sí, adriana,
fins fa calor
al març.
tenim bon
dia, marta.

cada
any puja
més gent.

castelló se
sent orgullós
del seu origen,
i amb esta
romeria ho
demostra.

ei, xiques!
enguany està
molt animada la
romeria, tat?

fa goig
trobar-se amb
tanta gent
coneguda.

mira!
eixe no
és pau?

com m’agrada
sentir el “rotllo
i canya”!
magdalena,
festa plena!
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sempre hi van les
autoritats, els festers
i un capellà amb capa.

tots els anys
es va pel mateix
lloc a l’ermita.

sí, en l’origen va ser una
processó de penitència.
pel camí
dels molins.
és tradició de
set segles.

ja hem
arribat a
sant roc.

a sant
roc de canet,
figa i doset!

és curiós, huit
quilòmetres
i no estic
cansada.

una figa
albardada i
una copeta
de mistela i
aiguardent.

es va a poc a poc
i hi ha molt bon
ambient.
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estes pedres roges
recorden la guerra dels moros
contra les tropes de jaume i.
majestat...

diu la llegenda que el
color és per la sang
dels moros, però en
realitat es van rendir
sense lluitar.

ens rendim.
no podem fer
front al vostre
exèrcit.

perdonaré les
vostres vides,
però haureu
d’abandonar
el castell.

treballareu
en les vostres
alqueries del pla...
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...i pagareu
tributs per les
vostres collites
a mi i al senyor
d’aquestes
terres.

vós, nunyo sanç,
sereu el senyor d’aquest
territori de castelló
de borriana, com a reconeixement dels vostres
servicis, i vós, peretó de
fraga, alcaid del castell.

majestat, és un
castell feble de
maçoneria que només
servirà de vigilància. no
hi pot viure molta gent.

“nunyo sanç va concedir
privilegis als cristians
que vingueren a poblar
estes terres.”
en efecte,
però domina
tota la plana
fins a la mar.

ací teniu aquesta
carta de població,
vos assentareu a
benimafumet, al
costat de la font
de la reina.

per què
es diu
així?
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es diu que, després
de conquistar sagunt,
anníbal es va casar allí
amb la reina himiltec.

és bona
terra de cultiu,
i la font dona
aigua abundant.

sí, però primer
construirem les
cases per a viure
i un forn de
terrisseria.

el senyor
ordena fer
muralles i
un forn.

“van treballar de valent i
benimafumet es va convertir en
una comunitat prou poblada.”

la prova és
que no paren
d’arribar nous
pobladors.

el rei ha arribat a
valència. els moros
ens deixaran
tranquils.

5

vols dir que el
primer assentament
de castelló va estar
en la font de la reina?

i com ho
podem saber? si allí
no hi ha
res!

efectivament.

en el segle xvi, el
cronista martí de viciana
encara va conéixer les
seues ruïnes, i hi ha
pergamins que parlen
d’una vila vella.

“els primers anys d’assentament
no van ser pacífics. els moros es
van rebel·lar pels abusos als
quals es veien sotmesos.”
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els moros
ens ataquen!

“va ser una
rebel·lió en totes les
terres valencianes
capitanejada per
al-azraq.”

el senyor ha
mort, i el rei ha
nomenat pere
de portugal en
el seu lloc.

diuen
que és
un tirà!

la lluita ha
sigut dura en
tot el regne,
però hem vençut.

no ho feu, senyor.
qui treballarà les
meues terres?

sou el senyor de
castelló. resoleu
vós el problema.
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però
és oncle
del rei!

a castelló,
bandejaré els
moros per
a evitar les
revoltes!

no ho accepte,
i si cal lluitaré
contra vós per
a defendre els
meus drets!

deixa-ho en les
meues mans. a mi
em té simpatia.

estic preocupat,
l’infant pere no
admet que bandege
els moros.
és
ambiciós.

què faràs,
violant?

li oferiré altres terres
i diners i temptaré la seua
cobdícia. però ho deixaré per
escrit en un laude signat
per tots els prohoms
del regne.

què et
pareix?
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sí, reina
meua.

ací teniu
el meu laude
arbitral. esteu
satisfet?

...amb tant de
parlar no has
tastat l’entrepà.

ets una dona
amb molt de
talent, violant.
et vull.

però
menja’t la
truita de
faves...

vaig, però
tinc més a
explicar-te.

em pareix
molt interessant.
és com una
novel·la.
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i del nostre
poble. mira, ara
arriba la fundació
de castelló.

“els pobladors de l’àrea
de la font de la reina no
estaven molt satisfets
amb la ubicació, i van
sol·licitar al rei
un canvi de lloc.”

concediré als de castelló
el que em demanen. mireu,
aquest privilegi vos
autoritza a traslladar
la vila on millor vos
parega a tots.

el terreny és més
ferm per a construir
una muralla i té la mar
a menys d’una llegua.

i això?

en l’alqueria
de benirabe!

on voldríeu
situar la
nova vila?

és fèrtil i la
travessa el camí
que unix valència
amb barcelona.

“en el segle xiv castelló,
que comprenia els carrers
de sabaters (hui de colom),
major, d’enmig i d’amunt (hui
d’alloza), estava voltat
per una muralla.”

“com es pot vore
en el plànol de la
crònica de viciana.”
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prompte la ciutat es
va fer molt pròspera
i el rei pere iv li va
concedir en 1326 el
privilegi de ser capital
de la governació de la
plana, que comprenia
les terres entre el
riu d’uixó i el sénia.

“no tot anaven a
ser bones notícies.
la pesta bubònica es
va estendre per tota la
mediterrània i va causar
una gran mortaldat.”

les pestes, les
guerres, les sequeres,
les plagues... van fer
habituals les romeries
al llarg dels segles. la
capella del castell vell
estava en ruïnes, quan
va aparéixer per estes
terres en 1451 un frare
cistercenc.

“en 1366 va succeir un fet
prodigiós: el llaurador perot
de granyana trobà en les
seues terres la imatge de la
mare de déu del lledó, per la
qual els castellonencs van
sentir immediatament una
gran devoció, i li van
construir una ermita.”

“per a demanar a déu clemència,
els castellonencs, com molts
altres pobles, van peregrinar
per primera vegada al castell
vell, l’assentament originari
dels seus avantpassats.”

la
pesta!!!

al castell vell hi ha
un monjo barbut que
està construint sol
una ermita en l’antic
aljub, al costat d’una
torre del castell.
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hem de pujar
a ajudar-lo. déu
ens beneirà esta
penitència.

feia falta una capella
per a les rogacions
que fem en temps
de calamitats.

frare antoni,
a qui dedicarem
l’ermita?

a santa maria magdalena.
el meu orde li té una
gran devoció, i també
ella va viure sola en
les muntanyes
fent penitència.

“l’ermita amb arcs de ferradura islàmics
a l’interior, la torre del castell annexa,
les quadres i l’habitatge de l’ermità, es
van convertir en un lloc entranyable per
als castellonencs, que hi van peregrinar
sovint entre els segles xv i xvii
en temps de calamitats.”

però la romeria
hui commemora
la fundació de
castelló.

tens raó,
marta. voràs
per què.
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“el cronista
de la ciutat
llorens de
clavell va
trobar en el
segle xviii,
en l’arxiu
municipal, un
text amb el
privilegi del
trasllat.”

esta concepció
del cronista il·lustrat
va ser el motiu pel qual
la romeria va canviar de
propòsit. s’havien acabat
els temps de pestes i
es pujava a l’ermita
amb alegria.

és clar que els
castellonencs van
canviar d’ubicació
baixant de la muntanya al pla i que
els romiatges del
tercer diumenge de
quaresma pretenen
honrar els seus
avantpassats del
castell vell.

llavors, el
cronista es
va equivocar?

no, ell no va
vore mai el
document de
la població
en la font
de la reina.

així és. per això va pensar
que celebraven el trasllat
fundacional de castelló.

i les
gaiates?
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i va
conéixer
només una
romeria
joiosa.

“al voltant de la romeria
van aparéixer algunes
llegendes. una deia que
es va baixar de nit, i que
les famílies s’agrupaven
entorn del gaiato del pare,
que portava un fanalet.”

un poquet bovos...
baixar de nit, quan
podien fer-ho de dia.

ja t’he dit que és una
llegenda que naix del
fet que la romeria
tornava de nit a la
ciutat. encara quedava,
com hui, molta herència
del caràcter penitencial.

imagina’t
la comitiva...

“...carros teatrals
amb escenes de la vida
de la magdalena...”
“confraries
religioses
amb ciris...”

“i xiques vestides
de magdalena que
portaven a les mans
uns pals rematats
amb uns fanalets.”

“en el centre hi havia
una imatge de santa
maria magdalena,
perquè l’església
la conceptua com
a il·luminada i
il·luminadora, i per
això la seua relació
amb la llum.”

“al cap d’un
temps estos
fanals els
portava un
sol home.”
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llavors, es
van ajuntar les
dos llegendes!

molt ben vist. el gaiato
patriarcal del fanalet
es va unir als llums de
la processó nocturna
religiosa.

la desfilada festiva
de les gaiates, amb
comissions i músiques, l’obri
la processó penitencial

però hui les
gaiates, no tenen
res de religiós?

com saps
tantes coses
de la nostra
història?

“el meu iaio és el
cronista de la ciutat
i va substituir els
contes per històries
de castelló que
m’embadalixen.”

però, les
canyes són
un símbol
d’alegria.

les canyes simbolitzen
el bordó dels pelegrins,
com a castellfort o les useres.
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“...però el meu iaio
fins i tot va conéixer
tradicions centenàries,
com donar pa als
necessitats (el rotllo)
o les gaiates individuals,
que a poc a poc es
van perdent.”

“des de fa
tres segles
ho són...”

“hui són monumentals,
amb rocalles barroques,
adorns i centenars de
llums, i simbolitzen els
diferents barris en què
es dividix castelló.”

són el
símbol de
la festa!

i la identitat de
castelló. cap poble de
les terres valencianes
té una icona artística
festiva més antiga!
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