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EDITORIAL
Arriba un any mes  i en el caure de la tardor hem celebrat la NIT DE LA CUTURA Vinarossenca 

que agrupa gents d’aquí i d’allà, de Vinaròs, i de tot arreu, gent enganxada a esta terra nostra,… 
perquè viure ací, es enganxar-se a la terra on naixes o t’acull, i sentir com creix eixe sentiment,  
perquè som tots, uns i altres,  gent de la nostra tribu, compromesos amb tot el que significa: 
història, tradicions, i cultura .

Tot lo que hem reivindicat des de fa molt anys en realitat ha girat sempre en torn de tres 
idees bàsiques. 1ª La recuperació i protecció del nostre patrimoni, 2ª la construcció o posada 
a la disposició de la ciutadania de un centre social, cívic, museístic, o multiusos, digueu-li com 
vulgueu però un centro cultural on dignament es pogueren desenvolupar les seus activitats 
pròpies.  46 anys fa que ho reclamava ja el nostre soci Juan Catalá fins i tot en plànols detallats.  
Finalment, la 3ª idea que també hem demanat  una i altra vegada, infortunadament,  es la ne-
cessitat de que el nostre adjuntament es dote, sense més dilació, de un pla general aplicable en 
el àmbit de lo cultural,  un pla estratègic . No l’hem tingut mai i es fa imprescindible si volem fer 
coses en trellat i sentit de futur. Demanem  que totes les forces polítiques de la ciutat configu-
ren un projecte cultural a llarg i mitja terme, elaborat per professionals de la cultura, i consen-
suat entre tots el grups municipals deixant de actuar a cops de idees personalistes del regidor 
o Alcalde de torn.  El conformisme passiu,  la desídia, la apatia i el oblit es el context perfecte 
perquè triomfe la barbàrie de la incultura.

Fa mes de quaranta anys que la preservació del patrimoni cultural vinarossenc i la seua posa-
da en valor ha sigut l’objectiu prioritari de la nostra associació.  Hem senyalat la falta de recursos 
i accions importants cap el patrimoni històric i cultural, tot i observant-ne com les inversions 
van en direcció a grans projectes  o  lo que es pitjor a vegades a realitzacions personalistes d’es-
cassa transcendència. Necessitem sense ja mes dilació un centre cívic cultural que contemple 
un àrea  museogràfica i d’exposicions,  a més de una àrea específica per cada una de les activi-
tats culturals que es porten a terme. El vell auditori Wenceslao Ayguals de Izco, local que  reunix 
molt limitades condicions està sobre-explotat i es clarament insuficient. 

Toca en este moment  agrair a l’Ajuntament, la seua sensibilitat, comprensió, solidaritat i 
compromís,  i  per la seua  ràpida  e inestimable ajuda en solucionar-nos el problema que se’ns 
havia plantejat al tindre que desallotjar la nostra seu del carrer San Ramon cedint-nos  el local 
municipal dels baixos de la antiga Casa de la Cultura,  al carrer Camí Carreró a on hem començat 
ja el  trasllat que ens ocuparà uns mesos. En nom dels 350 socis d’amics de Vinaròs i de tots els 
vinarossencs que han depositat en l’Associació la seua confiança i alguna de les seues pertinèn-
cies, es just deixar constància expressa de la implicació de l’Alcaldia i de la impagable ajuda que 
se’ns facilita.

Hem  complit 46 anys de la nostra vida, que per ser una associació cultural no està gens mal. I 
en estos 46 anys hem desenvolupat un currículum important i sobre tot de interès per al nostre 
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poble.  Hem publicat mes de 100 llibres sobre temàtica vinarossenca i publiquen una revista 
Fonoll al semestre. Hem fet mes de 200 exposicions en la nostra seu social i un grapat de confe-
rencies, tenim una important tasca de digitalització: publicacions, treballs,  documents i mes de 
3.000 fotos de Vinaròs  digitalitzades que posem a disposició de tost els vinarossencs i vinaros-
senques  o simplement estudiosos que mos-u demanen. Celebrem tots els anys un certamen 
internacional d’aquarel·la Gabriel Puig Roda,   i un concurs d’investigació històrica de temàtica 
vinarossenca: Joan Manuel Borràs Jarque, dels que en portem 14 edicions. Tenim a disposició 
del socis i estudiosos una biblioteca en mes de  3500 llibres i mes de 300 dossiers e informes 
de personatges i temàtica vinarossenca. Col·laborem des de sempre en l’Ajuntament del nostre 
poble com en el informe sobre el nom de Vinaròs, el estudi sobre toponímia vinarossenca o els 
nostres dos catàlegs de Bens immobles en el primer del quals es va basar el Pla general d’Or-
denació Urbana que encara està en vigor. Tenim a la web la VINAPEDIA enciclopèdia virtual de 
Vinaròs en mes de 5.500 entrades

Els locals de l’Associació guarden, conserven  i mostren al visitants que vora 1.300 objectes 
de totes les categories  des d’àmfores romanes, restes de fragments de material ibers, utensilis 
medievals, instruments de tot els tipus moderns i contemporanis des de la màquina de moldre 
café en el segle XIX,  de la drogueria Arnau, fins el primer autoclau que va tindre una farmàcia 
de Vinaròs i que a fet cap a la nostra Associació des de la infermeria de la plaça de bous.

 Em fet nombroses campanyes de conscienciació, protecció i conservació patrimonial: Po-
blat Ibèric, recuperació del  primitiu carro bomba ara en el mercat,  diverses restes,  però espe-
cialment la Pedra Clau  i el escut nobiliari de la família Noguera que va contribuir decisivament 
en  la construcció del Convent de San Francesc.  Per cert que alli també ens varem esquilmar 
en part substancial del nostre patrimoni , i ho diré una vegada mes  i es obligatori dir-ho per-
què això també es memòria històrica i els que estimem al nostre poble no oblidarem mai la 
infàmia urbanística i un dels mes graves atemptats contra el nostre patrimoni del que com 
en altres moltes ocasions no s’han derivat responsabilitat per als polítics, digues alcalde  o di-
gues responsable de cultura que ho consentiren, quan a la ciutadania  se la penalitzà en tots el 
àmbits:….patrimonial,  urbanístics, de referencies històriques i de identitat cultural. Per fer-se 
càrrec de lo que estic dient  i lo que podria haver esdevingut en tantes carències des espais col-
lectius con sofreix la nostra societat,  nomes ens cal mirar  en que s’ha convertit  el seu germà 
de San Francesc en Benicarló, a dia de avui, magnifica referència cívica, cultural i urbanística de 
la ciutat, i es que sense cap dubte la pitjor manifestació de fanatisme que pot haver en un poble   
es la destrucció de la cultura.

Anant per davant la nostra satisfacció i  agraïment  vers la Diputació per la restauració del 
esgrafiats de l’Arxiprestal, volem fer constar que una vegada mes hem tornat a estar penalitzats 
com a societat. Des del 2017 venim demanant i denunciant de paraula i per escrit  al Ajunta-
ment, a la Direcció territorial de cultura, a la Conselleria de cultura de la Generalitat, al President 
del Generalitat,  tot això, passant per el Consell de Transparència   fins arribar al Defensor del 
poble i el Síndic de Greuges,  fa CINC ANYS que tenim documentada la nostra  primera denún-
cia de este afaire, per pèrdua irreversible de patrimoni,  i ara….. em de sentir com mos diuen 
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ELS TECNICS QUE ESTAN RESTAURAN-HO, o redibuixant-ho, que en estos nou anys des de 
l’actuació que varen fer la Llum de les Imatges,  els esgrafiats s’han deteriorat mes que en els 
200 anys que han estat amagats protegits per la brutícia-  I davant d’això preguntem: ¿Qui es 
responsabilitza de la inoperància, de la deixadesa i dels fets?, ¿qui retorna lo perdut als vinaros-
sencs i vinarossenques que no han deixat de pagar les seues contribucions estrictament en el 
termini marcat si no volen ser sancionats en recàrrec?, ¿qui mos  recompensa o ens reintegra 
en les pèrdues del nostre patrimoni?. I, a més a més,  estem parlant d’un BÉ DE INTERES CUL-
TURAL, tutelat per la Generalitat que te l’obligació de obligar als seus propietaris a  protegir-lo, 
o en últim cas a fer-ho la pròpia Generalitat. A la fi ningú se responsabilitzarà  com sempre,….. 
i com sempre es penalitzarà a la ciutadania en el seu patrimoni,  i el pagano será una vegada 
mes el poble.

Per historia, cultura i geografia Vinaròs és un pont d’identitats. 86 nacionalitats composen els 
censats a dia de avui de manera que si considerem en números redons i en base als ciutadans 
empadronats a Vinaròs,  dels 30.000 que som, 6.000 son de procedència estrangera, quasi 8.000 
son espanyols de fora de la nostra comunitat, per tant i sempre en números redons  queden 
16.000 valencians al nostre poble, dels que només 12.000 han nascut a Vinaròs. Què vull 
dir en tot això?  ¿Molt senzill, que la nostra personalitat com a poble es difumina cada dia mes, 
que  la tribu està en perill de perdre la seua identitat, que  tots els esforços que fem en eixa di-
recció seran imprescindibles per sobreviure perquè esta ben clar que lo que no fem nosaltres 
per preservar i mantindre la nostra identitat com a poble, de fora  ningú vindrà a fer-ho.

Per això volem repetir una vegada mes fins que el nostres dirigents es sensibilitzen i cons-
ciencien que el patrimoni cultural-històric – artístic d’un poble representa una part, la mes im-
portant de la identitat de una societat, confirma la seua memòria col·lectiva i explica la seua 
pròpia historia. Per això el pobles mes desenvolupats dediquen el seu esforç econòmic i polític 
a la seua conservació, recuperació, protecció i difusió. Desafortunadament, som molts els que 
pensem, que no es este el nostre cas. Es evident que la voluntat de protecció i conservació ha 
estat mes en la cultura que en la política.  L’ànima renaixentista perviu en el cor de la nostra 
cultura i del nostre poble. La de les grans construccions i màxim aprofitament del territori, ha 
perviscut en la dels nostres polítics. 

Es hora ja que el respecte i la protecció de la nostra cultura siga compatible amb el crei-
xement ordenat i la prosperitat de la comunitat. Confiem en l’administració però no podem 
deixar de senyalar les amenaces que se cernen cada dia sobre el futur d’aquelles poques coses, 
totes entranyables  i totes valuoses de  la nostra historia i patrimoni.

Nosaltres que vivim i treballem en esta terra que es de tots, acomiadem el nostre local social 
del carrer Sant Ramon apostem per una societat plural i lliure, oberta i tolerant, però capaç de 
salvaguardar el seu escàs patrimoni històric i cultural i a partir del any vinent des de el nou local 
de Camí Carreró continuarem fent-ho. El conjunt de les nostres activitats, que convindran que 
no son poques, al marge de polítiques partidistes  o interessos espuris,  tindran sempre com a 
objectiu, esta única direcció.
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JOAN BALLESTER 
AYGUALS 
i el seu temps

Josep Heras

Presentació

El vinarossenc Joan Ballester va brillar com a escenògraf en la Barcelona de meitats de segle XIX.  
Empès per la inclinació artística i inesgotable en el treball, va obrir-se pas en el món del teatre i, 
especialment, en el de l’òpera. La seua història és la d’una vocació i la d’un home del seu temps. Amb 
aquest treball el volem recuperar per a la memòria històrica de Vinaròs. 

Context històric

El XIX fou un segle ple de transformacions que van canviar la faç d’Europa. Es desenvolupà la  
Revolució Industrial, un veritable tall a la història: la mudança d’una societat basada en l’agricultura, 
la ramaderia, la pesca i l’artesania, en una de dominada per les màquines i la industrialització. Una 
revolució sense precedents que donaria pas a canvis polítics, econòmics i socials. La puixança de la 
burgesia es consolidà: la industrialització féu emergir una nova classe social, composta d’industrials i 
financers, que guanyava ascendència social a mesura que s’estancava la de la noblesa i l’aristocràcia. 
Com a contrapunt, havia d’aparèixer un nou actor: la classe treballadora.

Encara ressonaven els ecos de la Guerra del Francès, que l’espectre de la guerra tornava a visitar 
Espanya. A l’entorn de la qüestió successòria, s’enfrontaren els partidaris d’Isabel, la filla de Ferran VII, i 
els de Carles Maria Isidre, el germà de Ferran, que reclamava els seus drets dinàstics. El 1833 s’inicia el 
que la història coneix com a Guerres Carlistes, les carlinades. 

La guerra es va estendre pel país i arribà al Maestrat. L’estratègia de Ramon Cabrera, comandant en 
cap de les forces carlines, passava per ocupar la població d’Alcanar, cosa que el permetria controlar la 
badia dels Alfacs i el delta de l’Ebre i garantir el proveïment d’aliments i armes. El 18 d’octubre de 1835, 
la Milícia Nacional de Vinaròs decidí acudir a donar suport a la població veïna. Alertats, els esperaven les 
tropes carlistes. L’expedició fou anihilada i van trobar la mort 66 vinarossencs. Entre els morts hi havia 
Juan Ballester, pare del nostre biografiat, i el seu tio Joaquín. Finalment, Alcanar fou conquerida pels 
carlistes.
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El mateix any del desastre de l’atac d’Alcanar, la població va viure la desamortització promoguda pel 
govern central i es van posar en subhasta propietats urbanes i rústiques de l’Església. Quan finalitzà la 
primera guerra carlista, la vida s’anà normalitzant a les poblacions afectades pel conflicte. La nova classe 
burgesa que s’havia desenvolupat a l’adquirir els béns desamortitzats es va consolidar. 

Un primer retrat de Joan Ballester Ayguals

Juan Ballester Pons i Lázara Ayguals de Izco, amb 28 i 26 anys respectivament, s’havien casat el 7 
d’abril de 1835 Ambdós pertanyien a famílies acomodades i influents de Vinaròs. Com hem comentat, 
Juan Ballester fou un dels vinarossencs morts a l’atac d’Alcanar. Dos mesos més tard d’aquest fet luctuós, 
el 24 de desembre, naixia el seu fill, que va ser batejat l’endemà, dia de Nadal, a la mateixa Església 
Parroquial de Vinaròs amb els noms de Juan Evangelista Joaquín Agustín.  

Els seus primers anys els va viure al carrer de l’Àngel, amb la seua mare vídua i els avis paterns. L’any 
1841 la vídua Lázara Ayguals es casà amb Dionisio Mondéjar, tinent d’un regiment d’artilleria destinat a 
Vinaròs. El 19 de febrer de 1842 naixeria Isabel Mondéjar Ayguals, la germanastra de Joan. 

En sabem poc, però significatiu, de la infància de Joan. Estem al corrent del seu interès precoç pel 
món del teatre local, que el feia anar entre bastidors i bambolines i veure els mecanismes invisibles 
al públic que creaven l’ambient de la representació. Es diu, també, que s’havia fet construir un teatret 
on feia representacions per a la família, fent servir l’enginy per aconseguir efectes de llums que els 
sorprenguessin. 

Potser degut a un canvi de destí del padastre, l’any 1845 la família es traslladà a Barcelona. 

Barcelona

La família de Ballester ocupà un pis situat a la Plaça del Duc de Medinaceli, pròxima a la Muralla de 
Mar. Ens consta que hi visqueren la mare, el padrastre, el tiet Sergio i els germanastres Joan i Isabel. Amb 
els anys, s’hi afegí el marit d’Isabel. 

La Barcelona que es van trobar era una ciutat que bregava per créixer. Les manifestacions de la 

Joan Ballester. Museu de les Arts Escèniques
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Revolució Industrial eren tangibles: les fàbriques començaven a formar part del paisatge barceloní, un 
horitzó de xemeneies i remor de màquines. Es feia forta la burgesia, audaç en els projectes i emprenedora, 
creixent i fent-se més potent amb la creació de societats,  delerosa d’influir en els esdeveniments 
econòmics, polítics i socials.  

El naixement d’una vocació

Seguint les orientacions familiars, Joan Ballester ingressà com a alumne intern al col·legi de Carles 
Carreras, a Sant Gervasi de Cassoles, en aquell temps un municipi que conservaria la independència fins 
1897 que s’agregaria a Barcelona. El centre escolar gaudia d’un alumnat procedent de famílies. 

L’educació que va rebre Ballester feia especial èmfasi en les matèries que li podessin proporcionar 
una bona base per a la pràctica comercial, com per exemple comptabilitat, càlcul, banca... De seguida, 
però, va trobar en el dibuix la seua disciplina favorita. 

En aquest centre educatiu coincidí amb un xicot amb qui compartia el règim d’internat i amb qui 
congenià ràpidament: Francesc Soler i Rovirosa. Només hi havia una diferència d’edat de 6 mesos entre 
ells i els era comú l’afició pel dibuix i la pintura.  

La camaraderia entre els dos xicots va anar transformant-se en una ferma amistat que se sustentava 
en la motivació envers l’art. Sembla que la primera obra en la que van col·laborar fou en la decoració i 
maquinària escènica de l’auditori del mateix col·legi. 

Anys d’aprenentatge

Allò que era una afició va anar convertint-se en una vocació cada vegada més definida i Ballester i 
Soler van començar a trepitjar els teatres en el llavors municipi de Gràcia. El Teatre Principal d’aquesta 
vila es nodria d’una programació que alternava sarsueles, comèdies, drames i alguna òpera. L’escenògraf 
titular era Lluís Rigalt, el taller del qual estava situat al mateix local i on els companys Ballester i Soler es 
van estrenar pintant cartells que anunciaven espectacles. 

Ballester i Soler es matricularen a la Llotja per al curs 1854-1855. Aquesta institució s’havia creat per 
atendre les necessitats de les indústries d’estampació de teixits i es formava a dibuixants per al tèxtil de 
la seda i del cotó aplicat a les indianes, en aquell moment un negoci molt rendible. L’evolució de l’escola 
va anar prenent diverses direccions que acabarien per conformar l’Escola de Belles Arts de Barcelona. 

A Belles Arts no es cursava escenografia, ja que en aquell temps encara no es valorava una professió que, 
pocs anys més tard, acabaria exigint no només coneixements pictòrics, també d’història, d’arqueologia, de 
costums i tradicions, d’aspectes de la naturalesa... Ballester i Soler aprofundirien en el dibuix, en la pintura 
a l’oli i a l’aquarel·la, i s’introduirien en el món de l’arquitectura, de la paisatgística i en la història de l’art.  

L’escenografia fou el món on Ballester i Soler farien desembocar la seua creativitat i talent, on ambdós 
brillarien amb llum pròpia en les pintures i decorats. Una primera aproximació ens portaria a descriure 
l’escenografia com el conjunt d’elements que donen suport visual i emocional a una representació 
teatral. Això inclouria la decoració, la il·luminació, la maquinària, el maquillatge, la perruqueria, el 
vestuari... Aquest conjunt d’elements creen l’espai i l’ambient on es desenvoluparà una història. 

La febre dels teatres

Barcelona es transformava. Per una banda, la desamortització havia buidat esglésies, convents i 
altres establiments religiosos, alguns del quals foren reutilitzats, amb les obres oportunes, com a teatres. 
D’altra, a l’enderrocar-se les muralles la ciutat es va estendre cap a l’interior. La via que més clarament 
exposava aquest desplegament va ser el Passeig de Gràcia, que unia la Barcelona que s’escapava de 
les muralles amb el municipi de Gràcia i que s’enfilava cap a la serra de Collserola.  A banda i banda 
del Passeig es crearen jardins a la manera francesa, amb delicats bosquets, al·legòriques estàtues, 
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fanalets, estanys, caigudes d’aigua... A més de procurar el lleure dels passejants, s’hi instal·là una oferta 
de restauració, sales de ball, escenaris musicals i teatres, molts teatres...  Ballester i Soler van créixer 
professionalment en eixos anys d’explosió de l’oferta teatral. 

Els primers treballs

Com s’ha comentat, Ballester i Soler havien freqüentat el taller de Lluís Rigalt situat al Teatre de 
Gràcia. En Rigalt era considerat el mestre del paisatgisme romàntic. També van aprendre al taller de 
Josep Planella i Coromina, al Teatre Principal. Planella era un escenògraf de gran rigor i va ser autor 
d’un text sobre l’art de la perspectiva que fou un manual de referència per als escenògrafs durant molts 
anys.  Tot i el profit obtingut de l’aprenentatge al costat d’aquests mestres, cal destacar la importància 
que tingué la figura de Marià Carreras i Vila en aquest període, ja que l’home adoptà els dos amics i els 
donà faena per a decoracions de limitat contingut artístic, però que els feia guanyar experiència. Un bon 
exemple n’és l’encàrrec de repintar el repertori del Teatre de Mataró i el de fer-se càrrec de la pintura de 
tot el repertori del Teatre de Gràcia. 

Ballester i Soler, amb la impaciència de la joventut i conscients de la manca de tradició de l’escenografia 
al país, decidiren veure per si mateixos allò que es feia més enllà de les nostres fronteres. L’any 1855, 
emprenen un curt viatge de formació que els porta a Londres i a París. Se succeïren les sorpreses i els 
descobriments. Ressonaven els ecos de l’Exposició Universal que se celebrava en el Camp de Mart de la 
capital francesa. Encisava l’elegància i modernitat parisenca, però el que més interessava, als dos amics 
no es trobava en aquella brillant vida social, sinó en els espais tancats dels teatres, en els tallers de 
pintors i escenògrafs. Se’ls revelava un món que agrupava des d’una nova concepció de l’espai escènic a 
les innovacions tècniques, els artefactes mecànics, la professionalitat del món del teatre... 

Ballester retornà a Barcelona reclamat per Marià Carreras per poder afrontar els molts encàrrecs 
de decoracions per a diferents escenaris. En aquella època daurada, les programacions dels teatres 
s’esforçaven per presentar cartells atractius i variats. El fenomen afavorí la professionalització del nostre 
biografiat, que assumí, amb Carreras i Soler, les decoracions d’obres de repertori del Circ Barcelonès, del 
Teatre dels Camps Elisis, del Teatre de Mataró i del de Sabadell. L’òpera, la manifestació artística preferida 
per la puixant burgesia, els esperava.

El primer èxit

El primer reconeixement de la vàlua de Ballester va ser arran de la decoració, en col·laboració amb 
Marià Carreras, de La Traviata de Verdi, que es representà al Liceu. Ballester desenvolupà unes solucions 
tècniques molt audaces i innovadores que el van permetre crear un escenari grandiós que afavoria els 
moviments desimbolts de comparses i coristes en un gran saló de ball, al segon acte. La crítica  i el públic 
acolliren amb entusiasme aquella decoració que, un segle més tard, encara admirava als crítics.

La dinàmica teatral de l’època li oferí l’oportunitat d’exhibir el seu talent. Es feien escenografies 
per a cada obra que s’estrenava. Aquestes obres, foren teatrals, operístiques o sarsueles, podien tenir 
molts actes i cadascun d’ells demanava una decoració diferent. Tenint en compte que una obra es 
representava 3 o 4 dies i que l’oferta teatral barcelonina era molt gran, costa poc imaginar el volum de 
treball que generava. Per si no fos prou, en cada vetllada teatral, a manera de mitja part, es representava 
una comèdia curta, una peça de ball i una de repertori, amb les respectives escenografies. 

L’interès creixent per la sarsuela oferí noves ocasions de treball. Luís Olona, dramaturg i llibretista 
d’aquest gènere, contractà Ballester per als decorats de Los Magyares de Gaztambide, per als de  El 
Tulipán de los mares, de Gabriel Balart i Crehuet, i per El Caudillo de Baza, d’Arrieta i el mateix Olona.  
Aquesta intensa activitat el va dur a menjar i dormir en el mateix taller on treballava, demostrant una 
professionalitat extrema. 
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La vida social de Ballester

L’any 1859, per tal d’obtenir més espai per treballar, Ballester, Soler i uns quants artistes més van 
fundar un taller que van batejar amb el nom del carrer on era situat: havia nascut el Taller del Rull. El 
Taller, però, no era tan sols un espai de treball, també ho era de tertúlies, festes i balls. Dins d’aquesta 
activitat lúdica foren especialment actius gestionant balls de disfresses que se celebraven a la platea 
del Teatre Odeon, espai que fou conegut amb el nom de La Paloma. No podia faltar la participació en el 
Carnestoltes, animat per balls, mascarades i rues.  

En Ballester també fou present a les mítiques tertúlies d’en Frederic Soler, més conegut pel sobrenom 
de Serafí Pitarra, l’acreditadíssim autor de teatre popular. Les tertúlies se celebraven a la rebotiga de la 
rellotgeria del dramaturg. S’hi reunien artistes, pintors, poetes, dramaturgs, intel·lectuals, actors... on es 
discutia sobre l’humà i el diví, el prosaic i l’excels, en un entorn de respecte i bon humor. Per citar uns 
pocs noms de tertulians, però ben coneguts, mencionem: Valentí Almirall, Josep Anselm Clavé, Víctor 
Balaguer, José Zorrilla... 

La consagració

1864 va ser l’any de l’enfortiment de l’associació amb Marià Carreras i de la seua consagració al ser 
nomenat escenògraf oficial del Liceu. Tenia 29 anys. Fruit de la investigació de Jaume Tribó, mestre 
apuntador del Liceu, i el suport de l’Arxiu de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, podem conèixer 
l’activitat escenogràfica de Ballester en aquest escenari. 

Temporada 1864/1865

Ballet  Acte de ballet i  Ballet Corinda. 

Temporada 1865/1866

Òpera Les Huguenots. Música: Giacomo Meyerbeer. Llibretistes: Émile Deschamps i Eugène Scribe, 

Òpera Don Giovanni. Música: Wolfgang Amadeus Mozart. Llibretista: Lorenzo Da Ponte.

Òpera L’Africaine. Música: Giacomo Meyerbeer. Llibretista: Eugène Scribe. 

En una funció a benefici dels professors de l’orquestra, es representaren fragments del Don Giovanni 
de Mozart, l’Obertura de  Guillaume Tell   de Rossini, la Marxa de la Coronació de  Le  prophète, de 
Meyerbeer, un minuet  per orquestra extret de la Sonata en la major de Mozart...

Temporada 1866/1867

Òpera Guillaume Tell. Música: Gioachino Rossini. Llibretista Étienne de Jouy i Hippolyte Bis.

Òpera Don Giovanni. Música: Wolfgang Amadeus Mozart. Llibretista: Lorenzo Da Ponte.

Òpera Zampa. Música: Ferdinand Hérold.  Llibretista: Anne-Honoré i Joseph Duveyrier. 

Temporada 1867/1868

Òpera Dinorah o Le pardon de Ploërmel. Música: Giacomo Meyerbeer. Llibret: Jules Barbier i Michel Carré. 

Temporada 1868/1869

Teatre, La passió i mort de Nostre Senyor Jesucrist. Música de Marià Obiols.  Autor: Antoni Alabau 
Quingles. 
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Un desenllaç prematur

La tuberculosi fou un flagell que afectà brutalment la societat. En Joan Ballester  fou una víctima 
més de la malaltia. Morí la vesprada del 19 de març de 1868, acompanyat de la seua mare, doña Lázara, 
la germanastra Isabel, l’oncle Sergio, Marià Carreras, en Joan Soler, germà de Francesc...  Tenia 32 anys. 

El dia de la defunció es presentava al Liceu la seua darrera gran escenografia per a l’òpera Dinorah. 
Al conèixer-se la notícia de la defunció, s’alçà el teló a l’acabar el segon acte i aparegueren a l’escenari, 
damunt les ferramentes del finat –pinzells, paleta i carpeta de dibuix– dues corones funeràries: una 
de l’empresa del Liceu i l’altra dels artistes que protagonitzaven l’obra. Després d’observar un absolut 
silenci de respecte, el públic dempeus dedicà una gran ovació d’homenatge a l’artista vinarossenc. 

Ballester ja era bastant més que una promesa quan la mort se’l va emportar en plena joventut. No 
podem aventurar com hauria evolucionat, quin futur l’esperava, però tot apunta que hauria estat un 
dels grans de l’escenografia del seu temps. Les seues pintures i decorats figuren en la història del Gran 
Teatre del Liceu.

L’homenatge de Barcelona

L’any 1907 la ciutat de Barcelona va retre homenatge a l’artista vinarossenc donant-li nom a un carrer 
situat a l’elegant barri del Putxet, un petit turó entre Vallcarca i Sant Gervasi de Cassoles. Un darrer 
reconeixement barceloní al talent del nostre escenògraf.

Esbos escenogràfic
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REDACCIÓ

NIT DE LA 
CULTURA

L’Associació Cultural Amics de 
Vinaròs va entregar la nit del divendres 
25 de novembre en el transcurs del 
sopar de la catorzena edició de la Nit 
de la Cultura els premis del Certamen 
d’Aquarel·la Gabriel Puig Roda i el 
Premi d’Investigació Històrica Borràs 
Jarque a Josep Plaja, per la seua 
aquarel·la La Vall en blaus i Josep Heras, 
per la obra Joan Ballester Ayguals i el 
seu temps, respectivament.

Josep Plaja  està afincat a 
Esclanyà (Girona). L’artista ha exposat 
principalment a Catalunya i ha 
obtingut també diferents premis 
de pintura com el primer Premi 
Internacional de Tossa de mar o el 

Primer Premi de les Arts i les Lletres d’Andorra.Va cursar estudis de Belles Arts a l’Escola Massana de 
Barcelona.

Plaja es defineix com a pintor neorealista, i quasi diríem neoimpressionista, pel tracte que fa de la 
llum i dels colors. Interpreta uns espais que podem reconèixer fàcilment en les seues obres, amb un 
mestratge exquisit de la llum, el traç i el color.

Pel que fa a Josep Heras és llicenciat en Filosofia i Psicologia per la Universitat de Barcelona. Bona 
part de la seua vida professional transcorre en el món financer, especialment en l’àrea de formació i 
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desenvolupament professional. 
En aquesta etapa va publicar 
els seus primers llibres. A partir 
de 2010 es dedica a la novel·la 
històrica i l’assaig biogràfic.

Es van atorgar també 
dos mencions especials, al 
guanyador del vot social, Vicente 
García de Toledo, per la seua 
aquarel·la “El penúltimo faro”, i 
la del vot popular universal va 
ser per a Juan Castilla de Madrid, 
per la seua obra La soledad de 
viento.

El premi del Certamen 
d’Aquarel·la Puig Roda dotat amb 3000 euros, va ser entregat pel President de la Diputació, José Martí, 
com l’organisme que patrocina l’esdeveniment, i el guardó del premi Borràs Jarque per l’Ajuntament, 
amb una dotació també de 3000€ per a l’edició del llibre.

Durant la nit es va presentar el calendari de ciutadanes vinarossenques 2023 on Amics de Vinaròs 
dona reconeixement a 12 dones de la ciutat.

L’acte va estar amenitzat per la Rondalla Vinarossenca Mar i Terra amb música tradicional vinarossenca 
i valenciana.
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Alfredo Gómez Acebes

LUIS ROSO BOVER
un compositor local 
(1836-1911)

Luis Ceferino Roso Bover nació en Vinaròs el 26 de agosto de 1836, hijo de Manuel Roso, escribano, y 
de Antonia Bover, oficiando de padrinos sus tíos Juan Bta. Roso y Francisca Bover. Sus abuelos paternos 
fueron Salvador Roso y Agustina Rita Gisbert y sus abuelos maternos Domingo Bover y Mª Francisca 
Reverter. Tuvo varios hermanos, entre ellos el ingeniero 
José Roso Bover (26 junio 1839 – 1904) que marcho a 
vivir a Logrosán –Cáceres- para trabajar en el ferrocarril 
donde se casó con Jacinta de Luna y tuvieron un hijo, 
Mario Roso de Luna (1872-1931); Agustín Roso Bover 
(nacido en 1842, en 1891 vivía en la calle Dozal y formó 
parte del ayuntamiento desde 1893), Francisca Roso, y 
Juan Bautista Roso (1827-1887) también escribano del 
Juzgado y buen aficionado a la música. 

Vivían en la casa familiar de la plaza Jovellar, en la 
pequeña plazoleta donde hasta hace poco había una 
peluquería. Años más tarde ampliarían su vivienda 
adquiriendo la casa contigua (la que luego sería el Pez 
Rojo) y donde nacería su nieto el pianista Leopoldo 
Querol Roso en 1899.

Luis Roso ya de joven marchó a estudiar fuera aunque 
siempre estuvo ligado a su ciudad. En 1865 aparece un 
tal Luis Roso Bover como telegrafista, trasladado desde 
Alcañiz a Vinaròs. Al año siguiente se inauguraban 
las obras del puerto en presencia de los telegrafistas 
Luis Roso y Jose Ramiro y el jefe de telégrafos Ramon 

Noema Roso con sus hijos 
Leopoldo Querol y Luis Querol. 
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Ortuño, siendo alcalde Bautista Agramunt. 
Parece ser que abandonó dicha profesión para 
dedicarse como su padre a la escribanía. En 
marzo del año 1867 el Ministerio de Justicia 
aprobaba la cédula para su nombramiento y 
destino al juzgado de actuaciones de Vinaròs. 
En 1870 aparecía ya firmando mandatos como 
secretario del juzgado que se encontraba en 
aquellos años en el edificio de las escuelas, en la 
plaza Jovellar, y donde en 1879 solicitaba poder 
abrir una puerta de acceso a la calle San Ramon. 
Poco tiempo después pasaba a ser escribano 
del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
(creado a mediados del XIX en el exconvento 
franciscano), junto a Sebastián Guarch Molinos, 
con los jueces Román Sañudo y Arístides Galop, 
y poco después secretario del mismo, cargo que 
ya ocupaba en 1899.

En el año 1866 había contraído matrimonio 
con Sebastiana Moles Molinos (1839-1900), 
fruto del cual tuvieron una única hija, Noema 
Roso. Casada con el que fuera alcalde Leopoldo 
Querol Vives (1865-1929) fue una excelente 
pianista formada en el conservatorio de 
Barcelona. Leopoldo y Noema fueron los padres 
del que fuera pianista Leopoldo Querol Roso y 
de su hermano Luis Querol.

Luis Roso fue desde siempre un gran aficionado a la música y al teatro, por ello se dedicó al menos 
desde la década de 1865 a programar las funciones que debían llevarse a cabo en el Teatro Principal, 
siendo su director. Este había sido levantado en 1841 en la plaza de San Antonio por el entonces alcalde 
y escritor Wenceslao Ayguals. Tras unos años de esplendor había caído en desuso hasta que conoció 
nuevamente un cierto renacer con Luis Roso que se dedicó a gestionar obras teatrales y a promover 
funciones de aficionados en el local.  Luis Roso fue un fecundo compositor musical que nos dejó un 
amplio legado. Ya desde un primer momento se dedicó a componer obras básicamente sacras, y en el 
año 1863 ya compuso una Salve dedicada a la virgen para cuatro voces (2 tenores, barítono y bajo).

En diciembre del año 1883 se celebró un destacado acto político en el Teatro. Y posteriormente, 
en la plaza, la recién constituida banda local “Euterpe” ofreció un concierto en honor del gobernador 
provincial, interpretándose varias obras, entre ellas alguna compuesta por él.

El editor del diario local “El Mediterráneo”, por amistad, le solicitó que escribiera algun artículo sobre 
música como así hizo y podemos comprobar en los pocos números que conservamos (de 1882). Aquí 
encontramos un artículo suyo titulado “Algo sobre música” donde calificándose él mismo de mero 
aficionado aconsejaba estudiar solfeo y no tocar ni cantar de oídas. En esos años de principios de 1880 

Vistas de la plazoleta de la plaza Jovellar con su casa familiar.
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era ya director del “Círculo Filarmónico Coral” de la 
ciudad junto a José García.

Unos años más tarde, concretamente en 1885, se 
celebró un destacado acto de aniversario en honor 
de las víctimas del Ataque carlista de Alcanar de 
1835, donde habían fallecido varios vinarocenses. 
Entre los diferentes actos se celebró una misa 
seguida de un concierto coral. Coro que aparecía 
reforzado con nuevas voces e instrumentos y 
donde se interpretó una misa de difuntos obra de 
Luis Roso acompañada al órgano por Francisco 
Argemí Casamada. También se celebró una 
procesión de duelo encabezada por la banda 
“Euterpe” interpretando  varias marchas fúnebres, 
una de ellas compuesta por Ernesto Vilar.

Eran años donde la creatividad compositiva 
de Luis Roso queda más patente que nunca. En la 
Semana Santa de 1889, en la iglesia del exconvento 
de San Francisco  estrenó un Miserere que había 
compuesto, conducido por instrumentos de cuerda, 
un piano y un armonium. Aunque el Miserere suele 
ser cantado no fue así el caso. 

El 16 de octubre de 1892 se celebró en el Círculo 
Católico de Obreros una velada literario-musical en honor al Cuarto Centenario del descubrimiento 
de América por Cristóbal Colon organizada por el ayuntamiento y el propio Circulo, encabezada por 
personalidades como el diputado José Ràfels García, el reverendo Cristóbal Falcó, el comandante de 
zona Victoriano Rozes, el propio alcalde o el tesorero de la entidad Germán Piquer. A lo largo de la velada 
se llevaron a cabo diferentes discursos de la mano del presbítero Manuel Juan, el abogado Joaquín 
Sanjuán, o el profesor Jose Mª Calatayud; recital de poesías a cargo de J. Mª Cros, José Serres, Francisco 
Argemí, Germán Piquer, Comes y Jaurequi, y actuaciones musicales como un concierto al piano a cargo 
de Ramón de Sáez que interpreto la Sinfonía “Campanone” o la interpretación orquestal del “Himno 
a Colon”, pieza dirigida por el propio compositor Luis Roso (letra y música)  junto al coro dirigido por 
Agustín Roso acompañado del organista Francisco Tapbioles.

El 11 de agosto de 1895 estrenó en la Arciprestal una Misa de Gloria que había compuesto exprofeso. 
Apuntar que una Misa de Gloria, un género musical sacro, es una composición coral cantada en forma 
silábica o semisilábica que traslada a la música ciertas secciones de la liturgia. La Misa puede ser a 
cappella, con pocas personas y con pocos instrumentos musicales. Conservamos el libreto original, un 
cuaderno escrito en pentagramas que el propio autor encuadernó en la librería Tomás Boix de Castellón, 
dedicado a Joaquín Sanjuán. Es una obra en Adagio Majestuoso compuesta para violín, violoncelo, 
flauta, fiscorno, órgano, armonium y coro presidido por dos tenores, barítono y bajo. Lleva las siguientes 
secciones, que juntas constituyen el “ordinario” de una Misa, y que son: 1) Kyries, Gloria, Laudamus, 
Dominus Deu, Gratia, Cum Sancto Spiritu, Credo. 2) Incarnatus, Et in Spiritum, Et Vitam. 3) Benedictus. 
4) Sanctus y Agnus.   

Lápidas donde reposan sus restos en el 
cementerio de Vinaròs.
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En las navidades de 1896 (enero) 
se celebró en la Iglesia Arciprestal la 
primera misa de mosén Lorenzo Cot, el 
nuevo Arcipreste que sería destinado a 
los pocos meses a Peñíscola. Para ello 
se cantó una preciosa misa a orquesta, 
obra de Luis Roso. Año en qué firmaba 
también en el acta de colocación de la 
primera piedra para la construcción del 
Asilo de Ancianos.

En 1898, tal y como leemos en 
la prensa (El Estandarte Católico de 
Tortosa, marzo) estaba ya ultimando la 

música para los Siete Dolores que en la función dedicada a la Santísima Virgen “cantarán las jóvenes 
esclavas de María Dolorosa” la tarde del viernes de la semana de pasión en la iglesia Arciprestal. Una 
gran pieza musical polifónica para orquesta y voces que solía interpretarse al inicio de la Semana Santa. 
De ella conservamos las particellas para los violines 1º y 2º, saxofón, armonium, violoncello, piano, tiple 
1º o tenor, tiple 2º, y bajo o barítono.

En el año 1902 visitó la ciudad, un par de días, el político Canalejas, siendo recibido por el Consistorio 
donde impartió alguna charla y conoció el pueblo. Como era norma con celebridades, ya que las fondas 
locales no eran del todo confortables, pasó la noche en casa de Luis Roso, donde vivía con su mujer y 
su hija Noema ya casada con Leopoldo Querol, e hijos. Es posible que fuesen ya propietarios de la casa 
contigua, el nº 16. No eran grandes personalidades pero si que vivían en el centro de la ciudad, eran 
personas respetables para el Consistorio y disponían de buen espacio.

En el año 1909 se fundaba el Ateneo Mercantil en el número 38 de la calle Socorro, sociedad 
promovida por los socios Agustín Safón, Ricardo Querol, Julian Sanz, Tomas Delmás, Obdulio Balanzá 
y Santiago Falcó. La sede contaba con un cuadro escénico propio, y como el Teatro Principal estaba ya 
en desuso y en malas condiciones, Luis Roso propuso, promovió y financió en parte la construcción 
de un local para que la entidad contara con un espacio propio para que actuara el “Grupo Artistico 
Musical”: el Teatro Ateneo, en la calle Socorro detrás de la entidad. Teniendo los Querol buena parte de 
las acciones del Ateneo Mercantil, al emparentar las familias por el matrimonio Leopoldo & Noema, Luis 
Roso convenció e impulsó la creación de un espacio nuevo de acorde a la importancia de la ciudad. Para 
ello se levantó el Teatro Ateneo en un huerto de la parte posterior del Mercantil ubicado en el Palau 
de los Julián y que, una vez construido, se inauguró el 16 de febrero de 1911 con la actuación de una 
compañía infantil italiana que entre otras piezas interpretó la opereta Guiaha y un fragmento de Lucia 
de Lamermoor de Donizzeti, pero con tal mala fortuna que, pocas horas antes, mientras Luis se vestía 
para la ocasión, en el momento de ponerse la corbata, un ataque fulminante al corazón se lo llevó de 
este mundo sin poder ver, a las pocas horas, la inauguración del nuevo espacio teatral. 

El teatro y sus acciones quedaron en manos de Ricardo, Leopoldo y Noema, propietarios de la Banca 
Querol que entró en suspensión de pagos y quebró en 1926, para lo cual se hicieron cargo de las deudas 
Noema Roso, esposa viuda de Leopoldo desde 1929, Josefa (esposa de Ricardo Querol) y Angel Giner 
Giner (suegro del citado Ricardo).  El Ateneo pasó a Noema quedando como accionista mayoritaria y 
dueña del teatro que lo vendió en el año 1927 a Dolores Giner de Carsi.
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En definitiva y como colofón apuntar que su nieto, el que fuera reconocido pianista Leopoldo Querol 
Roso, comentaba que su abuelo Luis fue el autor de la conocida canción popular “Varem lo llaud”. 

* No disponemos hasta la fecha de ninguna foto o retrato de Luis Roso. Si alguien posee alguno 
agradeceríamos nos lo hiciese llegar a Amics de Vinaròs. Por otro lado no estaría de más que alguna 
Coral local o incluso la banda La Alianza interpretase alguna de sus obras ya que disponemos de un par 
de partituras originales de su puño y letra puestas a su entera disposición.
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DATACIONS EN 
L’EPIGRAFIA 
ARQUITECTONICA 
VINAROSSENCA
segles XX-XXI

Arturo Oliver

Amb esta relació de dates pertanyents als segles XX i XXI, finalitzem el catàleg d’inscripcions que hem 
replegat en Vinaròs per ser una part del patrimoni cultural vinarossenc. Esperem que les puguem vore 
durant molts d’anys més al seu lloc d’origen on han estat algunes d’elles durant segles.

1.- 1900. Medalló on es indica qui va pagar la pintura dels murs de l’ermita, un disseny d’estil modernista a 
càrrec del vinarossenc Agustín Redó, pintures que han passat molt desapercebudes, sent l’únic exemple 
de pintura mural d’este estil a Vinaròs. Agustín Redó al mateix temps va retocar les escenes fetes per el 
morella Joaquín Oliet sobre la vida l’epifania de Jesús i iconografia mariana, pintures que van ser de nou 
restaurades denou al 1996 per Ramón Roig Segarra e Isidre Sabater, a càrrec de la Caixa Rural de Vinaròs. 
Miguel Arribas Escribano va ser un vinarossenc emigrat a Puerto Rico on va fer fortuna i va deixar 5.000 
pessetes per pintar el temple i canviar la porta d’accés al recinte de l’ermita.



20

FON OLL

2.- 1900. Tal i com hem comentat Miguel Arribas va 
deixar diners per pintar el temple i canviar l’antiga 
porta de fusta d’accés al recinte de l’ermita, per 
l’actual porta de ferro, on podem vore amb una 
placa de ferro  fos reblada a la planxa de la porta,  
la inscripció «Miguel Arribas Año 1900», tal vegada 
una porta feta en la foneria de Antonio Sendrá 
Bonet que es trobava al carrer el Pont, actual edifici 
on està el supermercat Mercadona.

3.- 1909. Manisa ceràmica amb la inscripció «Dia 2 
de noviembre de 1909 llegaron aguas del río A». Es 
troba a l’ermita de Sant Gregori, una mosta de les 
moltes vegades que el nostre riu sec s’ha sortit de 
mare.

4.- 1910. Data de construcció de la casa d’esbarjo i 
agrícola el Corralet, situada al camí antic de Rossell. 
La data està feta amb morter i motlle, situant-se a 
la barana del terrat de la casa.

5.- 1914. Data de la construcció de Ca Giner, feta 
amb motlle i morter, i situada a la barana de 
l’emblemàtic edifici modernista del carrer Major.

6.- 1915. Data esculpida al llindar de la porta de 
l’edifici del carrer Sant Francesc, 37.  
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7.- 1918.  Data incisa sobre morter que a la seua 
vegada es situa damunt la clau de pedra del llindar 
de la casa del carrer Santa Magdalena 28. Per el 
tipus de afegitó que presenta la data damunt de 
la pedra podria correspondre a una modificació 
de l’edifici.

8.- 1918. Feta amb morter, es troba sobre la porta 
de l’edifici del carrer Sant Cristòfol, 41. L’edifici 
típic de l’eclecticisme de principi del segle XX 
es encara conegut per el nom de «l’Academia 
Almi», per trobar-se en els seus baixos l’acadèmia 
que va regentar entre 1943 i 1980 D. Manuel 
García Lahuerta, i on s’impartia especialment 
coneixements d’administració, comptabilitat, 
taquigrafia i mecanografia.

9.- 1920. Data feta amb ferro retallat a la part 
superior d’una porta de ferro d’un taller de calafat 
de la plaça 1er de Maig- Santíssim 27.

10.- 1923. Any de construcció de la casa del carrer 
Sant Cristòfol, 33. Està feta a motlle a la barana del 
terrat.

11.- 1924. Data en la clau de la porta, juntament 
amb les inicials FC, del número 58 del carrer 
Arxipreste José Bono. Quan es va fer la casa el 
carrer era un menut atzucac que tenia entrada per 
la plaça Santíssim, avui 1er de Maig. 
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12.- 1928. Inscripció situada dalt del llindar de la 
casa del carrer Sant Josep, 8.

13.- 1929. Inscripció feta amb ciment portlant al 
brancal de l’escola del Grupo de Baix. Incrustat en 
el ciment gris s’ha posat la data amb color roig.

14.- 1930.  Data feta amb motlle i morter sobre 
el llindar de la porta del carrer Sant Josep, 30. 
curiosament porta les mateixes inicials FC que la 
del carrer Arxipreste Bono, 58.

15.- 1931. Inscripció amb planxa de ferro retallat 
inserida dins d’un dibuix d’un cossiet amb flors, 
que té als seus costat les lletres T i A. Completa la 
composició un dibuix geomètric. Es troba al carrer 
Santa Magdalena, 20.
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16.- 1932. Data feta amb motlle i morter, ressaltada 
amb la pintura bicolor. Carrer Sant Sebastià, 48.

17.- 1934. Data feta també amb motlle i morter 
ressaltant-la així mateix amb pintura blanca. Es 
situa a la plaça 1er de Maig-Santíssim, 6.

18.- 1935. Inscripció sobre el brancal de ciment 
portlant de la casa del carrer Costa i Borràs, 5. La 
data es fa rallant amb una punta sobre el ciment 
encara tendre.

19.- 1935. Data de paregudes característiques 
que l’anterior, però els número es fan rebaixant el 
ciment tendre. Es situa al carrer Costa i Borràs, 17.
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20.- 1935. Data sobre el llindar de la casa del carrer 
Socors, 30. Es fa mitjançant la tècnica d’esgrafiat 
sobre el morter.

21.- 1938, 4 de desembre, data de la làpida 
funerària que recorda la mort en combat prop de 
Vinaròs, del soldat alemany de la Legió Còndor 
Gusta Schode. Estava al carrer Sant Cristòfol, junt 
a la fatxada lateral de l’església. Actualment està al 
Museu d’Història Militar de Castelló.

22.- 1939. Data del plafó ceràmic que presenta 
al Salvador a la fatxada de la casa de la plaça 
Jovellar, 8. El Salvador era l’advocació del gremi 
dels llauradors, gremi que tenia la seu a la plaça, 
anteriorment rebia el nom de plaça el Salvador 
degut a la ubicació de la seu del gremi. La 
capelleta es col·loca recent acabada la Guerra 
Civil, començant la recuperació de les imatges 
religioses que havien segut destruïdes durant la 
República. Actualment la Cooperativa Agrícola de 
Vinaròs continua portant el nom de El Salvador.

23.- 1940. Datació dels taulells de la capella de la 
Mare de Déu del Roser, situat a l’edifici del carrer 
Roser, 11. Es una producció ceràmica típica d’Onda 
per les formes i els colors.
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24.- 1941. Una capelleta ceràmica de la mateixa 
producció que l’anterior, dedicada a sant Ramon 
Nonat. Es troba a l’edifici de l’Ajuntament, antigues 
escoles, al carrer de Sant Ramon. El panell imita a 
la taulelleria valenciana del segle XIX, encara que 
possiblement està feta a Onda. 

25.- 1946. Placa de pedra calcaria de les obres 
del pou dels Dos Vilars. Es llegeix «Manuel Roda 
Constructor de obras año 1946 Vinaroz»

26.- 1948. Data sobre una placa de morter rebaixat 
situada al llindar de la porta del carrer Carreró, 18.

27.- 1965. Placa homenatge a l’arquebisbe Costa y 
Borrás en el centenari de la seua mort, per part de 
la congregació de Missioneres de la Immaculada 
Concepció, que el religiós vinarossenc va fundar 
a Roma. La placa es va col·locar al pedestal del 
monument a l’arquebisbe, monument promogut 
per l’arxipreste José Bono que va ser inaugurat 
el 3 de novembre de 1918. El pedestal és obra de 
Paulino Caballero i l’estàtua original en bronze 
que va ser destruïda a la II República, era obra de 
José Ortells.



26

FON OLL

28.- 1972. Plafó ceràmic de la inauguració del pou 
de la Mare de Déu de la Misericòrdia, que abasteix 
d’aigua potable a la població. El nou pou va 
substituir al de Mangrano que es va quedar obsolet 
per abastir d’aigua a una població cada vegada 
més creixent degut al desenvolupament econòmic 
i poblacional que havia tingut als anys 60.

29.- 1985. Placa calcaria al lloc del descans de la 
relíquia al començament de la pujada de l’ermita. 
Es pot llegir la següent inscripció: «Cesión de la 
familia Puigcerver-Lores a Vinaros 20-1-85» La cessió 
va ser deguda a que abans es posava la relíquia 
per al descans en una fornícula que hi havia a la 
paret d’un corral. Quan es va transformar la finca 
i es va derruir el corral, els propietaris de la finca 
van construir el nou espai de descans.

30.- 1985.- Taulells ceràmics posats per l’Associació 
Cultural Amics de Vinaròs a la casa natalícia de J. 
M. Borràs Jarque amb motiu del centenari del seu 
naixement el 2 de març de 1885. Amb motiu de 
la magnífica remodelació que va fer l’Escola Taller 
Vinaròs a l’entorn de l’ermita, que va suposar un 
canvi i recuperació del paratge després d’anys 
d’oblit, es van posar varies datacions als diferents 
llocs on es va actuar.

31.- 1996-1998. Inscripció esculpida sobre pedra 
al voltant de l’era. «ETV 96-98».
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32.- 1999-2001. Inscripció esculpida sobre pedra 
dins d’una cartel·la rebaixada. Marge de pedra en 
sec que llinda el camí amb el vilar de l’ermita. «ETV 
1999-2001».

33.- 1999-2001. Inscripció esculpida sobre una 
mola de molí situada al vilar de l’ermita. «Vilar de 
l’era E.T.V. 99-01».

34.-  2002-2004. A la noria que es va instal·lar a 
l’entorn de l’ermita, recuperant-la per al futur es 
pot llegir sobre una placa de pedra d’Ulldecona 
flamejada, la següent inscripció: «Donació 
Germans Casanova Burriel E.T.V. 2002/04»

35.- 2006. Recuperant l’antiga tradició de datar les 
construccions amb una inscripció sobre la clau de 
l’arc de la porta, trobem el darrer exemple al carrer 
Santa Rita, 16.
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AQUAREL·LES 
PEMIS PUIG RODA 2022

REDACCIÓ

SINFONIA EN VERDE
Manuel Sánchez Pérez - Sabadell

LA CASA DEL RIO
Francisco Campos Tocornal. Madrid

CENTAURUS 1
 Juan Ramón Luque Avalos
 Torrejón de Ardoz

IN EN OUT
Susana Esclusa



29

Nº 32  gener 2023

CATEDRAL 
Daniel Mass Lorenzo. Madrid

LA HORA MÁGICA
Juan Saturio Santos. Ciudad Real

OTOÑO
Juan José Valdivia. Úbeda.
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LA SOLEDAD DEL VIENTO
Juan Castilla -  Madrid

TARDOR
Antonio Climent. Carcaixent

LLUVIA Y VIENTO EN OTOÑO
Mercedes Sos Paradinas. Madrid
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NOCTURNO. 
Jordi Verdes Sans. La Sénia.

AVENIDAS 
Aurelio Garcia Rochera. Valencia

KOI
Yolanda Moreno Fernandez. La Zúbia, Granada
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EL PENÚLTIMO FARO
Vicente García Fuentes. Toledo

ADOLESCENTE
 Francisco Florían Martínez. Zaragoza

A LAS PUERTAS DEL DESTINO
Cristina Agulló - Madrid



33

Nº 32  gener 2023

TIERRAS ALTAS
Vicente García Fuentes. Toledo

2CV
Pablo Rubén López Sanz. Griñón - Madrid

COLUMPIO
José Valiente Berna - Alboraya
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LA LAMENTACION. 
HOMENAJE A ROGIER VAN DER WEYDEN.JPGE

LAS MIRADAS DE UN UNIVERSO FLORAL 
Jose Domigo Bayarri. Benicarló

EN ARMONIA
Francisco Florian Martínez. Zaragoza.
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ARRECIFE ONÍRICO 
Miguel Tarancón García. Mislata

GRISES
Alfons Jiménez Martínez. Girona

EL RINCÓN
José Luis García Pascual. Burgos
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Nº de pieza inventariada 191
Tipología Cuchillos
Material  Acero
Dimensiones 2 7 c m / 3 0 c m / 4 6 c m / 4 7 c m , 1 9 1 

a/191b/191c/191d
Autor

Época

Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)
Referencia topográfica Biblioteca Víctor Carrillo
Donado/adquirido por Miralles y Tanin
Datos adicionales

Nº de pieza inventariada 189
Tipología Conjunto herramientas
Material Metal y mango de madera
Dimensiones

Autor Lexicar 80 hispano-olivetti
Época S. XX
Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)

Referencia topográfica Biblioteca Víctor Carrillo. 
Donado/adquirido por Miralles y Tanin
Datos adicionales

Estado de consevación

Observaciones y otros 
elementos de interés

Conjunta de 20 herramientas: 7 punzones, 8 tijeras y 5 herramientas auxiliares.

Nº de pieza inventariada 190
Tipología conjunto de joyas (10 piezas)
Material piedras de joya y metal
Dimensiones

Autor

Época

Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)
Referencia topográfica Biblioteca Víctor Carrillo
Donado/adquirido por Miralles y Tanin
Datos adicionales Ingresó en 2009

Estado de consevación

Observaciones y otros 
elementos de interés

1 collar 66cm largo, 1 pulsera de perlas 20cm, 1 pulsera 36cm, 1 pulsera 20cm, 3 horquillas 
pelo 16cm: 1 con piedra verde, 1con perla, 1 sin perla, 3 horquillas pelo 10cm: las 3 con piedra 
verde y 2x9 cm
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Nº de pieza inventariada 194
Tipología 98 buriles
Material metal
Dimensiones 30x10cm
Autor

Época S. XIX-XX
Inventario anterior

Referencia topográfica Biblioteca Víctor Carrillo
Donado/adquirido por Miralles y Tanin
Datos adicionales 25 buriles redondos, 22 buriles puntiagudos, 51 buriles 

planos + caja de madera
Estado de consevación

Observaciones y otros 
elementos de interés

Nº de pieza inventariada 192
Tipología  estuche 
Material madera
Dimensiones Ø 27cm x 13cm x 5cm
Autor

Época

Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)
Referencia topográfica Biblioteca Víctor Carrillo. Lavabo
Donado/adquirido por Miralles y Tanin
Datos adicionales

Estado de consevación Mal estado
Observaciones y otros 
elementos de interés

Nº de pieza inventariada 193
Tipología Matrículas de bicicleta
Material metal
Dimensiones 193 a. 7x5cm, 193 b. 6x9cm
Autor

Época 1970
Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)

Referencia topográfica Biblioteca Víctor Carrillo. 
Donado/adquirido por Miralles y Tanin
Datos adicionales 193 a. nº 17778, 193 b. nº 2937. Se adjunta el escudo de la 

diputación provincial de Castellón.
Estado de consevación

Observaciones y otros 
elementos de interés
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Nº de pieza inventariada 197
Tipología maquinaria
Material metal
Dimensiones 44cm largo x 21cm alto
Autor

Época

Inventario anterior

Referencia topográfica Biblioteca Víctor Carrillo
Donado/adquirido por Miralles y Tanin
Datos adicionales

Estado de consevación

Observaciones y otros 
elementos de interés

Nº de pieza inventariada 195
Tipología Taladro
Material Metal
Dimensiones 42cm alto
Autor marca Alcyon
Época

Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)
Referencia topográfica Biblioteca Víctor Carrillo.
Donado/adquirido por Miralles y Tanin
Datos adicionales

Estado de consevación

Observaciones y otros 
elementos de interés

Nº de pieza inventariada 196
Tipología grabadora
Material metal
Dimensiones 42cm alto
Autor marca “Gravo-Graph”
Época

Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)
Referencia topográfica Biblioteca Víctor Carrillo. 
Donado/adquirido por Miralles y Tanin
Datos adicionales

Estado de consevación

Observaciones y otros 
elementos de interés
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FES-TE SOCI. NO HO DEIXES PER DEMÀ

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

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

El punt que es va considerar i que considerem prioritari va 
ser la implicació de tothom per tal d’aconseguir ampliar la 
base social que com tot hom sap avui es de 352 socis,  per-
que 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 algu-
nes 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 agra-
den el serveis culturals que ens ofereix,  si consideren que son adequats i vàlids per als nostres in-
teressos, 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 Cultu-
ral 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 revis-
ta 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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Luis Beltrán Fonollosa 651 522 005 luis.beltran@bancomediolanum.es
Ricardo Martinell Rabasa 615 645 712 ricardo.martinell@bancomediolanum.es

C/ Dr. Fleming, 4 Entlo.  12500 Vinaròs  Tel.- 964 828 230


