant la carn ab cilicis i peni
tencies.

Ni a tan avanzada edat vullgué donar-li descáns al cós; fins que'l 
visité la última mala!tía, i en 3 d’abril de 1701 entregá la seua ánima 
a Deu, tenint una mórt dolga i envejable.

Fon soterrat primerament al Cementéri o Fossar que’n aquella época 
ocupava la banda del Nórt de la avui céntrica plassa —allavóns fóra 
muralla o «fóra Vila»— que ha tingut els nóms de plassa del Sol, de l’Hos- 
pital, del Salvador i de Jovellar.

Cumplit el centenar de la seua santa mórt, dos anys mes avant, en 
25 giner de 1803, fon traslladat a la Iglesia Parroquial, a la part de la 
Epístola de fallar major, en quin sol es veu la lápida que diu: «Aquí 
yace el V. Dr. Damián Esteller, examinador sinodal de este Obispado. 
Murió el 3 de abril de 1701. Fue trasladado del cementerio a esta iglesia 
el 25 de enero de 1803».



VICENTA GINART, «LA BEATA MARINERA»

En l’arxiu parroquial de Vinarós hi ha un manuscrit de mossén Ba
tiste Morales pvre. acreditant la copia, en 22 de maig de 1789, del que 
escrigué mossén Josep Febrer, Beneficiat i Vicari, sobre la vida i virtuts 
de Vicenta Ginart, de la qual fon 1’últim confessor.

Advertix el biógraf que a la relació que fa no se li deu donar mes 
crédit que la de una fe humana falible. De dita relació extraem:

Va náixer Vicenta Ginart en Vinarós el 5 d'abril de l’any 1657, filia 
d’uns pobres peixcadors.

Des de’ls 7 anys, es passava en la iglesia llargs ratos en oració sense 
que ningú la instruirá en tan alt eixercici. Ais 12 anys va pendre per con
fessor al Dr. Damiá Esteller qui la encamina a la perfecció per la práctica 
de les virtuts. Mórt el Dr. Esteller, tingué Vicenta Ginart per director 
espiritual, uns vint anys, al religiós descale franciscá Fra Lloréns Albel
da; i quan eixe, en 1714, passá a Castella, ocupá son 116c mossén Febrer 
—el biógraf—.

Els tres teníen de Vicenta Ginart la opinió mes alta, judicant que’n 
tota la seua vida mai havía perdut la gracia, ni cometía pecat venial ab 
advertencia. Sobre eixe últim extrem afirmava Vicenta: «mes m estimo 
estar a l'inférn en gracia de Deu, que’n lo mon en pecat venial». Frasse 
d’extraordinaria fórqa escética, que sortida deis llavis duna humil mari
nera, demostra lo privilegiat del seu esperit.

Sentía tan gran amor de Deu que li semblava no tindre próu cor, el 
que desitjava fora tan gran com el cél i la térra per a que puguera cabré 
en ell tant mes amor; i patía com d'un incéndi interior i gran set i dolor 
físics. De la ressignació ab que soportava els molts sofriments, dona idea 
una altra frasse d’ella: «si en aixó tiñe de donar tanta gloria accidental 
a Deu, encara que només siga com lo que equival a la punta duna agulla, 
no tan sois aixó sino tota la meua vida aniré gustosa arrastrant per 
térra».

Rebía a diari la Sagrada Comunió, i tan afavorida es sentía peí 
Sacrament de l’Amor que a vegades li semblava que no se li consumíen 
les especies sacramentáis, sentint com si se li depositara hóres i hóres 
damunt del cor la Forma consagrada.

No dormía mes que dos o tres hores, passant la nit en adoració de 
Jesús Sacramentat. I li suceía a sovint, que veía des de sa casa el Sacra
ment en el viril com si vegera a través de les parets.
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En una ocasió, estant en S. Jórdi el día de l’Ascenció, com allí no 
es celebrara la Missa d’Hóra que era costum en Vinarós en tal festa, sen 
va eixir al camp a mig-día i baix d'una olivera s’estigué aginollada de 
cara al seu poblé, assistint espiritualment a la Missa ab exposició de 
S. D. M. que aquí estaven oint els seus compatricis en aquella hora.

Tenía gran devoció a la Mare de Deu, tant que’n els darrers anys, 
desitjava morir per a vore a Deu i besar els péus a Nostra Senyora. Una 
vegada que vingué a Vinarós al Pavorde Dols i posé a Faltar major 
imatge de la Verge de l'Auxili, en dir-li a Vicenta que anara a vore tan 
preciosa pintura, contesta: «Tiñe impresa en el meu cor una altra imatge 
de la Verge tan hermosa, que totes les de la térra no son mes que un 
borró en comparació d’Ella».

Resava tots els díes les nóus parts del Rosari: tres en despertar-se, 
tres en la iglesia oint Missa, i tres per la tarde. Estes parts de la tarde 
les resava: dos en la capella de Nostra Senyora del Roser, i l’altra en la 
Capella de la Cornunió aon s’estava de dos a tres hóres.

Si alguna vegada, a temps de fer la estació de la Vía Sacra —devo
ció que tambe practicava diariament— tocaven al Rosari, se la dixava 
per acudir an eixa altra devoció; i si algú li aconsellava que seguirá 
aquell eixercici i en acabant ja resaría el Rosari, contestava «que'n el 
Rosari de comunitat sería escoltada per Deu, pos que entre tants n'hi 
hauría molts que estaríen en gracia, i oint Sa Divina Magestat an eixos, 
la escoltaría també an ella». Lo que demostrava la seua gran humilitat.

Aquesta virtut la posseía en gran tan alt, que s’ofenía de que la tin- 
gueren com a singular afavorida del cél, pos ella es considerava com 
una gran pecadora. I ai.xís, un día, instada per a que anara a vore una 
xica molt malalta, els de la casa li prengueren el rosri que tenía a les 
mans i li l’aplicaren a la malalta; mes, Vicenta ho sentí tant, que ja no 
torná mes an aquella casa, a causa de la massa bona opinió en que la 
teníen.

una

En eixa opinió de santitat la tenía tot el poblé.
Una altra proba de tan extraordinaria humilitat fon, que demaná 

permís per a amagar baix de térra els cilicis, disciplines i demés instru- 
ments ele penitencia, a fi de que quan vinguera la seua mórt ningú els 
vegera i aixina no la tingueren per masa bona.

Les conversacións de Vicenta Ginart només eren per a parlar de 
coses santes. Ni mai parlava mal del próxim, ni consentía que ningú mur
murara, excusant sempre al próxim per la inadvertencia o ignorancia.

Estimava la pobresa com un regal de Deu.
Ab son trevall de joveneta havía conseguit arreplegar 405 lliures 

valencianes que guardava per alimentar ais seus pobres pares. El Dr. Es- 
teller per a probar-la, li va dir que li entregara aquells diners, pos la volía 
vore ben pobreta del tot; i Vicenta li entregá molt gustosa dita cantitat, 
la qual el Dr. Esteller li retorné satisfet de proba tan definitiva.

No podent trevallar en els seus últims anys a causa deis grans sofri- 
ments físics que patía, els passá completament d’almoina; i aixís i tot, si
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alguna almoina no la necessitava per al día, no l'admitía, perqué consi- 
derava que havíen altres mes pobres que ella.

I en sa absoluta pobresa vullgué morir, no aceptant els oferiments 
de passar-ho millor, com el del Dr. Ignasi Anglés, d’Alcanar, qui li oferí 
anara a viure en sa casa.

De molt joveneta, ab l’aprobació del Dr. Esteller, va fer Vicenta 
Ginart vót de castedat; en quina adorable virtut es posá per modél a 
S. Vicent Ferrer, procurant, fins estant a soles, la major modestia i 
puresa, pos sempre considerava la presencia de Deu.

Traslladem textualment del manuscrit del biógraf: «En referir vi- 
sións, parles interiors, afegía que no la cregueren i s’omplía de confusió; 
i preguntant-li si volía enganyar al confessor, contestava que no; i si 
quan tenía la visió estava dubtosa si alió sería engany, afirmava que 
no dubtava sino que ho tenía per cért. De les moltes visións que va tin- 
dre, només ne referiré dos: Estava un día en la Capella de la Comunió 
fent peticións a María Santíssima davant d'un lléns de la Puríssima Con- 
cepció i reparé que de la Imatge es desprenía una gran claretat i oí una 
veu en son interior que li va dir: ¿Lemánam lo que vullgues. En altra 
ocasió, fent oració a Nóstra Senyora del Roser en el seu altar, suplicant 
es dignara assistir-la en l’hóra de la mórt, va vore en Taire a María San
tíssima auriolada de resplandor i li oferí per an aquella hora la seua 
assistencia. L'any 1705 li manifesté el Senyor l’ofés que estava pels pe
cáis d’Espanya i els grans trevalls que havía de patir eixa monarquía. (1)

«I volent Deu, segóns es pot píament creure, premiar els seus mérits, 
el día 12 d’octubre de 1730 es va fer malalta, va rebre el Viátic i la Extre- 
maunció, i des d'eixe instant ja no parla, i cada vegada que se li día 
alguna jaculatoria, la seua respósta era dir l’Ave María sanccra; i el día 
18 del dit mes i any, a mig día, morí».

Fon soterrada en la Iglesia Parroquial, a la part de la Epístola de 
Faltar de N. S. del Roser, en prémi a la seua santa vida, ja que la Iglesia 
no mira la fortuna material sino a la riquesa moral de les virtuts.

El poblé venerava tant a Vicenta Ginart que la nomenava sempre 
carinyosament ab el titol de «la Beata Marinera».

(1) Es ben notable aquesta profecía. Comentjava a reinar en Espanya la Casa 
francesa deis Borbóns, que al cap de póc arrasava les llivertats regionals imposant 
un centralisme i uniformisme odiós que ha portal a Espanya a bacs. Durant «eixa 
monarquía» Espanya ha perdut tot son impéri colonial. Els «trevalls patits» no 
han pogut ésser mes «grans», aixís s’entenga la «monarquía» lliteralment per la 
Casa de Borbó, com si s’entén per la Nació Espanyola. Per aixó en nostres dies 
acaba de desaparéixer la «monarquía» llangada per la voluntat del póble cansat 
de tants desacerts i trevalls que al cap i a la ñ damunt d'ell pesaven de manera 
insostenible. Acabats eixos «grans trevalls», que Deu mos lliure d’altres de nóus!



VENERABLE P. JOAN BTE. MIRALLES

Al llibre corresponent de Baptismes de l’arxiu parroquial de Vinarós 
es llig eixa partida:

«Juan Batiste Valen tí Matheu, fill de Pere Miralles de Jaume y de 
Barbera Pujalt, font batejat permi Francés Febrer pvre. vicari, a 15 de 
febrer de 1635. Padríns, Matheu y Sinforiana Pujalt, germáns».

El día abans havía naixcut el neófit; els seus pares perteneixíen a 
les principáis fainilies de la Vila.

La infantesa de Joan Bte. Miralles fon ja un anunci ciar de lo que 
sería d’hóme fet. Quan tenía set anvs, molts veíns, edificáis, anaven a la 
iglesia a posta per a vore’l en oració, tan devót i pie de fervor que parei- 
xía un ángel. I «ángel» li díen la gent.

En aquells anvs s'havía encés la guerra de Catalunya i Franca, i com 
Vinarós —portalada del Regne de Valencia— havía que sofrir les cala- 
mitats inherents an aquelles anormals circunstancies, els pares de Joan 
Batiste volent-lo lliurar deis perills a que la Vila estava exposada, el van 
alluntar cab a dins del Regne. I aixís, ais 10 anys, viatjá per Valencia, 
Alacant, Orióla, fins parar a Gandía aon perfeccioná la seua instrucció en 
el Colége deis Jesuítes. Allí, ais 12 anys, ja consagré a Deu la seua virgi- 
nitat; i tres anys mes avant, en 20 maig de 1650, es despedía del mon 
i entrava en la ínclita Companyía de Jesús.

Pronte va descollar en virtut i en ciencia. En el Colége de Zaragoza 
va defendre el P. Miralles públicament un acte de Teología que dixá ad
miráis a tots els que tingueren la fortuna d'oir-lo.

Quan aplegá a cantar Missa, el seu gran esperit evangelio l'impulsá 
a solicitar ais seus superiors que li senyalaren un llóc de perill per a 
dedicar-se a la conquista de les ánimes deis infiels de la China, no arre- 
drant-lo la visió del martiri que allá segurament hauría de trovar, ans 
be convertint-se el martiri en un desig mes encés de la seua ánima 
heroica.

Per a fer mérits a fi de conseguir el permís de missionar en la China, 
s havía preparat ab profonds estudis científics. Mes, els seus superiors 
no li concediren tal permís; i ell, tan observant de les Regles que havía 
professat, obedí humilment sacrificant el seu desig que li arrancá plórs 
com el dolor mes gran de la seua vida. Tingué que renunciar al martiri
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entre infléis, pero el seu desig quedava supeditat i sublimat per la Obe
diencia, i tota la seua vida sería un seguit martiri ofrenat per al mateix 
fi de la salvació deis pecadors.

Cilicis, flagelacións i esgarrifoses penitencies li martiritzaven el eos 
ab gran góig de la seua ánima privilegiada. Per la nit fea les estacións del 
Vía-Crucis carregat ab una pesada creu.

Destinat a Valencia, allí eixercí el seu apostolat de manera admirable 
conquistant totes les voluntáis i la veneració de tots. En materia tan 
difícil com es la inmodestia del vestir en les dones —mal de tots els 
temps...— conseguí ressonants victóries aon la mateixa autoritat ecle
siástica havía fracassat, fent triomfar la modestia cristiana en la societat 
femenina valenciana, que acatá i obrá conforme a la evangélica campa- 
nya del Pare Miralles.

Durant 14 anys dirigí en Valencia la dcvoció del sant Rosari tots 
els dumenges, i l’eixercici de la Bóna Mórt els divendres.

Una altra devoció especialíssima del P. Miralles fon la del Pare de 
María Santíssima Sant Joaquim, al qual dedica en la iglesia de la Com- 
panyía una hermosa capella. Quan estava fent construir dita capella ab 
l'ajuda d’algunes ánimes caritatives, un fet posa de relleu el dó profétic 
ab que Deu l’havía regalat: un xiquet se li presenté un día portant de 
part de son pare una almoina per an aquelles obres; i el P. Miralles li va 
dir al xiquet donant-li les gracies: —«S. Joaquim també sab fer bisbes»... 
I aquell petit, anys mes avant fon el Bisbe de Córdova Dr. Marcelino 
Siuri.

En honor de S. Joaquim va compondré uns Goijos admirables, que 
van meréixer l’aprobació de la Verge Santíssima, com ho diu el própi 
P. Miralles en els «Apuntaments» de la seua vida, escrits per obediencia 
ais seus directors espirituals contrariant bona cosa la seua extremada 
humilitat.

No content encara ab tot aixó en honor del Sant de la seua especia
líssima devoció, dirigí un notable «Memorial» al Sant Pare Innocenci XI, 
per a demanar que fora destacada com es mereixía la festa de S. Joa
quim. En vida no va poder vore cumplits els seus desitjos; mes, passats 
36 anys de la seua mórt, en 1725 es deciará festa de precepto en Espanya 
la de S. Joaquim; i en 1738 fon traslladada per a tota la Iglesia Católica, 
la festa del Sant, a la dominica infraoctava de l’Assumció de la seua 
Santíssima Filia.

Ab el P. Miralles trevallá per a la festa de S. Joaquim son compatrici 
i coetani el Ven. Esteller, com dixem escrit.

A la edat de 54 anys i dos mesos, el P. Miralles morí santament 
abrassat ab la creu —com dormía ordinariament en vida— el dissabte 
16 d’abril de l’any 1689.

Tant de dól va causar a Valencia, que per pregó públic Ies Autoritats 
manaren la interrupció de tots els trevalls per a que tots pugueren anar 
a vore i revenciar l'estimat eos del Pare Miralles. En els solemnes hiñe
rais que li feu la Congregació de la Bóna Mórt, va estar encarregat de la
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oració fúnebre el Retor de S. Martí Dr. D. Pere Granel, qui mes avant 
fon Bisbe de Barcelona.

Al cap de sis anys, en 7 febrer de 1695, les despulles del P. Miralles 
foren traslladades a la capella que’n vida li havía dedicat a S. Joaquim, 
i allí en la sepultura se li posá el següent epitafi: «D. O. M. Hic jacet V. P. 
Joannes Baptista Miralles, Vinarosensis, Soc. Jesu, Vir Angélicas, Insig
áis Pietate in B. V. et S. Joachim, Deo et Hominibus charus. Obiit Valen- 
tiae 16 Aprilis ¡689, Aetati suae 54. Translatus in hunc Locum Die 7 Fe- 
bruarii 1695». Que en valenciana llengua vol dir: Aquí descansa el Vene
rable P. Joan Batiste Miralles, Vinarocenc, de la Companyía de Jesús, 
Varó Angélic, Insigne per la scua devoció a la Beatíssima Verge i a Sant 
Joaquim Benvollgut de Deu i deis Homens. Morí en Valencia a 16 d'abril 
de 1689, ais 54 anys d’edat. Fon traslladat ad este lloc el día 7 de febrer 
de 1695.

Entre els fets extraordinaris que se li atribulen al P. Miralles ja en 
vida, es conten algunes curacións repentines i fins la ressurrecció d’un 
mórt.

Al present no es sab aon paren les seues venerables despulles desa- 
paregudes en la Revolució de l'any 1868 en que fon destruida la iglesia 
de la Companyía.

Mes, la seua memoria es inmortal.

Nota bibliográfica: Havem tingut en cónter la Biografía del P. Joan 
Bte. Miralles publicada per Filustre vinarocenc de nóstres díes el P. Jo- 
sep M.a Bover Oliver S. J. en la revista de Vinarós «San Sebastián», febrer 
de 1909.



VICENTA SABATER

Naixqué en 18 d’abril de 1635, en Vinarós, de familia principal.
Tota la infantesa i joventut de Vicenta Sabater fon modél d’amor 

i respecte ais seus pares; cósa que destacé quan contava ella 19 anys 
d’edat, en que sense sentir vocació per al matrimóni, es casé per a no 
contradir ais seus progenitors ni causar-los disgust.

Efectuat el casament, es traslladá el matrimóni a Valencia; i allá, 
en el mateix any, fent Vicenta un día oració davant l'altar de la Purís- 
sima de la Companyía, vegé la Imatge vestida de dól... ab quina visió 
s’omplí de tristesa pressentint alguna mala nova. I efectivament, quan 
aplegá a sa casa trobá malalt al seu marit, qui morí ais pócs díes.

En quedar viuda Vicenta Sabater torné a viure al seu Vinarós; i 
podent cumplir ja lliurement el seu gran desig, va fer vót de castetat 
perpetua.

L’any 1660, Vicenta per a seguir millor el camí de la perfecció sense 
abandonar la vida ordinaria en mig del mon, es feu terciaria de S. Fran
cés. Tant es distingí per la seua pietat en la maravellosa Tercera Orde 
franciscana, que al cap de dos anys se li imposá l'habit de Beata que 
només es donava a les persones d’edat algo avanzada i de ben probada 
virtut. Ella no contava mes de 27 anys.

Trovant-se, pos, en plena joventut, en posició social desahogadíssima 
i lliure, quan la vida reclama vehenment passarla divertida i regalada, 
Vicenta Sabater només pensava en el sacrifici per a donar goig a Deu 
i ésser de profit per a la seua anima i les del próxim que’n tan gran nú
mero viuen com si anima no tingueren: Vicenta passava la vida en gran 
mortificació; portava cilicis, prenía quatre disciplines per semana tot 
l’any, i una disciplina diaria durant el temps de l'Advent i la Quaresma. 
Dormía damunt de taules i al capsal tenía una creu de dos vares i mi ja 
de llarga.

Tenía molt especial devoció a la Verge Puríssima, i ab la seua propia 
sang com a tinta firmé defendre el Mistéri de la Inmaculada Concepció 
—dos ségles abans d’ésser proclamat Dogma per la Iglesia—.

Combregava tots els díes, i varíes vóltes se li manifesté Jesucrist en 
l'Hostia Consagrada quan El visitava estant en Exposició en la Parroquia.
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Tota la seua riquesa, que era de importancia, la empleá en ¡'esplen
dor del cuite i en socos deis pobres, els seus dos grans amors. La pre- 
dilecció que sentía a favor deis pobres era tan manifiesta que fins els 
preparava conserves fetes per ella mateixa. I tots els anys, per Nadal, 
en honor a la Sagrada Familia de Nazareth, regalava a tres pobrets —un 
home, una dona i un xiquet— tres vestits complets cosits per ella.

Destiná 500 lliures valencianes per ais gastos de la canonisació del 
Sant de la Eucaristía S. Pasqual Bailón, i altres 200 lliures per a ferli un 
altar al mateix. I per a la Mare de Deu d'Agost li regalá una mija-lluna, 
una corona imperial i una diadema, tot d’argent, que des de'l ségle XVII 
fins a nostres díes ve lluint en les festes de l'Assumció de la Iglesia Parro
quial vinarocenca la dolcíssima i artística esculptura de la Verge Dor
mida.

Morí Vicenta Sabater en 14 giner de 1670, i a l'entérro acudí tot el 
poblé que la tenía en opinió de santa.

Fon sepultada en la iglesia de S. Francés.



ALTRES VINAROCENCS ILUSTRES DELS 
SEGLES XVI AL XVII

Berenguer Botarell: de l’any 1311; es l'autoritat popular de mes 
antic que havem trovat en document. (Vide tomo /, página 63).

Pere Mestre (Justicia), Guillem Vives i Arnau Torres (Jurats), Gui
llermo Soler, Pere Forner i Guillermo Caramany (Síndics): de l’any 1359; 
son el primer Ajuntament de Vinarós lliure, quan li doná la Jurisdicció 
plena el Gran Mestre de Montesa Fr. D. Pere de Thous. (V. tomo I, cap. 
VI i VII).

Bernat Miralles (Justicia), Bernat Mestre i Bartolí Roca (Jurats), 
Bernat Botarell i Mascarás Bertomeu (Síndics): son l'Ajuntament de 
l’anv 1410, quan Vinarós estigué baix la Senyoría del Papa. (V. tomo I, 
cap. VIII, i pag. 93).

Antóni i Caries Pinyol: artistes orfebres del segle XVI.
Sebastiá Rojer i March Sancho: (fusters notables); Miquel Gahaldá 

(metge i escriptor); P. Cosme Gombau (savi dominico; L'ilustrissim 
Francés de Vinarós (Vicari General espanyol de Flandes), tots del sé- 
gle XVI. (Vide tomo I, cap. XIX).

Geroni Febrer: (boticari i fundador de la ermita marinera de Sta. 
Magdalena). (V. t. I, pag. 031).

Melchor Rabasa: (esculptor); Josep Pascual (pintor i daurador); 
Felip Febrer (esculptor); Mossén Pere Doménech (gran benefactor deis 
pobres); Vicent Guillo (pintor molt destacat en el Regne); Dr. Francés 
Guillo (el primer que intenté escriure la Historia de la Vila); Venerable 
Bárbara March (dama distingida per les seues virtuts); Mestre D. Jaume 
Sabater (es el Mestre de primeres lletres mes antic que trovem en els 
documents; empró la «escola de la Vila» era molt mes antiga, com havem 
constatat al cap. XXIV del primer tomo. Tots del segle XVII. (Vide tom. 
I, cap. XXIX).

Guillem Noguera i sa muller Isabel Navarro (fundadors del convent 
de S. Francés). (Vide tom. I, pag. 218).

Abads vinarocencs de Benifassá en el segle XVII: Fra Damiá Ferrer 
Gombau i Fra Robert Forner. (Vide tomo I, capítol XXIII.)



ILUSTRISSIM DR. D. RAFEL LASSALA

Al llibre de batejos corresponent de l’arxiu parroquial de Vinarós hi 
ha la següent partida:

En huyt de Agost mil setsens y seise, yo Mosen Joseph Febrer, preb. 
Vicari de Vinarós, bategí a Raphel, Cayetano, Salvador, fill de Joan 
La Sala y de Clara Lósela cóngs. Foren Padrins Francisco Lósela y Fran
cisca Cruz, Vda., naixqué el día antecedent a les quatre del matí». Hi ha 
una nota que diu: «En 7 agost 1767 fonch elegit Bisbe ausiliar de Valen
cia y en 1773 fonch elegit Bisbe de Solsona y en 7 de Juny consagró esta 
Igl.° y altar major. 1773».

La casa aon va náixer eixe preclaríssim vinarocenc, gloria nacional, 
era cantonera entre el carrer Major i la Travessía de S. Agustí (o carrer 
de Safón avuí día).

Talent extraordinari

Els primers estudis de lletres i Humanitats, els feu Rafél Lasala baix 
la direcció de son tío carnal Fra Maxim Lócela, demostrant ja son talent 
extraordinari.

De Vinarós passá a Valencia com aspirant deis PP. Agustíns. Allí, ais 
15 anys d’edat, vestí l’hábit de la Orde Agustiniana en 23 d'agost de 
1731, en el convent del Socos. Un any mes avant va fer la professió, en 
24 d’agost de 1732.

Quan contava 23 anys d'edat, en 3 setembre de 1739, alcancé son 
primer triomf lliterari, guanyant en brillantíssimes oposicións el títol de 
Lector d’Arts i Teología. Al poc temps obtenía el Doctorat en les matei- 
xes matéries, causant gran admiració el portent de saviduría que va 
manifestar en els actes Iliteraris del Doctorat.

Catedrátic de la Universitat valenciana

La competencia del ja Doctor Lasala culminá quan només contava 
25 anys, triomfant en 2 setembre de 1741 en les oposicións a la cátedra 
d’Arts de la Universitat de Valencia.

37
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Quatre anys mes avant, en 18 mars de 1745, alcangava també la cáte
dra de Matemátiques de la mateixa Universitat.

Ja no era una esperanza. La Orde de S. Agustí ja tenía en el Dr. Lasa- 
la una bella realitat que la omplía de goig i d'honor. Ja era imprescin
dible per a donar relleu ais actes religiosos i académics, i aixís fon re- 
querit per al lluiment de la Congregació Provincial deis Agustíns en 
Barcelona l’any 1747, i en Valencia en octubre de 1749, mereixent que 
se'l calificara de «Pico de la Mirándola», prenent-li el nom al famós eru- 
dit i teólec italiá del ségle XV.

An eixos anys perteneixen dos tomos de Filosofía escrits per Lasala, 
i que copiats per un deixeble d’ell es conserven manuscrits en l’arxiu 
parroquial vinarocenc.

Un Plan d’Estudis sensacional

La fama de la seua saviduría s’escampá per tota Espanya; i ad ell 
li consultaven les questions mes difícils aixís en Valencia com el Concell 
Suprem de Castella, i el Duc de Liria i Marqués de la Jamaica, Comte de 
Parcent i Bureta, la Duquesa d'Alburquerque i l’Arquebisbe Mayoral.

El Rei Caries III li encomaná la redacció d’un Plan d’Estudis que 
en presentar-lo causá sensació. Per lo que de dil Plan coneixem, es una 
obra de gran Pedagogía ab idées avanijades per damunt de les dominants 
en aquell ségle, puix en el nostre s’estimen com a novetats encara. Segu- 
rament si el Plan d’Estudis del Dr. Lasala s’haguera posat en vigencia 
eficag, l’avangament d’Espanya en l’orde pedagógic —que tants altres 
ordes implica— no haguera tingut res que envejar a les nacións mes 
progressives.

Els seus superiors el destinaren a governar les tres cases mes céle
bres que teníen els Agustíns en el Regne de Valencia, com eren el Con- 
vent del Socos, el Gran P. S. Agustí i el Colége de S. Fulgenci; tot sense 
abandonar la seua cátedra de la Universitat.

Bisbe Auxiliar de Valencia

Volent el Rei premiar an aquella inteligencia tan preclara, el volía 
proposar per a Bisbe d'Avila; mes, l’Arquebisbe Mayoral de Valencia 
no es resigná a pérde aquella joia humana i demaná que li’l donaren per 
a Auxiliar. Aixís fon com el Dr. Lasala sigué nomenat Bisbe Auxiliar de 
Valencia en 7 d'agost de 1767. En 14 desembre del mateix any, el Papa 
el preconisá ab el títol de Bisbe de Adramita. La seua consagració epis
copal es celebrá en 20 de mars de 1768, en la Iglesia de S. Felip el Real 
de Madrid, essent consagrant l'Arquebisbe de Zaragoza Dr. Saenz de 
Veragua, assistents els Bisbes de Tarazona i Oriola, i padrí el Duc de 
Huáscar en representado de son pare el Duc d'Alba.

La Universitat i el poblé madrilenys es van associar a la festa de la
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consagració episcopal del Doctor Lasala considerant-lo con una gloria 
nacional, honor de la ciencia espanyola.

Comunicado ab son poblé

El matcix día que’] Dr. Lasala va rebre la nova del seu nomenament 
episcopal, escrigué a son gcrmá D. Joan Batiste per a que ho comuni
cara al Clero de Vinarós. Aixís consta en el «Llibre de Determinacións» 
de 1 arxiu parroquial aon es llig: «.En 20 agost 1767 congregáis la major 
parí de la Comunitat, President lo Decano, representa lo Sindic que Joan 
Batiste Lasala y Locella suplicava el permís pera entrar en capítol a do- 

un recado. I havent concedit llisensia entrá en Capítol y feu saber de 
parí de son germá lo Rvent. P. Mestre Fr. Lasala, Agustino Prior del 
Convent de Sant Agustí de Valencia, fill de esta Vila, com está elegit 
per Bisbe Ausiliar del Arzobispat de Valencia, pues així los prevenía en 
carta que havía rebul, fins tan dit senyor Ilm. ho participava en carta. 
I se li va res pondré que este Clero estimava molí la at enció y que havía 
tingut goig especial de la elecció per Sa Magestat, y que este Clero li 
donava la enhorabona al dit Lasala. Y havent donat lloch fonch resolt 
se escriga este corren al dit Ilustríssim y Reverendíssim senyor en la 
major expresió conforme mereix; expressant lo gran gust que ha rebut 
este Clero oferinse etc. Lo que eixecutá en este día lo Archivera.

Del matcix «Llibre»: «En 28 agost 1767. Congregáis la major parí de 
la Comunitat, President lo Decano per estar jora Vila lo retor, va entre
gar lo Síndich una carta que es del Sr. lllm. Bisbe Ausiliar de Valencia 
que es la present resposta a la que li va escriure lo Revi. Clero per medí 
el Archiver. La que llegida en Capítol es va comprehender lo afecte en 
que respon al Revi. Clero, y este resolgué que en lo día 30 deis corrents 
se cante lo Te-Deum Laudamus en grades al Senyor, y que li done acert 
en lo nou ofici».

Del 17 de novembre fins al 27 de desembre del mateix any 1767, 
estigué el Dr. Lasala entre’ls seus paisáns en el seu Vinarós. Aquí estava 
quan el Papa el preconisá Bisbe d’Adramita.

Les «Determinacións» conten com seguix la despedida que li feu la 
seua Parroquial vinarocenca: «En 27 decembre 1767. Congregáis la ma
jor part de la Comunitat, President lo Retor, lo Sr. Illm. D. Rafel Lasala, 
Bisbe Auxiliar del Arzobispat de Valencia, se va despedir del Retor y 
Clero manifestant les mes vives expresións de afecte a esta Comunitat; 
a les que va respondre igualment en nom de tota la Comunitat lo Retor. 
Ceremonial que es va fer al vindre a esta Iglesia y al tornarsen a la casa 
de sa morada: Se li tocaren les campanes repicant. Varen rebre a la porta 
al dit Senyor lo Síndich y tres residents mes, y a la porta de la sacristía 
la demés Comunitat y al últim lo Retor y lo Capítol acompanyaren al 
expresat Sr. Illm. fins fora la porta de la Iglesia. Se li posá una cadira de 
respecte en la sacristía entre el Retor y el mes antich deis assistents en 
la dita despedida. Nota: que dit Senyor es fill de esta Vila», etz.

nar
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Insustituible en Valencia

Próp de cinq anys va estar el Dr. Lasala com a Bisbe Auxiliar de l’Ar- 
quebisbat de Valencia. L’any 1770 va morir l’Arquebisbe Dr. Mayoral qui 
tanta confianza i carinyo havía posat en nostre compatrici, i fon elegit 
per a suceir-lo en la Seu valenciana D. Tomás de Azpuru, el qual també 
vullgué que continuara d'Auxiliar el Dr. Lasala.

Durant eixos cinq anys practicá el Dr. Lasala la Santa Visita a tots 
els póbles de l’Arxidiócessi, en els que efectúa mes de cinquanta una mil 
confirmacións. Conferí a sovint Ordes Sagrades; proveí Rectoráis, i a 
tots omplí de bon zél ab son millor eixemple.

Pensava el Rei portar-lo a Madrid per a encarrcgar-li la Direcció de 
la Enseyanga Pública ja que tan notable pedagóg s’havía demostrat; mes 
fon considerat que la seua tasca en l’Arxidiócessi valenciana era insusti
tuible i aixís li ho comunica el Secretan d’Estat D. Manuel de Roda des 
de Aranjuez en 26 Juny de 1770.

Autoritat científica

Entre altres comissións reais de importancia, va rebre el Dr. Lasala 
la de traure la reliquia d’una cama del Cos de Sant Pasqual Bailón que 
es conserva i venera en Vilarreal; efectuada la delicada operació, posá 
en precios relicari dita preuada reliquia del Sant de la Eucaristía i la 
traslladá a la Capella Real de Aranjuez aon es venera des d’allavóns.

La Sagrada Congregado romana de Rites li encarregá el procés de la 
vida i virtuts heróiques de la Venerable Sor Inés de Benigánim, lo que 
cumplí ab acért insuperable.

L’autoritat científica i escriturística del Dr. Lasala s’havía imposat 
de tal manera que la seua opinió es considerava imprescindible en mol- 
tíssimes delicades materies de molt diferents ordens. I aixís se'l consulté 
afincadamente en lo que's refería a la famosa traducció de la Biblia que 
portá a cap el célebre P. Felip Scio, a fi dañar mes sobre segur en obra 
de tantíssima importancia.

Quan en 7 juny de 1772 morí l'Arquebisbe Azpuru, el Cabilde Cate- 
dralici unánim proclamó Vicari Capitular al savi Bisbe Auxiliar Lasala.

Bisbe de Solsona

Pero els seus mereiximents per a regir una Diócessi propia eren 
incontrastables, i cinq mesos mes avant, en 30 d'octubre, fon promogut 
oficialment per a la Seu de Solsona, preconisant-lo el Papa en 15 de mars 
següent (1773).

Abans de passar a Solsona vullgué el Dr. Lasala demostrar altra 
vegada son carinyo a la seua térra, i el 29 de maig entrava a Vinarós en 
mig de l'homenage popular i alegría deis seus compatricis. Eixa estada 
dixá recórt imborrable, pos el día 7 de juny Consagré solemnialment la
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Parroquial, conforme queda historiat en son lloc. (Vide tomo I, cap. XL).
De Vinarós aná a pendre posseció del Bisbat de Solsona, aon se li va 

fer una grandiosa entrada, demostrant el goig ab que’s rebía per 
la Séu a un Bisbe tan sant com savi i d’indiscutible renóm.

Totseguit, el Dr. Lasala comengá a trevallar ab son acostumat zél, 
celebrant un Sínodo Diocessá els díes 27, 28 i 29 de novembre de 1773. 
La ofrena en metálic que, segóns costum, li presentaren els eclesiátics, 
la destiná al socos deis pobres que sempre havíen de vore en ell un Pare 
misericordiosíssim.

Per a fomentar la ciencia i pietat del clero, instituí Academies de 
Teología i Sagrada Escriptura, de les quals era ordinariament ell mateix, 
incansable, el President i Mestre.

En la semana de Sexagéssima reunía a tot el clero, i per l'Advent el 
fea reunir en les capitals deis Arciprestats per a que celebraren confe
rencies litúrgiques, moráis i Escripturístiques, a l'ensems que practica- 
ven obres de pietat.

Durant tot el seu pontificat, el Dr. Lasala encara ais darrers anys ja 
molt vellet i ab poca salut, visitá ab freqüencia ais seus diocessáns, en 
quines Visites Pastorals no dixava mai de dirigir la seua fogosa paraula 
al poblé. Aiximateix predicara en la Catedral totes les festivitats i du- 
menges.

Gran catequista

a regir

Sentía una gran predilecció per la ensenyan?a del Catecisme, i a 
l'efécte escrigué un «Catecisme major» i un «Catecisme menor», aon es
tán ben de relleu son talent extraordinari, profonda saviduría i pasmosa 
erudició. Una de les seues savies disposicións en les Visites Pastorals era 
que'ls Retors examinaren ais feligresos de Doctrina Cristiana davant 
d'ell.

Per a mes fomentar dita ensenyan^a, celebrava en son Palau de Sol
sona certamens catequístics ab premis. Una tendrá manifestació de lo 
que’s fea de voler aixís de les persones majors com per l’infantesa, fon 
la donada per les xiquetes de Madrid que li regalaren un amito bordat 
per elles en agraiment a la delicadesa del bon Bisbe Lasala que'ls enviá 
gran número d’eixemplars del seu «Catecisme menor».

A favor deis obrers i deis pobres

Ab el fi principal de donar treball ais obrers maná construir un nóu
obra magnífica; mes, el lloc des-Palau episcopal. Resultá dit Palau una 

mes que una despullada celda de convent; els únics adornos que feu 
colocar, foren algunes estampes de la seua devoció i quatre llenaos de 
1 artiste valenciá Josep Vergara representant la mórt i el desprendiment 
tinat per a habitació particular d’ell, no vullgué el Dr. Lasala que fora 
del mon.
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En els anys 1774 —quan havía comengat son pontificat a Solsona— 
fins al 1789, hi hagué en Catalunya gran carestía. I el bon Bisbe Lasala 
acudí a remeiar la necessitat de la seua Diócessi comprant grans cantitats 
de blat que distribuí de baes ais pobres, i a baix preu ais que podíen 
pagar algo en benefici deis mes necessitats.

També passá per temps d’epidémies en els que exposá la seua salut 
i fins la vida, visitant ais malalts ais que consolava i socorría espiritual- 
ment i corporal, edificant a tot el mon.

Per a Vinaros

Des de Solsona no dixava de recordar tendrament a la seu térra. 
I una bona proba fon el regal que alcangá del Papa per a Vinarós del 
Cós incorrupte de Santa Victoria mártir. (Vide tomo I, capítol XXXVII).

Santa morí

A través d’una vida santa i gloriosa per tots estils, el Bisbe Lasala 
aplegá a l’hóra de la mórt quan contava 76 anys d’edat. En aquella hora 
suprema encara doná un altíssim eixemple: el día 12 de junv de 1792, 
quan només fea Hit des de'l día anterior, es feu administrar el Sant Viá- 
tic, rebent el malalt la Sagrada Comunió revestit de mig Pontifical i agi- 
nollat, en quina postura va permanéixer 36 minuts, com referix Fra 
Josep Mollá en son «Elogi fúnebre del Ilm. Sr. Lasala».

Entregá l’ánima a Deu el día 17 junv de 1792.

Memoria eterna

La Diócessi de Solsona el plorá justament i al dól s’uní Espanya 
que perdía una gloria. La Universitat de Valencia coloca son retrat en el 
Paraninfe, com a catedrátic excéls que havía honorat les seues aules.

La Parroquial de Vinarós —la seua térra estimada— té el retrat del 
Bisbe Lasala en la galería d'ilustres formada en la sacristía. Ademés de 
les móstres imborrables d'amor al seu Vinarós que doná el Dr. Lasala 
i que ja queden historiades en eixe article i en el primer tomo, la Parro
quial vinarocenca recorda que essent Prior del conven! mes important 
de Valencia, vingué l’any 1751 a predicar la Quaresma; i en 1758 torná 
per a predicar quan les festes de la Vila en acció de gracies ais Sants 
Patróns per haver-la lliurada de la llangosta i de la epidemia. Per tot lo 
estampat, l'Arcipreste Dr. Bono feu celebrar el segón Centenar del naixi- 
ment del gran Lasala, el día 6 d’agost de 1916, ab extraordinaries exe- 
quies. (Vide capítol XXIII).

Mes, la ciutat está en deute ab son fill per tants conceptes ilustre. 
Vinarós, que a tants hómens ilustres d’altres térres ha sabut generosa- 
ment homenatgear, deu recordar-se d’eixe vinarocenc preclaríssim que 
feu honor a la seua térra en les demés térres hispániques.



DR. D. FRANCÉS LOCELLA, ADVOCAT

Va náixer el día 2 d’agost de 1700, essent bateijat totseguit davant 
del perill en que’l recent naixcut es trobava de no poder acampar, segóns 
es desprén de la partida de bateix que diu aixís en valenciá:

«En dos de Agost de 1700 jo Joseph Doménech, Pbre. Vicari de Bina
ros minisirí los sants olis y demes seremonies acosíumbrades a Ignacio 
Francés havenli donaI la aygua del sant bautisme lo Dr. Joseph Miralles, 
Pbre. cassu nessestilatis, fill del Doctor Rafel Locella y Francisca Cruz 
conjs. de que foren padríns Berthomeu Losella y Margarita Ferra y de 
Cruz».

Mes, Francés Locella havía de viure per a donar Ilustre a la seua
patria.

Ab la primera cnsenyanga, cursá també en la Vila el lletí 
costum en aquells temps de la famosa Aula— baix la direcció del seu 
parent Fra Tomás Locella humaniste de molía i mereixcuda anomenada.

De Vinarós, ja ben preparat, passá a Valencia en quina Universitat 
seguí els estudis fins a doctorar-se en Jurisprudencia, fent una carrera 
brillantíssima que li conquerí l’admiració i apréci de catedrátics i con- 
deixebles.

:om era

Obrí bufet en la mateixa ciutat del Turia i en poc temps adquirí gran 
reputació. El Dr. Francés Locella era buscat com una garantía dexit 
per la seua saviduría quan havíen causes difícils i de notable importan
cia. L’Ajuntament del seu poblé nadiu li encarregá algúns assumtes d'abo- 
gacía dificultosos que el Dr. Locella va saver fer-los triomfar, per lo que 
la Vila li va remetre cumplides felicitacións.

Els mateixos companys de foro el respectaven com a una potencia, 
i temíen enfrontar-se ab ell defenent parts contraríes davant deis Tribu- 
nals de Justicia.

Degut a la seua fama i competencia fon nomenat peí Concell Real 
Oidor de l’Audiencia de Valencia. En quin enlairat carree entrá en relació 
ab l’Oidor Marqués de Angulo qui era Lloctinent General de la Orde de 
Montesa, i com a tal estava en íntima relació ab Vinarós, una de les viles 
montessianes mes importants. Aixís fon com el Dr. Locella i el Marqués 
de Angulo, comprenent-se en els mutuos mérits, es distinguen en avant 
ab una gran i ferma amistat. Els dos junts visitaren algunes vegades a 
Vinarós, aon se’ls demostrava palesament lo molt que se ls volía i lo que
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la Vila s’honrava de tindre a fill tan ilustre com Locella; fon memorable 
Hiomenage que ais dos els va fer la Vila en 29 d’agost de l'any 1755, pas- 
sant a cumplimentar-los l'Ajuntament en corporació i el Clero.

Tots els anys solía istiuejar el Dr. Locella en Vinarós passant els 
mesos d’agost i setembre en casa deis seus pares.

Diuen les «Determinacións» de l'arxiu parroquial: «En 30 Agost 1752. 
Congregáis la major parí de la Comunitaí, president Mossen Josep Mira- 
lies mes antich del Capítol, per estar ausent lo Retor, proposá lo Dr. Sal
vador que havent vengut a esta Vila D. Francisco Locella, Oidor de la 
Real Audiencia de Valencia, fill de la present Vila al que el Reverent 
Clero y en representado de este havíen cansat molí en diferents consul
tes, ya dit Salvador com Mosen Carlos y signanter en lo pleit sobre 
herencia de Mosen Vilar y que este sempre ha manifestat afecte gran 
a este Clero, se pareixía ser rahó que passara recado de benvengunda de 
parí del Reverent Clero y així mateix se li fassa alguna expresió de re
galo. 1 fonch resolt passen los Reverents que foren: Salvador, Vidal, Este- 
ller y Reverter, y de parí del Clero donen la benvenguda a dit D. Fran
cisco Locella y se li envíen una dotzena de gallines y una dotzena de 
pollastres de regalo. = De tot lo qual haventse posat per obra, quedó 
molí agrait. I no volgué admetre lo regalo».

«En 26 de setembre, congregáis, etz-, president lo Retor, D. Fran
cisco Locella demaná permís pera entrar en capítol y havent enlrat ex
presó com se restituía a Valencia y que quedeva tnolt agrait a les expre- 
sións que se havía dignat ferli este Reverent Clero y que esperava oca- 
sións pera manifestar son afecte, y fen altres moltes expresións. I per 
lo Retor y Clero se li correspongué; y después tot lo capítol el acompa- 
nya fins la porta principal de la Iglesia».

«En 29 Agost 1775, congregáis, etz., president lo Reverent Retor, 
representó lo Sindich que en lo día antecedent havíen arribat a esta Vila 
lo Marqués de Angulo nomenat per sa majestat Lloctinent General de 
Mantesa y D. Francisco Locella, els dos jutjes de la Real Audiencia 
de Valencia y que pareixía ser rahó y convenient que per part del Reve
rent Clero se li passara recado de benvenguda. I fonch resolt que passe 
lo Sindich associat del Dr. Salvador, de Mossen Fiera y de Mossen Rever
ter y que donen ais dits senyors la benvenguda de part del Clero y que 
seis fassa tota demostrado de cumpliment. I enl9 de setembre dits se
nyors Oidor s se despedir en del Dr. Salvador per ser lo mes antich deis 
quatre que passaren a donar la benvenguda, expresant despedirse del 
Reverent Clero y manifestant desitjen ocasións en que puguen servir 
a esta Comunitaí».

En 1766, per Real Orde donada en el mes de joriol, el Doctor Locella 
fon nomenat per al preeminent llóc de Regent de la Audiencia de Zara
goza. I d'allí, al cap només de dos anys, en 1768, la gran fama de Locella 
fon coronada ab el nomenament de Conceller del Real i Suprem Concell 
de Castella, per a cobrir la vacant produída per la mórt del Comte de 
Troncoso.
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Totseguit el Dr. Locella s’oferí a Vinarós des de’l nóu enlairat carree, 
i l’Ajuntament en nóm de la Vila felicitá efussivament al fill preciar que 
tan amunt havía colocat ab el seu nóm, el de la seua térra.

Aiximateix notificá el Dr. Locella el seu nomenament al Clero vina- 
rocenc des de Zaragoza, en 11 de maig, tan bon punt com havía rebut la 
R. O. de tan important ascéns. El Retor en nóm del Clero Parroquial 
contestá a l'ilustre fill de Vinarós ab entussiasme, i en la Parroquial es 
cantá solemne Te-Deum per ésser D. Francés Locella Patrici verdader, 
com es feu constar en les «Determinacións» arxivades.

En el Concell Suprem de Castella seguí el Dr. Locella corroborant la 
justicia ab que en sa brillant carrera anava ocupant els llócs mes alts de 
la societat. Fins el Tribunal de la Inquisició de Madrid el cridá també per 
a Conceller, constituint la major garantía com a home savi, de tacte i 
honradíssim, que foren les característiques de tota la vida del preciar 
vinarocenc.

Morí cristianament en Madrid el 17 d’abril de l'any 1772. En Vinarós 
se li celebraren solemnissims funerals en 12 de maig següent, associant-se 
la Vila tota al dól.



ALTRES VINAROCENCS ILUSTRES 
DEL SEGLE XVIII

(Vide tomo I, capítol XXXIX)

Francés i Ignasi Verdera (pare i fill): autors del retaule de la Mare 
de Deu de la Misericordia, de TErmita. (Vide lomo I, cap. XXXII).

Jaume Morales, esculptor: autor deis retaules de S. Sebastiá i de 
S. Antóni, i de la imatge d’este Sant, tot en l'Ermita.

Miquél Gisbert (esculptor); Manuel Pujol (esculptor); Doctor Joan 
Francés García Doménech (Canónge de Gandía); Dr. Vicent Pasqual 
(Canónge de Lorca); Fra Agustí Cabadés i Magí (Catedrátic de la Uni- 
versitat de Valencia).

Mossén Josep Febrer: qui trasplanta l’Hospital del carrer de S. Jau
me a la plassa del Fossar o Salvador, dixant a l’efécte una casa d'ell en 
testament. (Vide tomo I, cap. XXXV).

Fra Francés de Vinarós: de la familia Febrer; Provincial Caputxí i 
Calificador del Sant Ofici.

Guillem Noguera: humanitari deslliurador d’esclaus.

Fra Pere Gonel: arquitecte agustiniá, autor del desaigüe del Caminas, 
de la ermita de S. Gregóri i altres obres notables.

D. Josep Carlos Esteller: militar prestigios, qui portá desde Roma i 
Nápols el Cós del Mártir S. Valent. (Vide tomo /, cap. XXXVI).

Batiste Nicolau: esculptor, autor de Faltar de Termita de S. Gregóri.

Fra Maxim Tomás Locella: montessiá, célebre Mestre de Gramática 
de la famosa Aula vinarocenca.

Fra Josep Cambra: Retor de Montesa i notable escriptor.

Dr. Tomás Forner: Canónge i Governador eclesiástic de la Diócessi 
tortosina.

D. Joan Bte. Febrer de la Torre: Alcalde de la Vila elegit per molts 
anys. Alcangá declaració de Noblesa.
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D. Manuel Brusca; —Familia Julián i Oset: obtingueren també títol 
Nobiliari.

D. Joan Pan Forner (Fiscal del Concell Suprem); Fra Miquél Borras 
(agustiniá distingit per la seua ciencia i eixemplaritat); Dr. Diego Forner 
(gran propulsor del Grémi de Llauradors i de la devoció a S. Sebastiá).

Ilm. D. Ramón Melchor Magí: de la Orde de la Mercé i Bisbe de
Guadix.

Abads vinarocencs de Benifassá en el ségle XVIII: Fra Josep Lluch 
Reverter; Fra Tomás Covarsi; Fra Plácid Lanuza Doménech; Fra Fran
cés González; Fra Lluis Antoni Ayguavives; Fra Forner; Fra Josep Piera 
Salom. (Vide tomo I, capítol XXXVII).



TERESA FERRER SALOM 
O TERESA DEL COR DE JESÚS

En la última década del ségle XVIII i tot el primer quart del XIX, 
mentres Vinarós es debatía entre les heroicitats i sofriments épics per la 
Independéncia i pels trastoms nacionals deis realistes i constituciona- 
listes, humilment, com una amagada violeta, perfumé la vida vinarocenca 
ab les seues virtuts i fets extraordinaris una modesta filia del poblé ano- 
menada Teresa Ferrer Salóm.

Li manaren els seus directors espirituals escriure a manera de car- 
tes tot quan li sogoíra i lo que sentirá.

Havíen quedat extra viades eixes car tes de Teresa Ferrer Salóm i ja 
ningú’n tenía memoria ni coneiximent d’elles. Pero, al cap de tants anys, 
les ha trobades Tactual Arcipreste de Vinarós Rvent. D. J. Pasqual Bono 
Boix, de manera impensada —pos non tenía ni la mes llunyana idea— 
regirant per les seues aficións históriques en l'arxiu parroquial. I donant- 
se cónter de la importancia de la troballa, publicá en 1930 un petit resum 
d’aquella vida extraordinaria extreta de dites cartes, ab l’aprobació del 
Bisbe de Tortosa Dr. Félix Bilbao conforme la censura del Canónge 
Dr. Manuel Rius.

Tal resum es el que posem a seguit, traslladat a la nostra llengua, 
i ab la necessaria:

Protesta de Vautor que diu: «En conformitat al decret de Urbá VIII, 
no intentem atribuir ais fets aquí narrats altra fe que la humana, ni 
pretenem previndre el juí de la Santa Iglesia».

Aquesta mateixa protesta fem extensiva per a algunes de les bio
grafíes anteriors en les que cápiga per la llur índole.

I

Naiximent: Teresa Ferrer Salóm naixqué en Vinarós el 1 mars de 
1792, en la casa núm. 1, del carrer de S. Francés. En el mateix día va 
náixer també a la gracia, rebent les aigües regeneradores del sant baptis- 
me ab els nóms de Teresa, Francisca, Xaviera, Josefa, Pascuala, Rode- 
sinda i Romana.

Els seus pares, Antóni Ferrer i María Agustina Salóm, la van educar 
piadosament i creixqué en edat i en virtut.
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L'amorosa Providencia la escollí com vas d'elecció, 
posant-la des de la infancia baix la direcció espiritual d'un observant 
franciscá, el P. Ramón Simó, del convent d'esta allavóns vila, deparant-li 
este ángel tutelar com en altre temps Rafél a Tobíes.

Quan aplegá a la edat d'elegir estat per a servir millor a Deu en tota 
la seua vida, el cor la inclinava a la vida religiosa, enamorada de les 
mortificacións de les primeres filies de Santa Clara; i no poden portar 
a cap son desig, fon clarissa primitiva de cór i per la penitencia, i Ter
ciaria Franciscana de professió. En cónter d’ésser englantina en els jar- 
díns del claustre, fon lliri entre espines en mig del mon, tota per a son 
Estimat a qui escollí per únic espós de la seua ánima.

Aquesta gracia singular la conseguí lluitant valerosament contra els 
afalacs del mon qui li ofería pretenents del gust de la seua familia. Com 
altra Inés va saver contestar: «Hi haurá algú mes bo, hermós i ric que 
Jesús?».

Vas escollit:

El dolg retir del claustre el sapigué trovar nostra Teresa vivint en 
el mon, pero lluny de tot lo mundá. No sovintejava mes que la Iglesia 
i la casa.

Del retir sortí Teresa iluminada ab la resplandor de totes les virtuts, 
com Moissés quan ab el rostre resplandent baixá de la soletat del Sinaí.

Humilitat: La seua humilitat era profondíssima. No solsament es 
día an ella mateixa «Teresa la pecadora», sino que desitjava la tingueren 
per la major pecadora del mon; i per aixó li demanava a son Director li 
permitirá fer confessió pública deis seus pecats.

Si se li día que alguna persona parlava mal d'ella, contestava que 
eixa era la que la coneixía. Tenía sed d'humillacións i buscava ésser des
preciada. Es considerava indigna de rebre les grades que'l cél li 
día, li demanava a Deu que otorgara els seus favors a altres ánimes quels 
sabríen correspóndre.

La seua gran satisfacció era: amagar ais ulls de tots les grades que 
revía, i en canvi publicar els seus deféctes i faltes.

Savent per experiencia que solía quedar extassiada quan revía la 
Sagrada Comunió, només la demanava a son Director, i si no estava este 
a son confessor, queixant-se al mateix si cómprenla que algú li havía 
tat algo extraordinari.

conce-

no-

Obediéncia: Tan gran com la humilitat era la obediéncia de Teresa 
Ferrer Salóm. Moguda per l'esperit del Senyor va fer vót de obediéncia 
a son Pare espiritual i de obedir ais superiors, iguals i inferiors, i fins 
de previndre la obediéncia.

Veía en la obediéncia al mateix Deu, i era tan perfecta en esta virtut, 
que procurava en tots els seus actes el rendiment de la seua voluntat i 
juí, obedint sempre ab puntualitat, exactitut i alegría, fins en les coses al 
paréixer insignificants i mes contraríes al seu gust i inclinacions.

■i ■■fifi 1 J
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Zél: El zél per la gloria de Deu i salvació de les animes era com un 
fóc que abrasava el cor de Teresa, desfent-la en desitjos de morir mil 
mórts per a que Deu no siguera ofés, sospirant per a patir i fer peniten
cia pels pecadors, fins oferirse com a víctima per la llur salvació i desit- 
jar les mateixes penes de l'inférn per a conseguir-ho.

Y no podría ésser d’altra manera, pos Jesucrit li mostrava son infi- 
nit amor a les animes i els dolors que sofrí per elles, al mateix temps 
que li fea vore el número incontable d animes en pccat, lo qual a Teresa 
la fea morir d’amor i dolor —com ella día—.

I com de l’abundancia del cor parla la boca. Teresa en tots els seus 
escrits manifesta eixos desitjos d'ella, i ab son Director no tracta mes 
que de la conversió deis pecadors. No hi ha ocasió que no la aprofite son 
zél per a fer be a les ánimes i se inginya per a guanyar ais pecadors. 
Naixen de son cor paraules tan enceses en el fóc de l’amor diví, que no 
hi ha pecador que les ressistixca.

Purificado. — Enfermetat: El Senvor la purifica com ór en crisol. 
L’afligí ab enfermetats. Molt a sovint tirava sang per la boca, ab tanta 
abundancia que la obligava a gitar-se posant-la com per a morir. A causa 
d'aixó la teníen per tísica.

Murmuracións: Va permetre Deu que salgaren murmuracións 
tra Teresa i que persones roínes clavaren en la seua honra les malignes 
dentellades de la maledicencia. Ella encara demaná al Senvor que ningú 
la creguera en les coses de son esperit; i fon escoltada la seua petició, 
pos fins persones que abáns l’apoiaven, ara l’abandonaren i la tingueren 
per visionaria.

Probá l’amargura de la soletat quan son Director espiritual fon 
nomenat Guardiá del convent de l’Alcora. Allavóns queda com una 
sense timó a la ventura deis colps de sofriments del eos i dubtes i aflic- 
cións de l'esperit.

Guerra de l'inférn: Seguint Teresa la llei sobrenatural que, quan una 
ánima es admesa ais goijos de les intimes comunicacións ab Deu, permi- 
tix el Senyor ais dimónis que s’acósten per a tentar-la, fon ella objecte 
del furor i rabia de tot l’inférn. Se li presentaven els diables ab visións de 
figures terribles; produíen grans sarabastalls, oint en algunes ocasións 
els roídos la gent de casa; i finalment la maltractaven pegantli; i aixó 
era cada nit i a vóltes de día i per algúns anys, arrivant els dimónis a 
tirár-se-li com gossos rabiosos, agarrant-la del cóll per a ofegarla, i do- 
nant-li colps fins trencar-li els bragos per varíes parts.

«O patir o morir» exclamava com la seua Patrona la seráfica Doc
tora; i afegía, «o viure per a patir mes».

scrivía a son Director— demane per caritat al Senyor 
per an esta póbra filia, no congóls ni alivios en este mar de penes, sino 
que s'aumenten encara mes les creus; que no parle mes que de creus.

con-

nau

«Pare meu
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i que vixca i mórga abrassada i crucificada ab Aquell que morí en ell per 
mí».

Estigmatisada: Un deis major prodigis ab que Jesús la afavorí fon 
la impresió deis dolors de la Passió i de les seues Llagues. Tenía Teresa 
obérta la llaga del costat, de la qual a seguit rajava sang, a vegades ab 
abundancia.

Sentía en les seues espales els dolors de la flagelado i en elles tenía 
ratlles sagnantes com produídes pels assóts.

En el seu cap sentía els dolors de la corona d’espines i ella mateixa 
les tocé ab les seues mans, notant que li aplegaven fins a la orella. Tenía 
totes les costelles dislocades. En els seus péus vegé i tocé les ferides deis 
forats deis claus, i alcancé del Senyor que’ls cobrira la pell per a ama- 
gar-ho a la vista de la gent.

En els últims anys de la seua vida els éxtassis foren incontables, 
com les visións i rcvelacións.

Amor a la Ver ge: Son amor a la Verge era com el de la filia mes 
amant a sa Mare, al qual corresponía la Mare de Deu ab les demostra- 
cións mes téndres dient-li «filia predilecta». Particularment en les seues 
festivitats solía la Verge regalar ab gracies singulars a Teresa. La conso- 
Iava i recreava ab sa presencia i a sovint la alimenté ab la puríssima llet 
deis seus pits virginals.

«Pare meu —escriu una vólta a son Director— si jo tinguera de coo
perar ais desitjos que sene de donar-li cónter de lo que’l Senyor i sa 
Mare i algúns Sants i Santes han fet en eixos díes, cree que no acabaría; 
tan sois m acontento en dir-li algo en general. Des de'l día de la Inma
culada Concepció de nostra Mare María que seguixen totes estes coses, 
pero en particular des de la Nit de Nadal... He vist a nostra Mare María 
varíes vóltes en eixos díes, ab grans caricies i paraules de gran carinyo. 
Entre altres de les coses que ha fet la meua Senyora Mare María, es 
l'acostar-se i donarme el néctar precios deis seus pits per dos vóltes... 
No cal mes, Pare meu, per a que es fassa carree de lo que será de les 
demés caricies d'esta bona Mare ab esta miserable pecadora...»

Era amantíssima del Sm. Rosari quins 15 mistéris resava tots els 
díes ab gran devoció. El Senyor li manifesté el poder salvador d'eixa 
devoció divina. Li va fer vore milagrosament a una dona mórta trágica- 
ment en el camp, i li digué el Senyor que l’havía lliurat de caure a 1 in- 
fém per haver sigut devota del Rosari de la seua Sma. Mare, encarregant- 
li que resara per ella.

Mes dóns de l'Estimat: El Senyor li doné el do de penetrar i conéi- 
xer l'interior de les animes; i el de traslladar-se ab vóls misteriosos per 
a remeiar necessitats del próxim, aixís del eos com de 1 ánima, lliurar 
deis perdis ais devots que an ella s’encomanaven, i també per son própi 
consol. Teresa Ferrer en eixos misteriosos vóls fon portada al cél, a 
1 infern i al purgatóri.
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Li va fer vore el Senyor lo que va patir en Jerusalem, i vegé a la 
Verge ab el seu Fill Diví mórt en els seus bragos, i oí cóm li explicava els 
dolors de son cor.

Visites deis Sants: Incontables vegades fon visitada pels cortesans de 
la gloria, especialment per S. Josep, Santa Teresa de Jesús, S. Francés, 
Sta. Clara, S. Antóni, S. Pere d’Alcántara, i d’una manera molt especial 
per S. Pasqual Bailón.

S. Pasqual fon son Custodi: El Senyor li destina per custodi i pro
tector a S. Pasqual, i Teresa Ferrer correspongué ais favors que revía 
del Sant professant-li una extraordinaria devoció. Teresa anomenava 
sempre al Sant dient «nostre Sant Pasqual». Portava al cóll una reliquia 
del Sant; en sa casa venerava una imatge del mateix i en la iglesia de 
S. Francés el visitava varíes vegades tots els díes en son altar.

Un deis seus desitjos mes grans era visitar el scpulcre de S. Pasqual 
en Vilarreal, i quan a les darreríes de la seua vida, gitada per la enfer- 
metat, es veía privada de poder-ho verificar, exclamava ab tristesa: «Ara 
sí que pérc l’esperanga de visitar a nostre S. Pasqual». El va vore moltes 
vegades en forma humana i la seua vista li produía inefables dolgors 
que es renovaven quan ho recordava.

S. Pasqual, com a Protector i Custodi de Teresa, se li apareixía i li 
parlava; li anunciava ab cólps en les seues imatges i reliquies lo que 
havía de so?oir; i venía a lliurar-la del furor deis infernáis enemics.

Alguna vólta la reliquia de S. Pasqual que Teresa portava al cóll se 
li desapareixía per a anar en socos deis devots que imploraven son auxili.

Prodigis eucarístics: Indubtablement Teresa Ferrer en la seua comu
nicado ab el Sant de la Eucaristía va dependre son amor al Sacrament
del Sant.

Revía tots els díes a Jesús Sacramentat, i quan per la malaltía o allre 
motiu no podía combregar, desfallía la seua ánima de sants desitjos, ais 
quals atenía el cél algunes vóltes; pos en algunes ocasións, impedida 
d’anar a la iglesia, milagrosament se li apareixía en l’aire la Sagrada 
Forma i combregava. Lo matéix li socoí alguna vegada en la iglesia quan 
no podía acostar-se a Faltar per trovar-se en éxtassis.

En els seus escrits llegim que li doná la Comunió dos vóltes S. Pere 
d’Alcántara ministrat per S. Francés i S. Antóni de Pádua.

Acostumava vore en la Sda. Hostia a Jesús Infant. En acabant de 
rebre la Comunió veía al Jesuset en son cor aon permaneixía com en 
bressól, dient-li que allí tenía les seues delicies.

Permuta de córs: Un serafí traspassá el cór de Teresa Ferrer ab una 
fletxa. I varíes vóltes vegé ella al Senyor que li arrancava el cór i li 1 
mostrava ferit i ab la fletxa i li'l permutava dient-li que en ell trobava 
son descáns i en ell fea son niu com un colom i allí el trovaría sempre.

son
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Jesús se li apareguc en una ocasió i li va dir que s'havía d’anomenar 
Teresa del Cor de Jesús i Eli sería Jesús per al cor de sa esposa Teresa.

Poder que Deu li donú: Va vore a la Sma. Trinitat ab distinció de 
Persones en la mitat de la divina esencia: i el Pare li doná el poder d’al- 
cancar la salut ais malalts si convenía a la llur salvació; el Fill li doná 
el poder damunt deis dimónis; i 1’Espirit Sant el do de conéixer l’inte- 
rior de les conciencies.

El Senyor li manifestá la gloria que tindría en el cél, i li revelé que 
sería enlairada al honor deis altars.

Plena de mérits, en un éxtassis d’amor diví, com anys abáns li fon 
revelat, volé la seua ánima ais bracos de son Estimat Espós Jesús qui la 
cridava per a coronar-la de gloria.

Fon aixó el 1 mars de 1826. El mateix día que 34 anys abáns havía 
naixcut al mon i a la vida da la gracia, entré per a viure eternament en 
el cél.

Aixina acaba la sentida biografía escrita peí Rvent. Arcipreste ab la 
corresponent aprobació.

Fon soterrada Teresa Ferrer Salóm, o Teresa del Cor de Jesús, en el 
Cementéri de S. Miquél, aon avuí día está l’Assil de Vellets.

38



BRIGADIER D. MANUEL FEBRER 
DE LA TORRE

Els Febrers ocupen llóc destacat en la Historia vinarocenca.
Des de'l ségle XV (any 1460; vide t. I, pág. 89) apareixen els Febrers 

com a prohóms de la Vila, eixercint cárrecs populars d'autoritat en els 
ségles posteriors.

A fináis del ségle XVIII (t. I. pag. 434) els Febrer de la Torre obtin- 
gueren Declaració Real de Noblesa.

I ais comengaments del ségle XIX, en la Guérra de la Independéncia 
destacaven els Febrers baix el cognóms «de la Torre» i «Depedro» o «de 
Pedro». També apareixqueren els Febrers ab el cognom de Ferrán.

D. Manuel Febrer de la Torre, del que ara mos ocupem, va náixer en 
Vinarós el día 21 setembre de 1804, fill del bravíssim guerriller de la 
Indepéndencia de qui heretá els mateixos nóms i belles qualitats.

Fen honor a sa Casa i a la nissaga vinarocenca alcangant llócs pree- 
minents en la milicia i en la política.

Com tota la infancia lliavía passada en mig deis eixemples heróics 
deis de sa Casa, prengué tanta afició a la carrera de les armes, que només 
contava 12 anys d'edat quan ja sentá plassa en el Regiment de Dragóns 
de Sagunto, obtenint un llóc de cadet. Al cap de tres anys (1819), contan t- 
ne ell quinze d'edat, ja va ascendir a Alferes.

Seguidament lluitá en Catalunya en el primer Eixércit d’operacións, 
resultant dos vóltes ferit en aquelles malhaurades dissencións civils entre 
realistes i constitucionalistes. El Mariscal de Camp Miláns del Bosch 
doná cónter encomiásticament al Govém de l'actuació brillant de Febrer 
de la Torre.

Durant eixa campanya alcangá el grau de Tinent en 1821. I les Corts 
de 1823 el declararen —com a altres companys d’armes— «Benemérit de 
la Patria» i li concediren la Creu de S. Femando, per haver-se distingit 
en el mes de febrer en el séti de Valencia i en l'acció del Puig aon fon 
gloriosament ferit en defensa de la Constitució.

m
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Trionfants els realistes en aquell mateix any 1823, Febrer de la Torre 
:om tants al tres militars— fon confinat a Castella, a resultes de lo 

que es va dir «juí de purificació» —que avuí es diría «de responsabili- 
tats».— La Ilealtat de Febrer de la Torre per ais Poders constituíts fon 
reconeguda, i en 1826 retomá ab tots els honors a la milicia.

En esta segona etapa els seus estudis el portaren a ocupar altres 
llócs de responsabilitat mes difícil dins de la mateixa carrera de les 
armes. En el Tribunal Suprem de Guerra i Marina eixercí el cárrec d’Aju- 
dant Fiscal; i mes avant passá al Concell d’Estat com a Major de la 
Secció de Guerra i Marina.

En 1849 era Comandant, Gentil-Hóm de Cambra del Rei ab eixercici, 
condecorat ab la Creu de S. Hermenegildo, i Cavaller de la Real Orde de 
Caries III. Patrona d’eixa preclara Orde era la inmaculada Concepció; 
i D. Manuel Febrer de la Torre, donant una proba de son vinarocenquis- 
me es recordé del Patronat eixercit abans per la seua Casa sobre l'altar 
de la Puríssima de la I. Parroquial de Vinarós, i com a Cavaller i vinaro- 
cenc torné a fer reviure el cuite i festa del 8 desembre ab el tradicional 
lluiment. (Vide cap. IV i IX)

Requerit pels seus compatricis, en 1863 presenté la seua candidatura 
a Diputat a Corts per Vinarós, i tots el van votar sense distinció de idees, 
donant un gran eixemple de patriotisme. Al moment es posé a trevallar 
fent costat a I’Arquebisbe Costa i Borrás en les gestións per a conseguir 
el Pórt vinarocenc. Tal conjuncció de trevalls doné resultats tan rápits, 
que'n comentar giner de 1864 es feu pública en Vinarós la sensacional 
noticia de l’aprobació oficial deis arbitres per a les óbres del molí. I d’allí 
en avant, ja tot lo referent al Pórt de Vinarós aná com una seda. (Vide 
cap. XI).

En el mes de mars del mateix any 1864, l’Ajuntament de Vinarós li 
envié un mensatge de gratitut, com es veu peí que dirigí a Cósta i Borrás 
(pág. 134).

En 15 novembre segiient alcancé el grau de Brigadier de Cavallería. 
I en 22 del mateix mes, tomé a esser elegit Diputat a Corts per Vinarós. 
Conforme a la llei de incompatibilitats que s'havía aprobat en la legis
latura anterior, tingué que renunciar l’alt cárrec que ocupava en el Con
cell d’Estat.

Ja abans d’ésser Diputat posé la seua influéncia per a que li foren 
concedits a Vinarós els títols de «Molt Noble i Lleal». També conseguí 
l’anulació de la venta del Teatre vinarocenc salvant-lo de la Desamorti- 
sació; la construcció des de Vinarós a la Serafina, de la carretera pro- 
longant la de l’Aragó; la declaració de primera classe i principal de la 
provincia per a l'Aduana de Vinarós; subvenció de l'Estat per a acabar 
de construir la Iglesia Parroquial de Sta. Magdalena de Pulpis; la 
tera d'Albocácer a Alcalá passant per les Cóves de Vinromá; i lTiabilita- 
ció del fielat de Cap i Cóip (Alcocebre) per a embarcar.

En 1867 formá part altra vólta del Tribunal Suprem de Guérra i

carre-

Marina.
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A l'any següent, triomfant la Revolució de setembre, Febrer de la 
Torre es retirá a la vida privada; i al cap de dos anys, en 30 d’octubre de 
1870 passá a la eternitat.

Ademés de tots els honors que D. Manuel Febrer de la Torre havía 
alcangat, conforme queda escrit, fon també Cavaller de la Sagrada Reli- 
gió i Orde de S. Maurici i S. Llátser de Cerdenya.

Vinarós ha inmortalisat la memoria del Brigadier Febrer de la Torre, 
colocant el seu bust en bronze a la dreta del Monument de l'Arquebisbe 
Costa i Borrás.



ARQUEBISBE COSTA I BORRAS

Infancia. — La partida de baptisme —traslladada a la llengua ver
nácula— diu aixina:

«Día 14 de giner de l'any 1805, jo l'abaix signat Vicari perpetuo de 
la Parroquial Iglesia de Vinarós, he batejat i crismat a Josef Domingo fill 
llegítim de Domingo Malíes Costa i de Llucia Borrás. Auelos de Pare 
Agustí Costa i Agustina Gombau. Auelos de Mare, Cristófol Borrás i 
Josefa Gombau. Padríns Josef Agustí Adell i Agustina Gombau. Tots 
naturals d'esta. Testics Pere Campos i Josef Verdera. Naixqué ahir a les 
set de la nit. = Dr. Josef Soriano Vic. perp.»

Al marge diu: «Domingo Costa, Arquebisbe de Tarragona Primat de 
les Espanyes».

En sa infancia ja fon modél com a fill obedient, estudios i ben edu- 
cat. Des de ben menut sentí la vocació al sacerdóci, comen^ant per ésser 
escolanet de manera tan eixemplar que edificava a la gent veent-lo ajudar 
a Missa. Els scus pares resaven a diari el Sant Rosari i ell heretá tan tén- 
dra devoció.

Estudiant

Durant la invasió francesa, la familia Costa i Borrás —com tantes 
altres— es refugié a Penyíscola. Retornáis a Vinarós, comencé Josep 
Domingo en 1814 a estudiar humanitats en la famosa Aula de la Vila.

La qual tenía la lloable costum d’organisar certámens lliteraris que 
es celebraven en la plassa Parroquial baix la presidencia de l’Ajuntament 
i del Retor; preníen part els estudiants vinarocencs i els deis póbles 
veíns, i per damunt de tots destacava sempre Costa i Borrás.

No tenía mes que 12 anys quan ja posseía el lletí com un mestre, i 
se’l considerava com un polemiste temible.

An eixa edat —any 1817— guanyá per oposició una beca al colége 
imperial de S. Matíes fundat en Tortosa per l’emperador Caries V. D'allí, 
ja fonsurat, passá a la Universitat de Valencia en 1820, alcan^ant brillan- 
ment els graus de Batxiller, Llicenciat i Doctorat en Jurisprudencia 
Canónica i Civil.
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Ais 23 anys opositá a les canongíes doctoráis de Tortosa i Zaragoza, 
essent proposat en terna per a la primera, i causant tanta admirado a 
l'Arquebisbe de la segona Dr. Bernat Francés, que escrigué al Retor de 
Vinarós demanant-li informes «d’eixe jove de tan extraordinari talent».

Catedrátic de la Universitat de Valencia

L’esser tan jove era una dificultat per a alcanzar aquelles dignitats. 
Pero Costa i Borras a l’any següent (1829) tornó a opositar a la canongía 
doctoral de la Colegiata de S. Felip de la ciutat de Xátiva i aquell Cabilde 
el proposá en primer llóc de la terna a l’Arquebisbe de Valencia. En el 
mateix any guanyá també per oposició una cátedra d’Institucións Canó- 
niques en la Universitat valenciana, i una altra cátedra de Decretáis ab 
pabordia anexa en la Catedral.

Allavóns rebé les sagrades ordes menors i subdiaconat en Segorb. 
el diaconat en Tortosa i el presbiterat en Tarragona el día 24 setembre 
de 1831, de mans de l'Arquebisbe Echanove i Zaldívar, qui honorá a Costa 
i Borrás posant-lo en dita ceremonia en llóc distingit... com a presagi de 
que mes avant hauría d’ocupar aquella Séu Metropolitana.

Passats dos anys de cantada la Primera Missa, obtingué en 16 no- 
vembre de 1833 l’ascéns a la cátedra de terme de sagrats cánons i pabor- 
día primaria de la Universitat de Valencia.

L'anticlericalía deis Govérns borbónics d’aquella época que ja co- 
mengaven a destrogar a Espanya materialment i moral, no podía perdo
nar al catedratic Costa i Borrás integérrim i lliure en la exposició de la 
doctrina de la Iglesia. I en 18 d’octubre de 1840, una Junta provisional de 
Govérn el separá de la seua cátedra i li llevó l’asignació, acusant-lo falsa- 
ment —(per a donar-li color a l'arbitrarietat)— d'haver fet armes en la 
guerra carlista, quan tots els estudians podíen acreditar la seua ense- 
nyanga sense interrupció any per any.

En aquelles forgades vacances va donar a llum un follet titolat Las 
Posdatas combatint fogosament l’abús d'aquells Govérns que s'arroga- 
ven fins el dret de donar llicencies ais capelláns per a confessar, 
mitat que es coneix en la historia baix el nóm d'atestas.— Las Posdatas 
es va fer célebre peí ridícol en que posó ais defensors d’aquell abús; 
pero no es conegué com a son autor a Costa i Borrás fins a la seua mórt 
en que ho revelá son biógraf el Dr. Ezenarro.

Ais tres anys de separació, Filustre vinarocenc fon reposat en sa 
cátedra valenciana com un acte de reparació i justicia que la opinió va 
aplaudir.

nor-

Quan Pío IX envió en 1847 a Madrid a son Delegat Mons. Joan Bru- 
nelli per a refer les relacións ab Espanya destorbades per aquells secta- 
rismes, fon cridat nostre gran Costa i Borrás per a que junt ab l'eximi 
filosof D. Jaume Balmes ilustraren la preparació d’un nou Concordat.
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Bisbe de Lleida

Tan destaca en Madrid Costa i Borrás al costat de Balmes, que se’l 
consideré digne de les mes altes preeminencies. I en 12 d’agost del 
mateix any (1847) fon presentat per a la Séu d’Orense; mes, Costa i 
Borrás tan savi com humil renuncié considerant-se indigne d’honor tan 
alt. Tampoc vullgué aceptar la Mitra de Santiago de Cuba, per a la qual 
recomaná al Venerable P. Claret Fundador de la benemérita Congregació 
de «Missioners Filis del Cor de María».

Tanta humilitat sois conseguí posar mes de relleu els mérits de Cósta 
i Borrás, qui finalment tingué d’admetre la Séu de Lleida per a la que’l 
proposá Isabel II en 11 setembre encara del mateix 1847.

Fon consagrat en la seua festa patronímica, 19 mars de 1848, peí 
Nunci del Papa, essent apadrinat peí Marqués de Bellet, ex-alumne seu de 
la cátedra valenciana. AI mes següent, en 18 d’abril, feu la entrada solem
ne en Lleida, ab gran goig deis lleidetáns per tindre de Bisbe a un savi 
tan eminent i virtuós.

En 4 de inaig publicé sa primera pastoral glosant el Diliges que 
havía adoptat per a son escut d’armes episcopal, cantant les glories de la 
Espanya Católica i exortant al bon eixemple del cléro i al bon amor de 
tots. Al cap d’un mes tingué que anar altra vólta a Madrid, requerit 
per a seguir l’estudi del Concordat (1) junt ab una comissió de juriscon- 
sults eminents de molí diferents pensars, descollant entre tots aixís per 
la solidés i profonditat de la seua ciéncia, com per la seua prudéncia ex
quisita.

Bisbe de Barcelona

La fama adquirida per Cósta i Borrás feu que en joriol de 1849 la 
Reina el proposara per a la Mitra de Barcelona, i li concedí la Gran Creu 
de Isabel la Católica. Pío IX el preconisá en 7 giner de 1850, i nóstre pre
ciar compatrici entré en 9 de maig en la capital de Catalunya.

Estava Barcelona molt difícil a causa deis pertorbadors d’ofici, ene- 
mies de la moralitat i de l'orde social, i per consegüent de la Religió, am- 
parats a sovint per la autoritat civil.

Cósta i Borrás presenta cara an aquelles dificultáis proposant-se la 
reforma de costums des de’ls primers moments. I aixís ordené al cléro 
uns eixercicis espirituals en els que ell mateix va intervindre. Envié 
missioners per tota la diócessi. Escampé arreu-arreu les bones lectures. 
Fundé associacións de caritat i fomenté la catequessis.

Davant d’eixe apostolat, la mala gent i la mala prensa comentaren 
a tronar contra el valent Bisbe que’n tota ocasió condenava tot desorde.

(1) Es el concordat que ha estat vigent fins a l'adveniment de la segona Re
pública.
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El Governador civil, posant-se de la banda de la impietat, multá tres vól- 
tes a l'impresor deis edictes del Bisbe i fins maná arrancar-los de les 
portes de les iglesies, lo que eixecutaren els guardes municipals. Tampoc 
mancá gent deis que es diuen en tots temps «amics de la prudencia», 
que assustats en la llur covardía titilaren al Bisbe de comprometedor...

Contestant a tots, publicá Costa i Borras una pastoral en 28 d’abril 
de 1852, magnífica, perdonant noblement ais enemics, pero atacant ab 
fermesa els errors i inmoralitats reinants.

Sis pastorals mes doná a llum en póc temps, fent front no tan sois 
a la impietat barcelonina, sino fins a la madrilenya quins periódics anti- 
clericals I’atacaven també, i al protestantisme que apoiat per ¡'Inglaterra 
intentava fer prossélits en nostra península.

Aprofitant una reunió de tots els Prelats de Catalunya en Tarragona 
ab motiu de la consagrado del Bisbe d’Urgell, en agost de 1853, els 
exposá la conveniencia de publicar una pastoral signada per tots con- 
demnant les doctrines «errónies, herétiques, escandaloses, injurioses a 
la Iglesia i ais seus Ministres», que es propagaven per la premsa. Aixina 
es feu, alcangant aquesta pastoral colectiva gran ressonancia i l’adhessió 
de molts altres Bisbes de la Península, com els de la Metropolitana de 
Santiago que van estampar:

«El fet es que nostre venerable germá el Bisbe de Barcelona, havent 
notat el primer eixes tendéncies pernicioses de cérts periódics en materia 
de Religió, doná el crit d’alarma com centinela d’Israel... Reprobem i 
estigmatisem ais periódics contraris a les doctrines de la Iglesia católica, 
les quals nostre germá de Barcelona ha tingut la gloria de defendre el 
primer en esta ocasió».

El Govérn de Madrid, posant-se de part deis desmoralisadors, va 
recriminar la reunió episcopal de Tarragona, fent-los saver que sense 
autorisació real els quedava prohibit eixir de les seues diócessis.

En 5 d’abril de 1854, Costa i Borrás publicá una altra pastoral que 
es considera la millor de totes, en defensa de la Religió i deis seus Minis
tres, apareixent també signada peí Metropolitá Dr. Echanove i pels Bis
bes sufraganis, ais que havía enviat l’escrit per a que es solidarisaren, ja 
que teníen prohibit el reunir-se.

Desterrat a Madrid

Aquesta segona pastoral colectiva fon, com la primera, malrebuda 
peí Govérn de Madrid, qui tot seguit maná a Costa i Borrás, por R. O. 
del 10 d’abril, que es presentara a la cort.

Dita R. O. la rebé en Divendres Sant, i contestá que aniría quan li 
ho permitiren la santitat d’aquells díes i el compromís de consagrar al 
Bisbe de Vich.

Cumplí, pos, ab tot lo que tenía entre mans, i es traslladá a Madrid 
el día del Patrocini de S. Josep, anant a allotjar-se a la casa-seminari deis 
P. P. Paúls. I demaná oficialment al Govérn quins cárrecs tenía que fer-li.
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El Govérn li digué: «que’l Capitá General de Catalunya havía denun- 
ciat que’n la última revólta ocorreguda en Barcelona figuraven algúns 
individuos del Clero, i per tant, que’l Bisbe o era ímpotent o consen
tidor».

La contestació de Costa i Borrás fon clara i valenta: «que ell, des de 
1852 havía estat escrivint contra el comunisme cridant l'atenció del Go
vérn al que havía remitit i tot impresos deis revoltosos; que per 
trarrestar la desmoralisació deis obrers, ell mateix els havía exortat pe- 
netrant en les fábriques; que’l Capitá General havía fet tancar la Escóla 
de la Virtut de Barcelona, dedicada a la ensenyan?a religiosa de la classe 
proletaria; que consumat tal acte arbitran i antissocial, aparegué el 
congicte revolucionari; que ell, el Bisbe, fent cara a tot perill, reprobá 
ais amotinats i defengué a les autoritats militar i civil; que a tan noble 
procedir havía correspóst el Capitá General duna manera cruel i calum
niosa, acusant al Clero i al propi Bisbe sense probes, pos si les tenía devía 
presentarles».

a con-

No pugué contestar el Govérn a tan concret alegat de Costa i Borrás, 
quedant ben de relleu la injusticia de l'acusació i l'arbitrarietat del des
térro o retenció en Madrid. Allí tingué d’estar for<;adament nóu mesos, 
sense conseguir mai permís de menejar-se, ni per a poder assistir a les 
mórts de la seua mare i de sa germana! ni per anar a Roma conforme al 
convit del Papa a lots els Bisbes per a la Definició Dogmática de la Inma
culada Concepció.

Durant eixa ¡larga retenció en Madrid, ocurrí en Barcelona una sego- 
na revólta ab incéndis de fábriques i molts assessinats, i es propagá el 
cólera morbo. Ja que no podía anar personalment en auxili deis seus 
feligresos, Costa i Borrás els enviá una sentida pastoral i contribuí abon- 
danment a la suscripció pública de l’Ajuntament barceloní a favor deis 
pobres.

Com el Govérn havía prohibit les pastorals, Costa i Borrás burlá la 
nova tiranía acudint a les «exposicións». I aixina, aprofitant la estada 
accidental d'altres Bisbes en Madrid, els proposá soscriure una carta 
convidant a tots els Prelats d’Espanya a signar una «exposició» a Isa
bel II abogant per la independencia del Cléro; tots van contestar afirma- 
tivament i la «exposició» es presentá en 6 de juny.

I en 1 d'octubre algá una segona «exposició» també colectiva, quei- 
xant-se del desbordament de la premsa impía i de les publicacións in- 
morals.

Finalment, en 21 giner de 1855, el impertérrit Costa i Borrás dirigí 
a les Corts Constituients també una valenta «exposició» contra la lliver- 
tat de cults que es discutía, glosant admirablement el text bíblic. «No 
habilitarán en vostra térra els sectaris d'un altre culi, no siga que 
fassen pecar contra mí servint ais seus deus, lo que sería ab tota certesa 
la ruina

vos

vostra».
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Desterrat a Cartagena

Veent el Govérn de Isabel II que encara perdía de retindre en Ma
drid a Costa i Borrás, aquell mateix día li maná per R. O. que se’n anara 
dins de les 24 hóres a un altre llóc de residencia.

El gran vinarocenc escollí la seua térra. En aplegar a Getafe, aon 
pernoctá, una gran nevada que durá uns díes li impedí seguir cab a Vina- 
ros de moment; i allí, l’alcalde de Getafe a altes hóres de la nit se li 
presenté ab una altra R. O. manant-li que si no anava a la seua diócessi, 
es traslladara a Cartagena o a Murcia. Era de lo mes maquiavélica eixa 
R. O. pos ara l’atacava en son honor, ja que les negatives guvernamentals 
a dixar-lo sortir de Madrid no estaven escritos i ara venía a supondré que 
era el Bisbe mateix qui no volía tornar a Barcelona.

A pesar de la infamia guvernamental, Costa i Borrás es dirigí resól- 
tament cab a la seua diócessi. Mes, en aplegar a Vinarós, eamí de Bar
celona, li ixqué la Guardia Civil (1) ab noves ordes guvernamentals de 
que dins 24 hóres es traslladara a Cartagena o Murcia. Estava malalt 
—una lesió orgánica de l’estómec, que arrastrava de anys arrere, i exa
cervada ara per tanta persecució— ho certificaren els metges i algá acta 
un escribá; el Govérn no va atendré a res i l’obligá a seguir la marxa.

Com la R. O. li donava a triar entre aquelles dos ciutats, aná a Mur
cia. Una tercera R. O. l’enviá a Cartagena.

La conducta torpe i crudel del Govérn fon aplaudida per la premsa 
sectaria, excitant encara les ires populars —probant entre lots que'l sec- 
tarisme no té entranyes d’humanitat—. Costa i Borrás publicá allavóns 
un alegat probant clarament la seua innocencia, noblesa i sumissió, i 
posant de manifest aquelles contradictories i persecutories Reais Ordes 
que dixaren en ridícol al Govérn.

Tot l’Episcopat doná proba de germanor protestant contra aquella 
persecució arbitraria «sense les consideracións legáis a que té dret tot 
ciutadá» escrivíen els Bisbes de Catalunya, i afegíen: «i per prémi de la 
seua reconeguda innocencia i deis seus trevalls incessants a favor de la 
Religió i de I’Estat, se’l fa passar que les próbes d’un peños sofriment». 
Els Bisbes de Galicia, els d’Aragó, els de Castella, declararen que estaven 
solidarisats ab la conducta digna de Costa i Borrás.

El qual, des de’l destérro de Cartagena seguí batallant heróicament, 
i envié a les Corts Constituyents una «exposició» contra la Llei Desamor- 
tisadora que s'anava a consumar. Sancionada dita Llei, envié sa apostó
lica protesta a la Reina en 1 juny (1855).

Com en aquell istiu aparegué novament el cólera en Barcelona, es- 
crigué Cósta i Borrás al seu Provisor que a despeses d’ell organisara 
hospital de colérics, i si els bens de la mitra no eren próu, que es tirara 
ma fins de l'últim cális deis bens de la Iglesia.

un

(1) Es la data primera (1855) en que tenim noticia de la G. C. en Vinarós. Al 
text de la Historia, la trovem per primera vegada en 1873, (pdg. 153).
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No sois socorría ais scus diocessáns, sino aon savia haver necessitat, 
com ho pogueren atestiguar els teixidors de seda de Valencia ais que va 
remetre per eixe temps una fórta cantitat per a remeiar la crissi que 
passaven.

Vint mesos va durar el desterro a Cartagena de Costa i Borrás, qui 
malalt i tot no dixá escapar mai ocasió de combatre contra els enemics 
de les doctrines de la Iglesia, aixís com d’adoctrinar ais seus diocessáns 
barceloníns enviant-los savies pastorals.

En el desterro escrigué la obra «Presente y porvenir de la Iglesia en 
España», obra apologética calificada de primer orde.

Retorn del desterro

Canvia la situado política i un R. D. del 10 setembre de 1856 algá 
el desterro a Costa i Borrás, qui en la ñau de guerra «Piles» fon retomat 
des de Cartagena a Barcelona aon aplegá el día 30 ab tots els honors.

La rebuda que li van fer els barceloníns fon apoteóssica, constituínt 
al mateix temps una clamorosa protesta popular contra els Govéms que 
tan crudelment havíen perseguít a l’indefens i apostólic Bisbe. Acudiren 
al molí les Autoritats que li proporcionaren la daurada carrossa del mar
qués de Castellvell per a portar-lo a la Catedral, mentres la multitud el 
vitorejava blandint rams d'olivera i soltant gran número de colóms 
blancs.

El Clero li regala una artística Mitra; i entre molts altres regáis deis 
ciutadáns, destaca una ploma d or ab dedicatoria alussiva.

Vinarós li enviá un mensatge de felicitació, al que contesté ab efussió 
el gloriós vinarocenc.

Costa i Borrás tot seguit va mampendre la segona Visita Pastoral 
per tota la Diócessi, omplint-la de son gran esperit.

I com a millor mig per a defendre tot lo mes sagrat, escollí l'arma 
moderna de la prensa i lundá el diari «La España Católica», per a lo que 
tingué de fer un depósit de vint mil pessetes exigides peí Vovém.

reparació ais gran sofriments que li feren passar 
els seus Ministres, el condecorá ab la Gran Creu de Caries III, i el pre
senté per a la Séu Metropolitana de Tarragona en 9 d’abril de 1857. No 
acepté Costa i Borrás tal preeminencia fins que’l mateix Papa el preco- 
nisá en 3 d’agost següent, en el Consistóri celebrat en Bolonia.

Isabel II, com una

Arquebisbe de Tarragona

Rebé el palium en el Monastir de Montserrat, de mans del Bisbe de 
Vich D. Antoni Palau qui era son sucessor en la Séu barcelonina.

I es traslladá a pendre posseció de l’Arquebisbat tarragoní 
va rebre triomfalment el día 3 de novembre.

Com la nóva dignitat tenía adjunta la de Senador del Reine, ana a 
Madrid en 6 de giner següent (1858) per a ocupar son llóc en el Senat,

aon se!
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aon en 5 de febrer pronuncié un notable discurs contra la Desarmorti- 
sació que s’havía portat ja a efécte.

Mes, asquejat de la política, el 18 del mateix febrer se'n torné a 
Tarrgona a seguir son apostolat, fomentant en els póbles no sois el be 
moral, sino també el material, a benefici de tots sense distinció.

En 6 de novembre, posats en capella sis infelissos condemnats a 
mórt, n’hi havía dos d’impenitents que retxassaven tot auxili espiritual. 
L'Arquebisbe en saber-ho aná a la presó i els va convencer de tal manera 
per a que feren una cristiana mórt, que agraits li suplicaren no’ls dixara 
fins l'últim moment. Aixina els acompanyá paternalment fins al patíbul, 
havent-los conseguit la gracia —ja que no pugué la de l’indult— de que 
no'ls portaren damunt deis ásens com era costum. El bon Arquebisbe 
ploré pie de misericordia, i finada la execució maná a son majordóm que 
exortara a la bona vida a la multitud de curiosos que allí havíen acudit.

La épica ploma de Costa i Borrás seguí lluitant per totes les bones 
causes; i es distingi en la defensa deis Jesuites i de Pío IX quan foren 
assaltats els Estats Pontificis per a incorporar-los a la unitat italiana. 
Nostre gran Arquebisbe demaná inútilment que les armes espanyóles 
ajudaren al Papa; i allavóns escrigué aqüestes profétiques paraules: «£7 
Pontífice tot ho ha perdut per salvar sa conciencia, sa dignitat i sa honra. 
La seua causa es la de la societat, es la de tots. Si els principis disolvents 
que escriuen els seus enemics ab la punta de les esposes, i publiquen ab 
els clafits deis canóns, aplegaren a imperar en el mon, llurs fatals con- 
seqüencies s'extendríen fins l'últim recó».

El Papa li escrigué varies vóltes mostránt-se-li agraidíssim i califi- 
cant-lo de «son primer soldat» i «centinela avan^at»-, i manifesté a la 
Reina Isabel II son desig de fer Cardenal a Costa i Borrás... pero s’oposá 
el Govérn Real de Madrid...

En 13 maig de 1862, s'embarcá Costa i Borrás en el pórt de Barce
lona, ab 17 Prelats mes, cab a Roma per a assistir a la Canonisació del 
catalá S. Miquél deis Sants i Mártirs del Japó. La espectacular ceremonia 
tingué llóc el día 8 de juny, i en ella actué Costa i Borrás com a Prelat 
assistent al Sacre Sóli Pontifici, escollit per Pío IX, qui vullgué aixina 
premiar i distingir al famós apóstol vinarocenc.

L'últim crit de /'Apóstol

L ultima producció de la fecondíssima ploma de Costa i Borrás per- 
tany al 9 giner de 1864 —tres mesos abans de la seua mórt.— Fon una 
«exposició» a la Reina, signada per tots els Bisbes de Catalunya, queixant- 
se ab la acostumada valentía deis «obstacles que creaven al lliure exercici 
del mistéri episcopal les moltes Reais Ordes dictades en desacórt ab el 
Coneordat, contraríes ais drets de la Iglesia, a la justicia, al bon sentit 
i fins al significat del llenguatge».

En dita «exposició» hi han frasses que retraten ben al viu el carác
ter- íntegérrim de Costa i Borrás, com aqüestes: «Cértes mides que per
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desgracia es repetixen ab inassa freqüéncia, ni honren ni afavorixen a 
V. M., ni ais Bisbes, ni ais fiéis, ni ais mateixos autors d'elles.» «Si es 
tractara d'una que altra disposició aillada i justificada peí be públic, es 
pensaría d'una manera; mes, tanta insistencia, no pareix sino óbra d'un 
plan ... que fa vindre a la memoria les máximes deis grecs cismátics, deis 
Enriqs, deis protestants, del assembleístes francesos, les que provocaren 
altres sucessos recents de dins i de fóra de nóstra casa.» «Quants tre- 
valls al Govérn de V. M. per a tindre a ratlla a uns hómens que no enso- 
míen mes que en conspiracións. ¡Quán gran es la responsabilitat deis 
que permitixen que es pervertixca i es fassa ingovernable eixe gran poblé 
qui deu a la sena Religió l'enteniment proverbial, el carácter noble i 
generas, sa incomparable historia!»

Cab a la eternitat

El día de S. Josep —son onomástic— d'eixe any (1864), es deciará 
la gravetat de la malaltía que’I venía minant des de raolts anys.

Tola Espanva s’interessá per la salut del gran Costa i Borrás; es 
celebraren rogativos publiques; Vinarós, conmogut, li enviá un metge 
company d’infancia.

A mig-día del 14 d’abril entregá la seua ánima a Deu. Contava 59 anys 
i 3 mesos d’edat.

Per la tarde fon embalsamat peí sistema d’inyecció. Y exposat ab 
els ornaments pontificáis en el saló del Palau, tot el poblé tarragoní des
filé en homenatge al sant i valeros Arquebisbe.

En 28 d’abril de l’any següent (1865) fon exhumat de la sepultura 
provisional i traslladat solemnement a la definitiva que es construí en la 
Capella gótica de l’Anunciació de Ntra. Senyora —la qual Capella ell en 
vida havía fet restaurar.—

La llarga inscripció funeraria en lletí, diu entre altres cóses: «Ací 
jau el Rm. D. Josep Domingo Costa i Borrás, Arquebisbe de Tarragona, 
condecorat ab les Grans Creus de Caries III i de Isabel la Católica, Con- 
seller Regi, Senador del Reine, Noble Romá, etx. = Preciar Pontífice, fill 
de Vinarós. = Tot hu omplí de sana doctrina. = Sofrí fortament perse- 
cucións per la justicia. = Els Prelats el seguíen com a Capitá i columna 
de la Iglesia».

Perfil físic i moral

Els que el coneixíen afirmaven que Costa i Borrás constituía el tipo 
d un gran Bisbe. Era d'alta estatura i d'un aire imponent. El rostre maci- 
lent, de músculs estiráis que denotaven energía, d’ulls vius que refle- 
xaven saviduría, inspirava un sant respecte. Son llenguatge era tan arable, 
llógic i oportú, que infundía la convicció fins l'extrem de fer-se obedir 
sense manar.
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Ahorría la mentira i era molt dur en donar crédit sobretot a les acu- 
sacións. Son cor no savia ressistir ni a les llágrimes ni a l’infortuny. 
La seua humilitat el fea fugir de tota ostentació particular. S’aconsellava 
deis inferiors, quines indicacións seguía en coneixer que eren mes pro- 
fitoses par al servici de Deu.

Era condescendent i tolerant fins aon ho permitía una cristiana pru
dencia; mes, enérgic i inflexible contra lo que directament o indirecta 
xafara els drets de la Iglesia. Una autoritat digué oficialment al Govérn 
de Isabel II quan se'l perseguía: «La energía d’eixe Prelat es indomable. 
El sr. Costa i Borrás té'l valor deis antics mártirs.»

Vivía póbrement, ab penitencia i abstinencia continua i dissimulada, 
a pesar de que des de la infancia sofría de l'estómac, lo que a la fí el 
porté al sepulcre.

Al comengament de son episcopat en Barcelona, ab motiu d’una cam- 
panya de la premsa sectaria contra n'ell, escrigué: «Investits, encara que 
sense mérits, de l'august magistéri que entranya riostra divina missió, 
reprendrem, suplicarem, exortarem ab tota paciencia i doctrina, i en cas 
necessari tronarem contra l'atrevit. No cal asegurar que essent inofensiu 
per deure i per convicció, a ningú tractarem de fer mal, sino de fer-li 
be; pero, quan els ínteressos de la Religió reclamen nostra defensa, sem- 
pre se mos vorá en el libe mes avangat a participar de la gloria que tenen 
els que es sacrifiquen per tan santa causa».

Quan mes se’l perseguí i es vullgué tacar el seu nóm pels mateixos 
governants ab la baba de la calumnia, escrigué al Ministre de G. i J. en 
sa protesta del 19 maig de 1856: «Den vol que baixe al sepulcre, cab al 
que de baes se m'espén ab frenesí, deixant un nom inmaculat.»

A tot acudía. Pedagóg eminent

En mig de les series ocupacións, lluites, i polémiques que sostenía, 
com queda ressenyat, la seua vigilancia pastoral s’extenía a totes les 
necessitats i millorament de la diocessi. Ho proba la multiplicitat varia 
de la seua activitat assombrosa: el Catecisme bilingüe —en catalá i cas- 
tellá, com a verdader precursor de les reivindicacións de la llengua cata
lana,— que publicá essent Bisbe de Barcelona, ab coneiximent tan per- 
fécte i modérn de la Pedagogía aplicada a la infancia i al poblé, que es 
una maravella; la formació d'estatuts per an aquell Cabilde catedralici, 
la reforma del Seminari, les nombroses circulars sobre instrucció pú
blica, predicació, extirpació de llibres inmorals, reprobació deis balls, 
teatres escandalosos, bacanals de Carnaval, profanació deis díes festius 
i festes majors deis póbles; reforma de la música en les iglesies, repa- 
ració i construcció de temples; en fí, a tot acudía i a tots escoltava per 
a resóldre les innombrables consultes que de totes bandes li dirigíen.

En la Séu Metropolitana tarragonina trevallá ab molta cura en la 
preparació d'un proyectat Concili Provincial, en el que tots els Bisbes de 
Catalunya estaven entusiasmats; i feu confeccionar el catalec deis antics
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Concilis tarragoníns, relligant los en algúns volums. Publicá la notable 
revista eclesiástica «Repertorio» —precursora del Bulletí Oficial._

Va fer reparar el monumental aqiieducte de la ciutat, d'utilitat pú
blica ; reforma el Palau, fundá un assil-refugi contra el vici.

I desarrollant ab son geni organisador un plan complet d'ensenyan?a 
d'acórt ab la mes moderna Pedagogía, avan^ant en molt al seu temps, 
fundá una gran escola primaria en el Seminan mateix, i reformá el 
régimen interior d’eixe creant una Secció Económica, Gabinet de Física, 
Laboratóri de Química, cátedres de Grec i Hebreu, ampliació d’ense- 
nyan«;a del cant gregoriá ab una secció de cant figurat i orquesta pels 
mateixos alumnes, i conferencies d'Arqueología, Mística, Sociología i 
Agricultura.

La Universitat de Valencia, honorant la gloriosa memoria del que 
fon son eminent pedagóg, ha colocat el retrat de Costa i Borrás en la 
galería deis seus catedrátics mes famosos en el Paraninfe.

Son recopilador i hiograf

Tingué Costa i Borrás en Tarragona per Provisor Vicari General al 
Dr. D. Ramón de E/enarro, Dignitat de Tesorer de la Metropolitana.

El qual, a l'anv següent de la mórt del gran Arquebisbe, publicá les 
Obres completes del mateix, conservant aixina recopilades totes les pas- 
torals, «exposicións» i demés escrits, en els que —com diu Ezenarro en 
el próleg— «dixá retratada nostra actual situació i descobert el misten 
de nostre pervindre: les seues prediccións descansen en la estabilitat de 
les liéis que imposá Deu al mon moral».

Verdaderament, llegint avuí día aquells lluminosos escrits de Costa 
i Borrás es nota clarament que’ls anys han anat passant... donant-li la 
rao al gran savi vinarocenc.

En la «exposició» a Isabel II del 25 juny de 1861, escrigué la frasse 
lapidaria: «El pobles que no temen a Deu, no es dixen governar pels 
homens».

Al front de di tes Obres, el Dr. Ezenarro escrigué una documentada 
biografía de Costa i Borrás, de la que havem extret moltes de les ante- 
riors noticies, i transcrit el «perfil» de nostre inmortal compatrici.

Algúns detalls sorprenents

A son nevot el Dr. Meseguer i Costa, qui fon Arquebisbe de Granada, 
devem algúns altres detalls, que publicá en la revista «San Sebastián» 
de Vinarós l'any 1908, en una lluminosa biografía que mos ha guiat 
també en este trevall.

Conta que en sa cátedra valenciana, dirigint-se, Cósta i Borrás a un 
deis seus alumnes, li advertí que es fixara be en les explicacións d aque 
día, perque li serien útils, temps avant, en la dignitat episcopal a que
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Deu el destinava. Aquell alumne s’anomenava Monzón, i efectivament 
aplegá a la dignitat de Bisbe de S. Domingo i Arquebisbe de Granada.

En Tarragona, la primera vegada que oí un sermó a Sanz i Forés, 
anonciá també que es posaría la Mitra. I en efécte, fon Bisbe d’Oviedo, 
i Arquebisbe de Valladolid i de Sevilla, aon alcangá la pórpra cardena
licia.

Quan se li oferí la Séu de Santiago de Cuba, ja dixem escrit com 
recomaná Costa i Borrás per a tal llóc al P. Claret, com si vident li 
obrira pas al sant fundador deis Missioners Filis del Cor de María.

Tan bon punt com en Vinarós es conegué la gravetat de la malaltía 
de son fill ilustre, la matrícula de mar li enviá un acreditat metge, amic 
de la seua infancia. No pugué el metge evitar la mórt de son inmortal 
compatrici; pero Costa i Borrás salvá espiritualment a l’amic metge qui 
era descregut i el feu coneixedor de la veritat.

Un altre amic del sant Arquebisbe, de idees i conducta equivocades, 
aná a vore’l poques hóres abans de la mórt, i en ocasió en que’l malalt 
estava privat de totes les seues facultats a causa deis sofriments de la 
malaltía. «Ab admiració deis que allí estaven —referix el Dr. Ezenarro— 
adarga el moribund la seua ma, estreny la de l’amic, recobra claritat i 
energía, i li dirigix una exortació carinyosa per a que torne a Deu, aca- 
bant per fer-li donar paraula de que es confessaría i mudaría de vida. 
La modulació de veu i el sentiment, inspiraven l’anunci també per a l'a- 
mic, de la mórt próxima, que efectivament ocurrí ais pocs mesos».

Amor a son poblé

Descobrix el Dr. Meseguer i Costa, en la biografía abans dita, algunes 
intimitats de son tío que demostren el vinarocenquisme pur i sempre 
encés de Cósta i Borrás.

Aixina diu que la oració casolana de les families vinarocenques

«Bon día (o bona nit) Mare de Deu 
cara de rosa florida, 
doneu-me la bendició 
i os diré un Ave María»,

depresa d’infant, la recitava sempre en algar-se o gitar-se.
Les minjades que prefería eren les vinarocenques. Parlar de Vinarós 

era per an ell una delicia. Quan sortía de passeig al pórt de Tarragona, 
solía algar sonrient el bastó cab a Salóu i exclamava: «Allí detrás, Vi
narós».

El recórt de l’Ermita l'engissava; tant, que per a fer-se la ilusió d’es- 
tar próp de la montanyeta de S. Sebastiá i la Mare de Deu de la Miseri
cordia, va fer plantar en ITiórt del Palau arquebisbal algúns ceps, i rode- 
jar els quadros del jardí ab timonets i romers, que es lo tipie de la sérra 
del Puig.
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Que son amor no era platónic queda consignat en les págines d'a- 
questa Historia. La campana gran de la torre arciprestal vinarocenca ho 
proclama sempre que toca les hóres i quan anuncia els actes parroquials: 
ell la feu refundir l’any 1861, constituint un día de goig popular el de la 
benedicció. (Vide pagines 130 i 131 d'este volum).

La gran obra de Costa i Borrás per al seu poblé fon el Pórt des de 
centuries disitjat. Ell qui ab santa humilitat sofría en silénci i com si 
tal cósa el desaire del Govérn negant-li la porpra cardenalicia ab la que'l 
Papa el volía honorar, com si tal assumte no l'afectara personalment, 
acudí ais mateixos governants i a la Reina a demanar ab tota l'ánima 
per al seu poblé; i lo que en cents de anys ningú havía pogut conseguir, 
ell ho alcancé.

El Pórt de Vinares va sortir com un encant al caliu de l’entussiasme 
vinarocenc del mes gran deis filis de Vinarós. L'Ajuntament li doná les 
gracies en important document que havem transcrit en les págines 133, 
134 i 135. (Vide cap. IX. X i XI).

Vinarós agraít

En la galería d’eclesiástics vinarocens ilustres formada en la sacris
tía de l’Arciprestal, presidix un gran retrat de Costa i Borrás.

El carrer de la marina que dona al Pórt i que s’anomenava de Sta. 
Magdalena «de fóra» —per haver-ne un alte anomenat «de dins»,— s’ha 
titolat «Carrer de l’Arquebisbe Costa i Borrás.» (Vide pág. 722).

I davant de la platja central, presidint el magnífic passeig que da- 
munt d’ella s’ha construít, ha sigut al$at a la seua eterna memoria un 
monument, —espléndida obra de art,— que es portá a efécte per sus- 
cripcións popular i nacional. (Vide capítol XXIII).

Florilegi

Es podría formar un florilegi de moltes págines ab les lloances que 
a Costa i Borrás han tributat l’Episcopat espanyol i els escriptors de mes 
relleu, aixís de son temps com del nostre, i aixís nacionals com estran- 
gers.

Deis estrangers ocupa llóc preferent el periódic de París «L Univers» 
qui ab son director Labarrese i ab els famosos Lluis Veuillot i Eugéni 
Du-Lac, demaná per a tractar coses i
rrás, al qui comparaven ab en Jaume Balmes i Donoso Cortés..

Deis de casa, l’ilustre publiciste Dr. Sardá i Salvany escrigué que 
«no es podrá fer la Historia eclesiástica d’Espanya, sense dedicar un 
capítol molí especial a l'insigne Costa i Borrás». f

L'Abad de Montserrat D. Antóni M.“ Marcet, en suscriure s per al 
monument a Costa i Borrás en Vinarós, escrigué: «Remitixc nostra humil 
ofrena com a testimoni d’admiració i gratitut al digníssim Prelat, gloria

d’Espanya el consell de Costa i Bo-

39
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i honor de la Iglesia espanyola i restaurador d'este Santuari i Monestir 
de la Verge i S. Benei Abad».

Conta son nevot Meseguer i Costa respecte d’eixa restauració, que 
estant Costa i Borrás en Monserrat i tractant-se d’escollir el mig millor 
per a tan patriótic i religiós objécte, digué: «jo'm suscric per dotze fra- 
res»; indicant que la restauració havía de comentar per la comunitat. 
I el temps ha rubricat son acért.

A la suscripció del monument en Vinarós també contribuiren els 
P. P. de S. Felip Néri de Barcelona, en recórt de les grans lluites que 
Costa i Borrás sostingué 
magnífica iglesia entregada peí Govérn ais francesos.

El gran «Semanari Católic de Reus» quan l’any 1916 es comenta a 
celebrar el «Día de la Premsa Católica» en tota Espanya, dedicá un nú
mero d'homenatge a Costa i Borrás «varó insigne —escrigué en la dedi
catoria— verdader apóstol de la premsa católica en la primera mitat del 
passat ségle, colossal figura, gloria i omament de l'Episcopat i de la 
Nació». Colaboraren en lloanga de nostre gran compatrici, Arquebisbes, 
Bisbes, Canónges, Académics i notables escriptors.

Corona tot l’enlluernador florilégi que es podría formar a llaor de 
l’inmortal vinarocenc, la felissitació que’l Papa Pío IX li enviá en retor
nar Costa i Borrás del desterro, dient-li «que de la seua eximia religio- 
sitat, virtut i saviduría, esperava grans congols i bens a favor de la repú
blica civil i eclesiástica».

ssent Bisbe d'allí— per a rescatar-los la llur

*

i



D. JOSEP RÁFELS GARCIA

La seua biografía la trovcm escrita per la seua propia ma —docu- 
ment aprcciable que es conserva a l’arxiu parroquial—; i res mos sem
bla millor que traslladar aquí, girat a la llengua vernácula lo que'l mateix 
Ráfels García escrigué autobiografiant-se, respectant son mateix orde i 
estil, encara que extractant a causa de la molta extensión:

Naixqué en Vinarós el día 13 setembre de 1830. Foren els seus pares 
D. Josep Ráfels Adcll i D.a Agustina García Lluch.

Cursá la carrera de Liéis en la Universitat de Valencia, Regentant 
l’alcaldía de Vinarós en 1861, per haver contribuit eficasment a salvar la 
vida —ab perill de la seua— a sét náufrecs del llaud «Estrella» de la 
matrícula de Aguilas, i proporcionarlos aliments, vestits, ñau que’ls re
tomara a les seues families i socos per al viatge, tal comportament el 
va fer acreedor a que la Reina manifestara «haver sabut ab verdader 
agrado» tan digne procedir, i disposar se li concedira la «Creu de Bene
ficencia de 2.a classe», essent esta de les primeres que es donaren en 
Espanya.

Mes avant, havent sigut Alcalde i Diputat provincial, obtingué en 
29 desembre de 1864 els honors de Quefe d'Administració Civil; mes tart, 
en sessió pública acordé l'Ajuntament de Vinarós per unanimitat i en 
recomensa deis importants servicis prestáis al seu poblé natal, concedir- 
li l'honrós titol de «Fill predilecte de Vinarós»; i últimament, el savi 
Professor i Ex-Rector de la Universitat de Valencia D. Eduard Perez Pu
jol, en recompensa de cérts trevalls que li encarregá sobre instrucció 
pública, el proposá «Sóci de Mérit» de la Real Societat d’Amics deis País 
de Valencia.

Des de 1860 fins a 1895, fon: Primer tinent d’alcalde, nomenat en 
19 desembre de dit any; Alcalde, en 20 desembre de 1862, i Comandant 
Militar accidental del Cantó de Vinarós. En 1853 Diputat provincial peí 
Distrit; i en 13 desembre de 1866, Alcalde i Comandant Militar. En la 
segona época de dita alcaldía al?á l'Hospital de Caritat que estava molt 
abandonat en comentar l'any 1867, dotant-lo de tot lo necessari, extenent
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un contrate ab la Superiora de les Monjes de la Caritat per a que s’enca- 
rregaren deis malalts, sense ésser gravós a la caixa municipal, pos havent 
solicitat l’auxili deis filis de Vinarós, obtingué tan bon resultat, que 
quan Ráfels García dixá la vara quedaven coberts i admirablement ate
sos els servicis de l'expresat establiment benéfic. Abans de dixar l’alcal- 
día vullgué construir un edifici de nova planta per a Hospital; mes, per 
tindre que dixar l’alcaldía a causa deis aconteiximents nacionals de se- 
tembre del 1868, no pugué realisar tan important millora, quedant arxi- 
vat el notable pi'oyécte fet per l’arquitecte provincial sr. xMontesinos.

Ab gran discreció i prudencia s’havía sobreposat Ráfels García a les 
exigencies de les autoritats superiors i del mateix poblé, evitant moltes 
llágrimes a Vinarós, quan s'oposá respetuosament a les ordes donades 
peí Govém en 1867 al capitá de la Guardia Civil per a la detenció i depor- 
tació d’algúns vinarocencs de idees avancades, i a les del Capitá General 
sr. Gaset dictades contra D. Francés Cortiella tancat ja en les torres de 
Serráns de Valencia, conseguint que tots foren llivertats.

Trionfá la revolució de 1868 i Ráfels García es retirá a sa casa; fins 
que en 1 desembre de 1873, obrant en defensa de les seues idees lliverals, 
de la seua persona i deis seus intrssos, i obligat pels preceptes legáis, 
ingresé en la Milicia Nacional, de la qual la oficialitat l’clegí Comandant 
1" Quefe, quin carree renuncié al poc temps per no poder ressistir la 
conducta despótica i arbitraria del Comandant Militar Coronel Navarro; 
en la nit del 17 febrer de 1874, estava fent servici en les muralles, i quan 
va saver que'ls carlistes havíen penetral en la poblado, es refugié ab 
altres Nacionals en el vapor «Jorge» anclat al pórt, realisant viage cab 
a Barcelona.

Allá, Ráfels García es presenté al Governador Civil i a l'Alcalde, 
conseguint 408 pts. diaries per ais emigrats; ademes recaudé per sus- 
cripció 3.600 reais que també foren distribuits entre els mes necessitats.

Algúns mesos va estar ausent del seu poblé Ráfels García, i fént-se-li 
pesada la separació deis seus filis i l’abandó de sa casa i interessos, una 
nit en que es trobava en Vinarós la columna del Brigadier La Guardia, 
regresé a sa casa i en ella va permanéixer intranquil, fins que en 10 de
sembre de 1874, a causa de la proximitat de l'Eixércit del Centre, els 
carlistes abandonaren la vila. Ráfels García ab D. Josep Martínez va sor- 
tir a les aféres a cumplimentar al General Jovellar. A l'endemá, li de
maná al General la reconstrucció de les muralles que’ls carlistes havíen 
destruit, i que dixara la suficient guarnició de tropes per a la defensa; 
tot lo qual fon concedit.

L’Ajuntament i majors contribuients el nomenaren «Vocal de la 
Junta de defensa» i «President de la secció admva. de les obres de id». 
(Vide capiíols XII, XIII i XIV).

En 8 giner de 1875 el Municipi el nomená son «Advocat consultor», 
i en 8 de mars li donava les mes caluroses gracies. En 6 del mateix mars 
fon nomenat per R. O. Diputat provincial peí Distrit de Vilarreal; i ais 
pócs mesos el mateix cárrec peí Distrit de Vinarós, que seguí desempe-
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nyant per espai de mes de 25 anys, sense mes interrupcións que les dos 
suspensións que sofrí la Diputado Provincial en 1884 i 1893, eixercint en 
la primera la Presidencia, i en la segona la Vis-Presidencia de la Comis- 
sió Provincial; ocurrint que’n els dos diferents períodos ocupá dos vóltes 
la Presidencia, ah el cas especial en 1883 d'ésser al mateix temps Presi- 
dent de la Diputado i Vis-President de la Comissió Permanent, únic 
eixemple ocorregut en Espanya, pos a l’any següent es deciará la incom- 
patibilitat de dits carrees.

S'ocupá ab tota ánima per a la consecució del pórt de Castelló, reca- 
bant del Diputat per Vinarós D. Geróni Antón Ramírez, quan 
guí la R. O. per a la construcció, que presentara un proyecte de llei al 
Congrés declarant dit port d’interés general, lo que s’aprobá; igualment 
s’aprobá en el Senat, per a lo que interessá al Duc de Tetuán.

Ráfels García sugerí també en la Diputado Provincial la construcció 
d’un Hospital Provincial, lo que es portá a cap ab l'ajuda de la herencia 
que per a tal efécte dixá en testament D. Teodor Ramos Cruzado.

Per a Mordía, secundant els desitjos de D. Josep Lafiguera, conseguí 
de la Diputació Provincial una subvenció per a reparar l'aqüeducte de 
les aigües potables, destrogat peí temps i les guérres civils.

Quan es cremá la Iglesia Parroquial de S. Mateu, conseguí per mig 
del Duc de Tetuán i del Diputat per Vinarós sr. Antón Ramírez, que'l 
Govérn destinara algúns mils de duros per a reparar-la. Lográ que la 
Direcció de Camíns millorara la carretera de Cálig a Vinarós, obligant-se 
la Diputació Provincial a pagar la mitad del cóst. Per a Segorb conseguí 
en unió del Diputat provincial sr. De Ocon i de’l inginyer senyor Conejos, 
que la Diputació construirá el pónt del riu Palancia.

Per mig del Diputat a Corts per Vinarós D. Manuel Febrer de la 
Torre, va contribuir a la lerminació de la Parroquial de Sta. Magdalena 
de Pulpis ab una subvenció de l’Estat.

Per a Alcalá va suscriure ab el Marqués de Villores una proposició 
per la que la Diputació subvencioné la mitat del cóst per a la conducció 
de les aigües de la font del Salz a dit poblé; i ab el concurs de l’altre vina- 
rocenc sr. Febrer de la Torre, obtingué en 1866 la conseció de la carretera 
d’Albocácer per les Cóves a Alcalá, i la habilitació del fielat de Cap i Corp.

Aiximateix, Ráfels García conseguí millores per a S. Jórdi, Traiguera, 
La Jana, Canet i Chert, ab la carretera de segón orde de la Serafina.

Eli proposá —i s’aceptaren— les pensións provincials de pintura 
a Gabriel Puig Roda, d’arquitectura a Francés Tomás, i de música a Emili 
Segarra, el tres allavóns molt jóvens, i que mes avant han donat díes de 
gloria a la Provincia.

També afavorí ais escriptors, fent que la Diputació donara a llum 
una obra de D. Fernando Bou sobre el cultiu del taronger; una altra, 
premiada al Jócs Floráis de Valencia, deguda a la ploma de D. Melchor 
Bellver i D. Vicent del Cacho, sobre «la influencia que eixercí la domi- 
nació árabe en l'agricultura, industria i comers»; i algunes de 1 erudit 
D- Joan A. Balbas.

es conse-
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Ademes deis carrees referits, Ráfels García fon mol tes vegades «Vo
cal de la Junta Provincial de Instrucció Pública», «President deis tribu- 
nals de oposicións per a la provisió descoles vacants de Mestres en la 
Provincia», i com Diputat Lletrat «Vocal del Tribunal Provincial Conten- 
ciós Administratiu».

Son poblé Vinarós li deu gratitut pels seus trevalls a favor del Pórt; 
per l’acabament de la carretera de l’Aragó per la Serafina, i la de Cata
lunya per Ulldecona. Per la seua iniciativa es construí la plassa de bous. 
Contribuí a que l'Aduana fora habilitada de 2.a classe, i la seua Adminis- 
tració passara a Principal de la Provincia; que l’Ajudantía de Marina es 
declarara Comandancia, i Vinarós capitalitat de la Provincia Marítima 
del seu nóm. I trevallá per a que Vinarós alcancara el títol de Ciutat. 
(Vide cap. XI i XVI).

En 1857 l’Ajuntament de Vinarós pagá la impresió luxosa, en la im
prenta Orga de Valencia, del poema de Ráfels García titolat «Muerte, 
Lauros y Glorian. En el teatre vinarocenc es representaren algunes obres 
d’ell. I escrigué els «Apuntes históricos» tan celebráis i premiáis per la 
Diputació i l’Ajuntament que li dedicá el carrer de Cálig. (Vide capítol 
XVIII).

El periódic «Heraldo de Castellón» en un certamen que organisá, va 
premiar la biografía del vinarocenc Fra Rafe! Lasala escrita per Ráfels 
García, quin tema i prémi presenté l'Ajunlamcnt de Vinarós.

Finalment, Ráfels García associá son nóm a la gran obra de caritat 
portada a cap en Vinarós a favor deis vellcts desamparáis. Eli presidí la 
Junta que proyecté i feu construir l'Assil; i conseguí des de'l primer 
moment una subvenció anyal de la Diputació per a tan cristiana i patrió
tica obra. (Vide cap. XVII). Les Monjes «Germánes deis Pobres» que 
s’encarregaren de l’assisténcia deis vellets, colocaren el rctrat de Ráfels 
García en la sala de visites.

L’autobiografía acaba aquí. L’havem extractada i girada del castellá 
curosament. Algúns punís que mereixen mes detall, es troven en les pa
gines d'este volum —segóns havem anotat convenienment—.

Ráfels García acaba el seu trevall ab aqüestes paraules que traslla- 
dem al peu de la lletra, perque en el fondo retraten una época. Diu:

«Nostre biografiat com poli tic, en be del poblé que’l va vore náixer, 
tingué que renunciar sos bells ideáis; colocó l’interés suprem de sa 
Patria, per damunt de tota classe d’interessos polítics, milité ab verda- 
der entussiasme en les files del partit republicá en la seua joventut; pero, 
per convindre ais sagrats interessos del seu poblé natal, s'afiliá al partit 
moderat i mes avant al conservador lliveral, essent un deis mes antics, 
conseqüents i lleals de la Provincia a son ilustre Quefe l’Excm. Duc de 
Tetuán a qui deu tant Vinarós, com ho sigué també al seu malograt voll-
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gut amic i company de la Diputado Provincial D. Victorino Fabra Gil, 
i molt abáns al distingit vinarocenc D. Manuel Febrer de la Torre».

¥

Morí D. Josep Ráfels García el día de Dijóus Sant de l'any 1906. Son 
bust de bronze ornamenta la banda esquerra del Monument a Costa i 
Borras, inmortalisant aixina Vinarós la seua grata memoria.



ARQUEBISBE MESEGUER I COSTA

Nevot del gran Costa i Borrás, fill de pares vinarocencs, i havent 
demostrat en tota la seua ilustre vida un vinarocenquisme pur i entus- 
siasta, son titols suficients per a que ocupe en este págines un llóc d'ho- 
nor, encara que no sigue naixcut en Vinarós.

Fon son naiximent el día 9 novembre de 1843 en la pintoresca vila 
de Vallibóna, en el cor de l'imponent Maestrat, aon son pare eixercía de 
metge. Se l'imposá en el bateig el nóm de Josep, com Josep era son pare 
i Josefa sa mare —germana de l'inmortal Josep D. Costa i Borrás—.

La mare morí en plena joventut assistint ais atacats del cólera, 
durant el desterro a Cartagena de son germá Bisbe de Barcelona; el 
pare assistí en els últims anys a son cunyat Costa i Borrás, morint nóu 
mesos abans que ell.

El transcurs de la infantesa i joventut de Meseguer i Costa ho conta 
ell mateix en el «Semanari Católic de Reus» (29 juny de 1916) ab motiu 
d'un número extraordinari dliomenatge a son tío Costa i Borrás. Diu, ab 
aquella dolga sensillea que fon la característica de sa figura simpática a 
tot el mon:

«En Lleida iniciá —(Costa i Borrás)— la meua educació religiosa 
ensenyant-me d’ajudar a Missa; encara recordó que per ésser jo tant 
xicotet, es digná baixar el calis per a que alcanzara a depositar el vi de 
les ablucións.

«Traslladat (Costa i Borrás) a regir la Séu deis Olegaris i deis Pa- 
ciáns, me posá en el Colége de S. Tomás per a cursar la segona ensenyan- 
ga; en les vacances curtes tenía en son palau el meu llóc de descáns, 
m'omplía d'obséquis, i molt xiquet encara me va fer vestir sotana i por- 
tar-li la cola de la capa magna.

«Ab ell vaig passar a Tarragona; allí me tingué en el Seminari aon 
vaig cursar Teología i Cánons, havent-se dignat ésser el meu professor 
en la Disciplina Eclesiástica. Allavóns me va dir: per a saver hi ha qu es
tudiar, i per a dependre millor, ensenyar; i m’encarregá una cátedra de 
Filossofía. Durant llargues temporades el vaig acompanyar en la Santa 
Pastoral Visita; en algúns decrets apareix la meua signatura com Vice- 
secretari.

«Només me conferí la tonsura i ordes menors, perque morí en aca-

;
1
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bar jo la carrera, donant-me fondos necessaris per a pagar la quinta, els 
graus i el patrimóni eclesiástic, constituit ab titols de l'empréstit de 
Pío IX. Allavóns vaig retirar-me al meu antic Bisbat de Tortosa aon la 
Providencia me compensé la pérdua de totes les meues ilusións, posant- 
me al costat d’un Prelat tan ilustre com el sr. Sanz i Forés que morí Car
denal de Sevilla.

«Sense dubte que les oracións del meu plorat Tío van alcan$ar-me 
els nóus i inesperats favor que’m constituyen en dignitats eclesiástiques 
tan distingides com inmereixcudes».

Aixina acaben eixes notes autobiográfiques tan plenes de carinyosa 
gratitut i d'humilitat, que prenen el cor.

Les completarem breument:
En l'Institul de Tarragona es gradué Meseguer i Costa de Batxiller 

en Arts l’any 1860; i en el Seminari cursé la Teología i Dret Canónic ab 
les millors calificacións sempre. Acabé la carrera en Valencia ab la re- 
cepció de les dos borles de Doctor en 1867 i 68

Encara seguí estudiant fins graduar-se, l'any 1874, de Llicenciat en 
Dret Civil en la Universitat de Oviedo, aon s ITiavía emportat Sanz i 
Forés nomenant-lo son Secretari de Cambra en el Bisbat asturiá.

Tal carree el desempenyá ab gran acért des de'l 1868 fins al 1882. 
En eixe anys passá Sanz i Forés a Arquebisbe de Valladolid, emportant-se 
també a Meseguer i Costa en sa companyía ab el mateix cárrec.

Nostre biografiat alcancé ademés en Valladolid una canongía, fon 
agraciat ab la dignitat d’Arcipreste, i en 1887 ab la de Degá.

D'allí fon promogut en 1889 per a Bisbe de Lleida, ocupant dita Séu 
en 19 d’abril de 1890, ab la emoció d’haver sigut aiximateix aquell el 
primer Bisbat de son ilustre tío. L’apadriná en la solemne consagració 
episcopal el Marqués de Bellet, antic deixeble de Costa i Borrás en la 
Universitat de Valencia al qual havía apadrinat també en son temps.

A l’any següent vingué a visitar la térra deis seus ascendents. La vi
sita a Vinarós fon emocionant, traslladant-se directament des de l'esta- 
ció del tren, a les tres i mija del matí, al Cementen per a orar davant 
la sepultura deis seus pares i celebrar per ells la Missa en aquella Capella. 
Era el día 3 d'octubre de 1891.

Al sen demá, festa del Rosari, celebré de Pontificat en la Iglesia Arci- 
prestal vinarocenca, i per la tarde predicá sobre aquesta tendrá devoció. 
S'estigué fins al día 8, haven donat la Confirmado, visitat l’Ermita deis 
Sants Patróns i el poblé d’Alcanar, i essent molt festejat per les autoritats 
i póble. Regalé a la Capella del Cementen les imatges de la Dolorosa i 
Sant Joan Evangeliste i les pedres de mármol per a l'altar; un altra gran 
pedra i éra igual per a la Parroquia; i una reliquia de Santa Teresa ab 
reliquiari de plata, per a l’Associació de les Teressianes.

Del 1 al 4 desembre, tornant del Sur cab a la Diócessi lleidetana, va 
estar segona vólta en el seu estimat Vinarós.

Pasats sis anys, l'Ermita vinarocenca estrené la campana refundida 
a despeses del Bisbe Meseguer i Costa. (Vide capítulo XVII).

ir iK



618 JOAN M. BORRAS JARQUE

En Lleida va fer construir el Seminan de nova planta, procurant 
sempre millorar-lo, i fomentar les ensenyances posantles a 1 altura deis 
últims progressos modérns. També fundá un Museu episcopal admirable, 
elogiat i celebradíssim en tola Espanya.

Restauré moltes iglesies rurals i va recorrer per tres vóltes tot el 
Bisbat; vint parróquies encara el van vore per quarta vegada.

En 1905 fon proposat per a la Séu Metropolitana de Granada. De 
pas per a pendre posscció de tan alta dignital, es detingué en Vinarós 
que estava sortint d'una llarga enfermetat de lluites socials i polítiques, 
agravades per un sectarisme irreligiós pie de intolerancies que ompliren 
de dól l'ánima vinarocenca. La presencia de l’Arquebisbe Meseguer i Cos
ta, des de’l 16 d’agost fins al 17 de setembre, contribuí a donar la sensa- 
ció de tranquilitat i pau ciuladana que tan necessitava Vinarós. (Vide 
cap. XX).

La solemne entrada oficial en Granada fon el día 24 de setembre del 
mateix 1905. I comengá son pontificat publicant una bellíssima Pastoral 
ab el titol de l'Ave María.

El bon recórt que Granada conservará sempre del bon Arquebisbe 
Meseguer i Costa será imborrable. Eli conseguí que en 1 giner de 1907 
comengara a regir l’arreglo parroquial proyectat anteriorment i que 
presentava no poques dificultáis per a implantar-se. Visité l’Arxidiócessi 
dos vóltes, sense temer la dificultat de les comunicacións en moltes ban- 
des, edificant en tots els llócs a la gcnt ab la seua bondat característica 
i acrisolada virtut.

Aixamplá el Seminari, enriquí la Biblioteca, creá els estudis d’Ar- 
queología i Sociología, i fundá 40 beques per a esludiants pobres.

En l’acció social els obrers granadins li foren deutors de la fundació 
de centres per a la llur instrucció i auxili, ab l’establiment també de ins- 
titucións de crédit per ais mateixos.

I fundá el gran diari «La Gaceta del Sur» que des de’Is primers mo- 
ments es colocá en llóc preeminent de la premsa.

Dos obres capdals de Meseguer i Costa en Granada foren la Corona- 
ció de la Verge de les Angusties i el Centenar del P. Suarez.

La Coronació tingué llóc el 20 setembre de 1913; en quin acte solem- 
níssim, Meseguer i Costa ofrená a la Verge Patrona del granadins son 
pectoral i l'anell pastoral.

Temps mes avant, el Camaril de la Verge fon destruit per un incéndi; 
i Meseguir i Costa contribuí a reconstruir-lo ab cinq mil pessetes, que 
—detall preciós!— aná pagant mensualment en petites cantitats, perque 1 
bon Arquebisbe sempre se ho gastava tot a benefici deis obrers i deis 
pobres.

El Centenar del P. Suarez s’efectuá en setembre de 1917, concurrint 
savis de totes les parís del mon en homenatge al gran filosof inter
nacional.:

Des de Granada acentué Meseguer i Costa son vinarocenquisme, ve- 
nint tots els anys a Vinarós a passar l'istiu, donant aixina prestancia a

.
;

i
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nostra estació istiuenca, i donant-li tó catedralic' 
prestal en quin presbitéri s’algava en son honor el íStra Iglesia Arci 

El «bon Arquebisbe» o «nóstre Arquebisbe» — tr°n° prelacial. 
i familiar li día lot vinarocenc— des de l’any 1910 o ,cariny°sament 
majestal algunes pagines de nostra Historia commP * de s^avitat i de 
capitols XXI (Centenar de la Reliquia de S. SebastiáW xxTn?3 en els 
de Lasala, Cinquantenar sacerdotal própi; Monument a •^ntenar
ademes d’altres pagines aiximateix suavíssimes i majestuos * Borra.s^' 
unes, al tres no, com la seua cooperació a tot lo que’Vinarós’H?1468 
nava; la seua assisténcia, anv per any, a la solemne Missa d’Hóra 
Mare de Deu d’Agost, com a altres solemnitats; i 13
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. . . mes d’octubre que'l
passa aquí, la seua assisténcia, totes les mts, a la fundó del Rosari en 
sa estimada Parroquia, desafiant ventoleres i plujes de la tardó...

Sentía un carinyo fondíssim al dialecte vinarocenc que'l parlava ab 
fruició mentres permaneixía en nostra ciutat, i sempre que estara aon 
estiguera es trobava ab algún fill de Vinarós.

Qui aixó escriu li oí assegurar que quan estava en Lleida gojava d’es- 
coltar ais lleidatáns per la semblanza notable entre aquella párla i la 
vinarocenca —(lo que fa suposar que'ls fundadors de Vinarós foren llei- 
detáns)—.

I quan venía a istiuejar, des de l’estació al poblé, contemplant ab de- 
ler els camps des de’l carruatge, mos día ais que havíem anat a rebre’l: 
—Oh! eixos panissals de Vinarós... aixó es únic en el mon...—.

Per aixó, Vinarós que li corresponía en amor i veneració, es va con- 
móure profondament quan el telegraf anonciá la mórt del bon Arque
bisbe ocorreguda en Granada el día 9 desembre de 1920. La bandera de 
la Casa de la Ciutat es posá a mija asta durant tres díes; i en represen- 
tació del poblé —segóns acórt municipal— i del Clero de Vinarós, esti- 
gué a les exéquies en Granada l'Arcipreste Dr. D. Josep P. Bono. (Vide 
capítol XXVI).

El Govérn disposá que es tributaren al cadáver de 1 Arquebisbe Me-
Tinent General. Gra-

un

seguer i Costa els honors militars corresponents a 
nada en pés li va fer un gran homenatge de dól.

Fon enterra! en una cripta obérta ais péus de la Verge Patrona de
Granada a la que ell, en vida havía coronat. ,, .

Vinarós ha colocat el retrat del bon Arquebisbe en la ga ena ec e. 
siástics vinarocencs ilustres, com el de un vinarocenc mes; i en e a81jari 
d or de l’Arciprestal, grabat está son recórt ab son escut arquebisbai.

En memoria de son ilustre germá, D* Hilaria Meseguer i Cósta rega 
lá a l'Arciprestal vinarocenca una gran alfombra de moqueta superior 
per a cobrir l’escalinata de Paitar major en les grans solemnitats, unes 
riquíssimes estovalles per a dit altar i precioses vineres de plata daurada 
ab esmalts.



ALTRES VINAROCENCS ILUSTRES DELS 
SEGLES XIX I XX

(Vide capitols XIX i XXX)

Guerrillers de la Independencia: D. Manuel Febrer de la Torre 
D. Manuel Febrer de Pedro, D. Vicent Colás, D. Nicolau de Bécar, D. To
más Esteller, D. Agustí Ballester, i D. Agustí Jordá.

D. Francés Doménech: (Jorisconsult); D. Baltasar Esteller i Ferrán 
(Diputat de les Constituients de Cádiz); D. Joaquim García Doménech 
(Diputat a Corts).

Fra Alexandre Reverter (darrer Abad de Benifassá); Doctor Manuel 
Crozat (Arcipreste de Morella i Diputat); Rvent. D. Joan A. Ramos (Arci
preste de Morella); Dr. Francés García (Montessiá i Canónge de Gandía).

D. Joan Bte. Esteller (Mariscal); D. Josep Ballester Vilarroig (Gover- 
nador Civil de Castelló); D. Lluis Ballester del Cacho (Militar i Diputat); 
D. Angel Villalobos (Diputat a Corts).

D. Joan Bte. Lluch i Miralles (Canónge de Tortosa); Don Sebastiá 
Lluch i Miralles (Comensal Mestre de Ceremonies); D. Josep Gabaldá 
Bel (Músic compositor); D. Daniel Gabaldá Bel (com l'anterior).

D. Josep de Julián: Militar de Marina. Comandant del Térs Naval de 
Valencia.

D. Wenceslao Ayguals de Izco: Alcalde i Comandant de Miliciáns de 
Vinarós. Lliterat.

D. Sebastiá Fraile i Esparducer: Secretan municipal de Vinarós, Re- 
tor de Vilarreal i Arcipreste de Castelló.

D. Josep Oliver i Giner: Recopilador de gran número de notes histó- 
riques vinarocenques.

D. Silvestre Gasó: Alcalde de l'any 1808
D. Agustí Sajón Duran: Alcalde i poeta.
D. Hilarión Claramunt Forés: Advocat i pintor.
Dr. D. Francés Borrás Juan: Canónge de Granada i Degá de Tortosa.
Dr. D. Joan Bte. Redó: Canónge de Oviedo.

la Independencia.en
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JUINS CRITICS

«LO RAT PENAT» SOCIETAT D'AMADORS 
DE LES GLORIES VALENCIANES

Honorable senyor: Lo Rat Penat te l'honor de felicitarvos per l’obra dig- 
níssima «Historia de Vinarós» tomo I, qual valúa historie literaria consta en acta, 
despuix de ser lloada per la Junta de Govem celebrada en lo día de la feja. = 
Deu vos guarde molts anys. = Valencia 26 de juny de 1929.—Lo President, Manuel 
González Martí.—Lo Secrctari, J. Morant Borras (rubricats).—Sr. En Joan M. Bo
rras Jarque.»

En semblant sentit oficiaren a l'autor, la Diputació Provincial de Castelló i 
el Centre de Cultura Valenciana de la que es Director Corresponent.

D’EN FERRAN SOLDEVILA,
EN «REVISTA DE CATALUNYA»

Ais Jocs Floráis de Lo Rat Penat fon premiat un volum d'Historia de Vinarog 
del senyor Joan M. Borras Jarque, que ja havía estat distinguit com a poeta i 
narrador en altres certamcns. Aquest llibre es, segóns tenim entés, el primer 
llibre d’historia que apareix en l'antic regne de Valencia escrit en llengua vemacla. 
Aquest sol fet ja cns el faría extraordinariament simpatic, adhuc si altres quali- 
tats no ostentes—que no es el cas.

Valencia entra en el recobrament literari del seu idioma i hi entra d’una 
manera esperangadora... Moltíssim més que no a casa nostra, el poblé valenciá 
está desavesat de veure llibres escrits en la seva llengua; molt mes gran que no 
ací el divorci entre la llengua parlada i la llengua literaria. Per aixó l'autor va
lenciá que vol al mateix temps escriure literariament i ésser llegit peí poblé, es 
troba amb un problema, avuí per avuí una mica difícil de solucionar d'una ma
nera satisfactoria. El día que a Valencia siguí viable un diari en l’idioma vema- 
cle, un gran pas haurá estat donat en el camí de la solució. La solució total, allí 
com ací, sois pot donar-la l’escola.

El senyor Borrás Jarque ha fet tots els possibles per compaginar el seu ob- 
jectiu de vulgaritzar la Historia de Vinarog, amb el desig d’escriure literariament. 
Per altra banda, ha realitzat una meritoria tasca d'arxiu... Aixi la seya obra... 
esta forga ben documentada. Per a la historia de Catalunya tenen especial interés 
els capítols on es parla de les lluites que es van produir a la mort del rei Martí 
1 Humá, de les guerres deis Segadors i de Successió, i de les gestións del arago- 
nesos per tal que Vinarog esdevingui el port d'Aragó; pero sovint al llarg de tot 
el llibre salten dades interessants per a la nostra historia, des de les relatives a la 
conquesta per Jaume I fins a les que fan referencia a la possessió de Vinarog 
per les ordes del Temple i de Montesa; des de les que ens parlen de la substitució 
del Fur de Saragossa peí Fur de Valencia, a Vinarog com a tantes altres viles i 
ciutats valencianes, fins ais simples noms deis vells vinarocencs, que son tots
catalans.
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Esperem que l’exemple del senyor Borrás Jarque será seguit per altrcs his- 
toriadors valencians i que aviat ja no será una excepció el fet que la historia d'una 
vila de Valencia sigui escrita en la llengua de Valencia. L'historiador de Vinaroq: 
tindrá la gloria d’haber cstat el capdavanter.»

DE «ANALES DEL CENTRO 
DE CULTURA VALENCIANA»

«El Sr. Borrás Jarque en este primer tomo llega hasta el siglo XVIII. Dos 
notas interesantes hemos de hacer constar: es la primera el estar escrita (la obra) 
en nuestra lengua valenciana, a fin de que llegue al pueblo a quien va dirigida; 
y la segunda tratar escuetamente de la historia de Vinaroz, prescindiendo de lar
gas disquisiciones de historia general; muchos otros aciertos tiene la obra de 
que nos ocupamos, pero aunque solo fuese por esos dos, merece su autor los plá
cemes que se le han tributado.»

DE D. LLUIS REVEST CORZO, DEL COS 
OFICIAL D'ARXIVERS, EN EL «BOLETIN DE 
LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA»

«Por la copia de datos, la amplitud del plan y la acertada ordenación de la 
materia, no menos que por la crítica, en general sana, del autor, es obra suma
mente útil... Lleva en apéndice diez documentos, algunos de bastante valor, y 
muchos mas intercalados en el texto. Hay que esperar que el autor complete 
dignamente su tarea en los dos tomos que prepara. Nos contentaríamos con que 
las olvidadas e interesantes historias de muchos de nuestros pueblos cayeran en 
manos como las del Sr. Borrás.»

DE LA REVISTA DE VAENCIA, DEL CENTRE 
ESCOLAR MERCANTIL, «CULTURA VALENCIANA»

«Fon presentada al tema que doná la Diputació de Castelló este extens i 
acurat trevall históric de l'ilustrat Joan M. Borrás.

«Els XXXIX capitols d’este volum contenen tots els temps que dura la do- 
cumentació escrita en llengua valenciana, i resulta per tan be científic i depurats 
els juíns, fent esperar que’l complet de la obra será, per lo vist ja, un timbre de 
prestigi per a Fautor, i decissiva per a coneiximent i amor de Vinaros. Enhora- 
bona a Fautor i a tan valenciana ciutat.»

DE «LA ESCUELA», ORGUE DE L'ASSOCIACIO 
PROVINCIAL CASTELONENCA Y DE LA FEDERACIO 
DE LLEVANT DELS MESTRES NACIONALS

«Es una historia detalladísima del gran pueblo de Vinaroz. No ha omitido dato 
que pueda interesar al mas exigente, viéndosele surgir y desarrollarse bajo los 
múltiples aspectos que constituyen el alma de los pueblos, sin faltar su interven
ción en las luchas así internas como externas de la nación.

«Está escrito en valenciano, campeando en todo él una claridad y elegancia 
de estilo, que sin darnos cuenta vamos devorando páginas y páginas...

«Nuestra mas cordial felicitación al autor por su triunfo, estimulándole a 
que continué ejercitando sus excelentes facultades para obtener nuevos lauros, 
que a la vez que le honran, honran a la clase.»



HISTORIA DE VINARÓS 623
DE UN «GLOSARI» D’EN CARLES 
SALVADOR, MESTRE I POETA

«Es quasi una necessilat que l'escriptor valenciá siga un enamorat de les ac- 
tivitats polifacétiqucs. Aci tenim un mestre d’escola qui ha demostrat diverses 
vegades les seues dots excel.Ients, pedagógiques, les dots de narrador, les de 
novel-lista, Ies de contista, Ies de folk lorista, les de poeta. Ara les de historiador.

«La seua millor obra es aquesta última: «Historia de Vinaros».
«Es un llibre escrit honradament. Sab trobar el relleu deis fets i de les per

sones. Ha sabut documentar-se i té una bona prosa—no massa treballada—alitera
ria que va com l’anell al dit.

«Si aquelles diverses activitats que hem contrastat en el mestre d’infants 
eren probatures, ara ja pot fer camí per el que mes li convé: l’historia. Quan li 
coneguerem el seu «Vendóme» ja destacava la seua personalitat d’historiador. 
En «Las Villas de un Maestro» les págines históriques están per damunt de Ies 
novelístiques. Ara la demostrado es mes que clara. Borrás Jarque ha trobat el 
camí deis llorers.»

DE LA REVISTA «LEVANTE» DE VALENCIA

«El cultísimo escritor castellonense ha publicado el primer tomo de esta in
teresante Historia... con cuyo trabajo acredita su autor sus admirables dotes de 
investigador y reconstructor del tesoro histórico de la bella ciudad de la Plana.

«Escrito en lengua vernácula, la prosa valenciana de Borrás Jarque tiene una 
limpidez sonora y una grata y sencilla atendencia popular, que la hace compren
sible al pueblo, para quien fue escrita la obra, con una fervorosa exaltación del 
sentido patrio y dentro de la selección y dignidad que el nombre literario de su 
autor exige.

«Esperamos con verdadero interés la publicación del segundo tomo que com
pleta la Historia de Vinaros para dar a nuestro comentario la amplitud que re
clama tan ímproba labor.

«Nos limitamos por ahora a felicitar a Borrás Jarque y creemos de corazón 
que su notable trabajo alcanzará el triunfo que su esfuerzo y sus méritos merecen 
por derecho propio.»

DEL «CORREO DE TORTOSA»

«El primer tomo acaba de salir a luz de publicidad con los más atractivos 
arreos tipográficos de la Editorial Católica «Correo de Tortosa».

«La lectura da clara idea de la cultura y de las normas críticas que se ha 
impuesto el autor. Desde luego, es muy de elogiar en él la suma diligencia en 
rebuscar en libros impresos y en papeles manuscritos cuantos datos aprovechables 
brinda la erudición, y hay que confesar también que, en general, la elaboración 
documental responde harto bien a las aspiraciones de la historiografía moderna.

«Señalamos con la consabida «piedra blanca» la aparición de esta historia, 
que en realidad viene a llenar un vacío, al incorporar al catálogo de las poblaciones 
historiadas a la muy noble y leal ciudad de Vinaroz.

«Tanto como al autor, por su erudito trabajo, son acreedores a la más entu
siástica enhorabuena el Ayuntamiento que ha patrocinado su impresión, la Dipu
tación de aquélla provincia y el Rat-Penat de Valencia, que le honraron con valio
so premio, y a los muchos paisanos que han llenado la lista de suscriptores, apor- 
lando de este modo su concurso material y moral para asegurar el éxito de 
esta publicación.»
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DEL MESTRE N. VINAROCENC 
D. FRANCES D’ A. ARGEMI

«M’han produit tanta joia les noves impensados de que’ns abasteix el teu 
llibre, que difícilment s’enviará del meu cor vinarocenc. Ultrapassa de molt lo 
que un hom aguardava assolir sobre coneiximents del seu poblé sense haver d’en- 
tafurar-s-hi pels arxius com cal fer per a finir una tasca com la que tu t'has sapi- 
gut imposar per la gracia de Deu.

«Sobretot m’agrada moltíssim paladejar les pinsellades biográfiques d’aquells 
nostres compatricis.

«Veig també que has sapigut esvair forsa be en la Proto-historia el concepte 
erroni sobre l'orige de Vinaros, etimología d’aquest mot, i a l’ensems de son 
escut.

«I no cal dir aixó ni alió, puig que en haver fet de llegir, un hom hi sospira: 
«ara si que sé lo que es el meu poblé»-, dones que l’essencia deis pobles la formen 
les seves tradicions.»

DEL MESTRE N. BENICARLANDO 
D. FRANCES AVILA

«No solament els vinarocencs, sino també els benicarlandos devem agrair 
moltíssim al Sr. Borras la publicació d' aquesta obra.

«A mes de les noves que en ella trovem respecte a la tan desconeguda historia 
de Benicarló, mos senyala el camí a seguir; mos indica les fonts on algún jove i 
estudiós benicarlando podrá beure les aigües de la veritable historia d' eixe poblé 
que com Vinaros ha sigut sempre «lleal i noble, religiós i progressiu, hcroic, res- 
pectat i vollgut, justicier, alegre i optimiste» 
en el Proleg del primer volum—.»

om ben grálicamcnt escriu l'autor

DE LA ILUSTRACIO «LA HORMIGA 
DE ORO» DE BARCELONA

«El señor Borras Jarque, ya ventajosamente conocido de nuestros lectores, 
por sus anteriores libros y sus frecuentes artículos publicados en estas columnas, 
nos muestra con esta nueva obra, una nueva faceta de su talento: la de historiador.

«Vinarocense ilustre, ha querido escribir en la lengua vernácula una historia 
de su pueblo, fiel y desapasionada, amante ante todo de la veracidad histórica, y 
ha sabido obrar bellamente el propósito. Su Historia de Vinaros según hace su
poner este primer tomo, lleno de interesantísima documentación y concebido con 
un clarísimo y acertado método, ha de constituir una obra meritísima y una 
valiosa aportación a la historiografía de la región valenciana.

«Una paciente rebusca de archivos y muchas horas perdidas en la contem
plación de códices, manuscritos y libros antiguos, ha situado al señor Borrás Jarque 
en excepcionales condiciones para escribir esta obra: la documentación copiosa 
y el encendido amor a Vinaroz, el rincón nativo, se complementan y constituyen 
el fondo de esta obra que su autor va componiendo con tanto fervor y tanto 
amor.»1

DEL «DIARIO DE LA MAÑANA» DE CASTELLON

«La bibliografía castellonense acaba de enriquecerse con una obra de verda
dero empeño: la Historia de Vinaros.

«Su autor, el culto literato valenciano, queridísimo amigo nuestro D. Juan 
M. Borrás Jarque, es una garantía de acierto, pero esta vez se ha superado a su 
fama.

i
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«Es algo completo, definitivo, esta obra que acabamos de leer con avidez y 
con deleite, porque el engarce primoroso de las novedades históricas—verdaderas 
sorpresas, perfectamente justificadas y documentadas— del estilo limpio, claro, 
armónico y de la bien estudiada trama—por decirlo de algún modo—modelo dé 
ordenación y metodicidad, hace que esta obra tenga siempre amenidad 
ciente interés en cada página.

«Está escrito en valenciano actual correctísimo y va enriquecido con un apén
dice de documentos transcritos fielmente por el autor, en colaboración con otras 
autoridades en la materia, como son el arcipreste de Vinaroz D. Pascual Bono 
Boix, el archivero-bibliotecario de nuestra provincial D. Luis Revest Corzo y el 
canónigo de Tortosa D. Manuel Rius Arrufat.

aLa lectura de este libro da la impresión de que hasta su aparición se descono
cía la historia de Vinaroz.

«La fecunda obra literaria de Borras Jarque ha prestigiado su nombre entre 
los amantes de las letras; la Historia de Vinarós le consagra como hombre de su
perior cultura y merecimientos.»

y un cre-

DE «DIARIO DE CASTELLON»

«Por lo que respecta al primer tomo recibido, escrito todo él en lengua valen
ciana corriente, con gran pureza ortográfica, debemos decir que su contenido re
vela la inmensa labor realizada por el señor Borras, rebuscando archivos, biblio
tecas y papeles inéditos de coleccionadores de asuntos históricos; aparte de haber 
leído y estudiado mucho cuantas obras principales de historia general aluden a 
la ciudad de Vinaroz y la región, así como todas las obras conocidas de historia 
regional y muchas de las que hasta la fecha se hallaban ignoradas.

«De este modo, atendiendo principalmente al documento y con un espíritu 
crítico muy claro y despierto, ha conseguido levantar un trascendental monumen
to literario para la perpetuación de los hechos gloriosos del pueblo de Vinaroz 
desde sus orígenes.

«Todas las personas doctas y cuantos amen la instrucción y sientan latir en 
su corazón el espíritu de ciudadanía, que son generalidad en nuestras comarcas, 
hallarán gran satisfacción y deleite en la lectura del referido primer tomo que 
contiene la Historia completa y documentada de Vinaroz desde tiempos remotos 
y principalmente a partir de la reconquista cristiana del reino valentino.»

DEL FILOLEG P. JOSEP CALVERAS 
EN «LOMISSATGER DEL SAGRAT 
COR DE JESUS» DE BARCELONA

«L’autor íill de Vinarós, ens ofrena en valenciá popular, com diu ell, pero 
prou Iiterari, el primer volum de la Historia de Vinarós de tot el temps que dura 
la documentació escrita en la nostra llengua gloriosa.

«De veritat, el mérit mes gran d' aquesta copiosa historia local es 1 aprofita- 
ment deis documents regionals, cercats amb tota deligencia i coordinats amb 
encert.

«Aprofitant una abundor gran de documents, refá la historia de la seua vila 
en múltiples aspectes, desde la reconquista.

«Un apendix porta copiats bona cosa d' aquets documents, que tenen ínteres 
també filologic, perque son en llenguatge local i d’ époques diferents.

“Si els pobles i viles de les nostres terres trobessin filis entussiastes i trebaua- 
dors per fer monografíes com les de 1' autor d’ aquesta, quin esplet de coneixe- 
ments histories nous i quina aportació de documents no en resultaría, a gran utiu- 
tat de la historia i de la filología!»

40
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DEL RVENT. ISIDOR BOVER EN 
«CORREO JOSEFINO» DE TORTOSA

«Ningún mejor elogio podemos hacer de este libro, que decir de él que es 
verdadera historia, corroborada a cada paso por documentos, en su mayor parte 
de primera mano.

«Mérito grande—que revela notables dotes de avanzado narrador- 
sabido contrarrestar la inevitable aridez de tales transcripciones, hilvanando una 
relación sugestiva, y frecuentemente dramática, de los hechos que constituyen la 
historia de Vinaros desde sus nebulosos orígenes.

«Con muy buen acuerdo, evita el autor en el lenguaje un excesivo purismo, que 
malograría para la casi totalidad de los obligados lectores, el fin principal del 
libro.»

s haber

* *

Per no haver aplegat a les nostres mans no podem donar referencia d' altres 
«juíns crítics» publicáis en la premsa.

i



LLISTA DE SUSCRIPTORS A LA HISTORIA DE VINAROS
(TOMO PRIMER)

ENTITATS:

Magnifich Ajuntament de Vinarós: La Permanent, formada per l'alcalde D. Higi- 
nio Roca Ribera, concejals D. Elies Ferrás Catalá, D. Franc. Puchol Puchol, don 
Joan Btc. Sendra Cucala, i secretan D. Josep Cid López, en la sessió del 
22 d’agost de 1928, acordé subvencionar ab 400 pesetes, la publicado d’este 
primer tomo.

Exma. Diputado Provincial de Castelló.
Biblioteca Provincial de Castelló.
Ateneo Vinarosscnc, de Barcelona.
Centro Vinarossenc, de Barcelona.
Sindicat Agrícol Católic, de Vilarreal.
Ateneo Mercantil, de Vinarós.
Circol Católic, de Vinarós.
Bañe de Tortosa, sucursal de Vinarós.
Biblioteca Parroquial de Vinarós.

PARTICULARS :

A

Abaría y Munt (D. Ramón de). Admor. d'Aduanes. Cullera.
Adell Vizcarro (D. Ramón). Industrial. Vinarós.
Adell Juan (D. Vicent). Oficial de Telégrafos. Vinarós.
Agramunt (D.° Filomena). Barcelona.
Alcoverro (D. Josep). Villa Maipú-Argentina.
Alloza Delmas (D. Emilio). Mecánic. Palma de Mallorca.
Amigó Fons (D.‘ Josefa). Mestra Nacional. Sta. Bárbara.
Antolí Miralles (D.‘ María, viuda de Selma). Benicarló.
Aragonés Adell (D. Josep). Estudiant. Vinarós.
Arce (D.‘ Adriana de). Propietaria. Vinarós.
Argemí Mustich (D. Francés). Mestre N. Sta. Margarita de Montbuy. 
Arseguet Costes (D.* Angels). Mestra N. Masdenverge.
Avila Ferrer (D. Francés). Director de Colege. Barcelona.
Ayora Vidal (D. Pere). Fondiste. Vinarós.

B

Balaguer (D. Manuel). Mestre N. La Jana.
Balanzá Capuz (D. Obdulio). Industrial. Vinarós.
Ballester Peris (D. Eladi). Registrador de la Propietat. Falset. 
Ballester Peris (D. Eduard). Regist. de la Propietat. Viver.
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Bas i Bas (D. Agustí). Barcelona.
Bas i Bas (Rvent. D. Sebastiá). Vinarós.
Bas Carceller (D. Agustí). Barcelona.
Bas Costa (D. Manuel). Roda.
Bellido Rubert (D. Manuel). Publiciste. Castelló.
Bemalte Gombau (D.* Agustina). Barcelona.
Bladé Pino (D. Josep). Tarragona.
Blajot (D. Víctor). Abogat. Barcelona.
Bover Oliver )Rvent. D. Isidor). 0. D. Tortosa.
Brau Roso (Rvent. D. Antoni). Coadjutor de Coves de Vinromá. 
Buch Guimerá (D. Domingo). Roquetas.

C

Caballer Obiol (D. Joan). Cirugiá dentiste. Barcelona.
Cabo (D. Calixto). Matanzas - Habana.
Calatayud del Castillo (D. Lluis). Procurador deis Tribunals. Vinarós. 
Calduch Cano (Rvent. D. Tomás). Coadjutor del Grau de Burriana. 
Callau Cros (D. Joan). Rellonger. Vinarós.
Camós Juan (D. Manuel). Diputat i concejal de Tortosa.
Carsí Carsí (D. Joan). Industrial. Barcelona.
Castelló i Tárrega (D. Josep). Ex-Governador Civil. Castelló.
Chaler Aragonés (D. Josep). Mecánic. Vinarós.
Chaler Gasulla (D. Cayetano). Vinarós.
Chaler Martínez (D. Sebastiá). Barcelona.
Chaler Polo (D. Josep).
Chillida Nos (D. Jaume). Abogat. Madrid.
Chillida Nos (D. Julio). Del comers. Vinarós.
Chillida Saura (D. Julio). Del comers. Vinarós.
Comes Flos (D. Ramón). Procurador deis Tribunal. Vinarós.
Compañó (D. Florencio). Barcelona.
Cot (Rvent. D. Llorens). Retor del Grau de Castelló.
Cros Reig (D. Francés). Director de Colcge. Reus.
Cucala Amella (D. Antoni). Metge. Alcalá de X.
Cumelles Pablo (D. Joan). Barcelona.

D

Despons (D.a Clara). Academia de modes. Castelló.
Doménech Amau (D. Ginés). Mestre d'obres i Concejal. Vinarós.

E

Egea Mateu (D. Agustí). Comers. Barcelona.
Esparducer Fábregues (D. Juliá). Comers. Barcelona. 
Esparducer Vidal (D. Antoni). Barcelona.
Espert Alquer (D. Vicent). Vinarós.
Espí (D. Daniel). Sort-Lleida.
Esteller Fons (D. Francés). Comers. Vinarós.
Esteller Muñoz (D. Josep Manuel). Reus.
Esteller Valles (D. Domingo). Ex Diputat Prov. Vinarós.

F

Fernández (D. Manuel). Palamós.
Ferrer Caballer (D. Felip). Oficial de Secretaria de TAjuntament. Vinarós.
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Ferrer Flos (D.' Francisca). Mestra Nacional. Vinarós.
Ferrer (Rvent. D. Ramón). Vinarós.
Foguet Mateu (D. Manuel). Estudiant Magist. Barcelona.
Fomer Brau (D. Sebastiá). Barcelona.
Fomer (Chaler (D. Josep). Oficial de Correus. Barcelona.
Fomer Miralles (D.' Rosa). Guinardó - Barcelona.
Franco Ferrer (D. Antoni). Oficial del Registre de la Propietat. Vinarós. 
Fresquet Fomer (D. Sebastiá). Tranviari. Barcelona.
Frexes (D. Gonzalo). Metge. Benicarló.
Frexes Blasco (D. Ramón). Teruel.

G

García Bordes (D. Batiste). Barceloneta.
García García (D. Demetrio). Fiscal de S. M. Vinarós.
García Julián (D. Tomás). Sastre. Franca.
Garcia Julve (Rvent. D. Vissent). Mestre de Capella de la Catedral de Lugo. 
Garcia Llido (D. Josep). Abogat. Barcelona.
Garcia de Ulcina (D.‘ Roseta). Badalona.
Gasió Roca (D. Francés). Barcelona.
Gasó Uceda (D.“ Eulalia). Telefonista. Sarriá.
Gil Cortina (D. Rafel). Abogat. Valencia.
Gil Micolau (D. Victoria). Peñarroya de Tastavíns.
Giner Boix (D. Batiste). Cárter. Vinarós.
Giner Borrás (Rvent. D. Sebastiá). Organiste de Alcora.
Giner Juan (D. Manuel). Barceloneta.
Giner Torres (D. Pere). Almaceniste en fusta. Vinarós.
Giner Vidal (D. Ezcquiel). Barcelona.
Giner (D. Sebastiá). Vinarós.
Gombau Miralles (D. Sebastiá). Industrial. Vinarós.
Gombau Taus (D. Joaquim). Lampiste. Vinarós.
Gómez (D. Ricart F.). Comers. Madrid.
Guarch Guarch (D. Agustí). Apoderat del Bañe de Castelló, sucursal de Vinares. 
Guimcrá Muñoz (Rvent. D. Batiste). Rector de Cálig.
Guiñol (D. Eliseo). Electriciste. Girona.

H

Herranz Ruiz (D. Miquel). Veterinari titular. Vinarós. 
Herrera Pauner (D. Batiste). Comers. Vinarós.

J

Juan Banasco (Rvent. D. Bte.). Organiste. Vinarós.
Juan Zapater (Rvent. D. Joan Bte.). Coadjutor. Vinarós. 
Julbe (D. Antoni). Barcelona.

L

Libori (D.1 Cinta de Lázaro). Barcelona.
Limorte (Rvent. D. Manuel). Vinarós. . _ ,
López-Dóriga Meseguer (Dr. D. Lluis). Deán de la Metropolitana de Granada. 
López Marín (D. Josep). Ajudant d’Obres Publiques. Valladolid.
Lores (D* Maximina). Ginardó - Barcelona.
Llatser Arseguet (D. Josep Manuel). Vinarós.
Llopis Oras (D. Josep). Argenten Vinarós.
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M

Mañas Bombí (D. Josep). Catedrátic. Barcelona.
Mariano Castell (D. Josep). Mestre N. Montroy.
Martorell Martí (D. Vissent). Fabricant d’edredóns. Vinarós.
Marzá Ferrer (D. Sebastiá). Benimaclet.
Marzá Roda (D. Vissent). Electriciste.
Mengual Juan (D. Francés). Barcelona.
Mengual Juan (D. Tomás). Barcelona.
Miralles Bover (D. Antoni). Sabadell.
Miralles Chaler (D. Batiste). Vinarós.
Miralles Agramunt (D. Emilio). Panadería. Vinarós.
Miralles Gallón (D. Sixto). Registrador de la P. jubilat. Vinarós.
Miralles Ramón (D.‘ Concepció). Mestra N. Valencia.
Miralles Redó (D. Joan Pere). Mestre N. Pedra i Coma-Lleida.
Miralles (D.* Rosa). Barcelona.
Miravet (D. Cristófol). Comers. Valencia.
Miró Miralles (D. Ramón). Vinarós.
Miró (D.1 Teresa). Barcelona.
Molés Andreu (D. Josep). Pintor decorador. Vinarós.
Muedra Codomiu (Rvent. D. Josep). Beneficiat de la Arciprestal. Vinarós. 
Muñoz (Rvent. D. Joan Bte.). Rector de Roquetes.

O

Obiol Castellá (D. Francés). Escrivent. Vinarós. 
Obiol Comes (D. Vissent). Barcelona.
Orero Chaler (D. Joan). Barcelona.
Ortí Ferrás (D. Elies). Mestre N. Jérica.

P

Parera Sanchiz (D. Joan). Oficial de teléfonos. Barcelona.
Pérez del Arco (D. Manuel). Madrid.
Piquer Valanzuela (Rvent. D. Joan Bte.). Rector de S. Blai. Tortosa. 
Pía Bover (Rvent. D. Batiste). Vicari del C. de la D. P. Vinarós. 
Polo Poy (D.‘ Basilisa). Barcelona.
Porres Carcellé (D. Sebastiá). Mecánic. Vinarós.
Poy Villarejo (D. Juliá). Magistrat S. de l'Aud. Castelló.
Prandes (D.* Sebastiana). Castelló.
Puchal Mateu (D. Agustí). Comers. Vinarós.

Q

Queralt Biosca (D. Josep). Inginyer I. Girona. 
Quixal Borrás (D. Manuel). Amposta.

R

Rabasa Caballer (D. Miquel). Grau de Valencia.
Rafels Cabadés (D.* Elia, viuda de Ruiz). Cauderau - Franca.
Ramos (D. Josep). Propietari. Vinarós.
Redó Alonso (D. Agustí). Pintor decorador. Vinarós.
Redó Guillem (D. Lluis). Vinarós.
Redó Guimerá (Dr. D. Joan Bte.). Canonge Chantre de la Catedral de Oviedo. 
Redó Monroig (D. Emilio). Electriciste. Vinarós.
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Ribera Gonel (D. Joan). Ajudant d'Obres Publiques. Vinarós.
Ribera Hernández (D. Agustí). Metge. Vinarós.
Ribera Piqucr (D. Joan). Abogat i Procur. deis Tribunals. Vinarós.
Ricart Miralles (D. Joan). Practicant. Vinarós.
Rius Barranco (D.1 Dolores). Mestra N. Mascarell.
Rius Fons (D. Antoni). Palafrugell.
Rivera Miralles (D.1 Teresa). Vinarós.
Roca Pedra (D. Joan). Admor. d'Aduanes, jubilat. Valencia.
Roca Ribera (Rvent. D. Manuel). Rector de Sta. Magdalena.
Roca Ribera (D. Sebastiá). Metge i Visepresident de la Diputació de Castelló, 

Vinarós.
Romeu Calatayud (D. Domingo). Practicant. Vinarós.
Roso Bonagarde (D. Emilio). Sub-admor teléfons. Murcia.

S

Sabater (Rvent. D. Agustí). O. D. Almería.
Sabater Ferrer (D.‘ Rosario). Barcelona.
Sabater Redó (D. Sebastiá). Comers mobles. Barcelona. 
Saez Castro (D. Daniel). Sub-Oficial Eixércit. Vinarós. 
Salom (D. Julio). Barcelona.
Salvador Corrau (D. Ramón de). Metge titular. Vinarós. 
Salvador Gimeno (D. Caries). Mestre N. Benassal. 
Sanjuan Escrivano (D. Juliá). Inginyer. Suissa.
Sanjuan Pascual (D. Joaquim). Abogat. Vinarós. 
Santapau. Franco (D. Joan Bte.). Proc. deis Trib. Vinarós. 
Santos Gombau (D. Maties). Farmacia. Vinarós. 
Saslriques Cucala (D. Vissent). Valencia.
Sendra Cucala (Rvent. D. Quintín). Coadutor de Castelló. 
Serrano Adell (D. Joan Bte.). Factor. Vinarós.
Serrano Gascón (D. Manuel). Vinarós.
Serret Blanchadcll (D. Antoni). Industrial. Vinarós.
Soto Meyer (D. Miquel). Jefe de Telégrafos.
Soto (Sra. viuda de D. Josep). Impremta. Vinarós. 
Superiora del Colege de la Consolació. Vinarós. 
Superiora del Sant Hospital. Vinarós.

T

Tarrago Calbé (D. Agustí). Barcelona.
Tarrago (D. Josep). Barcelona.
Teigeiro (D. Manuel). Tarragona.
Torres Miralles (D. Sebastiá).
Torres Tomás (D. Sebastiá). S. Adriá - Barcelona.

U

Uguet (D.* Nieves, viuda de Escrivano). Vinarós.
Usó Molina (D. Manuel). Caixer del Sind. Cat. Vilarreal.

V

Verdera Mariano (D. Joan). Tallers mecánics. Vinarós. 
Vernia Ros (D. Pere). Mestre N. Sarratella.
Vicent Viñes (D. Joan Bte.). Vilarreal.
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Vidal (D.* Francisca). Vinarós.
Vilaplana Ebri (D. Josep). Mestre N. Vinarós.

Y

Ysarch Sanz (Sra. viuda de), Barcelona.

Z

Zapater Costa (D. Joaquim). Confitería. Vinarós.



.

LLISTA DE SUSCRIPTORS A LA HISTORIA DE VINAROS
(TOMO SEGON)

ENTITATS:

Magnífich Ajuntament de Vinarós: La Permanent, formada per 1' alcalde D. Higini 
Roca Ribera, conccjals D. Elíes Ferrás Catalá, D. Franc. Puchol, D. Joan Bte. 
Sendra Cucala, i secretari D. Josep Cid López, en la sessió del 22 d’agost de 
1928 acordé subvencionar ab 400 pesetes, la publicació del primer tomo. 

Excma. Diputació Provincial de Castelló.
Biblioteca Provincial de Castelló.
Ateneo Vinarossenc, de Barcelona.
Centro Vinarossenc, de Barcelona.
Sindicat Agricol Catolic de Vilarreal.
Ateneo Mercantil, de Vinarós.
Circol Catolic, de Vinarós.
Biblioteca Parroquial, de Vinarós.

PARTICULARS:

A

Abariá y Munt (D. Ramón de) Admor. d'Aduanes. Cullera. 
Adell Vizcarro (D. Ramón) Industrial. Vinarós.
Adell Juan (D. Vicent). Oficial de Telégrafos. Vinarós. 
Agramunt (D.‘ Filomena). Barcelona.
Alcoverro (D. Josep). Villa Maipú - Argentina.
Alloza Delmas (D. Emili). Mecánic. Palma de Mallorca. 
Amigó Fons (D.‘ Josefa). Mestra Nacional. Sta. Bárbara. 
Anguera Llovera (D. Josep). Dr. de I. Químiques.
Antolí Miralles (D.* María, viuda de Selma). Benicarló. 
Aragonés Adell (D. Josep). Vinarós.
Aragonés (Rvent. Joan Bte.) Rector de Serra Engarcerá. 
Argemí Mustich (D. Francés). Mestre N. Blanes (Girona). 
Arseguet Costes (D.* Angeles). Mestra N. Mas de Barberáns. 
Avila Ferrer (D. Francés). Mestre N. (Huesca).
Ayora Vidal (D. Pere). Fondiste. Vinarós.

B

Balaguer (D. Manuel). Mestre N. La Jana.
Balanzá Capuz (D. Obduli). Industrial. Vinarós.
Ballester Ciurana (D. Eladi). Registrador de la Propietat. (VUarreat;.
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Ballestcr Peris (D. Eduard). Registrador de la Propietat.
Bas i Bas (D. Agustí). Barcelona.
Bas carceller (D. Agustí). Barcelona.
Bas Costa (D. Manuel). Roda.
Bellido Rubert (D. Manuel). Publiciste. Castelló.
Bemalte Gombau (D.* Agustina). Barcelona.
Blajot (D. Víctor). Advocat. Barcelona.
Bover Oliver (Revent. D. Isidor). O. D. Tortosa.
Brau Roso (Rvent. D. Antoni). Coadjutor Coves de Vinromá. 
Buch Guimerá (D. Domingo). Roquetas.

C

Caballer Obiol (D. Joan). Cirugiá dentiste. Barcelona.
Caballer (Revent. Tomás). Retor de S. Caries de la Rápita.
Caballero (D. Paulino). Esculptor marmoliste. Vinarós.
Cabadés Adell (D. Adolfo). Metge. Vinarós.
Calbé (D.* Irene).
Calatayud del Castillo (D. Lluis). Procurador deis Tribunals. Vinarós. 
Calduch Cano (Rvent. D. Tomás). Coadjutor del Grau de Burriana. 
Callau Cros (D. Joan). Rellonger. Vinarós.
Camós Juan (D. Manuel). Ex-Diputat i Ex-concejal de Tortosa.
Carsí Giner (D. Joan). Industrial. Vinarós.
Castelló i Tárrega (D. Josep). Ex-Govemador Civil. Castelló.
Chaler Martínez (D. Sebastiá). Barcelona.
Chaler Polo (D. Josep).
Chillida Nos (D. Jaume). Advocat. Vinarós.
Chillida Nos (D. Juli). Del comers. Vinarós.
Chillida Saura (D. Juli). Del comers. Vinarós.
Cid López (D. Josep). Secretári de 1’ Ajuntament.
Comes Flos (D. Ramón). Procurador deis Tribunals. Vinarós. 
Compañó (D. Florenci). Barcelona.
Cot (Rvent. D. Llorens). Retor del Grau de Castelló.
Covarso (D. Adelardo). Dr. Escola del Trevall de Badajoz.
Cros Reig (D. Francés). Director de Colege. Reus.
Cucala Amella (D. Antoni). Metge. Alcalá de Xivert.
Cumelles Pablo (D. Joan). Barcelona.

D

De spons (D.‘ Clara). Academia de modes. Castelló.
Doménech Amau (D. Ginés). Mestre d’ obres i Ex-Concejal. Vinarós.

E

Egea Mateu (D. Agustín). Comers. Barcelona.
Enrique Tarancón (Rvent. Vicent). Coadj.-Organiste. 
Esparducer Fábregues (D. Juliá). Comers. Barcelona. 
Esparducer Vidal (D. Antoni). Barcelona.
Espert Alquer (D. Vicent). Vinarós.
Espí (D. Daniel). Sort.-Lleida.
Esteller Fons (D. Francés). Comers. Vinarós.
Esteller Muñoz (D. Josep Manuel). Reus.
Esteller Vallés (D. Domingo). Ex Diputat. Prov. Vinarós.
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F

Fernández (D. Manuel). Palamós.
Ferrán (D. Vicent). Publiciste. Valencia.
Ferrer Caballer (D. Felip). Oficial de Secretaría de 1’ Ajuntament. Vinarós. 
Ferrer Flos (D.* rancisca). Mestra Nacional. Vinarós.
Ferrer (Rvent. D. Ramón). Vinarós.
Ferrer Vidal (D. Agustí). Advocat. Barcelona.
Foguet Mateu (D. Manuel). Vinarós.
Fomer Brau (D. Sebastiá). Barcelona.
Forner Chaler (D. Josep). Oficial de Correus. Barcelona.
Fomer Mirallcs (D.4 Rosa). Guinardó - Barcelona.
Franco Ferrer (D. Antoni). Oficial del Registre de la Propietat. Vinarós. 
Fresquet Fomer (D. Sebastiá). Tranviari. Barcelona.
Frexes Blasco (D. Gonzalo). Metge. Benicarló.
Frexes Blasco (D. Ramón). Teruel.

G

García Bordes (I). (D. Batiste). Barceloneta.
García García (D. Demetrio). Alcácer (Valencia).
García Julián (D. Tomás). Sastre. Franca.
García Julve (Rvent. D. Vicent). Mestre de Capella de la Catedral de Lugo. 
García Llidó (D. Josep). Advocat. Barcelona.
García de Ulciná (D/ Roseta). Badalona.
Gasió Roca (D. Francés). Barcelona.
Gasó Uceda (D.' Eulalia). Telefonista. Sarriá.
Gil Cortina (D. Rafel). Advocat. Valencia.
Gil Micolau (D. Victoria). Peñarroya de Tastavíns.
Giner Borrás (Rvent. D. Sebastiá). Organistc de Alcora.
Giner (D.1 Lola. Viuda de Carsi). Barcelona.
Giner Juan (D. Manuel). Barceloneta.
Giner Torres (D. Pere). Almaceniste en fusta. Vinarós.
Giner (D. Sebastiá). Vinarós.
Gombau Mirallcs (D. Sebastiá). Industrial. Vinarós.
Gmbau Taus (D. Joaquim). Lampiste. Vinarós.
Gómez (D. Ricart F.). Comers. Madrid.
Gómez de Arce (D. Alfredo). Advocat. Vinarós.
Guarch Guarch (D. Agustí). Apoderat del Bañe de Castelló. Vinarós. 
Guimerá Muñoz (Rvent. D. Batiste). Retor de Cálig.
Guinot (D. Elíseo). Electriciste. Girona.

H

Herranz Ruiz (D. Miquel). Albalate). Albalete del Arzobispo (Teruel). 
Herrera Pauner (D. Batiste). Comers. Vinarós.

J

Juan Banasco (Rvent. D. Juan Bte.). Vinarós.
Juan Zapater (Rvent. D. Joan Bte.) Coadjutor. Vinarós. 
Julbe (D. Antoni). Barcelona.

L

Libori (D.‘ Cinta de Lázaro). Barcelona. 
Limorte (Rvent. D. Manuel). Vinarós.
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López-Dóriga Meseguer (Dr. D. Lluis). Diputat de les Constituents per Granada. 
López Marín (D. Josep). Ajudant d’Obres Públiques. Valladolid.
Lores (D.* Maximina). Guinardó - Barcelona.
Llatser Arseguet (D. Josep Manuel). Vinarós.

M

Mañas Bombí (D. Josep). Catedratic. Barcelona.
Mariano Castell (D. Josep). Mestre N. Montroy.
Martínez Boix (D. Manuel). Farmaceutic. Benassal.
Martorell Martí (D. Vissent). Fabricant d’ edredóns. Vinarós.
Marzá Ferrer (D. Sebastiá). Benimaclet.
Marzá Roda (D. Vissent). Electriciste.
Mengual Juan (D. Francés). Barcelona.
Mengual Juan (D. Tomás). Barcelona.
Miralles Bover (D. Antoni). Sabadell.
Miralles Charler (D. Batiste). Vinarós.
Miralles Agramunt (D. Emili). Panadería. Vinarós.
Miralles Gallén (D. Sixto). Registrador de la P. jubilat. Vinarós.
Miralles Ramón (D.‘ Concepció). Mestra N. Valencia.
Miralles Redó (D. Joan Pere). Mestre N. Pedra i Coma - Lleida.
Miralles (D.* Rosa). Barcelona.
Miravet (D. Cristófol). Comers. Valencia.
Miró Miralles (D. Ramón). Vinarós.
Miró (D.* Teresa). Barcelona.
Molés Andreu (D. Josep). Pintor decorador. Vinarós.
Muedra Codomiu (Rvent. D. Josep.). Beneficiat de la Arciprestal. Vinarós. 
Muñoz (Rvent. D. Joan Batiste). Rector de Roquetes.

O

Obiol Castellá (D. Francés). Escrivent. Vinarós. 
Oviol Comes (D. Manuel). Vinarós.
Orero Charler (D. Joan). Barcelona.
Ortí Ferrás (D. Elies). Mestre N. Lugo.

P

Parera Sanchiz (D. Joan). Oficial de teléfonos. Guinardó-Barcelona. 
Pedra (D. osep). Barcelona.
Pérez del Arco (D. Manuel). Madrid.
Piquer Valanzuela (Rvent. D. Joan Bte.). Rector de S. Blai. Tortosa. 
Pía Bover (Rvent. D. Batiste). Vicari del C. de la D. P. Vinarós. 
Polo Poy (D.* Basilisa). Barcelona.
Poy Villarejo (D. Joliá). Magistrat S. de l’Aud. Castelló.
Primitiu González (D. Nicolau). Publiciste. Valencia.
Puig Alcácer (D. Gabriel). Artiste. Barcelona.
Puig (Rvent. Joan). Coadjutor de Albocácer.

Q

Queralt Biosca (D. Josep). Inginyer I. Girona. 
Quixal Borrás (D. Manuel). Amposta.
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R

Rabasa Caballer (D. Miquel). Grau de Valencia.
Ramos (D. Josep). Agent Consular de Franca. Vinarós.
Redó Alonso (D. Agustí). Pintor decorador. Vinarós.
Redó Guillen (D. Lluis). Vinarós.
Redó Lleonart (D. Xaxier). Seminariste. Vinarós.
Redó Monroig (D. Einili). Electriciste. Vinarós.
Ribera Gonel (D. Joan). Ajudant d’Obres Públiques. Vinarós.
Ribera Hernández (D. Agustí). Metge. Vinarós.
Ribera Piquer (D. Joan). Advocat i Procur. deis Tribunals. Vinarós.
Ricart Miralles (D. Joan). Practicant. Vinarós.
Rius Barranco (D.“ Dolors). Mestra N. Escós-Estach (Lleida).
Rius Fons (D. Antoni). Palafrugell.
Rivera Miralles (D.1 Teresa). Vinarós.
Roca Pedra (D. Joan). Admor. d'Aduanes, jubilat. Valencia.
Roca Ribera (D. Higini). Ex-Alcalde.
Roca Ribera (Rvent. D. Manuel). Ulldecona.
Roca Ribera (D. Sebastiá). Metge i Vis Ex-president de la Diputació de Castelló. 
Vinarós.
Roda Navarro (D. Cristofol). Capitá de la G. C. Castelló.
Roraeu Calatayud (D. Domingo). Practicant. Vinarós.
Roso Bonagarde (D. Emili). Sub-admor teléfons. Murcia.

S

Sabater (Rvent. D. Agustí). O. D. Almería.
Sabater Ferrer (D.- Rosario). Barcelona.
Sabater Redó (D. Sebastiá). Comers mobles. Barcelona.
Saez Castro (D. Daniel). Alferes. Murcia.
Salom Calero (D. Juli). Industrial. S. Andreu de Palomar-Barcelona. 
Salvador Corrau (D. Ramón de). Metge titular. Vinarós.
Salvador Gimeno (D. Caries). Mestre N. Benassal.
Sanjuan Escrivano (D. Juliá). Inginyer. Suissa.
Sanjuan Pascual (D. Joaquim). Advocat. Vinarós.
Santapau Franco (D. Joan Bte.). Proc. deis Trib. Vinarós.
Santos Gombau (D. Matíes). Farmacia. Vinarós.
Sastriques Cucala (D. Vissent). Ferroviari. Valencia.
Sendra Cucala (D. Joan Bte.).
Sendra Cucala (Rvent. D. Quintín). Coadjutor de Castelló.
Serrano Adell (D. Joan Bte.). Factor. Vinarós.
Serrct Blanchadell (D. Antoni). Industrial. Vinarós.
Soto (Sra. viuda de D. Josep). Impremía. Vinarós.
Superiora del Colege de la Consolació. Vinarós.

T

Tarragó Calbé (D. Agustí). Barcelona.
Tan-agó (D. Josep). Barcelona.
Teigeiro (D. Manuel). Tarragona.
Torres Miralles (D. Sebastiá). Barcelona.
Torres Tomás (D. Sebastiá). S. Adriá - Barcelona. 
Tosca Quixal (Rvent. Pau). Coadjutor de Chert.
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U

Uguet (D.* Nieves, viuda de Escrivano). Vinarós. 
Usó Molina (D. Manuel). Propietari. Vilarreal.

V

Verdera Mariano (D. Joan). Tallers mecánics. Vinarós. 
Vemia Ros (D. Pere). Mestre N. Sarratella.
Vicent Viñes (D. Joan Bte.). Vilarreal.
Vidal (D.* Francisca). Vinarós.
Vilaplana Esbrí (D. Josep). Mestre N. Vinarós.

Y

Ysarch Sanz (Sra. viuda de). Barcelona.

Z

Zapater Costa (D. Joaquim). Confitería. Vinarós.



LLISTA DE SUSCRIPTORS A LA HISTORIA DE VINAROS 
DE LA ACTUAL REEDICIO

ENTITATS:

Excma. Diputación Provincial de Castellón (50 ejemplares).
Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz (20 ejemplares).
Caja de Ahorros y Monte Piedad de Castellón (50 ejemplares).
Asociación Amas de Casa de Vinarós 
Ayuntamiento de Centelles (Barcelona).
Banco de Vizcaya de Vinarós
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. Sucursal de Vinarós. 
Centro Iniciativas y Turismo de Vinarós.
Cofradía de la Santa Faz de Vinarós.
Colegio «Nacional Ntra. Sra. Asunción» de Vinarós (2 ejemplares).
Colegio Nacional «Ntra. Sra. de la Misericordiade Vinarós (2 ejemplares). 
Colegio Nacional «San Sebastián■> de Vinarós (2 ejemplares).
Colonia de Vinarós en Barcelona.
Partido Socialista Obrero Español de Vinarós.
Parroquia de «Ntra. Sra. de la Asunción■> de Vinarós.
Unión de Centro Democrático de Vinarós.

P ARTICE LARS:

Alegre Esparducer, Rosa Emilia. 
Alfara García, Bienvenido.
Aliara García, Joaquín.
Alonso Martínez, Ismael.
AJsina Cardenach, José.
Alsina Guzmán, Jacinto.
Amela Giner, Domingo Vte. 
Amela Giner, José Luis.
Angles Cabades José.
Anglcs Cabades, Manuel.
Antón Mendo, M.* Encamación. 
Aragonés Cid, M.‘ Consuelo. 
Aragonés Corbetó, Manuel. 
Aragonés Gil, M* Isabel.
Aragüete Cardona, Mercedes. 
Arnau Eixarch, Francisco.
Arnau Eixarch, Landelino.
Araau Espert, Mariano.
Arnau Espert, Rosa M*
Arnau Fuentes, Sebastián.
Arnau Guimerá, Consuelo.
Arnau Jacques, Agustí. _
Arnau Munuera, Antonio.
Arnau Prades, Emili.

A

Adell Ballart, David.
Adell Daufí, Joaquín.
Adell i Fons, Ramón.
Adell Pascual, Miquel Joan. 
Adell Sabater, Manuel.
Adell Simó, Clotilde.
Adell Simó, Joaquín.
Adell Valanzuela, Manuel. 
Agramunt Baila, Juan. 
Agramunt Redó, Francisco. 
Apirre Piñana, María José. 
Albaida Ventura, Ana María. 
Albaida Ventura, Guillermo. 
Albalat Carbonell, Alberto, 
aiu a* Sorolla, Alvaro.

Gombau, Joan Francesc. 
í !° Gui, Juan Antonio.
Albiol Muñera, Conchín.
Albiol Vidal, Juan Eduardo.
^!uí°í Vídal* Scbastiá.
Albiol Vidal, Xavier.
Alegre Esparducer, Juan José.
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Bonet Fraile, M.a Dolors.
Bono Boix, M.a Gracia.
Bordes Comes, M.* Teresa.
Bordes Fomer, Rosa.
Borras Bono, Juan Bta.
Borrás Bono, M." del Carmen.
Borras Bono, M.* Gracia.
Borrás Fabregat, José Manuel.
Borrás Jarque, Teresa.
Borras Ulldemoiins, Juan José.
Borrás Ulldemoiins, M.1 Dolores. 
Borrás Ulldemoiins, M.“ Francisca. 
Borrás Ulldemoiins, Joaquín.
Borrás Ulldemoiins, Alberto.
Borrás Ulldemoiins, Jesús.
Borrás Ulldemoiins, Ignacio.
Borrás Ulldemoiins, Gernma.
Borrás Ulldemoiins, M.* de los Angeles. 
Borrás Vives, José Vicente.
Borrás Vives, Sebastián.
Bosch Comes, Vicent.
Bover Cavaller, Juan.
Bover Falcó, Oscar.
Bover Falcó, Sara.
Bover Puig, Juan.
Brau Forner, Sebastián.
Brau i Murzá. Jordi.
Brau Quixal, Antonio.
Brau Valls, Sebastián.
Buj Lozano, José.
Burgués Andreu, Roscr.

Araau Vallina, Joaquín.
Arrufat Sans, Ramón.
Arseguet Guimerá, Jesús.
Artoia i Sainz de Aja, Joan M. 
Asensi Artiga, Agustina.
Asensi Artiga, Vivina.
Asensi Pucnal, Agustín.
Ayza Miralles, Enrique.
Ayza Prats, Carlos.
Ayza Prats, Manuel.
Ayza Prats, M.* de las Nieves. 
Ayza Prats, M.‘ de la Paz.
Ayza Ramón, Lidia.
Ayza Ramón, Manuel.
Ayza Fonellosa, Juan.
Ayza Martí, Juan.

B

Ballestcr Soto, Piedad.
Baila Blanchadcll, Agustín.
Baila Blanchadcll, M.a de las Mercedes. 
Baila Borrás, Teresa.
Baila Forner, Rafael.
Baila Ncri, José Antonio.
Baila Neri, M.a Lourdes.
Baila Pallares, Miquel Angel.
Balada Castell, Francisco José.
Balada Ortega, Javier.
Balagué Brau, Manuel.
Balagué Brau, M.° Dolores.
Balaguer Bas, Sebastián.
Balanzá Fábrcgas, Obdulio.
Banasco Guimerá, Ramiro Gaspar. 
Barrachina García, Tomás.
Barend de Kok.
Barreda Bas, Pilar.
Barreda Bosch, Francesc.
Barreda Callau, Angela.
Barreda Callau, Emilio.
Barreda Escrig, V. Emilio.
Bas i Aniceto, Sebastiá S.
Bas Gasó, Juan.
Bas Gasó, Manuel.
Bas Puchol, Isolda.
Bas Serret, Jaime.
Bas Serret, Joan.
Beltrán Vinuesa, Joaquín.
Batiste Baila, Agustín.
Bellot Polo, Pascual.
Bengochea Masiá, M.* Teresa. 
Besalduch Camañes, Manolo.
Blasco Folch, Francisco.
Boix Doménech, Joaquín, (2 ejem.). 
Boix Chaler, Teresa.
Boix Chaler, Vicente.
Boix Doménech, Salvador.
Boix Doménech, Rafael.
Boix García, Agustín.
Boix Querol, Melchor.
Boix Rosales, Juan José.
Bonet Fraile, Amparo.

C

Caballer, Francisco.
Caballer Berenguer, M.' del Roser. 
Caballer Muyas, Antonio.
Caballer de Redó, Irene.
Caballer Tena, José.
Calvo i familia, Pere.
Capdevilla Mirambcll, Roser.
Carbó García, Amador.
Carbó García, José.
Carbonell Callau, Ernesto.
Carboncll Callau, M.; Pilar.
Carbonell Callau, Elena.
Carbonell Soler, Antonio.
Carboncll Talavera, José.
Cardellach i Marzá, Vicent.
Cardona Gerada, Mari Pepa.
Cardona Gerada, M.‘ Lluisa.
Cardona Meseguer, Enrique.
Carrillo, Víctor.
Cartoixa i Brusca, Josepa.
Casanova Marmaña, Sebastián. 
Casanova Quixal, Providencia.
Casanova Roures, Joan Josep.
Cases Vicent, Anna María.
Castell Ayza, José M.a 
Castell Fcrreres, Pablo.
Castell Ferreres, Feo. Javier.
Castell Ferreres, M.* Carmen Yolanda.
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Castell Simó, Juan Bta. 
Castells Gombau, M." Rosa. 
Castells Gombau, Sebastián. 
Castells Gombau, Alejandro. 
Castro Palacio, José L. 
Catalá Bas, Alejandro. 
Catalá Bas, Héctor.
Catalá Casanova, Juan. 
Catalá Fontes, Jorge.
Catalá Fontes, Mari Rosa. 
Catalán Calvo, Manuel. 
Catalán Font, Caries. 
Catalán Font, Francisco. 
Cervera Fonellós, Agustín. 
Cid López, José.
Codomiu Ribera, Aurora. 
Comes Aragó, Agustín. 
Comes Aragó, Francisco. 
Comes Pablo, Agustín. 
Córdoba, José.
Cortegano López, Miguel. 
Corzo Samos, Luis.
Costa Carsi, Agustín.
Criado Diumcnge, Andrés. 
Cuartero Cruselles, Alvaro.

Eróles Gausachs, Tomás. 
Escuder Sales, José.
Escudero Sanz, Salvador. 
Escura Torro, Francisco. 
Escura Torro, José. 
Esparducer, Sebastián. 
Espuny Vizcarro, Ramón. 
Esteller Benet, Oscar Juan. 
Esteller Benet, Francisco. 
Esteller Benet, José Carlos. 
Esteller Cardona, Begoña. 
Esteller Esteller, Magda. 
Esteller Maura, José.
Esteller Valls, Juan.
Estudios fotográficos Alfonso.

F

Fabregat Belles, Eloy.
Fabregat Castellano, Vicente. 
Fabregat Miralles, Agustí. 
Fabregat Miralles, Joan Antoni. 
Falcó Fuster, Mercedes.
Falcó i Serres, Joan Josep. 
Falcó Suárez, Gemma.
Falcó Verdera, Santiago.
Farcha Libori, Juan Francisco. 
Faro Llatser, Agustín.
Faro Llatser, Rosa.
Faus Catalá, Manuel.
Ferrá Cardona, Juan.
Ferrer Brau, Josefa.
Ferreres Nos, Juan.
Figueres i Gendre, Josep.
Flors i Maties, Josep.
Foguet i Mateu, Manuel. 
Fontfria Ruiz, Francisco.
Fons Loras, Concepción.
Fons Loras, Manuel.
Fontanet Casals, Juan Miguel. 
Fontes Blasco, M.‘ Lidón.
Fora Albalat, Antonio.
Forcadell Tallada, Agustín. 
Foret, S. A.
Fomer Agramunt, Angela. 
Fomer Arenós, Juan.
Fomer Amau, Domingo.
Fomer Amau. Pepita.
Fomer Calduch, Teresa.
Fomer Callariza, Enrique. 
Fomer Comés, Dolores.
Fomer Guimerá, Francisco. 
Fomer Guzmán, María Pura. 
Fomer Miralles, Antonio.
Fomer Miralles, Manuel.
Fomer Miralles, Rodrigo. 
Fomer Morales, María Dolores. 
Fomer Peris, Juan.
Fomer Quixal, Anabel.
Fomer Roca, Pere.
Fomer Vives, José Domingo. 
Ferrer Romero, Vicente.

CH

Chaler Aragonés, Sebastián. 
Chaler Arnau, Sebastián. 
Chaler i Baila, Joan.
Chaler i Baila, Joaquim. 
Chaler Baila, Sebastián. 
Chaler López, José.
Chaler López, Teresa M.‘ 
Chesa Casas, Javier.
Chiva Prats, Vicente. 
Chillida López, Julio A.

D

Daunas Domini, Irene.
Delgado Agramunt, Agustín. 
Delmás Miralles, Daniel 
Doménech Gonzalvo, Juan Bta. 
Doria Fomer, José Domingo. 
Dosdá Cardona, Enrique.
Duran Bonet, M.‘ Isabel.
Durán Bonet, M.‘ Dolores. 
Durán Bonet, Rebeca.
Durán Bonet, Montserrat.

E

Eixarch Blasco, Bautista.
Eixarch Gaseni, Benjamín.
Emilio Lucas, Yolanda.
Emilio Lucas, M.* Dolores.
Enrique y Tarancón, Emm. Dr. Vicente, 
Eróles Fomer, Sara.
Eróles Fomer, Tomás.

41
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HFranco Juan, Ricardo. 
Franco Mirallcs, José Luis. 
Franco Miralles, Maribel. 
Fuentes Valls, Francisca. 
Fullana Buigues, Juan. 
Fullana Buigues, Juana. 
Fuertes Nuñes, Miquel.

Hernández Lamata, Felipe. 
Hernández Taus, Jesús. 
Herrero Querol, José R. 
Herrero Vilar, Rvdo. José. 
Familia Hiraldo.

G I

Garay Cartas, Juan.
Garcés Enríquez, Carmen.
Garcés Enríquez, Joaquín.
Garcés Enríquez, Sebastián.
García Pablo, Agustín.
García Ara, Manuel.
García Arquimbau, Vicente.
García de Conde, Pilar.
García Giner, Juan.
García Giner, José M.*
García Julbe, Manuel.
García Miralles, Ximo.
Gascón, Rvdo. Marcos.
Garrit Miralles, Rafael.
Gasulla Gasó, Sebastián.
Gasulla Forner, Teresa Lourdes. 
Gauxachs Martínez, Arsenio. 
Gauxachs Martínez, José Luis.
Gil i Lluch, Joan F.
Gimeno, Oscar.
Giner Escardó, Elias.
Giner Escardó, Francisco.
Giner Fusté, Hermanas.
Giner Miralles, Angel F.
Giner Sorolla, Alfred.
Giner Sorolla, Sebastián.
Gombau Miralles, M.* Teresa. 
Gombau Miralles, Miti.
Gombau Pascual, Juan José.
Gómez Avila, Antonio C.
Gómez de Membrillera, Federico. 
Gómez Gil, Angel.
Gómez Sanjuán, Jesús.
Gómez Sanjuán, José A.
González, José María.
Grau Franquet, Ramón.
Grau Giner, Ramón.
Griñó Salvador, José.
Griñó Salvador, Pilar.
Griñó Puchol, Ramón.
Guardino de la Flor, Carmen E. 
Guardino de la Flor, Lorenzo R. 
Guardiola Bover, M* Angeles. 
Guardiola Bover, Juan Ramón. 
Guillem Escura, José Vte.
Guillem Escura, Tomás.
Guimerá Gargallo, M.* José. 
Guimerá Gargallo, Ana.
Guimerá Gargallo. Julián.
Guimerá Ribera, Andrés.
Guimerá Talavera, José.
Guimerá Talavera, M.* del Carmen. 
Guzmán Roca, Juan Manuel.

Ibáñcz Comés, Pascual.

J

Juan Forner, Vicent.
Juan Navarro. Angel.
Juan Navarro, Enrique. 
Juan Navarro, María Pilar. 
Juan Velilla, Juan José.

L

Landete Albalat, Enriqueta. 
Landete Chesa, Adolfo. 
Landete Chesa, Vicente.
Lázaro Forner. Juan.
Leciñana Sancho, Rafael. 
Llátser Bono, M.* Teresa. 
Llátscr Brau, Feo. Domingo. 
Llátser Miralles, Enrique 
Lluch Ferreres, Antoni Josep. 
López de Cap, Pedro.
López Miguel, Rafael.
Loras Segura, José Miguel. 
Losa Morancho, José M.“

M

Macip Romcu, Santiago.
Mar?á i Beltrán, Joan F.
Mancisidor Barreña, María Carmen. 
Mancisidor Barreña, Inmaculada. 
Marcos López, José.
Mariano Fontanet, Juanita.
Mariano Miralles, Francisco. 
Marmaña Arbiol, Xavier.
Marti i Milian, María Teressa.
Martín Mas, Celia.
Martínez Bonet, Ramona.
Martínez Ginesta, Salvador. 
Martorell Ayza, Gabriel.
Mateo Rodríguez, José.
Meseguer Esteller, Joaquín. 
Meseguer Esteller, María Pura. 
Meseguer Esteller, María Teresa. 
Mezquita Mur, María Pilar. 
Mezquita Mur, Laura.
Milian Boix. Rvdo. Manuel.
Milian Boix, Santiago.
Milian Forner, Josep.
Mir Catalá, José Vicente.
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QMiralles Albiol, Pepita.
Miralles Artiga. Tomás. 
Miralles i Ballester, David. 
Miralles Artiga, Tomás. 
Miralles i Ballester, David. 
Miralles Bengochea, Laia. 
Miralles Boix, Agustín.
Miralles Iñesta, José Ramón. 
Miralles i Miralles, Sebastiá. 
Miralles Miralles, Agustín. 
Miralles Montañés, Pedro. 
Miralles Montañés, Rafael. 
Miralles Prats, Manuel. 
Miralles Vera, Francisco.
Miró Miralles, Ramón.
Monroig Mar/a, Miguel A. 
Monroig Mar/a, Oscar.
Morales Vizcarro, Agustín. 
Mundo Salvador, Antonio. 
Muñera Catalá, José Francisco. 
Muñera Giner, Conchín.
Murillo Tapia, Rafael.

Queral Buch, José María. 
Querol, Alejo.
Querol Giner, Angel.
Querol Giner, José.
Quinzá Macip, Salvador. 
Quixal Aviñó, José.
Quixal Miralles, José Joaquín.

I

R

Rabasa, José.
Ramón Pía, Juan.
Ramón Polo, Rafel.
Rausell i Bosch, Xavier.
Redó Angles, Sebastián.
Redó Cervera, Josefa.
Redó Chaler, Agustín.
Redó Escutia, Ricardo.
Redó Ferrer, Juan Ramón.
Redó Ferrer, María José.
Redó Juan, Emilio.
Redó Llonart, Juan Antonio.
Redó Miralles, José Sebastián.
Redó Miralles, Juan Domingo.
Redó Rabasa, Manuel.
Redó Vidal, Ramón.
Resurrección Cano, Josep Alfredo. 
Resurrección Cano, Rosa-Irma. 
Resurrección Vizcarro, Sebastiá. 
Rettig, Rainer.
Riba Cano, Rvdo. Luis.
Ribera Caballer, Agustín.
Ribera Marmaña, Cinta.
Ribera Monroig, Domingo.
Ribera Roure, Federico.
Ribera Vclilla, Sebastián.
Ricart Balada, Francisco.
Ricart Codomiu, Joan Ignaci.
Ricart Codomiu, Sebastiá.
Río, Joaquín del.
Roca Maspons, José.
Roca Pedra, Antonio.
Roca Roca, Concepción.
Roca Vilaplana, Francisco.
Roda Amau, Pilar.
Roda Amau, Rafael.
Roda Esteller, Alfredo.
Roda Mir, Manuel.
Rodríguez Arseguet, Francisco. 
Rodríguez i Barrando, María Jesús. 
Roig Mafé, Santiago.
Roig Querol, Juan.
Romeu Baila, Sebastiá.
Romeu Gonel, Mario.
Romeu Jaques, Inmaculada.
Romeu i Llorach, Jordi.
Romeu Llorach, José Antonio. 
Romeu Sospedra, Nativitat.
Roso Brau, Elena.
Roso Esteller, Eduardo.

N

Negre Agramunt, Aniceto. 
Nos Bellrán, Vicente.

O

Obiol Scrret, Jaime. 
Oliver Foix, Arturo. 
Oliver Foix, Salvador. 
Orero Agramunt, José. 
Ortí Pedra, Juan A.

P

Pablo Escura, Pascual.
Palacio Bover, José M.
Pardo Edo, Cristóbal.
Pascual Barreda, Angela Marina. 
Pascual Barreda, José Luis.
Pascual Pía, José Luis.
Pauner Martí, Ramón.
Pauncr Martorell, Paquita.
Pedra Arrufat, Sebastián.
Pérez Benet, Angeles.
Pérez Gauxachs, Encama.
Pía Marco, Juan Carlos.
Pía Sanz, Sebastiá.
Plana Garcés, M.* del Carmen. 
Porcar Forés, Rvdo. Enríe.
Porcar Boix, Manuel.
Porres Navarro, José.
Prades Gavaldá, Montserrat.
Puchol Quixal, Francisco (3 ejem.) 
Puchol-Quixal y Antón, Francisco. 
Puchol Quixal, José Luis.
Puchal Esteller, Vicent.
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TRoso Esteller, Sebastián. 
Roso Roig, Eduardo.

Tena Monfort, Joaquín.
Terol, Paquito.
Tirado Jiménez, Vicente. 
Torres Calduch, Sebastiá. 
Torres Ferreres, Juan Miguel. 
Torres Pauner, Francisco. 
Torres Pauner, María.
Torres Sabaté, Joan Batiste. 
Tosca Tomás, Juan Manuel.

S

Sabaté Bort, José.
Sabaté Llatser, Araceli.
Sabater, Pilar Nieves.
Sabater Tosca, Sebastián.
Safont Giner, Domingo.
Saiz Ribera, José María.
Sala Fontamau, Juan.
Salazar Buch, Juan.
Salvador i Febrer, Josep Lluis. 
Salvat Fernández, María Luisa. 
Santirso Rillo, Luis.
Santapau Egea, Luis.
Santos Ramos, Ricardo.
Sanz Brau, Antonio.
Sanz Brau, Neus.
Sanz Brau, Sebastián.
Sanz Sanz, Julián.
Sebastiá Farbell, Federico. 
Sebastiá Pallarás, José.
Segarra Beltrán, María Dolores. 
Segarra García, José.
Segarra Jaime, Adela.
Segura Ferreres, Ismael (2 ejem.). 
Seigo Alonso, Francisco G.
Selma Llatser, Luis.
Selma Miralles, Alberto.
Selma Miralles, Joaquín.
Serres Prats, José María.
Serret Benito, Ernesto.
Serret Benito, Manuel.
Serret Benito, Miguel.
Serret Benito, Rosa María.
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mita. Fundado de les Teressianes. Prolongació del port. Jubileu. Mon
jes d’ensenyanga que se’n van. Festes de la Pau..............................................

Capítol XV (1876-80). — L’Hospital popular en S. Francés, i d’agi a sta. Mag
dalena; quartel. L’Arciprestal retornada al Cuite: segona Reconciliació. 
Mes del Cor de Jesús per primera volta. Nou Patronat de Paitar de la 
Puríssima. El venerable Ossó funda el «Rebañito». Els forts de la Igle
sia. El Gov. Civil a les festes de S. Sebastiá. Via-Crucis en l'Arciprestal 
i en S. Agustí. Les Monjes de l'Hospital segona volta despedides. Per 
la llivertat del Papa. L’Arcipreste Falcó. Imatge de sta. Teresa. Missa del 
gall. Fundació del convent de la Dna. Providencia: ensenyanga per a 
xiques; primera pedra de la iglesia; la campana. Via-Crucis al Convent 
i al Calvari. Torna l’Hospital a S. Francés i va el quartel a S. Agustí.
Acta de la primera podra.......................................................................................

Capítol XVI (1876-85. — Dos ventes desiguals: l'alfolí. Pedra de la Constitució. 
Comenga la Fira de S. Joan. Colege i escola de párvuls. Confusións. Cas- 
sino d’artesáns. Ordenances municipals. La Fira ben situada. Matadero. 
Inauguració de les obres per a prolongació del port. Cau el badall de la 
campana major. L'Alameda. TITOL DE CIUTAT. Temporal i naufragi. 
Es planeja una gran reforma. Altre temporal: barcos destrogats. Dis
cordia entre mariners i patróns. Noms de carrers. El Servol i el pont. 
El tren d’Utrilles... fantástic. El cólera i el sectarisme: bous sí. Ciencia 
i Religió no; ni S. Sebastiá! Temporal i desperfectes. Les aceres moder- 
nes. Dozal lleva el capítol de festes religioses; quan mor, li dediquen un
carrer ...........................................................................................................................

Capítol XVII (1881-99). — Renaix la Conferencia d’homens de S. V. de Paul. 
Es gestiona un Assil de vellets. Reforma de l'Abadía. Reinstalado de la 
3.* Orde. Les Filomenes. Inauguració de la iglesia de la Dna. Providencia; 
primeres Abadeses. Tercera tomada de les Monjes de l’Hospital. Aixam- 
ple del Cementeri. Servid parroquial. Fundació del Circol Católic. Altar 
de sta. Teresa. Millores en Sant Francés. La «Vela Nocturna». El XIII 
Centenar de la Unitat Católica. Escola dominical per a xiques. Meseguer 
i Costa, Bisbe; visita a Vinaros; regáis a la capella del Cementeri i a les 
Teressianes. Les Monjes de la Dna. Providencia funden en la Valí d'Uxó. 
Monjes per a l'Assil. Les «Sierves de Jesús». Primera Visita Pastoral del 
Bisbe Rocamora. Campana de l’Ermita. Inauguració de l'Assil per a
vellets desamparats en el Calvari ......................................................................

Capítol XVIII (1889-1900). — Aigües potables. Tempestat. Mutualitats. Tem
poral tragic. L’Ajudantía de Marina. Carrers a vinarocens ilustres. Nova 
plassa de bous. Llum de gas. Rafels glorificat en vida. Carrer a Ruiz
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zorrj1|a. Tcmpestat, descarrilament i el Servol eixit de mare. Teléfon 
public. Quan la catástrofe de Cuba. Ruina agrícola. Tcmpestat de pedra 
Carrer a Castelar. Bous. Incidents. Se'n van les «Sierves de Jesús» 
El desgovem de la Restauració. Te-Deum de fi de segle. Millores a
l’Ermita ..............................................................................

Capítol XIX. —Vinaroccncs preciare del segle” XÍX.’ Áutoritats popular. 
Rectoroligi. Eclesiastics vinarocens. Estadística .........................................

462
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Capítol XX (1901-1905). — Crisliá comengament del segle. Epissodis. Organi- 
sació de societats obreres. Majoría republicana. Contra els consúms. 
Carrer a Lerroux. Perdó. Sindicat de policía rural. Canalejas passa. 
Carrers a Pi i Margall i a Salmerón. Electricitat. Capellaníes deis ex- 
convents. Gegants i nanos. Funeral i Te-Deum Papals. Visita Pastoral. 
Zona militar. Una plassa al Primer de Maig. Conflictes socials. Cinquan- 
tenar de la Puríssima. Día de dol. Nou Arcipreste. El Dr. Meseguer i 
Costa, Arquebisbe de Granada. Savis extrangers venen a estudiar un
eclipse total de sol .................................................................................................

Capítol XXI (1906-1910). — Incendi de la fábrica d'alcohols. Llum eléctrica. 
Barques pesqueres. El drct sobre les campanes. III Centenar de la 
Reliquia de S. Sebastiá: preliminars. Contenga la revista «San Sebas
tián». L’Arquebisbe de Granada istiueja en Vinares. Vinarocens en Bar
celona. Visita Pastoral. L’Arciprcstat a l’Ermita. Per la guerra del Rif. 
Tornen les «Sierves de Jesús». Inondació del Servol. Fundado de 
«La Creu Roja». Les festes del Centenar de la Reliquia. Ajuntament.
El pantano... ilusió................................................................................................

Capítol XXII (1912-1916). — Temporal memorable. Beneficencia societaria. 
Festes Constantines. Via-Crucis i Creu de l’Ermita. «Minjador» deis po
bres. 2.a época de la revista «San Sebastián». V. Centenar de la Imatge 
de S. Sebastiá: preparatius. Ermiteta de S. Roe: historial i inaugurado. 
Panteó per a les Monjes de la Consolació. Millores en FAssil i en S. Fran
cés. Comissións per al Centenar. Estucat, daurat i iluminado eléctrica
de l'Arciprcstal. Festes del V. Centenar de la Imatge del S. Patró ........

Capítol XXIII (1916-18). —A la memoria del Bisbe Lassala. Restauració de 
capelles de l'Arciprcstal. Monument a Costa i Borrás: acta municipal 
d’adhessió; suscripció Nacional i Popular. Visita Pastoral. Cinquantenar 
sacerdotal de Meseguer i Costa. Inauguració del monument. Restauració 
de la Capclla de la Comunió de l'Arciprestal. Id. de Faltar del Nazareno
en S. Agustí ......................................................................................... •• .........

Capítol XXIV (1914-18). —Aviado. Boy-scouts. Dol i Te-Deum. Neutralitat 
i Junta de Defensa. Projectes de ferrocarrils, Varadero i estadística 
naval. Fcsta de Labre. Ponts nous. Torpedeig. Ferroviaris. Istiueig de 
moda. Electricitat i fons al port. Xoque de trens. Estació nova. Overtura 
del carrer S. Nicolau: mirada retrospectiva. Dos torpedeijos mes. Revnu 
I’ataraganal. Parches del «bou». Peixca. La invasió de la «redonda». Es 
rebaixa el deute per contingent. Jocs Floráis. Assemblea d Alcaniz Adhes- 
sió ais parlamentará de Barcelona i preces. Dos alcaldes en 15 dies. 
Embargament de la caixa. Carretera a Calig. La gripe Per 1 autonomía 

Capítol XXV (1919-1923). — Cédules de societats. Catastro. Passeig del mar. 
Pa municipal. Pau europea. Homenatge al Mestre Segura. Semana peda
gógica. Supresió deis consums. La caixa d’estalvis postal. Moren Puig 
Roda i el Mestre Antolí. Premis de la Creu Roja. Acaben els «boy-scouts». 
Els vinarocens de Barcelona. Ajuntament. Protestes populare per Ies sub
sistentes. Gravamens. Els fumadors a régimen Vaga de marañera. 
Reparació del tauródromo. Neu. Mor Bejar. Quartel de la G'f; I"c“°sf 
Mor el Mestre Selma. Lot. 3 millóns. Bañe de Torta».. Guem. del Rrf. 
Feminisme magistral. El Servol desbordat. Mor el Mestre Pedra Alcan- 
tarillat. Cabalgata deis Reis Magos. Camí del Cementen. Cau un aera 
Memoria de reformes del port. Cami a Rossell. Al0"*”?*?1 *** R_J^ 
un hidro. Posit marítim. Adoquinat «de 1 arros». Edifici nou per a la 
Zona. La Dictadura. Ultims Diputáis en la monarquía..................................
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Capítol XXVI (1919-1925). — Diví Jesús de Praga. Entronisació del S. Cor de 
Jesús. Jubileu episcopal. Mor el Canonge Borrás. La Sda. Familia. Missió 
notable. Colege de la Consolació. Altar de Sta. Filomena. Sagran monu
mental i Copó. Mor l’Arquebisbe Meseguer i Costa. Llensos de la Capella. 
Cinquantenar de les «Sierves». S’assola Sta. Magdalena. Papals. Altar 
nou i Escola dominical en la Consolació. Enrajolat. Bandera de l’Ado- 
ració Nocturna. Tercer orgue. Chor nou. Jubileu de l'Assil. Altars parro- 
quials. Capella Baptismal. La Patrona de Sant Mateu. Jesuset de Nadal. 
Bisbe Auxiliar. Mor el Bisbe Rocamora. Per una iglesia nova de Sta. Mag
dalena ...........................................................................................................................

Capítol XXVII (1923-26). — La Dictadura (1.* época). Deslitucións i nou Ajun- 
tament. Presó i pessetes. Delegació governativa. F. C. Val de Zafán. 
Ve’l Ministre de Foment. Canvi d'Ajuntament. Passa'l Dictador. Els vina- 
rocencs de Barcelona. «Carsi Industrial». Bañe de Castelló. Inestabilitat 
municipal. La U. P. Pou deis Dos Vilás. Creu Roja. Recluta d’alcaldes a 
Madrid. Projectes del port aprobats. Assemblees. Liquidado d’un deute a 
la Hisenda. Pro canal de l’Ebre. Contra les suspensións del Govemador. 
L’éxit del «Pou de S. Sebastiá deis Dos Vilás». Sindicat del Salvador. 
Neu. Raid de Franco. Mercat en dos places. Ciclista. Un desterrat catala- 
niste. Pensións i estalvis. Motors a les barques. Una plassa al Dictador. 
Aceres. Renovació de la U. P. Gran temporal. Socors, Moviment del port 

Capítol XXVIII (1925-30). — A Roma. Fatxada de S. Agustí. La Dolorosa d'Es- 
teve en peanya. Peregrinació. Casa de les «Sierves» Franciscanes. Lluisos. 
Any Sant. Biblioteca Parroquial. Nous «passos» de Semana Santa. A la 
Font de la Salut. El II Centenar de la segona Imatgc de la Patrona. Dau- 
rat del Tabernacle arciprestal. Pau del Rif. La Infantería. Cinquantenar 
de la Dna. Providencia; deis anals del Convent. Mor sor Monserrat, de 
I’Hospital. Visita Pastoral. Un «record» de peregrins vinarocencs. Cam
pana de les «Sierves». La «Qüestió Romana». A Sevilla. Primera Pedra de 
la iglesia de Sta. Magdalena. Els 75 anys del Dogma de la Puríssima. 
Jubileu Parroquial de l'Arcipreste. Camaril de la Dolorosa. Coadjutor-
Organiste......................................................................................................................

Capítol XXIX (1927-31). — La Dictadura (2.a época). Hegemonía de Sanmillán. 
Gran comissió a Madrid. Acorts: escoles i música. Assemblea sindical 
agraria. Concejalíes. Subvenció de l'Estat i «diners deis Reis». Carrer 
a Alfonso XIII. Reorganisació de la banda. Les Fires. L’auto-cuba. Ve el 
Ministre de la Guerra. Bandera del Somatén. Emprestit. Subastes de les 
grans obres. Llum i faro. Sessió de honor. A Madrid. Homenatge al Mar
qués i al Govemador. Esperantisme. Al Bisbe Lassala. Musical. Mor 
D. Antoni Sendra. El Dr. Roca. Subvenció a la Historia. Escola de di- 
buix. Inauguracións. Exposició d'Art. Homenatge ais vells. Nou empres
tit. Aument de pagos. Denuncies. Concejals nous. Diputació. Bañe E. de 
Crédit. Fábrica de hidrossulfits. El Posit ais vells. Educació física. 
F. C. de Val de Zafán. Cau la Dictadura. Ajuntaments de la post-dicta-
dura. Comenta la República ..................................................................................

Capítol XXX. — Vinarocencs preclars. Condecoráis de la Creu Roja. Demo
grafía. Caritat vinarocenca. Estadística de peixea. Mirant al camp.
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Obres del mateix autor

PUBLICADES

Narraciones y Leyendas levantinas. Editorial «Hormiga de Oro», Barcelona.
Las Villas de un Maestro. Novela cultural. Castelló.
Amic de debó. Escena lírica Escolar. Estrenada al Colege de S. Lluis de Sans 

(Barcelona).
La Predilecta Editorial Barcelonesa, volum I de «Cuentos Blancos» premiáis.
La Orden valenciana de Montesa y sus pueblos. En el llibre «Enseñanzas» de 

l’Associació Provincial de Mestres N. de Castelló.
L’anell de promesos. Novel-la premiada ais «Jocs Floráis» de Valencia. Folletí 

del «Diario de Valencia».
El primer plor de Napoleó. Composició poética premiada ais Jols Floráis de 

Gracia-Barcelona. Almanac de la Bonanova-Barcelona.
Narraciones y Leyendas levantinas. Editorial «Hormiga de Oro». Barcelona. 

(Agotada.)
Las villas de un Maestro, novela cultural. Castelló.

Colecció de «El Cuento del Dumenge» de Valencia

L'Ermita assolada. Comedia en tres actes, estrenada en el Circol Moral Ins- 
tructiu d’Hostafranchs-Barcelona.

Vendóme i el darrer pirata. Novel-la.

Dimes i el bon lladre. Lligenda.

Colecció de la revista «San Sebastián» de Vinaros

El glorioso Patrono. Drama en tres actes, estrenat en el Circol Católic d’Obres 
de Vinaros.

La Ciutat de I’Amor. Poema, Llorejat ab la Flor Natural ais Jocs Floráis de 
Vilarreal.

L'Hora Misteriosa. Poema-escenic, accessit a la Viola d'Or deis Jocs Floráis 
de Valencia.

Conqueridor conquerit. Poema, llorejat ab la Englatina d'Or deis Jocs Floráis 
de Valencia.

La Neus de Vallivana. Poema, accessit a la Flor Natural deis Jocs Floráis de 
Morella.



PER A PUBLICAR

Refraner i Modismes Valenciáns. Mes de tres mil locucións, la majoría reco- 
llides directament en Vinaros, Vilarreal i Maestrat. Accessit ais Jocs Floráis de 
Valencia.

Ball de rams. Dialec, estrenat en el teatre de «Catalunya Nova» de Barcelona, en 
un benefici deis dos primers actors.

Mentres plou. Sainet premiat ais Jocs Floráis de Vilarreal.
A la porta del carrer. Entreteniment cómic, estrenat en el Sindicat C. A de 

Vilarreal.
Solana de Nadal. Visió dramática en tres quadros i en vers, ab ilustracións 

musicals de l'Organiste i Croniste de Vilarreal mos. Benet Traver.
La venganza del bandido. Drama nadalenc en tres actes i sis quadros; prosa 

i vers; ab música de mos. Benet Traver.
Pons Pilat. Llegenda dramática en dos actes.
La Llei del Cor. Comedia valencianista, en vers, en colaboració ab En Caries 

Salvador.

Versos Ilevantíns. Llibre de poesíes valencianes.
Versos Nazarenos. Colecció de poesíes religioses.
Casos y cosas... Aplec d’un centenar de contes—algúns premiats—publicats en 

diferents revistes.
A través del año. Llibre de lectures amenes i instructives, en tres parts: 1* 

«Los meses». 2.‘ «Navideños». 3." «Leyendas de la Pasión».
Un gran negoci. Novel-la curta.
L’ auelo es distrau. Novel-la de costúms de la Plana.
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