A
SS
O
CI
A
CI
Ó

CU

FONOLL

U
LT
RA
L

D

IN

S

A

IC

RÒ

M

S

A
V

E

1976

JULIOL 2020 N. 27 BUTLLETÍ DE CULTURA D’AMICS DE VINARÒS

formació
Setmanari d’in

local

:
S
Ò
R
A
N
I
V
E
EL DIARIET D
1957-2017
A
I
R
Ò
T
S
I
H
’
D
60 ANYS
”

JORDI AYZA FIBLA
B
Ó“

CI
A
IG
T
S
VE

S

’In
D
I

EM

R
P
11
e

O

A
RR

E
QU
R
JA

BIBLIOTECA

M

S

RA A
L MI

CS

RÒ

LT
U

DE

NA

CU

VI

AS

SO

CI

AC

IÓ

MARE NOSTRU

1976

rum
Colección Mare Nost

nª 62 - 63

URAL
ASSOCIACIÓ CULTRÒS
AMICS DE VINA

19
0
2

Sumari
FONOLL

CU

CIÓ

FONOLL
A

L

SS
O

RA

CIA

U
LT

D

IN

S

A

IC

RÒ

M

S

A
V

E

1976

pág.

JULIOL 2020 N. 27 BUTLLETÍ DE CULTURA D’AMICS DE VINARÒS

tural vinarossenc.
El cas del diariet de Vinaròs
al repositori de la Universitat Jaume I.

formació local

Setmanari d’in

VINARÒS:
EL DIARIET DE
7
01
-2
1957
ÒRIA
ST
HI
60 ANYS D’
E”

JORDI AYZA FIBLA
CIÓ
GA
STI
VE

e

11

“B

RA

OR

QU
AR
SJ

19

20

’In
ID

EM

PR

BIBLIOTECA

S
IC

S

RÒ

ALAM

DE

NA

UR

VI

LT

AS

SO

CI

AC

IÓ

MARE NOSTRUM

CU

rum nª 62 - 63

Colección Mare Nost

ASSOCIACIÓ CULTURAL
AMICS DE VINARÒS

1976

Nº 27

importància de la digita4-8 La
lització en el patrimoni cul-

6 MESOS DE LAVIDA

D’AMICS DE VINARÒS

juliol 2020

EDITA:
A. C. Amics de Vinaròs
amicsdevinaros@hotmail.com
Tel.- 964 45 27 08

www.amicsdevinaros.com

pág.

CHAFALLADA

IMPRIMEIX:
A. G. Castell Impresores, s.l.
pág.

DIRECTORA: Helena Román
DISSENY / MAQUETACIÓ: Amela
CONSELL DE REDACCIÓ:
Arturo Oliver
José Luis Pascual
José Miguel Cervera

9-12

13-18

LA SINFONIA DE
LA LIBERTAD
QUINTA SINFONÍA DE
BEETHOVEN

DL: CS-4-2007
ISSN: 2445-2084

segunda parte al artículo fonoll nº25
GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA DE CULTURA

MAGNIFIC AJUNTAMENT
DE VINARÒS

Amb la col· laboració de la
Conselleria d’Educació de la
Generalitat Valenciana.
Fonoll no es responsabilitza
necesàriament de les opinions
contingudes en els articles firmats.
Cada autor es fa responsable de la
gramàtica i ortografia del seu article.
2

pág.

19-37

SABIES QUÈ...? 38
pág.

INVENTARI

pág.

38

Editorial

Nº 27 juliol 2020

Aquests dies, i arran de la celebració del Dia Internacional dels Museus, algú ens
recordava que la nostra associació va nàixer, en part, per a gestionar un xicotet museu
local. Hui dia, no n’hi ha ni museu, ni xicotet, ni local. També hi ha qui qüestiona la necessitat
de tindre un museu. Potser l’ICOM (l’autoritat internacional en això dels museus) ens
ajuda a entendre com de necessaris són en una societat com la nostra. Cada 18 de maig
des de 1977, la comunitat mundial de museus es reuneix per al Dia Internacional dels
Museus. Enguany, la celebració va tindre lloc en les circumstàncies més excepcionals
des del seu establiment. Aquest pot semblar un moment estrany per a un festeig, ja que
milers de museus romanen tancats i la incertesa del que ocorrerà en els pròxims mesos
ocupa la nostra ment. És cert que quan vostés estiguen llegint aquestes línies, la nova
normalitat s’està ja establint entre nosaltres. No obstant això, és precisament ara quan
necessitem difondre el missatge del Dia Internacional dels Museus. Aquesta celebració
mundial va nàixer amb un objectiu clar: promoure els museus com un mitjà important
per al desenvolupament de la comprensió mútua, la cooperació i la pau entre els pobles.
La pau s’associa sovint –i erròniament– amb l’absència de guerra. La crisi del COVID-19,
lluny de ser un conflicte com ho entenem convencionalment, demostra que la realitat és
molt més complexa.
No hi ha pau sense igualtat d’oportunitats, representació i accés per a tots; no hi ha
pau sense descolonitzar les nostres institucions i ments; i no hi ha pau sense un futur
sostenible per al nostre planeta. Els museus, que proporcionen un espai comú de
comprensió basat en l’intercanvi cultural i el diàleg, tenen el poder de contribuir en gran
manera a avançar la nostra cerca d’una pau real i duradora.
El Dia Internacional dels Museus d’enguany pretenia convertir-se en un punt de
trobada tant per als museus com per a la societat civil en general; perquè aquest dia no
tracta només de museus, sinó de totes i cadascuna de les persones que contribueixen
a fer d’ells els llocs meravellosos que són. És una celebració per a estudiants curiosos,
conservadors apassionats, entusiastes de l’art i de la història, guàrdies entregats i visitants
ocasionals. I als vinarossencs ja fa temps ens van robar esta possibilitat de trobada.
Amb aquesta editorial, volem explicar les múltiples perspectives que conformen els
museus, les seues comunitats i persones. Volem defensar els instruments que permeten
identificar i superar els prejudicis que els museus exhibeixen en les històries que conten.
No obstant això, l’ambició de posseir un museu a la nostra ciutat no es limita al 18 de
maig. La continuarem perseguint mentre siga necessari , junts als ciutadans de Vinaròs
que entenen la importància que com a societat tenen les institucions museístiques i que
ens ajuden i recolzen en aquesta reivindicació.
Amb aquesta editorial volem enviar-los un missatge d’esperança. Hem de continuar
avant alimentant aquest esperit de solidaritat, resistència i innovació que hem descobert.
Cadascun de nosaltres té un paper important en la construcció d’un futur on UN MUSEU
MUNICIPAL DE VINARÒS siga present i actiu entre els seus ciutadans.
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La importància de
la digitalització en
el patrimoni cultural vinarossenc.

El cas del diariet de Vinaròs
al repositori de la Universitat Jaume I.
Jordi Ayza

La digitalització cultural avui dia és una qüestió fonamental a tenir en compte que ens permet preservar
i protegir el nostre patrimoni cultural gràcies a les noves tecnologies. Però més enllà de la simple
digitalització, la possibilitat de poder compartir tota la feina digitalitzada és l’acció que dóna més
significat a aquesta tasca.
La digitalització cobra tot el seu sentit quan no només es preserva sinó quan els continguts
digitalitzats es posen a disposició del públic per a la seva utilització i reutilització, sense
restriccions. (García Moreno i Hernández Pérez, 2019)
Si parlem de la digitalització del patrimoni documental en l’àmbit europeu hem de fer referència a una
data molt significativa: abril de 2001. Concretament en la ciutat sueca de Lund, on un grup d’experts de
la Comissió Europea van redactar els coneguts com a Principis de Lund i el Pla d’Acció de Lund. En elles
es declarava la necessitat d’elaborar criteris i un marc d’acció comunitària de col·laboració en tot allò
relacionat amb els continguts digitals, així com per a afavorir la difusió de bones pràctiques en aspectes
com les metadades, el multilingüisme, la tecnologia, etc. (Vives, 2009)
A partir d’aquests principis s’inicia, a finals del 2001, el projecte MINERVA1 on es crea una xarxa per a
reunir els ministeris de cultura dels estats membre de la UE. Alhora, també es creen grups de treballs
amb experts en les àrees relacionades amb el Pla d’Acció de Lund: identificació de bones pràctiques,
interoperabilitat del servei, identificació de les necessitats dels usuaris, etc.
1 Ministerial Network for Valorizing Activities in Digitalization (Xarxa ministerial per a la valorització de les activitats en
digitalització)
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Origen
La digitalització completa del setmanari va ser possible gràcies a un acord a dos bandes, signat
per l’Associació Cultural Amics de Vinaròs i la Universitat Jaume I. La signatura del conveni marc de
col·laboració entre les dos institucions es va signar el divendres 18 d’octubre de 2013, per part de Vicent
Climent, rector de la universitat i José Luis Pascual, president de l’associació.
Aquest conveni servia per a intercanviar experiències en aquelles àrees d’interès comú i propiciar el
desenvolupament de projectes com és el cas de la digitalització del setmanari, que va ser la primera
acció realitzada. L’acte de la signatura va comptar amb la participació del vicerector d’Investigació i
Postgrau de l’UJI, Antonio Barba; la tècnica de la Biblioteca universitària, Paloma Garrido; el regidor de
cultura de l’Ajuntament de Vinaròs, Lluis Gandia; i els membres de la Junta de l’Associació Cultural Amics
de Vinaròs; Helena Roman, Fernando Romillo i Emma Bas.
Objectius
Sens dubte, el primer objectiu a tenir en compte a l’hora de portar a terme aquest projecte de digitalització
va ser el de la preservació del patrimoni bibliogràfic periodístic amb el qual s’anava a tractar.
Cal no oblidar que es tracta d’un setmanari d’àmbit local que es publica des de l’any 1957, de manera
que els primers exemplars de la col·lecció tenen més de 60 anys d’antiguitat. Es tracta d’un fons de
gran interès tant per a investigadors com per al públic en general, ja que gràcies a aquesta publicació
es pot realitzar un recorregut sobre l’aspecte polític-social en clau municipal al llarg de les sis dècades
que porta realitzant-se la publicació. El fons disponible per a la digitalització pertany a l’Associació
Cultural Amics de Vinaròs. No obstant això, les condicions amb les quals s’havia preservat la revista feia
necessària, de manera urgent, la seva digitalització.
Al finalitzar la digitalització s’havien transformat tots els números a format PDF, de manera que la
manipulació dels originals va passar a ser una necessitat menor i de forma més puntual. D’aquesta
manera, els originals es podien conservar millor al no haver de desplaçar-se ni obrir-se freqüentment
per a la consulta. La disponibilitat dels exemplars en línia ha facilitat l’accés a qualsevol tipus d’usuari,
que no tindrà la necessitat de desplaçar-se físicament fins cap lloc concret per poder consultar-los.
S’ha millorat la rapidesa i eficàcia de consultes, motivant així un major nombre d’usuaris potencials
interessats en accedir al fons per les facilitats que ofereix disposar de la col·lecció completa a pocs clics
de distància. Amb tot això s’ha facilitat també la difusió del fons i del coneixement, ampliant així les
consultes sense límits geogràfics ni horaris.
També s’ha millorat la reproducció i impressió de còpies, sent innecessari acudir a l’original per
transportar-lo, obrir-lo i digitalitzar la pàgina que es vulgui consultar. D’aquesta manera s’aconsegueix
evitar la manipulació excessiva dels originals, ja que simplement s’ha d’imprimir la pàgina desitjada
disponible al PDF que prèviament s’haurà descarregat.
Tots aquests objectius descrits prèviament van tenir com a finalitat principal facilitar la gestió a
l’usuari final que volgués revisar el contingut d’algun dels números publicats. Per tant, inicialment,
les expectatives dels usuaris han quedat cobertes, ja que fins al moment de la seua digitalització no
existia cap versió digital sobre aquest fons. Amb tot, la seva realització ha servit per cobrir una demanda
d’informació de part de la societat, que pot accedir a la informació sense necessitat de desplaçar-se.
Tipus d’usuaris i les aportacions del projecte a aquests col·lectius
Els tipus d’usuaris que s’han pogut beneficiar del projecte de digitalització podrien generalitzar-se en la
totalitat de la població. No obstant això, anem a especificar diferents grups d’usuaris concrets:
o Investigadors històrics: potser és el principal grup a qui anava dirigit aquest projecte. Es tracta
doncs, d’investigadors que necessiten accedir a una font primària (en aquest cas el fons digitalitzat) per conèixer de primera mà diferents aspectes sobre la història, tradicions i costums de
la localitat.
o Estudiants universitaris: aquests poden trobar en la digitalització un interessantíssim contingut amb el qual poder iniciar treballs acadèmics, projectes finals de carrera o diferents anàlisis
sobre l’evolució i els canvis de la publicació.
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o

Periodistes: ja que, al tractar-se de premsa, en ella poden descobrir com es realitzaven abans
les publicacions periodístiques. A més, tenen la possibilitat d’observar com aquestes han evolucionat i influït en la manera de fer periodisme escrit avui dia.
o Veïns de la localitat: que per motius de proximitat geogràfica vulguin recordar algun esdeveniment passat que va ser plasmat en les pàgines de la revista o descobrir el passat del municipi
i la seva evolució.
o Gent major: persones d’avançada edat que han vist néixer la publicació i que per motius de
salut no poden desplaçar-se on es troben ubicats geogràficament els números de la revista, de
forma que poden consultar i rememorar fets del passat dels que han format part sense haver de
sortir de casa.
Per tant, les aportacions generals a aquests col·lectius han sigut eminentment culturals i d’accés al
coneixement, facilitant la consulta i millorant les possibilitats que el seu contingut puga estar accessible
a un major nombre de públic que a priori no estaria contemplat com a usuari potencial.
Fases de digitalització
Com s’ha comentat prèviament, l’objecte del projecte va ser la digitalització del setmanari d’informació
local Vinaròs. Aquest té a dia d’avui un total de més de 3100 números publicats i en augment
setmanalment. La digitalització del fons es va dividir en dos fases diferents.
• La primera fase, a càrrec de Mirella Extrem, va correspondre al període comprès entre 1957 i
1978. En aquest període de 21 anys es van publicar un total de 1.097 números. Va ser necessari
tenir en compte les mesures del setmanari, ja que en els números compresos en aquesta fase es
poden distingir dues mides diferents corresponents al canvi d’etapa que va patir el setmanari.
o La primera etapa de l’any 1957 a 1967. Aquesta consta de 459 números i les seves dimensions són de 30x25cm.
o La segona etapa d’aquesta primera fase correspon al període entre 1967 i 1978. En
aquesta ocasió el total de nombres és de 637 i les dimensions són lleugerament superiors: 37x26cm.
•

La segona fase, a càrrec de Jordi Ayza, va comprendre de l’any 1979 fins al 2008. En aquest període (que consta de 29 anys) es poden diferenciar tres etapes diferents pel que fa a mesures del
setmanari. A saber:
o El període comprès entre 1979 i 2004 amb 1.262 números per digitalitzar d’unes mesures de 39x28cm.
o El període entre 2004 i 2005, que tot just afecta 58 números amb unes mesures de
34x24cm.
o Finalment, entre els anys 2006 i 2008, de 147 números i mesures de 34x27cm.
FASE

1º FASE
TOTAL 1ª FASE
2ª FASE
TOTAL 2ª FASE
TOTAL PROJECTE

PERIODE
1957-1967
1967-1978
1957-1978
1979-2004
2004-2005
2006-2008
1979-2008
1957-2008

ANYS
10 anys
11 anys
21 anys
25 anys
1 any
3 anys
29 anys
51 anys

NÚMEROS
1 - 459
460 - 1097
1 - 1097
1098 - 2360
2361 - 2419
2420 - 2567
1098 - 2567
1 - 2567

QUANTITAT
459
637
1097
1262
58
147
1469
2567

MESURES
30x25
37x26
39x28
34x24
34x27

Taula 1. Relació dels números digitalitzats en cada fase i les diferents mesures. Font: elaboració pròpia

A partir de l’any 2009 fins al 2014 estan exclosos del procés de digitalització, ja que es disposava d’una
còpia digital de l’original. Per tant, simplement era necessari afegir les metadades i pujar-ho al repositori institucional de la UJI.
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El repositori institucional de la
Universitat Jaume I.
La creació del repositori de la Universitat
Jaume I es troba emmarcada dins del
projecte institucional de promoció del
coneixement obert, que es va iniciar
després de la firma per part del rector2
de la universitat de la Declaració de
Berlín3 al 2005. El repositori és un
espai en constant actualització que
pretén ser el portal de referència per a
la investigació de tota la província de
Castelló (París Folch, Falomir del Campo
i Ferrer Sánchez, 2012).
A més, per augmentar la visibilitat del
Il·lustració 1. L’ Scan Master 2 és el model d’escàner professional amb el
que es va portar a terme tot el procés de digitalització a les instal·lacions de propi repositori i l’ús que se li pugui
la biblioteca de la Universitat Jaume I. Font: arxiu personal
donar al seu contingut, aquest està
present en diferents repositori temàtics
o recol·lectors, tant d’àmbit nacional com internacional. Aquest és el total de repositoris temàtics on es
difon (depenent del seu tipus) el contingut del repositori de la UJI:
Repositori
Hispana

Àmbit geogràfic
Estatal

Europeana

Europeu

RePEc. Research Papers in
Economics.

Mundial

TDX. Tesis Doctorals en Xarxa.
Google Schoolar

Català
Mundial

Àmbit temàtic
Recol·lector del patrimoni bibliogràfic espanyol
Recol·lector d’accés lliure.
S’indexen treballs sobre investigació econòmica.
Depòsit cooperatiu que conté tesis doctorals
de Catalunya i altres comunitats
Contingut i bibliografia científica-acadèmica

Recolecta

Estatal

Agrupa tots els repositoris científics nacionals

OpenDOAR

Britànic

Indexa els repositoris acadèmics d’accés obert.

Català

Repositori cooperatiu des del qual es poden
consultar, en accés obert, els articles a text
complet de revistes científiques, culturals i
erudites catalanes.

RACO. Revistes Catalanes amb
Accés Obert.
OpenAIRE. European Open
Science Infrastructure
MDX. Materials docents en Xarxa

Europeu
Català

Per a contingut acadèmic i científic en obert.
Repositori cooperatiu que conté materials i
recursos digitals resultants de l’activitat docent.

Taula 2. Relació de Repositoris on està present el contingut del repositori de la UJI. Font: elaboració pròpia

Pel que fa a la col·lecció del setmanari, aquesta es troba allotjada al repositori, dins de la secció Biblioteca
Digital de Castelló. La finalitat d’aquesta biblioteca – com el seu nom indica – és contenir el material
bibliogràfic i documental escrit per autors castellonencs o que tracten sobre els seus pobles: llibres,
documents, plànols, fotografies, arxius sonors, etc.
2 Francisco Toledo (2001-2010)
3 Sobre el lliure accés a la literatura científica. Es tracta d’una declaració institucional formulada al 2003 sobre el lliure accés al
coneixement.
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Dins de l’apartat de revistes i col·leccions castellonenques, on està agrupat aquests tipus de material
d’àmbit local o provincial, es troba el setmanari Vinaròs. Per a la inclusió de tots els exemplars digitalitzats
al repositori UJI, es van seguir també unes directrius internacionals, mitjançant la introducció de
metadades Dublin Core, i el compliment dels requisits que marca Europeana. Dit d’una altra manera, les
metadades són aquella informació que acompanya a cada fitxer i el defineix: autor, títol, editor, paraules
claus, etc, que després facilitaran la recerca mitjançant aquests termes.
Conclusions
Del que no queda dubte és que l’aposta per part de la Biblioteca de la Universitat Jaume I per aquesta
forma de cooperació resulta molt útil per a tots. D’una banda, a la pròpia universitat, qui augmenta el
seu fons bibliogràfic digitalitzat amb la inclusió d’aquells projectes que s’han pogut portar a terme.
D’altra banda, a institucions com Amics de Vinaròs, que disposen d’importants fons documentals però
que no tenen suficient personal, ni recursos econòmics així com la infraestructura necessària per a
portar a terme un projecte d’aquestes característiques de manera independent.
És evident que una vegada finalitzat, aquest projecte es converteix en una ferramenta a l’abast de tots
els ciutadans, que els permet visualitzar i descarregar en temps real des de qualsevol lloc un important
fons documental que d’altra manera seria més complicat poder consultar. De fet, gràcies a projectes
com aquest sorgeixen treballs com el guanyador de l’XIé Premi d’investigació històrica J.M. Borràs Jarque.
No obstant això, el cas del projecte de digitalització del setmanari no hauria de ser una excepció. Com
s’ha pogut comprovar, aquest tipus de projectes són de profit per a un gran sector de la població i
milloren la imatge de la pròpia institució. Per tant, és totalment necessari seguir caminant en aquesta
direcció i augmentar el patrimoni vinarossenc digitalitzat per a benefici de tots els veïns del municipi.
Per últim, tot i la finalització del projecte de digitalització del setmanari, això no ha de motivar la
no actualització del seu contingut. És tant important tota la feina feta de digitalització prèvia com
l’actualització del contingut nou publicat. Si fem la cerca del diariet, trobarem que la última publicació
que es pot consultar és de finals de 2014. Per tant, actualment té un buit de més de 5 anys que a priori
hauria de tindre fàcil solució. Des d’aquí encoratgem als responsables del projecte per a que donen
solució a aquesta deficiència i que el diariet es trobe actualitzat, si més no, anualment.
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D’AMICS DE
VINARÒS

Jordi Ayza

DIGITALITZACIONS
En l’Associació Amics de Vinaròs estem
ultimant els treballs de digitalització
del Setmanari Vinaròs des del 2014
fins a l’actualitat. Es completa així la
conservació i difusió del Diariet, part de
la nostra memòria periodística, que pot
consultar-se directament en la nostra
web. A més seguim digitalitzant aquelles
monografies editades per l’Associació
que es troben exhaurides, d’esta manera
vos les podeu descarregar fàcilment i
tindre completa la vostra col·lecció sobre
Vinaròs. Les podeu trobar en l’apartat
Publicacions de la nostra web www.
amicsdevinaros.com
DONACIONS
En l’apartat de donacions, l’Associació ha rebut per a la sua
biblioteca de Fons Antic un lot de Llibres per part de Alfredo
Gómez. Estos llibres pertanyien al seu pare Gomez Sanjuan,
per la qual cosa s’ha encetat un apartat dins del fons que
porta el nom de Fons Gómez Sanjuan. Els dit llibres son:
-Compendio de Historia General por Juan y Joaquín
Izquierdo Croselles de la Editorial Librería Prieto (1942)
-Síntesis de Historia De España por Antonio Ballesteros
Beretta de Salvat Editores (1942)
-Lecciones de Geometría Descriptiva Tomo I por R. Aparici
de Ruiz Hermanos Editores (1931)
-Lecciones de Geometría Descriptiva Tomo II por R. Aparici
de la Librería Gutenberg de José Ruiz (1931)
-Atlas Historique Ancient Et Moderne por Felix Ansart (1838)
9
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També hem rebut una donació de materials
arqueològics per part del professor Miquel Ramon
Martí que han segut trobats a la platja amb motiu
dels temporals d’hivern. Es tracta de materials
ceràmics.
CONVOCATORIA DELS PREMIS BORRÀS JARQUE
I PUIG RODA
Amics de Vinaròs ha convocat el XII Certamen
Internacional d’Aquarel∙la Puig Roda i el XII Premi
d’Investigació Històrica Borràs Jarque. Tots dos
premis es lliuraran en una nova edició de la Nit de
la Cultura que tindrà lloc el dia 27 de novembre
de 2020.
L’Associació Cultural Amics de Vinaròs ha fet
públiques les convocatòries del Certamen
Internacional d’Aquarel·la Puig Roda i el Premi
d’Investigació Històrica Borràs Jarque, per al
present any 2020. En tots dos casos, es tractarà de
la dotzena edició. Per participar en el Certamen
d’Aquarel∙la Puig Roda, s’ha d’enviar a la seu de
l’Associació Cultural Amics de Vinaròs (Carrer Sant
Ramon, 13, Vinaròs ) una obra de temàtica lliure
original i premiada amb la tècnica de l’aquarel∙la
pura, abans del 31 d’octubre de 2020. Les obres
seleccionades s’exposaran durant el període que
detemine l’organització i s’editarà un catàleg
fotogràfic. El primer premi estarà dotat amb
3.000 euros i estatueta original de José Córdoba.
El jurat es compondrà d’experts en art i cultura,
un representant de la Diputació Provincial i un
integrant d’Amics de Vinaròs, que traslladarà el
vot del soci.
En el cas del XII Premi d’Investigació Històrica
Borràs Jarque, s’acceptarà la presentació de
treballs fins al 31 d’octubre, lliurant-los en mà o
via postal a la seu de l’associació. Els treballs de
recerca presentats han de respondre a qualsevol
temàtica de l’àrea humanística, històrica i, en
general, de les ciències socials relativa a Vinaròs.
El jurat tindrà, com a criteris a valorar, la qualitat i
interès científic de l’obra, el seu interès respecte a
Vinaròs i que siga accessible com a obra. El premi
tindrà una dotació econòmica de 3.000 euros que
es destinaran a l’edició i publicació del treball.
Tots dos premis es donaran a conèixer i es lliuraran
als guanyadors en el transcurs de la Nit de la
Cultura, que se celebrarà el 27 de novembre de
2020. Les bases completes es poden consultar al
web www.amicsdevinaros.com

10

Nº 27 juliol 2020
EXPOSICIONS
Durant un mes hem pogut gaudir de l’exposició
“Auques i Al·leluies. Imatgeria popular”. La mostra
va estar comisariada per Alfredo. El passat dia
12 de febrer va tindre lloc la inauguració d’una
mostra de més de 25 auques i al·leluies que
pertanyen a una col·lecció particular de Vinaròs i
que ha estat compilada i preparada per a exposar
per l’historiador Alfredo Gómez. En la seua
intervenció va destacar que estes peces van deixar
de publicar-se a finals del segle XIX amb la qual
cosa les peces exposades tindrien al voltant de 150
anys. Alfredo va estar acompanyat per la Regidora
de Cultura i Patrimoni, Anna Fibla, que va aprofitar
l’ocasió per mencionar l’originalitat de la mostra.
En el mateix acte es va fer la presentació del nou
número del butlletí cultural Fonoll i es va informar
a la ciutadania de la presentació d’una instància
a conselleria de Cultura per tal de protegir com
més prompte millor les arquitectures fingides de
l’Arxiprestal.
PUBLICACIONS
Amb el nom José Molés Puell, les imatges rurals i la cura
de la filla de l’artista, Pilar Molés Molinos, l’Associació
ha editat un DVD on es recull la biografia i les obres
de temàtica rural que van estar exposades a la nostra
seu. Es converteix esta publicació en catàleg i, a més,
xicotet homenatge a l’artista.
CAMPANYA ARXIPRESTAL
L’Associació Cultural Amics de Vinaròs ha demanat
la restauració urgent de les pintures murals de les
façanes de l’Arxiprestal. Amb la presentació d’una
instància el dia 6 de febrer, Amics de Vinaròs ha encetat
una campanya de conscienciació a tots els àmbits per
tal de què s’actue de manera urgent en la restauració
de les arquitectures fingides dels murs de l’Arxiprestal.
L’Associació considera que com diu el nostre Estatut
d’Autonomia, el patrimoni és una de les principals
senyes d’identitat del poble valencià que, i molt més
especialment els BIC, deu de ser protegits per evitar
la seua destrucció com és el cas de l’Església Arxiprestal de Vinaròs. Amb ocasió de l’actuació de la
Generalitat mitjançant la Fundació La llum de les Imatges en la seua edició de 2013 es va procedir a la
recuperació dels esgrafiats originals en els murs exteriors del dit BIC Església Arxiprestal de Vinaròs. El
dia d’avui, 5 de febrer de 2020 i, sense dubte, per una manifesta falta de protecció de l’obra recuperada,
no sols han desaparegut totalment els esgrafiats sinó que, segons el criteri dels especialistes que
les han visitades recentment, de no actuar ràpidament i recuperar-los urgentment poden perdre’s
definitivament e irremeiablement, la qual cosa suposaria un greu atemptat per al nostre patrimoni.
Per això considerant que l’Estatut d’Autonomia, en el seu art. 31, atribueix a la Generalitat competència
exclusiva sobre el patrimoni ens hem adreçat a la Conselleria de Cultura com a garant i responsable de
la protecció del bé, per a què arbitre les disposicions i mesures necessàries a la màxima urgència per
a evitar l’imminent perjudici irreparable del nostre patrimoni, restaurant els esgrafiats d’arquitectures
fingides dels murs tal i com varen quedar després de l’actuació de la Llum de les Imatges.
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ANY 2014

ANY 2016

COVID-19
Amb motiu de l’alerta sanitària per COVID 19 i seguint les indicacions de les autoritats, la nostra seu
ha estat tancada per alguns mesos, però hem volgut fer-nos presents a les xarxes socials i, a més, quan
van passar a la fase 1, en el brancal de la nostra porta hem estat dipositant algunes de les nostres
publicacions per tal de què la situació fóra més lleugera per als nostres veïns.
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CHAFALLADA
José Luis Pascual

Sobre les parets del altar
major de la Capella de Santa
Victòria del convent agustinià de Sant Elm, aparegué
en la seua recent rehabilitació una il·lustració pintada
en el que en el seu temps
devia ser l’altar major. Es
tracta de la reproducció
d’un cartelón que correspon
al del mètode de lectura y
escriptura conegut popularment com “Chafallada”
o mes tècnicament como a
‘Clave Analítica’ de lectura
de D. José Mariano Vallejo´. De la rehabilitació de la
Capella queda tot dit i està
magníficament retratada en
l’article de l’anterior Fonoll
de l’arqueòleg David López
Serrano: “Rehabilitació Històrica de la capella de Santa
Victòria” 1
Vista la pintura, la qüestió que ens ocupava immediatament era determinar el més exactament possible
la data de la realització d’aquestes il·lustracions, es a dir, i per tant esbrinar quina va ser la data en que
va començar l’activitat de la possible escola i de quin tipus d’escola es tractava, així com el seu significat
i utilització didàctica del cartelón pintat a la paret.
Pel que fa respecte a la datació cronològica de la mateixa i seguint bàsicament a Borràs Jarque2 i les actes
municipals del Arxiu Històric Municipal dels anys 1841, 1842 i 1843, podem establir sense ningun tipus
1 Véase con detalle: LÓPEZ SERRANO. D. “REHABILITACIÓ Histórica de la capella de Santa Victòria”. Fonoll, nº 26. Págs. 21 a 26,
Gener 2020. Associació Cultural Amics de Vinaròs.
2 BORRÀS JARQUE, J. M.(1979): “Història de Vinarós. Ed. de l’A. C.A.V. 1979. Vinaròs.
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de dubte que l’escola en qüestió va començar la
seua activitat el 6 de febrer de 1843 i es tractava,
en principi d’una escola de ‘párvulos’.
El procés cronològic per arribar el local fins ahí va
ser el següent:
1820. “El Govèrn lliveral de l’any 1820 decretá la
primera supresió dels convents. El monestir de S.
Tèlm, el dia 17 de mars tingueren que desallotjar-lo
els 12 frares agustins, ab gran disgust del pòble…Els
ornaments i vasos sagrats van ésser traslladats a la
Parrroqial”. [Borrás Jarque, 352].
1823 S’anul·là la disposició de supressió, tornantse els convents als religiosos. “El de Sant Tèlm
fon reclamat el 3 de joriol, pel Vicari General dels
Agustins; i es retorná, (…) celebrant-se la tornada…
en gran concurrència del poble” [Borrás Jarque,
353].
1835. Com a conseqüència del conegut procés
històric pel qual es posen a la venda els béns en
poder de les nomenades “manos muertas”; que
fins a este moment no podien ser alienats, molt
particularment els béns religiosos, es produïx
la coneguda desamortització i consegüent
exclaustració de 1835. En Vinaròs com a la resta
d’Espanya “es tanquen els Convents” [Borrás
Jarque, 354-255]. El govern del Conde de Toreno
ja havia aprovat la Reial Orde d’Exclaustració
Eclesiàstica de 1835, (25 de juliol), per la qual es
suprimien tots els convents en què no haguera
almenys dotze religiosos professos. Davall el
govern de Mendizábal es va precisar, (11 octubre),
que només subsistirien huit monestirs en tota
Espanya., lo que no era el cas del Convent de Sant
Agustí.
1837 “El comisari d’Amortizacio i Alcalde de la Vila ,
Olmet, dispossa el 10 de febrer que totes les alhajes
i vasos sagrats del dos convents ( S. Françesc i San
Agustí) li foren entregats per posar-los a la disposicio
de la Junta de Enagenació de Castelló, (…)”.[Borrás
Jarque 354]
1838. “El 13 de desembre es dona ordre de traure les
imatges i desalojar San Agusti en dos hores. Coronel
Santiago Tadeo (...)”. [Borrá Jarque 354]
Durant aquest període que va des del 1838 fins
pràcticament el 1842 l’edifici es converteix en una
dependència tancada on es deposita de tot, lo que
decideix a cada moment l’ajuntament, arribant
a utilitzar-se, en 1839, com a presó provisional
14

de manera que amb motiu dels altercats que
protagonitza Wenceslao i els seus seguidors contra
el Comandant Militar de la plaça D. Sixto Fajardo,
que arriba a declarar la Vila en ‘estado de sitio’ ,
ja que si abans, tal vegada no havien corregut els
canons, per els carrers de la Vila, ara si ho farien;
tancant en el Convent de Sant Agustí a Wenceslao,
al seu germá Demetrio, i a una trentena dels “mes
exaltats partidaris de Wenceslao,...i la sang no va
correr.”3 Deportat a Balears, provisionalment, tots
són tancats en el Convent de San Agustí. Aquella
mateixa nit del 17 de gener de 1840, o com més
l’endemà 18, Wenceslao i cinc dels més significatius
partidaris de la seua causa són embarcats en el
bergantí de guerra Plutó, mentrestant el Coronel
Sixto Fajardo, Comandant Militar, declara la Vila
en estat de lloc, mentre que la resta de detinguts,
passats deu dies , el vint-i-set de gener “(…)siguen
presos en el cuartel de les Cortes el joven ayudante
de la plaza don Agustín Reverter, su hermano Juan
Bautista y hasta 26 nacionales de los más decididos
de esta Villa…”4
Passarà quasi un any i mig, fins a agost de mil
vuit-cents quaranta-un, en què tornarem a tindre
notícies del nostre convent quan Wenceslao
demanda, a l’autoritat competent, els convents de
S. Agustí per a instal·lar el mercat i el de S. Francesc
per a presó.
A l’abril de 1842 l’Ajuntament, després d’haver
dotat l’escola primària, la primària superior
i la de xiquetes amb 2000, 4500 i 1500 reals,
respectivament, crea dues escoles municipals,
i com té dificultats d’instal·lar una escola de
pàrvuls, cerca local per a una nova escola primària
elemental. No tenint a mà un lloc apropiat “se
acuerda pasar un recado de atención a la Comisión
de Amortización con referencia al convento de
Religiosos Agustinos”5.
Havent-ho autoritzat el Cap Polític de la província,
es va acordar, efectivament, crear una escola
de pàrvuls triant com Mestre a l’exclaustrat Pare
Agustín Ribera. [Borrás Jarque, Història de Vinaròs,
380]. Així el 3 de febrer s’oferia l’encàrrec de mestre
de la mateixa al P. Ribera en el següent ofici: “Esta
3 BORRÀS JARQUE, J. M.(1928): “Historia de Vinarós. Pág. 371.
Edi. De l’A. C.A.V. 1979. Vinaròs
4 ECO DEL COMERCIO. Núm. 2109. Sábado 8 de febrero de
1840. Madrid.
5 Archivo Municipal Histórico. Actas del Ayuntamiento, años
1841,42,43.
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Corporación ha nombrado a V. (D.
Agustín Ribera Pbro.) preceptor de la
escuela de párvulos establecida en esta
villa y cuya apertura debe verificarse
el lunes próximo 6 de los corrientes,
esperando se servirá Vd. contestar
manifestando si acepta un encargo, que
desempeñando con esmero y exactitud,
puede reportar inmensas ventajas
a la juventud.” [A.H.M.V. Libro de
correspondencia del Ayuntamiento
1842-44, s/f.]6
El 16 de gener de 1843 la corporació
municipal eleva el següent ofici al Cap
polític de la Província: “(…) tiene el
honor de elevar el adjunto presupuesto
de gastos para el establecimiento de

6 y BOVER PUIG, Juan. Semanario Vinaroz. Nº 2135, pág. 27, 19 de febrero de 2000
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una escuela de párvulos en esta Villa, (…) Por el
presupuesto conocerá V.S. las ventajas que se siguen
del establecimiento de la escuela en el local que
servía de refectorio al Convento de San Agustín al
paso que la imposibilidad de utilizar la Iglesia, por lo
que suplica (…) tenga a bien dictar las disposiciones
oportunas para que sea dicho refectorio el que
se deja a disposición del Ayuntamiento, siendo la
entrada por la portería de dicho convento” [A.H.M.V.
Libro de correspondencia del Ayuntamiento
1842-44, s/f.]7

105-106] s’acorda que la inauguració de l’escola
es efectuaria el 6 de febrer, com així va ser
efectivament, al mateix temps que es cursava ofici
al Capellà de la Parroquia : “Debiendo verificarse la
apertura de la escuela de párvulos establecida en
esta villa el lunes próximo 6 de los corrientes, la que
reportará indefectiblemente bienes incalculables a
la juventud, esta Corporación invita a Vd. y ruega
se sirva inculcar desde el pulpito la concurrencia ,
amonestando a los padres que así lo procuren…”8.
En tals circumstàncies el P. Ribera, aprofitant
hàbilment l’ocasió, “demaná a l’Ajuntament
que li habilitara en San Agustí un altar per a
dir Missa i adoctrinar als párvuls; cosa que
s’acordá, (…). I aixina es torna a celebrar
Missa en S. Agusti después de la exclaustració,
fent al mateix temps de iglesia i d’escola”. 9
Com reflectia David López en el seu article
abans esmentat, en 1843, el Convent de Sant
Agustí, en manifesta i absoluta oposició de
la majoria popular “se subhasta i finalment
es ven a un particular de Castelló que vol
arrasar-ho tot per revendrer com a solars.
L’Ajuntament és dirigix a la reina per que pare
la venda, però és inútil”. [Borrás Jarque 381].
I passaren dos anys i davant l’oposició,
disgust i clam popular s’acorda,
en
1845, la compra del convent per part de
l’Ajuntament, [Borrás Jarque 382] que és
tornarà a obrir, formalment al culte en 1847.
[Borrás Jarque 355].

Finalitzades les obres per a establir l’escola de
pàrvuls amb un pressupost de 2.788 reals de
despeses d’obra de paleta i fusteria necessaris
per al muntatge de tal escola, el 3 de febrer de
1843, [Pascual Pla, J.L: Ayguals i la seua època
7 BOVER PUIG, Juan. Semanario Vinaroz. Nº 2135, pág. 27, 19
de febrero de 2000
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“Concretada i definida la cronología de la
posada en marxa d’esta escola, 6 de febrero de 1843, podem ara considerar algún
aspecto puntual de la seua metodología
escolar, i en eixe sentit i pel que fa al cartell pintat en la pared de la capella, per si
mateix i sense més detalls concrets, ens está
parlant sobre el mètode que allí és practicava. Cal dir en primer lloc que es correspon al
que en eixe temps, mitad del s. XIX, era un
mètode de lectura nou que s’havia fet popular en eixos moments, conegut coloquialment
amb el nom d’una de les paraules CHAFALLADA,
de les seus frases mes utilitzades: MAÑANA BA8 Archivo Municipal Histórico. Actas del Ayuntamiento,
años 1841, 42,43, y BOVER PUIG, Juan. Semanario
Vinaroz . Nº 2135. Pág. 27, de 19 de febrero de 2000
9 BORRÀS JARQUE, J. M.(1928): “Historia de Vinarós. Pág. 380.
Edi. De l’A. C.A.V. 1979. Vinaròs
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La preocupació per l’ensenyament es va
reflectir en tots els seus llibres, també en
altres activitats com en la seua participació en l’experiència que es du a terme en
l’Institut Pestalozziano o en la creació de
les Escoles Normals, en que particularment en les de Madrid va intervindre directament. En 1821 s’estableix el Reglament General d’Instrucció pública amb
intervenció, també, de Vallejo.
En 1823 viatja per França, Bèlgica, Anglaterra i Holanda, va tindre allí segurament coneixement dels moviments embrionaris del que més endavant anava a
donar lloc a la “nova pedagogia” i escola nova, i de retorn a Espanya en 1832
es va esforçar a propagar els mètodes
d’ensenyament apresos en l’estranger
i així com de divulgar la nova metodologia a través de la seua iniciativa en la
creació de dues Escoles Normals com
abans hem dit, una per a cada sexe, que
eren també escoles d’adults a Madrid i
en altres parts del regne. Com a Vocal
de la Inspecció General d’Instrucció Pública, la seua missió era inspeccionar les
escoles sobretot d’ensenyament primari i de matemàtiques i Director General
d’Estudis on estarà encarregat d’elaborar un nou pla d’estudis.

JARA CHAFALLADA LA PACATA GARRASAYAZA10-.
Chafallada es també una fórmula col·loquial, utilitzada en algunes regions, per denominar a l’escola de pàrvuls. 11
El mètode de referència del qual estem tractant i
que sens dubte es practicava a l’escola establida
en la capella del convent es va deure al polifacètic
D. José Mariano Vallejo i Ortega (1779 - 1846), un
dels més importants matemàtics espanyols de la
primera meitat del segle XIX, enginyer i pedagog .
10 Nombre comercial de la imprenta madrileña del autor de
método
11 https://dle.rae.es/chafallada Chafallada, según el
diccionario de la lengua de la R.A.E (de chafallo). 1. f. coloq.
And. Escuela de párvulos

José María Vallejo, l’autor intel·lectual
del cartelón dibuixat en la paret de la
capella de Santa Victòria, va ser molt
conegut en els mitjans educatius de
l’Espanya de meitat del segle XIX per la
seua labor d’editor i impressor en la seua editorial
Garrasayaza però sobretot per la divulgació i
implantació del seu mètode d’ensenyament de la
lectura, per la seua prolífica labor particularment
en l’àmbit de les matemàtiques, amb un important
nombre de publicacions moltes de les quals va
imprimir en la seua pròpia impremta Garrasayaza
de Madrid, per la qual cosa, segurament, el fer
figurar aquest nom en la seua clau de lectura
podría tindre per objecte, també, la promoció
comercial de la seua empresa editora.
D’entre les seues nombroses obres escrites, citem
ací tan sols les relatives a l’ensenyament de la
lectura: Teoría de la lectura (1825), Modo de poner
en ejecución el nuevo método de enseñar a leer
17
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El mètode Vallejo12 articula un procediment
didàctic, renovador i avançat en l’època,
que es pot portar a la pràctica en qualsevol
escola amb l’ajuda d’un cartelón o la seua
representació gràfica, dibuix en una paret,
com és el nostre cas.

(1826), Nueva cartilla para enseñar y aprender a leer
(1826 pero con reediciones hasta 1877), Instrucción
para enseñar a leer (1834) y Método de enseñar a
escribir (1827).
La seua gran aportació pedagògica i sens dubte
la més coneguda va ser el seu mètode de lectura.
Es tracta, segons el seu creador, d’un mètode
analític per a l’ensenyament de la lectura a les
escoles d’instrucció primària de l’Espanya del
segle XIX basat en una concepció racional de la
metodologia ja que intenta tindre en compte les
dificultats intrínseques en el sistema alfabètic del
castellà.

18

Com es pot apreciar en la representació
gràfica d’aquest, arranca d’una sèrie de
paraules clau disposades en una frase més
o menys amb sentit, on es recullen els
tipus de síl·labes que un xiquet o adult que
vullga aprendre a llegir se troba en l’idioma
espanyol, per tant, pot dir-se que estem
treballant en un ensenyament sil·làbic, de
manera que la cartilla creada per Vallejo
per al seu mètode recull llistats de paraules
que serviran d’exemples a tots els possibles
tipus de síl·labes, per la qual cosa el mètode
sil·làbic de Vallejo que es coneix també
popularment pel nom de CHAFALLADA per
la frase, una miqueta forçada, clau en tota la
seua obra : DEMÀ BAIXARA CHAFALLADA LA
PACATA GARRASAYA, que acompanyat d’un
llistat que presenta en la seua cartilla, són
suficients per a ensenyar a llegir als xiquets
o adults en un període de temps molt més
ràpid que pels mètodes convencionals que
s’estaven utilitzant en aquest moment, i que
a les escoles de Vinaròs en aquells moments
bàsicament havia de ser el “Epitome de
la Ortografía Castellana puesta en verso,
para los niños que concurren a la escuela de
Vinaroz”, editat sense data però sens dubte
entre 1830/1835 del Mestre Don León Moles
que va ser una institució pedagògica en la
Vila i que des de 1842 s’ocupava juntament
amb D. Alejos Doménech i Dña. Rosa Tosca
de les classes de primària elemental, de primària
superior i de l’ensenyament de xiquetes a les
escoles municipals. Del magisteri del mestre Molés
hi ha dades del seu exercici al nostre poble entre
els anys 1840 i 1887 13
12 CALVO FERNANDEZ, V., y ANAYA-REIG, N. (2019). La
aportación de José Mariano Vallejo a la enseñanza de la
lectura en la España del siglo XIX. Revista Complutense de
Educacion, 30(4), 947-963.
13 Para la enseñanza y las escuelas en Vinaros entre 1840
a 1850. vease: PASCUAL PLA J.L.: Ayguals y su Época. Ideas
educativas de un liberal del s. XIX

Nº 27 juliol 2020

LA SINFONIA DE LA LIBERTAD
QUINTA SINFONÍA DE BEETHOVEN
segunda parte al artículo fonoll nº25
José Maria Palacios
La Orquesta en la 5ª Sinfonía.
Maderas:

Metales:

Percusión:

Flautín (sólo usado en el cuarto
movimiento)

Trompas 2 - en Mi bemol y en Do

Timbales

Flautas 2
Oboes 2
Clarinetes 2 - en Si bemol y en Do
Fagots 2
Contrafagot
(sólo usado en el
cuarto movimiento)

Trompetas 2 - en Do
Trombón Alto (sólo usado en el
cuarto movimiento)

Cuerda:
Violín 1º y 2º

Trombón Tenor (sólo usado en el
cuarto movimiento)

Viola

Trombón Bajo (sólo usado en el
cuarto movimiento)

Contrabajo

Violoncello

Primer movimiento: Allegro con brio
Exposición
La Sinfonía nº 5 en Do menor, Op. 67, es la primera sinfonía compuesta por Beethoven en una tonalidad
menor, la misma tonalidad que empleó en algunas de sus más bellísimas sonatas para piano, en
la Obertura del Coriolano y en el Cuarteto nº 4. Se trata de una de las más célebres tonalidades de
Beethoven.

Tablas temáticas
19
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Tablas temáticas

El primer movimiento – Allegro con brio -, en compás de 2/4, es de las piezas orquestales más audaces,
construida en gran parte sobre el sencillo tema de las cuatro notas atacadas al unísono, en un fortísimo,
por los clarinetes y la cuerda.
Vigoroso arranque de tres corcheas y una blanca, en dos compases que se repiten, en contraposición a
la gentileza afectuosa del segundo tema.
El inicio con el famoso motivo de estas cuatro notas, tres cortas y una larga, martilleante tema -“tema del
Destino”-, es de una gran fuerza rítmica y, a la vez, de ambigüedad tonal - ¿do menor o Mi bemol mayor?y no sólo ha hecho correr ríos de tinta sino que su interpretación es motivo de discrepancia entre
los directores. Los hay que consideran su ejecución molto ritardando para darle mayor consistencia
dramática y, por el contrario, hay criterios interpretativos que parten del allegro para resolver en el
ritardando.

Clarinetes

Violines

Violas

Violoncellos

Contrabajos

Inicio

Esa tonalidad ambigua incluso en el fa o el re como séptimas dominantes, se resuelve definiendo la
tonalidad en la primera cadencia a partir del compás 18, plenamente configurada con la aparición del
do, nota pedal, a partir del compás 34, a cargo del violonchelo.
En el inicio, de asombrosa sencillez, quiso ver Schindler la llamada del Destino, imagen desmentida por
el propio compositor a pesar de que es difícil sustraerse a esta idea por el poder de sugestión de esas
cuatro notas que sintetizan maravillosamente, el dramatismo inaudito del comienzo en el que la melodía no juega ningún papel.
20
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34
Violín 1

Violín 2

Violas
Violonc. y
contrabajo

nota pedal

Al lado de estas cuatro notas, el segundo tema de la consoladora dolce melodía de los violines.
63
clarinetes

fagotes

violin es 1-2

violas

violoncelos

contrabajos

segundo tema

21
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El segundo tema, en la tonalidad de Mi bemol mayor después del fortissimo interpretado por los fagotes,
da paso a la coda de la exposición con su repetición íntegra, antes de plantear el desarrollo.
Desarrollo.
Con un comienzo basado en la idea inicial, imprime un carácter intensamente dramático con un
magnífico tema desarrollado desde un piano hasta el fortissimo. Al final, después de un contraste entre
las diferentes cuerdas, un fortissimo nos lleva a la repetición.
196
flautas

clarinetes
fagotes
trompas y
rtrompetas
violines 1

violines 2

violas
violoncelos

contrabajos

Desarrollo (fragmento)

Reexposición
Con la repetición de la exposición, en la tonalidad de do menor, se introduce el segundo tema y con
los compases de la transición de innegable belleza, el conmovedor recitativo del oboe en notas largas
finalizando el ritmo melódico en la semicadencia de la fermata que concluye con un fortissimo.

fortísimo

22
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254
oboe

fermata

Coda
Se inicia la coda con un tema extraordinariamente, rítmico, a base de notas repetitivas, siguiendo con
amplio desarrollo inspirado en el tema principal para conducirnos a la conclusión con un fortissimo.
374
flautas

timbales

violines
violoncelos y
contrabajos

Todo este primer movimiento se desarrolla a lo largo de 502 compases, repartidos en cuatro secciones,
prácticamente, de la misma extensión: la Exposición y el Desarrollo, en 124 compases cada una; la
Reexposición, en 125, y la Coda con 129 compases.
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Segundo movimiento: Andante con moto
En este movimiento en compás de 3/8, Beethoven se aleja de la tonalidad del comienzo y lo plantea
en La bemol mayor. De carácter más tranquilo, reaparecen, fugazmente, las cuatro notas iniciales – tres
corcheas y una negra -, recordando el primer movimiento y manteniendo la unidad de carácter.
Todo el movimiento está basado en una melodía que Beethoven va desarrollando en variaciones.

violín 1

violín 2

violas

violoncelos

contrabajos

inicio

24
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Comienza con el ceremonioso tema principal expuesto por los violoncelos y violas y un segundo tema
a cargo de clarinetes y fagotes.
Un pianissimo anuncia la primera variación con el tema principal interpretado por violas y violoncelos.
La madera acompaña con notas-pedal de las flautas, oboes y fagotes, al tema de los violoncelos y violas
en la segunda variación y en la tercera los violines se convierten en protagonistas.
31
oboe

trompas

timbales

violines

violoncelosy
contrabajos

Cuarta variación a base de fusas desarrollando escalas interpretadas por violoncelos y contrabajos
acompañados por la orquesta, y una serie de fusas en un retorno persistente en la cuerda grave.
Una nueva sección aparece diseñada por la madera – clarinetes, oboe y flauta -, y desarrollada sobre un
tema derivado del principal.
Después de un segundo tema a tutti orquesta, aparecen notas en staccato y punteadas en la madera y
tras el tutti de la quinta variación, la coda en un più moto nos conduce al final.

25
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piú moto

205
fagot

violín

En definitiva, el movimiento está concebido con una melodía sencilla y las cuatro primeras notas simplificadas por las trompetas en intervalos de segundas mientras se deja oír el eco de los violines y los
violoncelos insistiendo en el espectro fatídico del primer tiempo.
Hay un diálogo entre fagote y oboe que se apoya en el pizzicato de la cuerda.
El movimiento se desarrolla a lo largo de 247 compases.
Tercer movimiento: Allegro
El tercer movimiento, en compás de ¾, fue concebido por Beethoven como Allegro, quizá porque la
palabra Scherzo tal como la consideran la mayoría de los tratadistas académicos, conlleva por su
vivacidad y ritmo bien destacado, un carácter burlón y festivo.
En nuestra sencilla opinión y en contra de lo que dicen, técnicamente, estos tratadistas, estamos con la
razón del compositor ya que se trata de una obra de un fuerte carácter dramático en ocasiones, incluso,
trágico a pesar de que sigue el modelo tradicional sinfónico, es decir, el scherzo, el trío, nuevamente el
scherzo y la coda.

26
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trompa
violín 1

violín 2
viola
violoncelo y
contrabajo

inicio

En su conjunto, el movimiento en forma ternaria, está basado en el Scherzo y el Trío.
El parentesco de este movimiento con el primero, es evidente hasta el punto que

tema

el Trío se interrumpe en ocasiones, con un acento trágico. Violoncelos y contrabajos van desarrollando la
tonalidad en do menor. El tema inicial es contestado en los violines y la madera, antes de la aparición del Trío.

27
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141
violín 2

viola

violoncelo y
contrabajo

Éste, acompañado por el pizzicato de las cuerdas, se inicia por los violoncelos y contrabajos y a la
aparición de un fragmento fugado, responden las violas y los fagotes.

28
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160

fagote

viola

violoncelo y
contrabajo

Emplea un grupo de negras, normalmente, en intervalos de terceras como contrapunto al
tema de las violas y también de los violines.
Violines y fagotes, en alternancia, evocarán el segundo tema, a los que se sumarán los
timbales en una aceleración que conducirá, triunfalmente, al cuarto y último movimiento.
29
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231
fagotes

violines I-II

violoncelos

El tercer movimiento designado por el compositor como Allegro y no con el nombre de Scherzo, tal
como algunos tratadistas persisten siguiendo la nomenclatura sinfónica, sorprende por su parentesco
con el primero. Su extensión es de 373 compases.
Cuarto movimiento: Allegro.
Exposición
En el cuarto movimiento, en compás de compasillo, Beethoven incorpora el flautín, el contrafagot y los trombones, agotando todas sus reservas instrumentales. Por primera vez se
oyen los trombones que no habían tenido ninguna presencia en los anteriores movimientos.
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oboe

inicio

26
oboe

44
violín

violoncelo

tablas temáticas

Tras el primer tema, con un fortissimo de toda la orquesta, sigue otro de transición de carácter triunfal. Un segundo tema, sobre la dominante, y conclusión en la coda, con un tema propio.
Desarrollo
118

flautas

oboes

fagotes

trompas

timbales

31
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Tras la elaboración de un segundo tema, los trombones anuncian uno nuevo que es retomado por toda
la orquesta, con un ritmo insistente y una dinámica que se va intensificando. Este, de pronto, se detiene
y da paso a un nuevo episodio basado en el anterior movimiento.
Repetición

trompas y
trompetas

Tema 5ª Sinfonía

Tema infantil “A,B,C, el gato corrio por la nieve”

Se vuelve a la Exposición y el segundo tema discurre sobre la tónica. Brevemente reaparecerá la angustia
del primer tiempo, pero el tema se desarrollará en una marcha que conducirá al final.
Para algunos tratadistas, la embriaguez degenera en una trivialidad y según otros, el final, con aire de
marcha triunfal, es un arquetipo de final sinfónico que culmina el proceso de la sinfonía.
Desde luego, el debate está servido.
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La controversia se genera en la confusión con una popular melodía infantil, que reproducimos y contrastamos con el tema de Beethoven . En esa relación, tal vez se apoyan los que cuestionan la tibieza,
según ellos, del final.
Sin embargo, no compartimos esa opinión ante la admirable manera de Beethoven de ennoblecer ese
recurso sonoro.
Coda
La coda empieza a partir del compás 294 y tras un tema con el apretado final construido con toda
libertad, desemboca en el final, en un tempo más veloz, concluyendo en un clima triunfal.

362
contrafagot

timbales

violines

violas

violoncelos y
contrabajos

Con gran habilidad rítmica el presto vuelve a la idea secundaria del segundo tema y demostrando su
maestría, Beethoven, nos sorprende entre los compases 415 y 444, es decir, los últimos 29 compases
del final de la Sinfonía, interpretados en un fortissimo con los acordes de la tonalidad del más puro Do
mayor, desarrollado en una larga cadencia de extrema tensión.
Como en el primer movimiento, este cuarto se subdivide en cuatro partes casi iguales a excepción de
la última: la Exposición con 106 compases; 100 compases en el Desarrollo y 87 en la Repetición. La Coda
final es más extensa, y se desarrolla a lo largo de 150 compases.
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SABIES QUÈ...?
Carlos Ramírez
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Tipología

Cuello de ánfora

Material

Pasta- color rojizo claro

Dimensiones

Espesor 11-14mm

Autor

Linia y zona borrosa. (Dressel 2-4
Tarraconense)

Época

Junio de 1981

Inventario anterior

J. L. Pascual Plà (2010)
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fons artístics
i patrimonials
1976

lo s

fo nd

o

Referencia topográfica

Biblioteca Victor Carrillo. Estante libros

Donado/adquirido por

Juan Ramos

Datos adicionales

ingresó en 25/09/1979

Estado de consevación
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Nº de pieza inventariada
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Tipología

Cuello de ánfora

Material

Cerámica a t

Dimensiones

37x30cm

Autor

Camps

RÒ

M

S
sm
at eriale s

A
A

e

Encontrada en una profundidad de 7m y una distancia desde la costa de 150m.
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Observaciones y otros
elementos de interés

1976

lo s

fo nd

o

Referencia topográfica

Época
Inventario anterior

J. L. Pascual Plà (2010)

Biblioteca Victor Carrillo. Estante libros.

Donado/adquirido por
Datos adicionales

procede de Italia.

Estado de consevación
Observaciones y otros
elementos de interés
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Tipología

Cuello de ánfora

Material

Barro cocido

Dimensiones

520mmx330mm

Autor

Anonimo

Época

S. III Edad de Hierro

Inventario anterior

J. L. Pascual Plà (2010)
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Referencia topográfica

Biblioteca Victor Carrillo. Encima estante libros

Donado/adquirido por
Datos adicionales
Estado de consevación
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Tipología

Escultura de bulto redondo. “Desnudo
femenino”

Material

Escayola

Dimensiones

75x15x13cm

Autor

Vicente Serrano (1909)

Época

primera mitad S. XX

Inventario anterior

J. L. Pascual Plà (2010)
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Observaciones y otros
elementos de interés

1976
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Referencia topográfica

Biblioteca Victor Carrillo. Encima cómoda.

Donado/adquirido por
Datos adicionales

Fecha de ingreso 2001

Estado de consevación

Bueno

A

U
LT
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Tipología

Casco Cartaginés

Material

Hierro

Dimensiones

250mm de base X 270mm alto con
calcificaciones
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Nº de pieza inventariada

Autor

CU

CI
Ó

Observaciones y otros
elementos de interés

1976

Época

S.II A.C

Inventario anterior

J. L. Pascual Plà (2010)

Referencia topográfica

Mesa biblioteca Victor Carrillo

Donado/adquirido por
e
o
lo s
fo nd
Datos adicionales

Pedro Espuny

Estado de consevación

En muy mal estado. Ante el fracaso y desintegración
de los que se trataron por el servicio de Arqueología,
decidimos fabricarle una urna y sumergirlo en gasolina
liquida o un aceite de máxima refinación.

Observaciones y otros
elementos de interés

Procede de la misma remesa que los que se encontraron en la playa Surrach y llevados a
Arqueología que se desintegraron.

36

Procede del barranquet de la inclusa entre Aiguaoliva y
Surrach.
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Tipología

Fragmento casco Cartaginés

RA

A
SS
O
CI

U
LT

A
CI

CU

Ó

Nº 27 juliol 2020

lo s

fo nd

o

Referencia topográfica

Material
Dimensiones

220mmx170mm

Autor

Anonimo

Época

S. III Edad de Hierro

Inventario anterior

J. L. Pascual Plà (2010)

1º piso despacho Helena

Donado/adquirido por
Datos adicionales
Estado de consevación

A
D
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Observaciones y otros
elementos de interés
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Tipología

Tensiómetro

Material
Dimensiones

Funda 210mmx180mm
Tensiómetro 50mmØ

Autor

Pichman S.A Cartuja de Sevilla

Época
Inventario anterior

Referencia topográfica

J. L. Pascual Plà (2010)

Biblioteca Victor Carrillo. Encima cómoda

Donado/adquirido por
Datos adicionales
Estado de consevación

CU

A
E

V

D

IN

S
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Observaciones y otros
elementos de interés
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Referencia topográfica

Nº de pieza inventariada
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Tipología

Escudo Vinaròs

Material

Base mármol negro y resto de metal.

Dimensiones

330mmx base 120x120mm

Autor
Época

1980

Inventario anterior

J. L. Pascual Plà (2010)

Biblioteca Victor Carrillo. Encima cómoda.

Donado/adquirido por
Datos adicionales
Estado de consevación
Observaciones y otros
elementos de interés
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Tipología

Máquina de escribir

Material
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Dimensiones
Autor
Época
Inventario anterior

Referencia topográfica

Marca L.C. Smith & Corona
Tipewriters Inc.
J. L. Pascual Plà (2010)

biblioteca Victor Carrillo. Encima mesa

Donado/adquirido por
Datos adicionales
Estado de consevación
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elementos de interés
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Tipología

Máquina facturadora

Material
Dimensiones
Autor
Época
Inventario anterior

J. L. Pascual Plà (2010)

Biblioteca Victor Carrillo. Altillo

Donado/adquirido por
Datos adicionales
Estado de consevación

CU
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D
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Observaciones y otros
elementos de interés

1976
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Referencia topográfica
Donado/adquirido por
Datos adicionales
Estado de consevación
Observaciones y otros
elementos de interés
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Tipología

Máquina de escribir

Material
Dimensiones
Autor

Marca Under Wood Fine

Época
Inventario anterior

J. L. Pascual Plà (2010)

Biblioteca Victor Carrillo
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URAL
RÒS

CIAC

CULT

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

AMIC

VINA

ASSO

Inmersos en aquesta crisi que sufrim tots, no ens queda mes
remei que fer una profunda reflexió sobre les possibilitats
de finançament de L’Associació Cultural Amics de Vinaròs.

IÓ

FES-TE SOCI. NO HO DEIXES PER DEMÀ

S DE

19

76

El punt que es va considerar i que considerem prioritari va
ser la implicació de tothom per tal d’aconseguir ampliar la
base social que com tot hom sap avui es de 352 socis, perque en un momento com el que estem vivint, en què totes
les administracions han d’ajustar els pressupostos d’una
manera rigorosa, els projectes, activitats i publicacions que
tirem en davant desde L’Associació no poden dependre
quasi bé en exclusiva de les subvencions.
Hem nombrat un responsable que ha fet una comisió per
dinamitzar el creiximent de la massa social. I han sortit algunes propostes que quan la Junta les considere i aprove les engegarem i portarem a la pràctica.
Perque si ens agrada i aprovem l’activitat cultural que fa l’Associació per les nostres coses, si ens agraden el serveis culturals que ens ofereix, si consideren que son adequats i vàlids per als nostres interessos, si fins i tot pot ser col.laborem en l’elaboració d’algun dels seus projectes, no es lògic fer
l’esforç de participar-hi també com a membres associats? Per aixó des d’aquí volem fer una crida a
persones i entitats interessades en les activitats i projectes de L’Associació, per tal d’aconseguir el
grau d’implicació necessari que faci posible de continuar endavant. I fer-se soci de L’Associació Cultural Amics de Vinaròs no és solament important per l’aportació econòmica que comporta, que també,
sinó perque aixó ens fa sentir que som part d’aquest projecte cultural comú del nostre poble, i així el
sentirem mes nostre i l’estimaren.
Per agrair la vostra col·laboració us regalarem els numeros de la col·lecció Mare Nostrum i de la revista Fonoll. A més fem sortides culturals, exposicions i presentacions de llibres.
NOM ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Direcció: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Població.......................................................................................................................................................... C.P. ..............................................Pais: ..........................................................................
Teléfon

.........................................................................

C. Electrónic ..................................................................................................................................................................................................

Cuota anual de 40 € en dos rebuts juny i gener domiciliats al compte corrent:
Entitat ................................................. Oficina .............................................. Número de Compte .................................................................................................................
Titular ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Vinaròs, ................................................... de ............................................................................................................................. de 201 ...................
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C/ Dr. Fleming, 4 Entlo. 12500 Vinaròs Tel.- 964 828 230

Luis Beltrán Fonollosa 651 522 005 luis.beltran@bancomediolanum.es
Ricardo Martinell Rabasa 615 645 712 ricardo.martinell@bancomediolanum.es

