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1. CASTELLÓ REPUBLICÀ. ARQUITECTURA I URBANISME

La mostra té, per tant, un caràcter didàctic
i divulgatiu, d’acord amb els objectius de la
nostra associació. Pretenem acostar aquest
període al conjunt de la societat, d’una manera
directa i emotiva, mitjançant la imatge de les
façanes dels edificis —que són el reflex extern
de tot un conjunt— i també, en algun cas, a
través dels plànols.

Castelló republicà vol recuperar part d’un patrimoni material històric de la ciutat de Castelló:
els vestigis de l’arquitectura i de l’urbanisme
dels anys 30 a la nostra ciutat, en temps de la
Segona República. Malgrat el pas del temps, la
Guerra Civil, l’eliminació de qualsevol vestigi de
la Segona República per part de la Dictadura
Franquista i l’especulació urbanística, encara
es conserven algunes empremtes d’aquella
època. Les primeres recerques i itineraris del
Castelló republicà es van presentar durant
els anys 2013 i 2014, en una primera exposició fotogràfica d’edificis públics i privats.
Ara presentem el catàleg d’una nova mostra
amb un contingut fotogràfic ampliat i amb una
aportació documental que recupera edificis
desapareguts i projectes urbanístics de l’època.
El catàleg de la mostra que ara es presenta
és una representació bastant acurada de la
memòria històrica de la Segona República a
través de l’arquitectura i de l’urbanisme de la
nostra ciutat. L’objectiu de l’exposició no ha
estat fer un estudi dels corrents artístics del
període, ni tampoc analitzar l’ús de materials o
de recursos tècnics, sinó recuperar la memòria
històrica d’un període democràtic, malauradament breu, a través de les edificacions que s’hi
van alçar.

CONTEXT HISTÒRIC. POLÍTICA,
SOCIETAT, ECONOMIA I CULTURA
A la ciutat de Castelló els inicis del republicanisme van lligats a la personalitat política de
Francesc Gonzàlez Chermà, primer alcalde
republicà. El republicanisme es convertirà en
la força hegemònica de la ciutat en la mesura
que propicia la unió de les reivindicacions de la
població urbana i de la classe treballadora amb
el rebuig a la monarquia. La burgesia rebrà el
suport popular amb l’objectiu de resoldre la
situació política i econòmica. Per als republicans la solució del problema social implicava
la millora de les condicions laborals i socials
de la classe treballadora, amb la defensa del
principi democràtic del dret a un salari just i
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al descans. Als inicis del segle xx, l’Ajuntament
de Castelló com a districte electoral era majoritàriament republicà, però durant la primera
dècada del segle ja s’havien format, al voltant
del gremi de Sant Isidre, les primeres coalicions per combatre el republicanisme.
La Segona República es va proclamar el
14 d’abril de 1931. A les eleccions municipals
del 12 d’abril de 1931 va guanyar la conjunció
republicana i socialista, i aquest fet no sols va
determinar els regidors, sinó que també es va
interpretar com una consulta sobre la forma
de govern de l’Estat. Va ser un dia de celebració i d’expectació en les ciutats espanyoles;
a Castelló, 14.000 persones es van manifestar
per places i carrers.
Així s’inicià el primer període de govern
democràtic del país, caracteritzat per un esforç
modernitzador, unes transformacions socials i
econòmiques importants, i un impuls cultural
especialment rellevant.
L’adveniment de la Segona República a
Castelló es va produir en una època en què
Espanya patia una crisi social, política i econòmica que provenia del 1929. Les mesures
progressistes i democràtiques que s’adoptaren
davant la crisi social existent van comptar amb
l’oposició de la dreta conservadora i de l’Església, fet que va contribuir a l’efervescència
social i a la conflictivitat política.
L’any 1930 la ciutat de Castelló tenia una
població de 36.781 habitants, amb una diversitat social de caràcter agrícola, artesanal,
comercial i industrial. Es tractava d’una societat urbana de base fonamentalment agrícola,
que comptava amb una destacada burgesia

dedicada a l’exportació citrícola. El 68 % de la
població pertanyia al sector agrícola; el 14,75 %,
a la indústria, i el 16,87 %, als serveis. El
sistema econòmic depenia molt de l’exportació
dels cítrics i de l’arròs, uns conreus temporals
que generaven mà d’obra excedentària.
Els anys 30 van ser un temps de gran efervescència cultural. No és casualitat que al
setembre de 1932 s’inaugure el Conservatori
de Música al palau situat a la cantonada entre
el carrer del Comte Pestagua i la plaça de Maria
Agustina. El director serà el violinista Abel Mus
Sanahuja i, a partir d’aquest moment, el local
acollirà els concerts de la Societat Filharmònica.
El nou govern municipal donarà un fort
impuls a la cultura, seguint la línia política
d’avanços socials recollida en la Constitució
de 1931. L’ensenyament serà una prioritat i
una de les reformes més emblemàtiques en la
política dels governs republicans, que s’enfrontaven a la falta d’escolarització de bona part de
la població i a un elevat índex d’analfabetisme
—més del 30 %—, que augmentava entre les
dones. Per això, per tal de garantir el dret a
l’educació, l’Estat augmentarà en un 50 % el
pressupost que s’hi dedicava.
També es realitzen els primers intents de
consolidació de la sanitat pública i es desenvolupen polítiques d’assistència social, com ara la
protecció de la maternitat i de la infància.
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URBANISME

solar de l’antic cementeri. La ciutat es configura al voltant d’un nucli urbà, uns ravals, una
àrea de creixement intramurs i una zona d’expansió cap a l’oest.
El primer pla d’urbanisme es va aprovar
l’any 1885 amb Lluís Ros de Ursinos com a
arquitecte municipal. També cal destacar el pla
d’ordenació i urbanització de Castelló de 1925,
de l’arquitecte Vicent Traver, que finalment no
es duria a terme. Aquest pla dividia la ciutat en
tres zones: l’interior o nucli antic, l’eixample i
l’àrea d’expansió cap a l’oest. La lenta realització dels plans urbanístics, tots basats en la
quadrícula de la ciutat de mitjans del segle xix,
finalitzarà l’any 1940.
Les principals preocupacions urbanístiques dels anys 30, heretades d’anys anteriors,
eren la conversió de la plaça del Rei en una
gran avinguda, l’expropiació i urbanització
de l’Hort dels Corders, la construcció d’un
mercat modern, la conversió de l’institut vell
en una plaça —actual plaça de Santa Clara— i
les obres del clavegueram, de les quals tenim
constància documental en les llicències urbanístiques d’aquests anys.
Amb l’arribada de la Segona República el
Govern va donar impuls a l’urbanisme, especialment amb Indalecio Prieto com a ministre
d’Obres Públiques de l’any 1931 al 1933.
Apareixen articles en la premsa local que
plantegen les reformes que cal fer a la ciutat
i es constitueix una Comisión Pro-Castellón,
l’objectiu de la qual era el trasllat de l’estació
del Nord i la construcció d’un túnel des de la
carretera de Ribesalbes fins al pas a nivell de la
carretera de Barcelona per tal de no afectar la

El període històric comprés entre el 1876 i el
1936 va ser l’etapa del naixement de l’urbanisme modern al nostre país, amb un component sociopolític que es reflectirà en la qüestió
urbana. Urbanisme i pensament urbanístic
coincideixen amb el desenvolupament del
fenomen institucionalista i esdevenen l’element paradigmàtic del reformisme de la societat. Conceptes com reformisme, socialisme,
municipalisme i cooperativisme impregnen
l’urbanisme de l’època. D’altra banda, les bases
de l’urbanisme modern radiquen en la revitalització del poder local. Així, a la nostra ciutat, la
gran majoria dels edificis importants i emblemàtics es van construir a finals del segle xix i a
principis del xx, i en algun cas s’acaben durant
la Segona República.
Del moviment reformista sorgeix també
el cooperativisme d’habitatges. Aquestes
propostes es desenvoluparan mitjançant
una legislació sectorial, com la Llei de Cases
Barates de 12 de juny de 1911, i la Llei de 10
de novembre de 1921 i el seu Reglament de 8
de juliol de 1922.
El terme municipal de Castelló oferia una
estructura paisatgística amb tres tipus de sòl:
la marjal, l’horta i el secà. Al segle xix, amb l’impuls de la burgesia, s’havien realitzat canvis
urbanístics importants. Destaquen especialment la reforma de l’interior del nucli antic i
l’enderrocament de les muralles, que pretenia
facilitar el creixement de la ciutat i el desenvolupament econòmic. També cal recordar la
creació del parc de Ribalta en la zona oest, al
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titat, als carrers de Saragossa, Campoamor,
Sant Vicent, Sant Francesc, Cervantes, Comte
Pestagua i Rei en Jaume.
Els estils arquitectònics de l’època, com ara
el modernisme, l’art-déco, el noucentisme, el
racionalisme i el regionalisme, estan representats en els edificis de la ciutat. Durant els anys
30 les arquitectures eclèctiques de signe historicista no decauen, si bé perden protagonisme
davant d’una arquitectura més lliure. D’altra
banda, es plantegen solucions per a millorar
estèticament les façanes de les cases dels llauradors de la ciutat.
Als edificis que s’han conservat, predominen estils com l’art-déco, el modernisme, el
noucentisme i, de manera més minoritària, el
racionalisme i el regionalisme. Aquest últim
estil va representar una reacció contra el
modernisme arquitectònic i contra el colonialisme, com un retorn a la tradició a través del
classicisme; una afirmació autòctona, local i
de regeneració que intenta institucionalitzar
el regionalisme en capitals i pobles. Enfront hi
ha l’art-déco cosmopolita i l’arquitectura racionalista, de vegades atenuada amb elements
expressius i emotius. Hi destaquen els arquitectes Francesc Maristany Casajuana, Lluís Ros
de Ursinos, Josep Gimeno Almela, Josep Lluís
Gimeno Barbería i Josep Meyer Sorní, aquest
últim considerat el mestre del primer racionalisme en l’arquitectura de la ciutat.

zona de masets de l’actual Gran Via de Tàrrega
Monteblanco —l’anomenada Ciudad Jardín.
En aquesta època es van construir importants edificis d’ús públic, com la caserna de la
Guàrdia d’Assalt, el Palau de Comunicacions,
el Museu Provincial, la Cambra Agrària i l’aeròdrom. La construcció d’algunes fàbriques
tèxtils, magatzems agrícoles i d’adob, i la instal·
lació d’electromotors en alguns tallers i naus
industrials evidencien cert impuls a la industrialització durant els anys 30. Hi hagué nous
projectes d’avingudes, com la Gran Via Tàrrega
Monteblanco; de places, com la de l’Hort dels
Corders; projectes d’edificis, com el Palau de
Justícia; pavellons a l’Hospital Provincial; la
Impremta Provincial, i obres a la Beneficència.
La preocupació per l’urbanisme continuarà
durant la guerra: la delineació dels carrers
del Grau; la confiscació del Casino Antic, on
es trasllada l’Ajuntament; el cobriment de la
séquia major a l’entrada i l’eixida de la ciutat,
i l’enderroc del convent de les Caputxines, el
solar del qual podria ser utilitzat per a la construcció d’un grup escolar.
Pel que fa a la construcció d’habitatges,
des del punt de vista artístic destaquen els del
nucli antic de la ciutat, amb una preocupació
notòria per l’estètica de les cases. Els carrers
de Colom, Major, Alloza, Trinitat o la plaça
de Tetuan concentren la majoria dels edificis
singulars que es conserven actualment. També
podem trobar-ne, tot i que en menor quan-
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2. APUNTS SOBRE L’ARQUITECTURA
DELS ANYS 30 A LA CIUTAT DE CASTELLÓ
F. Olucha Montins. Societat Castellonenca de Cultura.

podem conéixer les edificacions en el seu interior i en les possibles innovacions de planta, és
l’aspecte epidèrmic el que predomina.
Una cosa, però, voldria deixar ben clara:
personalment no crec que puguem parlar, des
del punt de vista artístic, d’una arquitectura
pròpia de la Segona República a Castelló; més
aviat pense que caldria parlar d’arquitectura
dels anys trenta a Castelló, elaborada i ideada
pels mateixos arquitectes que ho faran també
després de la guerra. S’hi mantenen antigues
formes de treballar juntament amb les noves
propostes del que hom ha anomenat moviment modern, puix no hi ha diferència entre
el que es feia llavors i el que es féu a partir del
14 de juny de 1938.

Les pàgines que segueixen sorgeixen de
la invitació que em feren els membres del
Grup per la Recerca de la Memòria Històrica
de Castelló a col·laborar en una mostra que
estaven enllestint sobre l’arquitectura que en
temps de la Segona República es treballava a la
ciutat de Castelló. Aquestes són sols una sèrie
de reflexions nascudes a partir, tant de l’anàlisi de les construccions desaparegudes, com
dels testimonis que encara podem contemplar
pels carrers de la ciutat, puix al contrari del
que esdevé en molts altres aspectes i activitats desenvolupades en eixos mateixos anys,
la pràctica arquitectònica està, malauradament, mancada de treballs i estudis. D’ací que
la nostra intenció siga tan sols apropar-nos al
fet. Això sí, sense rebutjar en absolut opinions
personals i conclusions que, si algú s’anima a
treballar detingudament les construccions i els
arquitectes del moment, possiblement puguen
ser corregides i esmenades.
Per apropar-nos al coneixement d’aquesta
arquitectura, primer traçarem un esborrany
de l’urbanisme del Castelló del moment, per
centrar-nos després en el fet arquitectònic i
passar més tard a parlar dels arquitectes i de
la seua obra. Lamentablement, com que no

DE L’URBANISME EN EL PERÍODE
El 1833 Castelló es converteix en capital de
la província i s’aferma la seua economia agrícola basada en la taronja. D’altra banda, les
millores urbanístiques de finals del segle xix,
la implantació de determinades infraestruc-
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tures de comunicació, la notable expansió
del nucli urbà i l’augment demogràfic a causa
sobretot dels fluxos migratoris de l’interior
cap a la capital, van transformant a poc a poc
el municipi de Castelló de la Plana en ciutat i
van modernitzant-lo, de manera que es passa
d’una societat rural a una urbana.
Aquest impuls i creixement continuarà
viu en les primeres dècades del segle xx —el
1900 hi havia 29.904 habitants; el 1910 en són
32.309, i el 1920 n’arriben a 34.447—, amb
unes transformacions econòmiques importants —comerç de la taronja, indústria relacionada amb l’agricultura, el tèxtil, la fusta o el
metall— i un creixement notable del comerç i
dels serveis, que afectara de forma desigual els
diferents sectors (primari, 31,99 %; secundari i
construcció, 30,9 %; terciari, 37,2 %).
Tot açò animarà l’Ajuntament a proposar
nombroses millores en la infraestructura
urbana, que se centraran a marcar les línies
d’edificació dels edificis en diferents zones: des
de 1885 ja s’havia traçat per Godofredo Ros
l’eixample en quadrícula de la zona sud-oest
entre la ronda del Millars, l’hospital i el ferrocarril —allò que hom coneix com ‘Armelar’—,
i el 1890, el de la zona sud-est entre el carrer
d’Herrero i l’avinguda de Casalduch. També es
pavimenten i embelleixen carrers i places, es
cobreix amb volta la sequiota que discorria per
les actuals rondes, es cobreix amb volta gran
part de la séquia major, es disposen voreres,
es col·loquen fonts públiques i apareixen nous
carrers (Prim, Cajal, Moyano, Asensi...).
Comença llavors a consolidar-se el barri
dels Mestrets, entre la Ronda i el riu Sec i, si

bé l’horta continua actuant de fre al desenvolupament urbà, es produeix una expansió cap
als voltants del Palau del Bisbe i de la Beneficència, després de les expropiacions de l’antic
molí Roder (1925).
Preocupat l’Ajuntament per la urbanització
de la zona sud de la ciutat, el 1911 sol·licitarà
a l’arquitecte José Gimeno Almela la redacció
d’un pla que serà aprovat per Reial decret de
18 de setembre de 1914 i que englobava els
dos anteriors de 1885 i 1890, però que lamentablement no arribara a concretar-se. Estava
dissenyat d’acord amb el model dels eixamples
de l’època, adreçat a omplir l’espai sud i part
de l’oest fins al límit amb el traçat del ferrocarril i dividit en dues grans zones, presentava un traçat octogonal, amb carrers que es
tallaven perpendicularment i que deixaven illes
regulars.
Tot això portarà a la configuració de nous
carrers i a l’aparició, d’una banda, d’edificis
modests —la qual cosa permetrà que la ciutat
s’expandisca i emplene els buits que l’antic
perímetre emmurallat del segle xix deixava en
el seu interior—, i d’una altra, a la renovació
del caseriu per la iniciativa privada; sorgeixen
edificis emblemàtics com la Casa dels Caragols
(1911-14), la Casa Dávalos (1915), l’Instituto
de Segunda Enseñanza, actual Ribalta (1917),
el cinema Royal (1921), el Banc de Castelló
(1923), l’Hotel Suís (1923), l’Hotel Fabra (1923),
la Granja Royal (1920-23), l’edifici del Casino
Antic (1923), entre d’altres. Aquests canvis
donaran un aspecte de modernitat a la ciutat.
Aquests són anys que corresponen al
modernisme, que no deixarà d’estar present
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a la ciutat, com tampoc ho faran els eclecticismes i els historicismes, amb els elements
decoratius en façanes i el ferro treballat en
reixes i balconades amb motius vegetals,
sobretot a la zona del nucli vell, especialment
als carrers d’Alloza, d’Enmig i Major.
Ja en la dècada dels anys vint, el 1925,
l’Ajuntament aprovarà el pla d’ordenació
urbana redactat per Vicente Traver, que ha
estat descrit com «una aportació històrica interessant al planejament urbanístic de Castelló».
Es tracta d’un pla que tenia com a objectiu
ordenar i urbanitzar la zona de l’eixample, les
zones no afectades per ell i la unió amb el nucli
urbà de la població. S’hi contemplaven també
les modificacions oportunes de l’emplaçament,
conjunt i desenvolupament d’edificis i serveis
públics de l’interior i de l’exterior del recinte
urbanitzat.
Aquest pla constituïa una aportació veritablement important, perquè introduïa la
primera zonificació en el planejament urbà de
Castelló, en dividir la ciutat en tres sectors: el
nucli interior, una zona d’ampliació i una zona
d’expansió. El nucli interior o barri antic tenia
els murs del segle xix com a límit i un topall
d’altura de tres pisos; s’hi proposava una reordenació de places, en particular la Vella, l’Hort
dels Corders i la plaça de la Independència, i
també l’obertura del que posteriorment serà
l’avinguda del Mar partint del carrer de Colom.
La zona d’ampliació o eixample, contígua al
nucli, estava formada per les dues rondes i els
carrers de Sant Roc, Sanahuja, Governador,
Tàrrega, Asensi, Herrero, Jover i Trinitat; tenia
un traçat en quadrícula propi dels eixamples

de finals de segle. La zona d’expansió o ciutat
jardí, sense cap límit, discorria al llarg de les
carreteres i camins més importants, i establia
carrers de tipus radial.
Dissortadament, aquest pla, coherent i
interessant, no va arribar a plasmar-se en la
seua integritat a causa de dos factors: d’una
banda, els enormes costos que representava;
de l’altra, els esdeveniments ocorreguts en
els anys successius, amb la guerra civil com a
detonant. Tan sols es concretaran algunes de
les propostes exposades per Traver, però ja en
anys posteriors, en temps de l’autarquia.
No obstant això, el 1926 s’aprovarà obrir
una via en el sentit est-oest des de l’eix de la
travessia de l’Obelisc fins al centre del monument al rei en Jaume, amb una amplària de
24 metres. Aquesta mesura constitueix l’inici
de la urbanització de l’Hort dels Corders, si bé
aquesta no es concretarà definitivament fins
a molt més tard. També el 1926 l’Ajuntament
aprova el projecte i el pressupost per a la construcció del passeig de Caputxins.
Són anys en què les intervencions de
particulars als edificis són abundants: les
balconades en les façanes comencen a ser
substituïdes per miradors; s’incentiva un
creixement tentacular al llarg de les diverses
vies de comunicació —carretera de Morella
i camí del Grau— mitjançant magatzems i
petits habitatges, i es promou l’ocupació de
tot l’espai entre la via del ferrocarril i l’antiga
àrea emmurallada, la ronda del Millars i la de
la Magdalena.
A la fi dels anys vint, el 1928, s’instal·larà
«la Farola» a la plaça de la Independència i
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amb ella es tancarà la urbanització de la zona,
que comptava ja amb edificis significatius.
L’any següent, el 1929, la séquia major serà
definitivament coberta amb volta al llarg de
tot el carrer del Governador i es succeeixen
els projectes d’alineació de carrers (Bisbe
Salinas, avinguda d’Almassora, Roque Barcia...)
i de sectors (la zona entre la plaça de Maria
Agustina, l’avinguda de Caputxins, el camí de
la Plana, el carrer de Sant Roc i el carrer de
Sanahuja) amb tot el que això comporta per a
l’assentament de nous veïns. Comencen també
a sorgir magatzems i petites cases a la zona
oest, des de la carretera de Morella fins al riu
Sec, i es configuren diversos carrers com el de
la Unió.
El 1930, amb 36.781 habitants, s’inicia la pavimentació dels carrers del Papa Luna, Carles III,
Cardona Vives, Ximénez, Moyano, Herrero,
Cavallers, etc. S’aprova també el projecte i el
pressupost per a la construcció d’una carretera
per a l’accés dels banyistes a la platja del Pinar
des del carrer de Churruca del Grau, que serà
l’inici de la posterior urbanització de la zona a
partir de finals dels cinquanta.
També comença a urbanitzar-se la zona de
l’antic Molí Roder i l’actual carrer del Guitarrista
Tàrrega, on pocs anys després la Diputació
Provincial aixecarà la Impremta Provincial, en
la cantonada del carrer de Prim, al costat de la
fàbrica de codonyat de Mas.
El 1931, en el camí de Lledó, s’iniciaran les
obres de construcció de la casa social i caserna
de la guarderia civil —després policia rural—
en un solar propietat d’aquesta entitat, segons
projecte redactat per qui fou el seu presi-

dent, l’arquitecte Luis Ros de Ursinos, la qual
cosa donarà prestància a la zona, que veurà
augmentar el nombre d’edificis.
El 1932, mentre l’Ajuntament inicia gestions
per al trasllat de l’estació de ferrocarril —
gestions evidentment infructuoses—, la
Direcció General d’Aeronàutica Civil autoritza
la construcció d’un aeroport al Grau, que serà
inaugurat el 17 de març de l’any següent. A la
plaça de Tetuan s’inaugura el nou edifici de
Correus (1928-1932) i es renova la plaça amb
un jardí de vegetació mediterrània. No obstant
això, i com a contrast, per aquests anys l’Ajuntament decidirà suprimir l’arbrat que hi havia
als carrers de Trinitat, Saragossa, Gasset i a les
places de Castelar i de Canalejas.
El 1933 els plàtans de l’actual avinguda
de Caputxins es traslladen al Parc de l’Oest
i són substituïts per palmeres, la qual cosa
és l’origen de la denominació popular: avinguda de les Palmeretes. Aquest mateix any
es construeix el camí del Serradal, ocupant-se
els aturats d’aquests treballs. També llavors
es canvia el paviment per llosetes d’asfalt als
carrers de Gasset i a la plaça de Castelar, i es
treballa en la carretera que porta a l’aeroport
des del Grau.
El 1934 les actuacions urbanístiques són
nombroses. L’arquitecte municipal presenta el
projecte d’urbanització de l’Hort dels Corders,
amb el traçat d’una gran avinguda que des de
la plaça del Rei en Jaume acaba en la ronda del
Millars, enfront del carrer del Pintor Orient, i
que conté una plaça al centre. S’aproven també
les ordenances per a l’arrebossat i l’ornat de
les façanes, i el dia 7 de juliol s’inaugura el nou
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templet de música al parc de Ribalta, on actua
la banda municipal tots els diumenges al matí,
entre les onze i la una.
El 1934 el creixement urbà ja s’havia estés
per la zona de l’actual avinguda dels Germans
Bou —on serà inaugurat el nou Museu de la
Diputació al mes de febrer— i per les avingudes de Lledó, Caputxins i el camí de la Plana.
Aquest any s’aprova el projecte d’urbanització
dels terrenys compresos en aquesta zona, el
projecte de formació de la plaça de Fadrell i les
seues alineacions, i la tala de l’arbrat del carrer
del Governador Bermúdez de Castro.
També serà en 1934 quan, en sessió municipal, es tractarà el trasllat de l’estació del Nord
als voltants del pas a nivell de la carretera de
Benicàssim amb un baixador subterrani en
el lloc que ocupava l’estació. Projecte que,
evidentment, no arribà enlloc.
Un nou grup escolar en el Grau, batejat amb
el nom de Guerra del Río, serà bastit el 1934.
També el Ministeri d’Instrucció Pública aprova
el projecte redactat per l’arquitecte municipal
per a la construcció d’un altre col·legi públic, en
aquest cas en Benadressa, que no iniciarà les
obres fins al 1936. Al Grau finalitzen les obres
dels magatzems neoàrabs projectats per Julio
Rodríguez Roda.
El 1935 es derroquen els safareigs que hi
havia a la plaça de Maria Agustina i s’autoritza
la companyia telefònica a bastir un edifici d’oficines al carrer de Ruiz Zorrilla. La Diputació
Provincial inicia la construcció d’una caserna
per a guàrdies d’assalt en la ronda de la
Magdalena, en uns terrenys de la seua propietat, segons projecte de l’arquitecte provincial

Luis Ros de Ursinos. També en aquest any la
Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Castelló
inicia la creació d’un alberg i menjador de
pobres, projectat per Vicente Traver, en la
ronda de la Magdalena cantoner amb el carrer
de Mestre Caballero.
Al juliol d’aquest any, el dia 17, es posa la
primera pedra de l’Escola Professional d’Artesans, a l’avinguda dels Germans Bou, al
costat del Museu, amb l’assistència del director
general d’Ensenyament Professional i Tècnic,
Mariano Menéndez, en representació del
ministre d’Instrucció Joaquín Dualde, i d’acord
amb el projecte redactat per l’arquitecte
Eugenio Sancho Lozano. D’altra banda, el 30
d’octubre l’Ajuntament autoritzarà la Cooperativa Obrera Cases Barates a construir 24 cases
en un solar de la seua propietat a la ronda de
Vinatea.
El 1936, l’Ajuntament aprova el projecte
d’urbanització de l’avinguda de Tàrrega Monteblanco i la finalització del camí de Ribesalbes
a Castelló, des de l’enllaç amb l’avinguda de
Clarà fins al pas a nivell de la via fèrria, i amb
això la concreció del conjunt de masets en
les rodalies de l’estació de RENFE. També l’arquitecte municipal redacta el projecte per a
transformar el llit de la sequiota en col·lector
de primer ordre, amb vista al futur desenvolupament de la xarxa col·lectora subterrània.
Al febrer d’aquest mateix any s’aprovarà
el projecte d’alineacions de la zona compresa
entre el carrer de Joaquín Costa, prolongació
de la ronda de Vinatea i el carrer de Gaetà
Huguet, i amb això la venda de solars edificables resultants de les noves alineacions, amb
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tot el que això comporta. Al mes de maig serà
acceptat el pressupost extraordinari per a pavimentar els carrers de Sant Lluís, Cervantes,
Moyano i plaça de Clavé. També s’aprovarà el
cobriment del llit de la sequiota, la urbanització
de la Gran Via Tàrrega Monteblanco, els pagaments per adquisició i col·locació de voreres
en les avingudes Verge del Lledó, Caputxins
i Tàrrega Monteblanco, i els de la pavimentació de la plaça de Castelar, carrer de Gasset,
plaça de la República i els carrers de Comte
Pestagua, Lerroux i Sant Roc.
D’altra banda, s’aprovarà un pressupost per
a urbanitzar l’Hort dels Corders i es decidirà
l’enderrocament de l’església de l’antic convent
de Santa Clara.
Amb el cop d’Estat i l’alçament de les tropes
rebels, l’activitat urbanitzadora s’alentirà, en
haver d’adaptar-se la vida quotidiana a les
noves circumstàncies, ja que tota una nova
sèrie de necessitats es faran presents. Amb
tot, encara s’aprovaran diversos pressupostos
per a urbanitzar el carrer de Prim, i també
arranjaments en la calçada i voreres del Tir
de Colom, plaça de Borrull, de Fadrell, avinguda dels Caputxins i carrers com Diagonal,
Fèlix Breva, del Gimnàs o Cronista Rocafort. I
al costat d’ells, el projecte i pressupost per a
instal·lar un mercat ambulant a l’església de la
Sagrada Família, l’habilitació de l’església de la
Trinitat com a parc de bombers, l’habilitació de
la Pèrgola com a parvulari i la petició a la Caixa
d’Estalvis del lliurament de l’alberg de pobres.
El 1937 es continuaran alguns dels projectes
iniciats l’any anterior, com el cobriment amb
volta de la séquia major en el que després

serà l’avinguda de Casalduch, i es mamprendran uns altres de nous, com la pavimentació del carrer de Cervantes, la construcció
d’una calçada de quatre metres d’amplària
amb rajoles hidràuliques de colors en el camí
central del Passeig de l’Obelisc, l’enderrocament de l’església de Santa Maria, etc. Hi ha,
però, un fet que marcarà en part l’evolució
posterior: l’efecte destructor del bombardeig
de la ciutat pel vaixell Baleares, el 23 de maig de
1937, que va produir la mort de 23 persones i
va suposar el coneixement directe de la guerra
en una ciutat que mancava d’objectius militars.
A partir de llavors la ciutat ha de plantejar-se
unes necessitats noves i urgents.

DE L’ACTIVITAT ARQUITECTÒNICA
Durant els anys trenta es duen a terme
reformes urbanes rellevants que condicionaran en part, d’ara endavant, la imatge
futura de la ciutat. L’activitat arquitectònica de
Castelló, amb l’impuls de la modernitat com a
motor, va ser altament significativa i esperançadora. Hi ha una acció constructiva important,
principalment pel que fa als habitatges i a l’edificació promoguda per la iniciativa privada, i
es basteixen alguns edificis molt notables.
Aquesta activitat, lamentablement i pel que
fa a les innovacions, es va veure truncada i
interrompuda amb l’arribada de la guerra, que
comportà la destrucció de nombrosos edificis.
Durant aquesta dècada un corrent de renovació cultural, davant la sorpresa d’uns i la indi-
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ferència d’uns altres, penetrarà en aquesta
societat tancada que era Castelló, i donarà pas
a un període florent, en el qual l’arquitectura
romandrà en part apegada a la tradició eclèctica anterior, amb un llenguatge que comptava
amb el favor i el suport de la majoria de la societat.
I és que no existia la clientela, siga privada
o pública, que pogués impulsar amb la força
necessària el desenvolupament o l’adaptació
d’aquelles idees que eren àmpliament debatudes en les grans urbs. Més aviat al contrari,
la societat local, immersa en una convulsiva
recerca de la seua identitat regional, rebutjava
tot allò que pogués posar en perill el fet de
viure en la tradició.
I és que cal tenir en compte que l’adopció
de diferents estils i repertoris ornamentals no
és sempre arbitrària, sinó que obeeix a una
associació codificada, ja consagrada, entre
formes i funcions. La tradició era encertada
per a l’àmbit oficial i per a molta gent, perquè
mantenia una harmonia amb l’entorn i era el
que sempre s’havia fet. Però hi havia, sortosament, alguns atrevits que demanaven quelcom
més modern.
Amb tot, i per fortuna, les arquitectures
historicistes perdien protagonisme en favor
d’unes construccions d’aspecte més contemporani, amb varietat de tendències i expressions.
El tipus de casa més corrent i abundant a
la ciutat era el construït entre mitgeres, sobre
solar d’una nau d’ample i de 20 a 30 metres
de profunditat, amb passadís lateral, habitacions i pati al fons, d’una, dues o tres altures.

Tanmateix, durant la dècada dels trenta es
desenvolupa a Castelló una arquitectura que,
a diferència del que ocorre en moltes altres
ciutats —en què apareix en un eixample de
nova planta, regular i pensat— s’estén per
tota la ciutat, tant pel nucli històric —en què
ocupa zones d’ompliment dels intersticis que
romanen buits en la trama antiga—, com per
les zones d’eixample i, fins i tot, en el que
podríem anomenar perifèria, sense oblidar
el Grau. Fet aquest que elimina part de la
contundència que podria haver tingut aquesta
arquitectura, amb zones amb alta activitat
i moviment com són: a l’est, els carrers de
Fola, Bartolomé Reus, Casalduch, etc.; a l’oest,
el mateix parc de l’Oest i carrers com Barrachina, Jorge Juan, Camarón, República Argentina, Méndez Núñez, etc. , i al nord, els carrers
Unió, Pintor Ribera, etc. Carrers, molts d’ells,
recentment creats i batejats.
El 1887 hi havia a la ciutat 6.450 edificis (tant
a la vila, com al Grau i pel terme), el 1900 n’eren
8.189 (en el Grau 258), el 1920 n’arribaven als
9.705 (en el Grau 290) i el 1930 en sumaven ja
12.325 (tant a la vila, com pel terme i al Grau).
El 1940 hi havia 12.301 edificis, la meitat dels
quals tenien una planta; el 39 %, dues, i el 17 %,
tres o més. És a dir, Castelló era una ciutat
amb uns edificis d’escàs desenvolupament en
altura, amb una estructura dominant d’habitatges unifamiliars d’una o dues plantes, de
clara ascendència rural i amb un nucli històric
de cases més altes.
Cal dir que les ordenances no permetien
«donar a cap edifici major altura que la de
vint metres, llevat d’aquells que revesteixen
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caràcter monumental i estan situats en places,
passeigs o carrers amb una amplària de més
de dotze metres.» (Article 560)
Una arquitectura que, lamentablement,
degradada i atacada en els anys posteriors,
ara sembla fins i tot anodina a molts espectadors poc avesats a fixar-s’hi. I res més lluny
de la realitat històrica, puix es tracta d’una
arquitectura que aplica solucions racionals als
problemes i mostra de vegades qualitats que li
atorguen la consideració de moderna.
Una arquitectura amb uns elements
formals, inclosos els més moderns, que cal
entendre com a mers repertoris estilístics que
passen a formar part d’un catàleg de formes
que són emprades segons els gustos del
promotor. Així, juntament amb aquest eclecticisme que, en essència, adoptava i adopta
la combinació d’elements arquitectònics de
diferent procedència, podem veure, en molts
dels exemples conservats, trets del déco i
també un «racionalisme» i «expressionisme»
de caràcter superficial i eminentment plàstic.
Són elements que en la majoria dels casos es
limiten a articular la nuesa de la façana amb
un llenguatge formal sobri, de plànols nets,
volums definits i amb remats asimètrics i d’exclusiva finalitat plàstica que trenquen l’horitzontalitat. Aquests trets arribaran, fins i tot,
a formar part del repertori de l’arquitectura
projectada i treballada a Castelló després de
la guerra, raó per la qual no resulta gens difícil
trobar autors que desenvolupen simultàniament línies modernes al costat d’unes altres
de més clàssiques.

I és que, al nostre entendre, els arquitectes
castellonencs van centrar el seu interès en la
producció, en l’edifici i en el rigor de l’obra
construïda ben feta, adaptant-se a les noves
tendències a partir de l’habilitat adquirida en
l’eclecticisme cultural i emprant-les de forma
genèrica.
Una arquitectura que, si bé compta amb
alguns exemples forans, que més endavant
esmentarem, està produïda majorment per
cinc arquitectes vinculats a Castelló i veïns
de la ciutat —Vicent Traver Tomás, Francesc
Maristany Casajuan, Josep Meyer Sorlí, Josep
Gimeno Almela, Josep Lluís Gimeno Barbería
i Lluís Ros de Ursinos—, amb gustos i influències variades que afecten els diversos indeterminismes de la seua producció. Consolidats en
la seua majoria en la seua activitat, al nostre
parer se’ls podria aplicar, tot i amb matisos, la
frase d’Oriol Bohigas sobre l’arquitectura de la
generació del 25, en dir que «no aportaba una
voluntad de renovación radical, sino de simple
disfraz estilístico». Perquè cal tenir clar que
Castelló no ha estat mai, ni àdhuc ara, propícia
a un canvi en les formes representatives.
A tot açò, a més a més, va contribuir també
la trama urbana ja existent, sobre la base
d’illes tancades, i unes ordenances de construcció que deixaven poc lloc a innovacions
urbanístiques o a noves distribucions en planta
concordes amb els nous postulats de la nova
arquitectura sobre habitatge mínim i ciutat
funcional. Unes ordenances, l’ànim de les
quals va ser millorar les condicions higièniques
de la ciutat i fer desaparèixer els habitatges
insalubres, exigint-se que totes les habita-

18

cions rebessen llum i ventilació de patis i amb
unes dimensions que havien de ser proporcionals a l’altura dels edificis. Al nostre parer, la
precisió de les ordenances de construcció en
nombre de pisos, altures, dimensions i vols va
ser responsable en part de la monotonia dels
carrers.
D’aquells edificis i construccions traçats per
arquitectes forans, que es finalitzen durant
la dècada que abordem, podem esmentar
Correus, diverses edificacions i pavellons del
Port i el col·legi d’Artesans. No incloem ací la
Telefònica, tot i que conserva part de la seua
obra originaria en la planta baixa, perquè
fou posteriorment molt transformada i en va
perdre les característiques
El cas de l’edifici de Correus és significatiu,
en la mesura que respon a plantejaments i
dissenys de 1916, i que, per raons pressupostàries —que afectaren l’empobriment dels
materials emprats—, no va ser finalitzat fins el
1933 —fou inaugurat el 10 de gener. Allunyat
totalment del tipus d’arquitectura que es feia
llavors a la ciutat, respon al projecte redactat
per Demetri Ribes en col·laboració amb
Joaquim Dicenta Vilaplana i ha estat qualificat
com una de les millors mostres de l’arquitectura modernista a casa nostra.
Amb trets neomudèjars i perfectament
simètric, com la majoria dels edificis de Ribes,
presenta un volum prismàtic, amb els cantons
arrodonits per torretes per a llimar-ne la rigidesa. A la façana mostra quatre canvis de
textures i de materials, amb importància de
la ceràmica. La distribució interior és clara i
rotunda, i respon a la funcionalitat del servei

per al qual es construeix, amb un vestíbul de
concepció racionalista il·luminat zenitalment a
través d’una coberta de ferro i vidre que il·lumina totes les dependències.
Caràcter totalment diferent tenen els
diversos edificis dissenyats per l’enginyer de
camins Julio Rodríguez Roda que es basteixen
en el port entre 1921 i 1934: casetes per al
servei del moll i per al personal de vigilància,
caseta per a agents comercials, cantina,
magatzem general de la Junta del Port, cotxera
de locomotores, serveis, etc. Caracteritzats per
l’ús de l’arc de ferradura, els temes decoratius
romboïdals, i la rematada dels típics merlets
triangulars i dentats de l’art califal cordovés,
responen a un gust per l’arquitectura neoàrab
que el mateix enginyer havia emprat en els
edificis del ferrocarril de Ceuta i Tetuan. Aquest
neoarabisme, alié a l’arquitectura castellonenca del període, caracteritzarà durant molt
de temps el port de Castelló, amb edificis de
façana enlluïda i decorats amb senzilles línies
i petites faixes de taulell verd.
Pel que fa a l’escola d’Artesans, avui centre
d’adults Pasqual Tirado, aixecada en l’avinguda
dels Germans Bou, al costat del Museu Provincial, se’n col·loca la primera pedra el 17 de juliol
de 1935, d’acord amb els plànols de l’arquitecte del Ministeri d’Instrucció Pública Eugenio
Sánchez Lozano. Afectada pels bombardejos,
es distribuïa en tres pavellons: un de paral·lel
a l’avinguda dels Germans Bou, amb l’entrada
principal, i dos de perpendiculars a la part
posterior, amb ampli pati enmig. Sembla que
sols arribà a realitzar-se’n el primer, conservat
en part, i que anys després, en 1951, fou
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objecte de reformes per part de Vicent Traver.
Aquest pavelló, amb accés amb escala, ens
permet copsar una obra eclèctica, que empra
la rajola en la façana, d’acord amb el corrent
preracionalista de l’Escola d’Amsterdam.

cert regust déco en les motllures de garlandes,
pilastres estriades amb tríglifs, i llinda partida
per arc amb òcul en el balcó; la casa del que és
l’actual Mesón Navarro en la plaça de Tetuan,
de 1936. Més interessant, però, és el cinema
Savoya, segons projecte del 1936, si bé no
fou inaugurat fins al 1941 (el 16 de febrer). Hi
trobem marcats detalls déco en la façana principal, treballada en maó i morter de ciment.
L’arquitecte director de l’obra va ser Francesc
Maristany.
Més interessants són els testimonis que
tenim de l’activitat de José Gimeno Almela
(1880 - 1964). Format a Madrid (1905), fou
arquitecte municipal d’Onda i Vila-real, on
sortosament encara resten testimonis del seu
quefer. També va treballar a Benassal, Benicarló, Morella, Borriol, la Vall d’Uixó, l’Alcora,
Albocàsser, Torreblanca i molts altres pobles, i
va ser arquitecte diocesà del bisbat de Sogorb.
Ací a casa nostra redactà l’eixample de 1911 i
a ell es deuen, entre altres edificis, els magatzems de Dàvalos (1910), la Casa de Dávalos
(1915), la coneguda Granja Royal al carrer
d’Enmig i la Casa dels Martí (desapareguda) al
mateix carrer. Va ser alcalde de Castelló des de
juny de 1938 fins a l’abril de 1939.
Quant al període que ens ocupa, tenim
referència de la seua activitat sempre amb
edificis correctes i molt dignes. A més, ens
resten alguns bons exemples d’aportacions
innovadores, ja que Gimeno, tot i el seu eclecticisme temperat, optà en algunes ocasions
per solucions altament interessants i atrevides —podem pensar que seria quan el client
li ho permetia. De les obres que encara es

DELS ARQUITECTES
Com hem assenyalat més amunt, en són cinc
els arquitectes que inunden amb les seues
creacions la ciutat, amb edificis unifamiliars
en la seua majoria. D’ells, Maristany, Meyer i
Gimeno Almela són els que, en algunes construccions, s’apropen més a les concepcions de
l’aparent modernitat, amb certa depuració en
l’arquitectura, entrecreuament i superposició
de plànols i volums, i sobretot la verticalitat de
línies que recorren les façanes i emmarquen
miradors i balconades.
El de menor activitat fou José Luis Gimeno
Barbería (1905? - 1964), que era també el
més jove de tots cinc. Havia acabat els seus
estudis, segons sembla, pels volts de 1933
a Barcelona, va viatjar posteriorment per
l’estranger i va obrir estudi al carrer de Ruiz
Zorrilla ja en 1934. Sense unes característiques
encara ben definides, pels testimonis que ens
han arribat veiem que encara no havia assolit
un estil personal, ja que combina en els seus
treballs un cert eclecticisme, sense optar
del tot pel moviment modern. Podem veure
diversos exemples del seu quefer: la casa n.
27 del carrer de Ruiz Zorrilla, de 1935; la casa
del carrer de Barraca n. 3, també de 1935, amb
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conserven podem esmentar la casa n. 27 del
carrer de Sant Francesc, de 1936; la n. 6 del
carrer de Campoamor, de 1933, amb una tipologia molt definida, de potent empenta vertical
accentuada per les pilastres dòriques dels
costats; la n. 39 del carrer d’Alloza, i el que fou
antic forn de Tamboret a la plaça de Borrull.
Totes elles amb marcada absència de decoració procedent de repertoris anteriors.
Molt més interessants i agosarades en
la seua modernitat són la casa del n. 26 del
carrer del Cardenal Costa i la del carrer de
Sant Vicent n. 51. La casa de Cardenal Costa,
cantonera a Pintor Ribera, és de 1934. Actualment en perill d’enderroc, és molt nítida, amb
jocs de motllures el·líptiques, trencaments en
la línia d’imposta superior i baranes tubulars
en balcons que es repleguen en semicercle.
La casa ens recorda una altra obra del mateix
arquitecte, la del carrer de Sant Vicent n. 51,
també de 1934, amb marcada façana simètrica, valenta i amb trencament vertical al
centre.
Vicente Traver Tomás (1888-1966), format
a l’Escola Superior d’Arquitectura de Madrid,
on es va titular el 1912, ha estat qualificat
per alguns historiadors com el màxim representant del casticisme en terres valencianes.
Les mostres conservades de la seua obra són
diverses i variades, totes elles pròpies del seu
estil. No insistirem ara i ací en la qualitat de
l’obra de Traver, arquitecte prolífic i polifacètic,
de gran projecció en terres andaluses i valencianes, i del qual existeix abundant bibliografia
a la qual remetem als interessats. Redactor
el 1925 del Pla d’ordenació i urbanització de

Castelló, projectà i dirigí nombrosos habitatges
a partir del seu retorn a Castelló el 1933, on
són abundants els treballs conservats, com ho
són en poblacions veïnes i a València capital.
Amb l’estil classicista i eclèctic que el defineix, tenim diversos exemples dels anys trenta
als nostres carrers, com ara els següents: la
Casa Chillida a la plaça de la Independència
n. 4, de 1934, on practica una remodelació; la
casa n. 31 del carrer de Canalejas del Grau,
amb façana a Barceló i a Tinent Monsonís,
de 1935; la n. 10 del carrer del Pintor Ribera,
també de 1935, aquestes dues últimes amb
rematades de boles en l’ampit; la façana del
Centre Municipal de Cultura al carrer d’Antoni
Maura, de 1935. Més propi del gust casticista
és la casa unifamiliar n. 141 del carrer de la
Trinitat, de 1933, de dues altures, amb bell
forjat en les balconades i rematada de boles
herrerianes en ampit. També en aquest mateix
carrer la casa n. 17, de 1935. Molt definitori
del model de construir i concebre de Vicente
Traver, que continuarà en anys posteriors a
la guerra, és l’antic alberg de la ronda de la
Magdalena, a la cantonada amb Mestre Caballero, de 1935, construït per a la Caixa d’Estalvis.
L’arquitectura i producció de Luis Ros
de Ursinos y Polo de Bernabé (1884-1978)
presenta un marcat interès per la varietat d’estils i d’adaptacions que aplica, i necessita imperiosament un acurat estudi. Format a Madrid,
obtingué el títol en 1910. Quan comença el
període que ens ocupa, amb més de quaranta-cinc anys d’edat i vint de vida professional,
es trobava en plena maduresa i havia realitzat
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ja suficients obres i projectes per a considerar
la seua arquitectura definida dins d’uns paràmetres eclèctico-classicistes.
Arquitecte municipal de Borriana i també
arquitecte provincial, va treballar a Almassora,
Alcossebre, Morella, Benassal, Vila-real, etc. A
casa nostra, el 1912 va projectar i dirigir l’edifici
del Sindicat Agrícola Obrer de Sant Isidre, ja
desaparegut, i va ser arquitecte de la Diputació
Provincial des del 2 d’octubre de 1930 fins al 6
d’agost de 1936, data en què va ser cessat per
«desafecto al régimen republicano».
D’aquest període com a arquitecte provincial eren i són, entre altres, el Museu Provincial a l’avinguda dels Germans Bou (1931-34),
la caserna de la policia Armada de la ronda de
la Magdalena (1934) i la Impremta Provincial al
carrer del Guitarrista Tàrrega (1934).
Com hem dit, la versatilitat de Ros durant
els anys 30 és altament sorprenent. Era capaç
de traçar un edifici totalment reblit de trets
regionalistes —com podem veure a la façana
del que fou Cambra de la Propietat Urbana,
al n. 31 del carrer de Cervantes, de 1934—,
al costat d’altres en què domina una decoració noucentista —com la casa n. 4 del carrer
d’Alloza, de 1931— i d’altres en què el que
predomina és la superfície plana i el joc de
volums propis de cert racionalisme —com ens
mostra la casa n. 33 del carrer de Cervantes,
de 1934. I també trobem, al costat d’això, la
utilització d’elements propis del déco a la casa
n. 64 del carrer de Colom, de 1934, en la qual
els volums del cos principal, amb miradors que
deixen els laterals per als balcons, permeten

un ritme ascendent potenciat pels remats laterals.
De Luis Ros són també altres edificis interessants: la Cambra Agrària (1931-32) a l’avinguda de Lledó, edifici de certa simplificació
formal i arrel eclèctica; la casa n. 10 del carrer
de Saragossa —la coneguda com a Clínica
d’Alegret—, que manté la jerarquia típica dels
edificis eclèctics, de 1935; la n. 11 del carrer la
Unió, de 1931, per a quatre habitatges, avui
prou canviada; la n. 67 del carrer de Sanahuja;
la n. 24 del carrer de Sant Fèlix, de 1933; la
n. 26 del carrer Major, molt clàssica de composició, de 1935; la n. 7 del carrer del Comte
Pestagua, de 1934; la n. 7 del carrer de Ramon
Llull, molt senzilla i també prou transformada,
amb balcó en la façana; la casa amb pati n. 14
del carrer de la República Argentina, cantonera
a Lepanto, de 1931; la n. 31 del carrer de Fola,
cantonera a Bartolomé Reus, amb rajola en el
recercat de finestres, de 1936; la casa forn del
carrer del Pare Vela, cantonera a Deán Martí,
de 1930, i moltes altres. Totes són exemples
d’aquest pragmatisme que pot caracteritzar
Ros, capaç de manejar-se entre les formes
més distintes i contradictòries, d’assimilar els
suggeriments de la nova arquitectura i d’adaptar-ho tot a la seua forma de fer sense crear-se
problemes amb la clientela.
Molt suggeridora i atractiva és l’aportació de
José Meyer Sorní (1904–1964), format a Barcelona i militant d’Esquerra Republicana. Autor
d’una arquitectura contundent, la caracterització estilística de la qual resulta difícil, perquè
—almenys fins a la guerra civil— elabora un
llenguatge molt personal, bastant proper als
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plantejaments racionalistes i de qualitat, que
més tard no aconseguí fer evolucionar. Necessitat també d’un estudi rigorós que analitze
amb detall la seua producció, resol diversos
encàrrecs a partir d’una estructura formal que
permet nombroses variants i d’una economia
de mitjans que podem comprovar a diversos
habitatges: l’habitatge n. 28 del carrer del
Poeta Verdaguer, de 1935; la casa n. 13 del
carrer de Navarra, també de 1935, al costat
d’Estètica Garrido; o la n. 4 de l’avinguda dels
Caputxins, amb façana posterior a Verge del
Lledó n. 5, de 1933, en origen edificada per a
forn de pa.
De José Meyer era la clínica del Doctor
Batalla, ponderada pels crítics, situada en el
xamfrà del carrer d’Orfebre Santalínea amb
Herrero, de 1933. De dues plantes i gran terrat,
tenia bandes horitzontals de maó —element
que l’arquitecte solia utilitzar sovint en les seus
construccions—, senzills acabats i una decoració interior de gust déco. També era d’ell la
casa del carrer de Coscollosa, al xamfrà amb
l’avinguda dels Caputxins —fins no fa molts
anys encara pervivent— amb mirador destacat
i remat de gerros en la balustrada del terrat.
Entre els testimonis conservats cal esmentar
els següents: el que tota la vida hem conegut
com a Bar Castellón, a la ronda Magdalena
n. 8, de 1934, amb façana posterior al carrer
del Calvari n. 5; la que fou durant anys Pensió
Monfort, al carrer de Saragossa n. 21, cantonera amb Amadeu I, de 1936; la farmàcia de
Fabregat de la plaça Tetuan n. 7 de 1932, amb
alguns capritxos compositius en la façana, i la

del seu costat, la n. 6, de 1933, de cinc altures,
etcètera.
Al carrer O’Donnell, una al costat de l’altra,
separades pel carrer del Mestre Chapí, trobem
dos testimonis interessants del treball de
Meyer, magistralment resolts. Són la casa de
Sos, al n. 8, i la de Villalba, al n. 6, ambdues
de 1934. Destacable i reconeguda és la Casa
Loras, edifici situat en un solar en cantonada
d’una illa de la zona de l’eixample, al carrer de
Fola, al xamfrà amb Bartolomé Reus, de 1935.
Considerada de gran qualitat formal i amb una
funcional distribució en planta que es resol des
de la simetria que provoca la bisectriu de les
alineacions. L’estètica de precoç modernitat
és evident en la repetició d’elements i en l’absència total d’ornaments.
Però qui desenvoluparà major activitat de
tots els arquitectes que treballen a Castelló, en
aquests anys i encara en la dècada posterior,
serà Francesc Maristany Casajuana (18971950), la qual cosa farà que la seua tasca siga
una referència important en la història de l’arquitectura i de l’urbanisme castellonenc.
Format a Barcelona, es vinculà a la nostra
ciutat a partir de 1922 en resultar guanyador
del projecte de reforma de l’edifici del Casino
Antic. Arquitecte municipal de Castelló i amb
una obra abundant, interessant i variada,
estesa també a nombroses localitats dels
voltants, fou un bon coneixedor de les innovacions que aportava el moviment modern,
tenint una manifesta habilitat i capacitat per
manifestar-se alternativament i simultània en
llenguatges distints.
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Mancat i necessitat també d’un estudi, com
hem dit abans, són abundants els testimonis
que tenim a la ciutat del treball de Maristany
en els anys trenta; des d’edificis unifamiliars
senzills, de planta baixa i pis amb balcó, a d’altres de dues altures amb dues o tres habitatges
i escampats per nombrosos carrers: ronda
de Vinatea n. 7 (1934); Tinent Monsonís n. 6
(1934); Barceló n. 39 (1935), Barrachina
n. 6 (1935); Dolors n. 10 (1934), Sant Francesc
n. 50 (1954); Méndez Núñez n. 22 (1933), etc.
Més personals i suggeridors són, entre d’altres,
l’habitatge magatzem que hi ha al xamfrà de
Tàrrega Monteblanco amb la carretera de l’Alcora (1935) o el també habitatge i magatzem
del n. 42 del carrer d’Herrero (1933).
Hi ha tot un estol d’exemples de cases
unifamiliars per a dos o tres habitatges entre
mitgeres, de dues i tres altures, amb una
façana jerarquitzada amb balcó o mirador en
el primer pis, balcó en el segon i alguna ornamentació en la façana: carrer de Sant Francesc
n. 17, de 1939; carrer Major n. 12, de 1936;
Trinitat n. 8, de 1934; Sant Francesc n. 82, de
1933; Tetuan n. 8, de 1934; Alloza n. 75, de
1933; Alloza n. 98, de 1933; Deán Martí n. 22,
de 1933, etc. Molt curiosa resulta la casa de
l’avinguda del Rei en Jaume n. 14, de 1935,
amb alguns elements d’art-déco, i la casa del
carrer d’Alloza n. 106, de 1934, també amb
trets d’arrel déco que combinen motius de
variada riquesa, alguns extrets del repertori
clàssic
Més populars i senzilles són les «cases
barates» o cases per a obrers bastides per
la Societat de Cases Barates en la Ronda

de Vinatea i carrer del Pare Tosca en 1935.
Conformen un conjunt de cases en filera, unes
al costat de les altres, totes elles projectades
segons uns estàndards comuns amb lleuger
detall déco en el cistell de flors del llindar de
la porta.
Hem esmentat abans l’apropament de
Maristany a l’art-déco. El millor testimoni
d’aquest acostament és el templet de música
del parc de Ribalta (1933). Es tracta d’un quiosc
ampli amb columnes, gerros, una cúpula blava
de ceràmica i relleus amb músics dansants
treballats per l’escultor Armiño com si es tractara d’un festeig mitològic
A un racionalisme temperat, superficial si es
vol, però altament suggeridor, podem apropar
tot un seguit de construccions realitzades entre
1932 i 1934: la casa habitatge i el magatzem de
la ronda de la Magdalena n. 91, l’actual casal
popular; la casa n. 13 del carrer d’Asensi, de
1932, amb mirador i balcó, de simplicitat volumètrica i equilibri en els elements; l’edifici n. 74
del carrer d’Enmig, bastant transformat, amb
un predomini del sentit vertical i utilitari, amb
elements déco com la galeria envidrada; la casa
cantonera del carrer de Tirso de Molina amb
Comte de Noroña, de 1934; la n. 5 del carrer
de Gravina del Grau (1933); la n. 44 de la ronda
del Millars (1934), etc.
De solucions destacables i molt més atrevides, com ho era la Casa d’Huguet en el
Passeig de Ribalta n. 8 de 1935, lamentablement destruïda, són: la fusteria del carrer del
Deán Martí n. 6, de 1933, amb volumetria
simple i tractament senzill de línies verticals
en la galeria envidrada; la casa habitatge del
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n. 9 del carrer de Llucena, d’estricta simetria i
domini de la geometria, amb motlluració escarida i lineal; el conegut bar les Planes del Grau,
de 1935, mostra de la gran capacitat compositiva de Maristany; aquesta capacitat compositiva s’observa també, sobretot pel tractament
i aprofitament de l’espai, en la solució que
mostra la casa n. 28 del carrer de Cervantes
cantó amb Ausiàs March, de 1933, amb planta
baixa i dues altures, amb balcons semicirculars
al carrer de Cervantes, on és trenca la cornisa
amb retalls, i amb façana i accés pel carrer

d’Ausiàs March, marcada amb certa rotunditat
pel tractament dels finestrals.
De molta més prestància i inusual per al
Castelló del moment és el conegut com Edifici
de la Marquesa, en el carrer de la Trinitat
n. 5, començat a bastir en 1934 però finalitzat
després de la guerra, en 1940. Edifici d’habitatges, de cinc altures i planta baixa, amb
quatre habitatges per planta, amb un total de
vint, bastit en un solar important del centre
històric, mostra una depuració de les formes i
una eliminació dels elements ornamentals que
li atorga una certa elegància.
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3. EDIFICIS PÚBLICS

Els edificis públics construïts a la ciutat de
Castelló durant la Segona República havien
de servir per a millorar el conjunt de la
població. El Museu de Belles Arts, el templet
de la Música, la desapareguda biblioteca del
parc de Ribalta i els nous cinemes reafirmen
l’efervescència cultural del moment. D’altra
banda, l’acabament de Correus i l’inici de les
oficines de la Telefònica fan palés el desenvolupament de les comunicacions, i la construcció de la Cambra Agrària i de l’edifici Morú
del Grau demostra l’inici d’un impuls econòmic
i comercial malgrat la crisi de 1929. També

es construeixen la caserna de la Guàrdia d’Assalt i les Cases Barates. Aquestes últimes
són el resultat d’una iniciativa legislativa que
comença a principis de segle xx com a manifestació política dels governs de la monarquia
que volen justificar-se mostrant preocupació
per les classes baixes. La iniciativa no va tenir
molta efectivitat en el conjunt de l’Estat, però
durant la República és revitalitzarà a Castelló
mitjançant una cooperativa obrera que iniciarà
el projecte i la construcció dels habitatges que,
aturats per la guerra, s’acabaran durant el
Franquisme.
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EDIFICI DE CORREUS

D’estil historicista neomudèjar, emmarcat
en la tendència de l’eclecticisme, presenta
traços neomudèjars a la façana, elements
gaudians neogòtics i detalls d’arquitectura
muntanyesa. A l’interior no hi ha mescla d’estils
i té una distribució funcional pròpia del racionalisme. Conjuga la fusta, el vidre, el ferro i la
ceràmica sota el concepte, típicament modernista, d’integració de les arts. L’espai es configura al voltant d’una zona central d’ús públic,
que rep la llum natural mitjançant una gran
claraboia de ferro i vidre amb detalls decoratius elegants.
A les façanes laterals i posteriors hi ha sis
escuts de la ciutat de Castelló conservats amb
la representació icònica de 1843.
L’edifici ha quedat englobat dins de l’anomenada arquitectura modernista valenciana
i és una de les mostres més reeixides del
modernisme a la ciutat de Castelló. El 1989 va
ser objecte d’una remodelació de l’interior i
d’una restauració de les façanes.

Plaça de Tetuan, n. 19

L’edifici de Correus, a la plaça de Tetuan, es
va construir entre els anys 1928 i 1932, data
en què es va obrir al públic. La construcció
havia estat projectada el 1916 per l’arquitecte
Demetri Ribes amb la col·laboració de Joaquim
Dicenta.

B

A. Detall de l’escut. L’antic escut va ser atorgat
a la ciutat el 15 de febrer de 1843 i presentava,
sobre blau, un castell d’argent tacat de gules i,
davant la porta, un llebrer blanc tacat de sable
que mira el llop com fuig
B. Detall de l’escut. Àguila esplaiada, que
sosté en el bec una corona triomfal i una cinta
de gules amb el lema d’or: «Triunfó de los
enemigos de la libertad, julio 1837»
C. Detall de la façana. A la part dreta de la
façana principal hi ha un llaç amb els colors de
la bandera republicana

A

C
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TEMPLET DE MÚSICA
DEL PARC DE RIBALTA
L’edifici del Templet de Música, situat al parc de
Ribalta, va ser construït l’any 1932 per l’arquitecte Francesc Maristany Casajuana. És d’estil
modernista art-déco i de planta poligonal.
Conserva l’escut de Castelló amb la corona
murada republicana. El sostre, rematat per una
cúpula semiesfèrica, està mantingut per setze
pilars estriats amb capitells de motius vegetals
i volutes, que mantenen un plafó amb relleu
que representa una figura. Les escultures són
obra de Carles Armiño i mostren un concepte
figuratiu hereu de la tradició clàssica. Sota els
relleus apareixen els noms dels músics Falla,
Chapí, Bretón i Giner. Antigament hi penjava
un fanal, actualment desaparegut.
El projecte original, proposat formalment
l’any 1927, es va posposar fins a l’any 1932,
quan va ser aprovat per la Comissió de Parcs i
Jardins. L’any 1966, a causa de l’estat de deteriorament del templet, s’hi van realitzar obres
per substituir el cel ras per forjats i un fals
sostre de fusta. En van desaparéixer alguns
detalls, com la volta i els llums d’art-déco.
Malgrat la pèrdua d’alguns dels elements, el
templet ha conservat prou fidelment la seua
imatge original.
A. El Templet amb alumnat i professorat del
Conservatori de Música poc abans de la Guerra
Civil. S’hi poden observar la volta i els fanals
de l’antic templet. (Campos Vilanova, Xavier.
Castelló 1881-1980. Gandia, Mora, 1985.)
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CAMBRA AGRÀRIA
L’edifici de la Cambra Agrària de Castelló,
a l’avinguda de Lledó, n. 16, cantonada del
carrer de Catalino Alegre Renau, va ser construït durant els anys 1931 i 1932 per l’arquitecte Lluís Ros de Ursinos i Polo de Bernabé. La
façana principal, de formes simples, és d’estil
eclèctic, antecedent de l’arquitectura racionalista. Hi destaquen especialment el paviment
hidràulic en l’atri de l’entrada, la barana de les
escales i el saló de sessions.
En aquest edifici es va albergar el Sindicat
de la Policia Rural, creat l’any 1898 amb l’objectiu de lluitar contra els lladres i els robatoris,
i defensar els camps cultivats de les entrades
de ramats. En la part de l’edifici situada al
carrer d’Alegre Renau, es conserva un escut
de la Segona República. Actualment és la seu
del Servei Municipal Agrari.
A. Detall de l’escut de la Segona República

A
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CASERNA DE LA GUÀRDIA
D’ASSALT
Ronda de la Magdalena, núm. 92

La caserna de la Guàrdia d’Assalt es construeix
l’any 1934, al costat de la presó. El projecte
s’adjudica a l’arquitecte Lluís Ros de Ursinos i
Polo de Bernabé. La Guàrdia d’Assalt —el Cos
de Seguretat i Assalt— va ser creada per la
República l’any 1932. Era el cos armat encarregat del manteniment de l’ordre públic en les
zones urbanes i de la protecció de la població
sota un règim democràtic. L’edifici és construït
amb el finançament de la Diputació i de l’Ajuntament de Castelló, que aportarà el solar. Les
obres es van acabar al juny de 1936 i, pocs
dies després, el Consell Provincial —nom que
reben les diputacions a partir de desembre del
1936— confiscarà les instal·lacions.
L’edifici té una planta baixa amb vestíbul,
despatxos, biblioteca, sala acadèmica, dutxes,
menjadors, cuina, calabós, pati i cotxera. Al pis
superior s’habiliten dormitoris per a 100 llits
amb lavabos. El 1937 s’ampliarà la caserna
amb un cobert per a automòbils i, acabada la
Guerra Civil, passarà a ser caserna de la Policia
Armada —després Policia Nacional. Actualment no té un ús definit
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CASES BARATES

segon grup de 12 cases aixecat pel contractista
Joan Bausà Flors. El projecte restarà inacabat
a causa de la guerra, però la construcció es
finalitzarà durant els anys 40.

El 1922 es constitueix a Castelló la Cooperativa
Obrera de Casas Baratas de Castellón amb la seu
social al Centre Obrer de la ronda del Millars,
n. 12. L’any 1926 comptava amb 490 socis.
Segons el seu reglament, estava regida per la
Junta General de Socis i un Consell d’Administració, i tenia com a finalitat dotar els associats
de cases higièniques. Amb aquest objectiu
podia dedicar-se a la compra de solars per a
edificar cases per compte propi. S’establien
quotes setmanals per a cada soci i, acabada la
construcció, les cases s’adjudicaven per sorteig.
Les cooperatives d’habitatges van sorgir com
a resposta a la necessitat de vivendes. En temps
de la Segona República hi haurà dues cooperatives: la Cooperativa de Casas Baratas Pablo
Iglesias, de la UGT, i la Cooperativa Obrera de Casas
Baratas, tutelada pel Centro Obrero La Unión.
La Cooperativa Obrera de Cases Barates,
també anomenada Bovalar, va construir, entre
1922 i 1930, 12 habitatges econòmics per als
treballadors de la UGT al costat de l’avinguda
de l’Oest, sota la direcció de l’arquitecte Lluís
Ros de Ursinos. Posteriorment, el 1936, construirà, per als treballadors dels oficis, 30 cases
al barri dels Mestrets, a la ronda de Vinatea
i al carrer del Pare Tosca, amb una tipologia
similar a les de Bovalar però dissenyades
en aquesta ocasió per l’arquitecte Francesc
Maristany. Durant el juliol de 1936 s’acabaran
12 cases del primer grup, però el 12 de gener
de 1937 es paralitzaran les obres a causa de
les confiscacions, que provocaran una pujada
de preus. El 19 d’agost de 1937 s’acabarà el

A. Cases Barates, ronda de Vinatea. Panoràmica
dels números 38 al 44
B. Plànol de les Cases Barates. Arxiu Històric
Municipal de Castelló
C. Detall decoratiu de la façana
D. Cases Barates, carrer de Lepant, n. 13
E. Plànol de les Cases Barates. Arxiu Històric
Municipal de Castelló
F. Congrés a Madrid de la Cooperativa Cases
Barates Pablo Iglesias, 11 de febrer de 1931.
Al centre de la foto, amb brusa negra, apareix
Joan Bausà. Fons fotogràfic Rosa Bausà Torres
G. Cases Barates, ronda de Vinatea, n. 47-49
H. Llibre d’actes de la Cooperativa Cases
Barates de Castelló. Centre de Documentació
de la Memòria Històrica de Salamanca (CDMH)
I. Reglament del 14 de febrer de 1922 Cases
Barates de Castelló. Centre de Documentació
de la Memòria Històrica de Salamanca (CDMH)
J. Matriu de vals. Centre de Documentació de la
Memòria Històrica de Salamanca (CDMH)
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CAMBRA DE LA PROPIETAT
URBANA
Carrer de Cervantes, n. 29

L’edifici de la Cambra de la Propietat Urbana
va ser construït durant els anys 1934 i 1935
per l’arquitecte Lluís Ros de Ursinos i Polo de
Bernabé. És d’estil arquitectònic eclèctic amb
elements d’estil regionalista. Actualment és
utilitzat per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
A. Comunicat amb la Cambra de la Propietat
Urbana, hi ha l’edifici situat en el número 8 del
carrer de Cavallers. Originàriament del segle
xviii, l’edifici va ser rehabilitat durant els anys
30 per l’arquitecte Lluís Ros de Ursinos i Polo
de Bernabé. D’estil barroc i eclèctic, va patir
transformacions importants durant els anys
70. Actualment és la Delegació de la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball
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EDIFICI D’OFICINES DE LA
TELEFÒNICA
Carrer de Ruiz Zorrilla, n. 39

L’edifici de les oficines de la Telefònica comença a construir-se l’any 1935, quan s’autoritza la Compañía Telefónica Nacional de España
a instal·lar una seu d’oficines a la ciutat de
Castelló. La construcció, obra dels arquitectes
Araujo i Vega, queda paralitzada en la planta
baixa a causa de la Guerra Civil. El 1947 els
mateixos arquitectes reprenen les obres i
construeixen un edifici senzill de dues altures,
de simetria sòbria i amb una composició de
paraments de pedra molt característica de l’arquitectura madrilenya de postguerra.
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EDIFICI MORÚ DEL GRAU

Adossat a la part est s’alça l’altre cos d’edifici, dedicat abans a oficines, que està format
per dues plantes. En el mur posterior hi ha,
en ceràmica, l’escut de Castelló i el de la Junta
d’Obres del Port. Actualment l’edifici s’utilitza
per a mostres i exposicions.

Port del Grau de Castelló

L’Edifici Morú es va construir entre els anys
1921 i 1934 amb plànols atribuïts a l’enginyer
Juli Rodríguez Roda. Era una construcció auxiliar del port dedicada originàriament a magatzems i a oficines. És d’estil historicista amb
elements d’art neomusulmà: arcs apuntats de
ferradura, estrelles, rajola i ceràmica de colors
vius.
La construcció és de planta rectangular amb
set mòduls que s’obrin a l’exterior amb arcs
apuntats i petxines als costats. A les parets
interiors hi ha un sòcol alt de ceràmica. El cos
principal té l’entrada en la part sud amb una
porta amb visera.

A. Edifici Morú, panoràmica posterior
B. Edifici Morú, panoràmica anterior i lateral
C. Escut de la ciutat de Castelló i escut de la
Junta d’Obres del Port
D. Detall decoratiu en forma de petxina
E. Detall decoratiu nàutic
F. Detall de la garita en la façana lateral
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ANTIGUES ESCOLES DEL GRAU
Carrer de Juan Sebastián Elcano, n. 1

L’edifici de l’antiga escola del Grau va ser
construït l’any 1935. L’Estat va subvencionar
la construcció per al grup escolar Guerra del
Río —antigues escoles González Chermà—,
creat mitjançant una ordre ministerial del 16
de maig de 1935. D’aquesta manera s’unificaran les dues escoles unitàries existents per a
xiquets, xiquetes i pàrvuls del Grau de Castelló.
L’any 1932 s’havien instal·lat les escoles de
forma provisional i el 1933 s’aprova el projecte
d’edifici nou. Actualment és la Casa Municipal
de Cultura del Grau de Castelló.

A

A. Xiquetes de l’escola del Grau amb la mestra
durant els anys 30. Associació Cultural La
Barraca, www.labarraca.org
B. Detall de l’escut de l’edifici, d’origen liberal
C. Plànol del Grau. Anys 1930-1940. El Grau als
anys 30. FErrEr dE aLMENara. S.: El Grao, mi Grao.
Ajuntament de Castelló
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EDIFICIS DESAPAREGUTS. EL
MUSEU PROVINCIAL

nou Museu de Belles Arts sobre els terrenys de
l’antic edifici de l’avinguda dels Germans Bou.
Actualment només es conserven el claustre de
l’antic edifici i part dels jardins, que s’integren
en l’edifici del nou museu, i l’escultura de Joan
Baptista Adsuara, Font dels artistes, que l’artista
va donar el 1935 per als jardins del museu i
que actualment es troba a la plaça de la Pescateria.

Alguns dels edificis que es van construir durant
la Segona República han desaparegut, uns
altres han estat rehabilitats i tenen un ús diferent del projectat originàriament, i uns altres
van ser construïts ja durant la Guerra Civil
o el primer Franquisme, malgrat que el seu
projecte s’havia realitzat durant els primers
anys 30.
Entre els edificis desapareguts destaca el
Museu Provincial. Aquest edifici va ser inaugurat a l’avinguda del Germans Bou el 7 de
gener de 1934, en terrenys del Jardí Botànic.
Va ser una iniciativa de Josep Castelló Tàrrega
durant el seu mandat com a president de la
Diputació, i l’obra va ser culminada durant la
presidència de Carles Selma. El projecte va ser
impulsat per insignes personalitats culturals
de l’època, com ara Vicent Sos Baynat, Joan
Baptista Adsuara, Francesc Esteve o l’artista i
mecenes Just Bou. Tres pavellons d’arquitectura severa i fàbrica senzilla, i diferents sales
acollien obres pictòriques i escultòriques dels
artistes pensionats per la Diputació, i també
obres d’art de diferents èpoques, fruit de
donacions o enviades des de diferents localitats de la província de Castelló. Finalitzada
la guerra, el Museu Provincial abandona les
instal·lacions de l’avinguda dels Germans Bou,
les quals van ser cedides per la Diputació a
Auxilio Social el 1942 i van acollir una llar d’infants i el Colegio Hogar Sierra Espadán. Atesa
la falta d’espai de les instal·lacions del Museu
després del trasllat, l’any 2001 es construirà un

A. ANTIC MUSEU PROVINCIAL. Edifici de l’antic
Museu Provincial cedit el 1942 a Auxilio Social,
on s’instal·larà el Colegio Hogar Sierra Espadán.
Arxiu Històric de la Diputació Provincial de
Castelló
B. JARDINS I PLÀNOLS DELS JARDINS. Pavellons
i jardins del Museu Provincial, inaugurat el 1934
en els terrenys del Jardí Botànic de l’avinguda
dels Germans Bou. Arxiu Històric de la Diputació Provincial de Castelló
C. FONT DELS ARTISTES. Obra de Joan Baptista
Adsuara, homenatge als artistes costumistes
castellonencs. Les figures principals representen dues nimfes mig nues que sostenen una
gran pica sobre el cap
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ALTRES EDIFICIS DESAPAREGUTS

al passeig de Ribalta, la casa de l’arquitecte
Maristany al carrer d’Asensi, la clínica del
doctor Batalla, obra de l’arquitecte Josep
Meyer i construïda l’any 1935 al carrer de l’Orfebre Santalínea, i el pou de reg a la partida
Censal construït el 1932.

La biblioteca del parc de Ribalta, que es
trobava enfront de la plaça de bous, és un altre
dels edificis desapareguts. L’edifici havia estat
construït el 1929, però és durant la Segona
República quan s’impulsa el seu ús cultural
i assoleix importància en la vida social de la
ciutat. Ja iniciada la guerra, un projecte arquitectònic de Francesc Maristany reconvertirà les
instal·lacions per a ser usades com a escoles
públiques.
Entre els edificis d’ús social i cultural destaquen el cinema Actualidades, el cinema Capitol
i el que posterioment serà cinema Savoya.
El cinema Actualidades, propietat de
Joaquim Tirado Castelló, tenia una capacitat
per a 250 butaques. Era una sala molt ben
decorada, amb llums de colors i uns aquaris
als seus laterals.
El cinema Capitol, inaugurat el 5 de febrer
de 1936, segons informa l’Heraldo de Castellón,
havia començat a construir-se l’any 1931 al
carrer d’Asensi.
El saló d’espectacles —cinema i café—
que posteriorment serà el cinema Savoya va
ser impulsat per Ezequiel Dávalos i projectat
per l’arquitecte Josep Lluís Gimeno Barbería el
1936 per a ús cultural i social de la ciutat, tot
i que serà inaugurat el 1941, ja després de la
guerra. Es tractava d’una construcció senzilla
d’estructura metàl·lica i fàbrica de rajola amb
una sala en forma de ferradura amb capacitat
per a 900 espectadors.
Uns altres edificis desapareguts són la
casa de Gaetà Huguet, construïda l’any 1935

A. BIBLIOTECA. Plànols de la biblioteca del parc
de Ribalta. Arxiu Històric Municipal de Castelló
B. ESCOLA DEL PARC DE RIBALTA. Projecte per
a reconvertir les instal·lacions de la biblioteca
en una escola pública. Arxiu Històric Municipal
de Castelló
C. CASA DE GAETÀ HUGUET. Casa de Gaetà
Huguet al passeig de Ribalta. Arquitectura
d’influències centroeuropees. Gracia, Carmen:
Història de l’art valencià, vol. VI, València, Alfons
el Magnànim.
D. CASA MARISTANY. Vivenda al carrer d’Asensi,
n. 30. Amb disseny i composició singular de l’arquitecte Francesc Maristany, va ser construïda
com a casa pròpia de l’arquitecte entre 1933 i
1934. El 1942 va ser reformada. Llop Vidal, E.
(coord.): Guia d’arquitectura de Castelló. Diputació de Castelló.
E. Pou de reg a la partida Censal, any 1932, amb
el detall de l’any a la façana
F. CLÍNICA. Clínica del doctor Batalla, construïda el 1933 per Josep Meyer. Edifici menut
de dues plantes i acabats senzills, ubicat al
carrer de l’Orfebre Santalínea. Gracia, Carmen:
Història de l’art valencià, vol. VI, València, Alfons
el Magnànim
G. PROJECTE DE LA CLÍNICA BATALLA. Projecte
de la clínica del doctor Batalla. Arxiu Històric
Municipal de Castelló
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4. EDIFICIS PRIVATS

Si ens fixem en les cases particulars que
apareixen en l’exposició, ens adonarem de
l’estatus i del nivell de vida que gaudien les
classes mitjanes. D’altra banda, cal destacar
que moltes de les llicències d’obra es referien a
la connexió de les aigües amb el clavegueram
general de la ciutat.

53

A

54

B

EL CONJUNT DE LA PLAÇA
DE TETUAN
La plaça de Tetuan, el Ravalet del Calvari en
el seu origen i anomenada Fermín y Galán
durant la Segona República, és un lloc de clar
sabor popular, on cohabiten habitatges d’estils
diversos, com l’eclecticisme, el casticisme o el
modernisme. El conjunt que es configura des
d’aquesta plaça fins al parc de Ribalta, passant
per la plaça de la Independència —coneguda
popularment com «la Farola»—, constitueix
una de les zones més representatives de la
ciutat.

A. Casa de la plaça de Tetuan, n. 6. 1931. Arquitecte: Josep Meyer Sorní. Amb façana racionalista, les reformes han desvirtuat la façana
original
B. Casa de la farmàcia Fabregat, plaça de
Tetuan, n. 7. 1930-1934. Arquitecte: Josep
Meyer Sorní. Estil: eclecticisme amb formes
casticistes
C. Casa de Miquel Pascual, plaça de Tetuan,
n. 8. 1934-1936. Arquitecte: Francesc Maristany Casajuana. Estil: art-déco. Cal destacar el
disseny del reixat i la decoració aplicada: els
caps de moltó i una gallina al fris del segon pis,
elements al·legòrics de l’antiga carnisseria
D. Casa de la plaça de Tetuan, n. 20. 1935.
Arquitecte: Vicent Traver Tomàs
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CARRER D’ALLOZA
A. Casa de Guinot, carrer d’Alloza, n. 4. 19331936. Possible arquitecte: Lluís Ros de Ursinos i
Polo de Bernabé. Estil: historicisme noucentista.
De gran valor arquitectònic en la seua execució
i disseny, amb elements destacats com el frontó
del mirador, la cornisa amb mènsules, dentells,
motlures i taulellets.
B. Casa del carrer d’Alloza, n. 25. 1930-1935.
Arquitecte: Lluís Ros de Ursinos i Polo de
Bernabé.
C. Casa del carrer d’Alloza, n. 75. 1934. Arquitecte: Francesc Maristany Casajuana.
D. Casa del Guerrero, carrer d’Alloza, n. 106.
1934. Arquitecte: Francesc Maristany Casajuana. Estil: eclecticisme. Les pilastres, lleixes,
gerros, màscares i frontò són elements extrets
del codi noucentista.
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CARRER MAJOR
A. Casa del carrer Major, n. 18. 1935-1940.
Arquitecte: Lluís Ros d‘Ursinos i Polo de
Bernabé.
B. Casa Roig, carrer Major, n. 26. 1935-1936.
Arquitecte: Lluís Ros de Ursinos i Polo de
Bermabé. Estil eclèctic en què conflueixen una
sèrie d’historicismes: clàssics en motlures i
capitells, reminiscències renaixentistes en arcs
i llotges, casticisme o regionalisme a les reixes.
C. Casa Domínguez, carrer Major, n. 61.19341936. Possible arquitecte: Josep Lluís Gimeno
Barbería. Estil: eclecticisme. És un edifici especial en la mesura que recorda certes arquitectures americanes de principi de segle.
D. Casa Bueso, carrer Major, n. 63. 1935-1936.
Possible arquitecte: Lluís Ros de Ursinos i Polo
de Bernabé. Estil: modernisme, amb un disseny
de la serralleria excel·lent que s’inscriu en els
dibuixos modernistes més propis de Catalunya.
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CARRER DE LA TRINITAT
A. Casa del carrer de la Trinitat, n. 8. 19351936. Arquitecte: Lluís Ros de Ursinos i Polo de
Bernabé.
B. Casa del carrer de la Trinitat, n. 10. 1934.
Arquitecte: Francesc Maristany Casajuana.
C. Casa del carrer de la Trinitat, n. 17. 1935.
Arquitecte: Vicent Traver Tomàs.
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CARRER DE COLOM
A. Casa Company, carrer de Colom, n. 23. 19301940. Arquitecte: Lluís Ros de Ursinos i Polo de
Bernabé. Estil: elements de l’art-déco. El disseny
i la manyeria són d’alt nivell, com també el tractament de la pell, els plans i les mènsules.
B. Casa Sopes, carrer de Colom, n. 64. 19341935. Arquitecte: Lluís Ros de Ursinos i Polo
de Bernabé. L’estil incorpora les formes de
l’art-déco, amb una gran riquesa plàstica en els
acabaments: mènsules, motllures, ulls de bou.
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CARRER DE SARAGOSSA
A. Casa del carrer de Saragossa, n. 12. 1931.
Possible arquitecte: Lluís Ros de Ursinos i Polo
de Bernabé.
B. Casa A. García, n. 26. 1930-1932. Possible
arquitecte: Lluís Ros de Ursinos i Polo de
Bernabé. Estil no definit. Destaca el treball de
fusta del mirador.
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CARRER DE SANT VICENT
A. Casa Peñalver, carrer de Sant
Vicent, n. 53. 1934. Arquitecte: Josep
Gimeno Almela. Estil: racionalisme
encara pròxim a l’art-déco.

A
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PLAÇA DEL REI EN JAUME
A. Casa de l’avinguda del Rei en Jaume, n. 14.
1934-1935. Arquitecte: Francesc Maristany
Casajuana. És un excel·lent exemple d’arquitectura de la Segona República, durant els anys
de la preguerra, en què es mesclen elements
d’art-déco amb racionalistes. Cal destacar les
formes i figures de la decoració i el disseny de
la manyeria.
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CARRER DEL COMTE PESTAGUA
A. Casa Dalmau, carrer del Comte Pestagua, n. 7.
1934-1940. Possible arquitecte: Lluís Ros de
Ursinos i Polo de Bernabé. Estil: cert gust d’artdéco en l’ornamentació. Destaca el finestral de
mig punt del segon pis i totes les formes de
decoració aplicades.
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CARRER DE CAMPOAMOR
A. Casa Climent, carrer de Campoamor, n. 16.
1932-1935. Arquitecte: Josep Gimeno Almela.
Estil: art-déco. Cal destacar l’arc de mig punt
flanquejat per pilars acanalats de reminiscències clàssiques.

A
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CARRER DE SANT FRANCESC
A. Casa del carrer de Sant Francesc, n. 81. 1936.
Arquitecte: Josep Gimeno Almela.

A

70

CARRER DE CERVANTES
A. Casa del carrer de Cervantes, n. 31. 19341940. Arquitecte: Lluís Ros de Ursinos Tusó.
Estil: eclecticisme. Destaca la façana amb
elements ornamentals, motlures i reixat.

A

71

PLAÇA DE LA
INDEPENDÈNCIA

A
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A. Casa Chillida, plaça de la
Independència, n. 4, 19141915, amb remodelatge
en 1934 per l’arquitecte
Vicent Traver Tomàs. Estil:
eclecticisme. Destaca la
composició ornamental
de l’enreixat i els elements
neoclàssics.

CARRER DE NAVARRA
A. Casa del carrer de Navarra, n. 104. Reforma
de reconstrucció de la planta baixa i els tres
pisos segons el permís d’obres del 21 de juliol
de 1933. Arquitecte: Lluís Ros de Ursinos i
Polo de Bernabé. Cal destacar la decoració de
motllures amb formes de l’art-déco.

A
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AVINGUDA DE L’ALCORA
A. Magatzem Municipal, avinguda de l’Alcora,
s/n (a l’altura del n. 45), amb detall d’escut de la
Segona República.
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TERME DE CENSAL I CARRER
DEL BISBE SALINAS
A. Pou de reg Gumbau, carrer del Bisbe Salines
a l’altura del n. 44. 1932.
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