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ITINERARI: Ajuntament, Esplanada, Biblioteca Pública “Ruiz i Pablo”, Café Teatro Salón
(antic Casino La Armonía), casa natal d’Àngel Ruiz i Pablo, mirador de Calesfonts, Sa Indústria
(antic Casino Republicà La Igualdad) i Església del Roser.
1. Sala d’Actes de l’Ajuntament des Castell. Exposició de l’obra
d’Àngel Ruiz i Pablo
L’itinerari comença a la Sala de Plens de l’Ajuntament amb una referència biogràfica
de Ruiz i Pablo, nascut al poble des Castell, i amb una exposició de la seva obra
literària.
i la remor de l'embat,
i en sé els noms i l'historiat
de ses fades i sirenes.
Conec la vela llatina
de la barca qui s'acosta
volant com una gavina
que té son niu a la costa.
...
Conec el bosc misteriós
qui baixa muntanya avall
i l'arbram esponerós
qui cobreix la fonda vall.
Conec l'espessa garriga,
i la plana qui verdeja
i com altre mar oneja
quan s'hi mou l'airosa espiga;

Sobre el cel, qui es cobreix d'or,
allà, molt lluny, se desferra,
com un núvol, una terra
qui m'ompl d'alegria el cor.

on s'arrossega el vinyal;
on 1'ullastre centenari
sembla un monjo solitari
resant vora el caminal;
...
Conec el pagès casal,
amb ses obertes porxades
i sa llar, i el pedrissal
i ses parets blanquinades,
…
Jo conec les tradicions
i la parla dels que hi viuen,
ses creences i oracions
i les rondalles que diuen.

És la meva, i la sospir.
La conec, la pàtria mia,
de lluny, com coneixeria
la mare que em va nodrir.

I el gemec del pou de torn
i lo llarg bramul del bou...
Totes les remors del jorn
i el misteri que s’hi enclou.

Conec ses penyes brescades
on l'ona hi romp sens parar,
ses platges, son roquissar,
ses coves i raconades.

Aquest misteri finit
del germinar de la vida
baix de la llum beneïda
o de la pau de la nit.

PÀTRIA
Trenca 1'auba. De la mar
sobre el cristall sense fi,
la nau qui em torna a ma llar
neda com gegant delfí.

(Música S’Albaida)

Conec ses algues i arenes
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Ruta literària per es Castell
2. L’Esplanada
El traçat rectilini des Castell fa que aquesta població esdevingui dins la concepció
urbanística un fet molt singular, no tan sols a l’illa de Menorca sinó també a la resta
d’Espanya. El nostre poble Georgetown, anomenat Vila Jordi (traduït literalment de
l’anglès), fou fundat l’any 1771 durant la segona ocupació anglesa (1763-1782),
dissenyat per l’enginyer militar Patrick Mackellar, respon al paradigma de l’urbanisme
britànic de la Il·lustració basat en l’homogeneïtat i la regularitat de la quadrícula
pròpia de l’urbanisme militar de l’època. La gran esplanada o plaça d’armes fou el
punt neuràlgic del poble, rodejat dels espectaculars edificis militars (els quatre
quarters) i l’Ajuntament, començat el 1796. Un temps enrera tots aquests edificis
majestuosos, pintats amb un color vermellenc, impressionaven els visitants que
entraven dins aquesta plaça del poble. Des del seu origen el poble pertanyia
jurídicament a la Universitat de Maó perquè no estava constituït com a municipi, la
qual cosa va dur a un enfrontament continu entre els Jurats de Maó i els
representants de la Junta de Govern des Castell, formada per un Bayle, un Mostassaf i
un Depositari. Tanmateix, després de diferents períodes d’independència municipal,
enmig de fortes tensions entre els dos pobles, es Castell esdevindrà municipi
independent d’una forma definitiva a partir de l’any 1872.

RECORDANCES
Tots es pobles del món tenen
un nom, i qualcun dos; però
que en tenguin tres, jo no en
sé altre que es meu poble.
Oficialment
li
diuen
Villacarlos, contracció de la
Villa de San Carlos, com
abans
els
anglesos
l'anomenaven George's Town.
Però amb es nom d'es meu
poble succeeix com amb es
noms
d'es
carrers:
s'Ajuntament els pot dir lo que
vulgui i posar-lis ròtuls a
cada cantó: passaran segles i tothom seguirà anomenant-los com els anomenaven en primer.
Es meu poble, emperò, té dos noms populars: un, qui es va perdent, és S'Arraval Nova, i s'altre,
es qui sura i es perpetua, és Es Castell, de manera que de cada cent paisans meus ane qui
demaneu d'on són i què són, noranta-vuit us respondran: "D'es Castell: castellans"; un altre
dirà que és de S'Arraval Nova, i sols es qui faci cent -es més lletraferit sens dubte- us dirà que
és de Villacarlos... I lo més curiós és que Es Castell d'ara no és es Castell pròpiament dit,
perquè es poble està un parei de quilòmetres enfora d'on estava s'altre, i no té res que veure
amb cap fortalesa actual; està a mitjan port de Maó, mentre s'altre estava a sa boca.
Ses singularitats d'es meu poble, per açò que he dit, són tantes, que farien molt llarg aquest
article; un bon observador les veuria només que fixant-se en es llinatges, no d'ara, sinó d'un
segle enrera: dins una població que no passa de 2500 ànimes, hi trobaria, devora llinatges
catalaníssims, llinatges anglesos, francesos i sobretot castellans d'es de més castissa soca, tots
procedents d'Es Castell vei. I açò ve de què aquella vila era poblada per ses famílies d'es
militars que guarnien es fort de Sant Felip: anglesos quan el posseïa Anglaterra, francesos es
pocs mesos que va estar en mans de França, i espanyols ets anys restants.
(ÁNGEL RUIZ Y PABLO, Per fer gana)

3. Biblioteca Pública “Ruiz i Pablo” i Café teatro Salón (antic
Casino La Armonía)
L’any 1965, amb ocasió de la celebració del primer centenari del naixement
de l’escriptor Àngel Ruiz i Pablo, el Ministeri d’Educació Nacional va dotar al llavors
poble de Villa-Carlos una Biblioteca Pública amb el nom de “Ruiz i Pablo”.
Ben al costat de la Biblioteca Pública “Ruiz i Pablo” i de camí a la casa natal
de l’escriptor ens trobam amb el Café teatro Salón, antic Casino La Armonía o de La
Esperanza. La societat que li donà nom és documentada ja al 1864 i el teatre potser
es va construir o reformar el 1875, segons la inscripció que es troba a un lateral del
prosceni. Als inicis del segle XX va rebre el nom de Casino de La Armonía, encara que
popularment se’l continuà coneixent com Casino de La Esperanza o Casino den
Ludevid. Aquest formós Casino, de dimensions reduïdes, consta d’una platea de 13’5
m. de llargària per 7 m. d’amplitud i d’un senzill, però bell, amfiteatre sostingut al
sostre. El petit escenari té una profunditat de 4’2 m., amb escotilló, que s’emprà
posteriorment com a camerino, la boca del teló té una amplada de 3’7 m. Actualment
el Casino de la Esperanza o de La Armonía és l’únic teatre del segle XIX que es
conserva al poble des Castell, la distribució de l’espai i la seva estructura és gairebé
idèntica al que tenia el desaparegut Ateneo de Villa-Carlos
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4. Casa natal d’Àngel Ruiz i Pablo a l’antic carrer de sant Pere
L’escriptor Àngel Ruiz i Pablo va néixer en una humil casa de l’antic carrer de sant
Pere, patró dels pescadors. Amb motiu de la celebració del centenari del naixement
del literat el carrer de sant Pere es dedicà a l’escriptor Àngel Ruiz i Pablo.
Les cases del poble eren senzilles, amb finestres de guillotina, cases d’una sola
planta, d’altres de planta baixa i alta, generalment sense balconada. La planta baixa
es destinava a la cuina, menjador o sala d’estar i pati al darrera de la casa, en canvi,
el primer pis era el lloc destinat als dormitoris.
L’empedrat dels carrers del poble tenia la funció de conduir l’aigua de la pluja que
abocava al mar. Tanmateix, aquells carrers ja més a prop del port, com el carrers de
Sa Font, de Sant Josep, de Cala Corb i del Castell de sant Felip, que acumulaven gran
quantitat d’aigua pluvial, havien d’ésser empedrats completament per tal d’evitar els
grans clots provocats per les fortes pluges. Les pedres que dibuixaven l’empedrat
irregular dels carrers, amb la blancor de les cases i de les parets dels hortals, avui en
dia gairebé inexistents, així com els antics molins, donaven una fesomia molt peculiar
al poble.
“En una de esas casitas, a pocos pasos del mar, vine yo al mundo, semanas después de haber
muerto mi padre, pescador de oficio, entre los horrores de una tempestad. De mi familia sólo
conocí a mi madre, mi hermano Pedro, que tenía seis años más que yo, y al abuelo Sebastián,
que era, al mismo tiempo, mi padrino. Merced a su amoroso arrimo, a la mezquina renta del
bote de pesca y la casuca que mi padre nos dejó en herencia y al trabajo incesante de mi
madre, gran pespunteadora y planchadora de fama, pudimos criarnos Pedro y yo, si no en
abundancia y el lujo, sin las
duras estrecheces de la
miseria…
solía ejercitar
mis aficiones con los
cartapacios y libros de mi
hermano, que iba a la
escuela por las noches,
después
de
haber
acompañado a la pesca al
abuelo, decía éste que
demostraba yo tener agudo
ingenio y gran afición a los
libros, y que Dios me había
hecho así, tan encanijado y
poca cosa, para que pudiera
dedicarme al plumeo y a las
letras…
He de contar aquí cómo, no
obstante mi desaplicación y poco apego a los libros de la escuela, cobré afición a la lectura,
afición que llegó a picar en desordenada, y, andando los tiempos, en verdadera pasión… el
maestro de la escuela se enteró del caso, y empezó a poner en mis manos libros, en prosa y
verso, de Zorrilla, de Aguilera, de Quintana… Tantos fueron, que me pasaba las más horas del
día leyendo, y no logré dar abasto a todo lo que me entregaba el buen señor.
Y un día amanecí poeta, de esos que nacen como los brezos y las alcaparras, y los hay
en cada aldea y en cada lugarejo, que comienzan su carrera de crímenes literarios por una
felicitación al padrino, y acaban en secretarios del Ayuntamiento de su pueblo natal. Mi
primera obra literaria fue una felicitación en verso, dedicada a mi madre. ¡Válgame Dios y qué
alboroto se armó en la vecindad, cuando la pobre mujer enseñó el portento, temblando de
alegría! Vecinas hubo que, al oír mis versos, lloraron enternecidas, y a mi abuelo, que
reventaba de gozo, me tomó de la mano y me llevó a la Rectoría “para que el señor Cura me
oyera leer la coplas que me había sacado de la mollera”, luego al señor maestro y después yo
no sé a quién; lo cierto es que recorrí medio pueblo leyendo la maravilla, hasta quedar rendido
y jadeante.
(ÁNGEL RUIZ Y PABLO, Oro y escorias, 1893, pp. 8-16)
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5. Mirador de Calesfonts
La part costanera més important des Castell ha estat i segueix essent, sens dubte,
Calesfonts, cala situada a l’antic barranc anomenat s’Hort des Milord. Calesfonts, cala
dels humils pescadors, rebé aquest nom en virtut de les dues fonts que brollaven al
cap de la cala, ubicades a prop de la pujada empedrada que conduïa al poble. Des de
temps immemorial, aquesta rada del port tingué una gran importància com a lloc
d’abastament d’aigua per als vaixells que arribaven a la nostra illa. Cal destacar
també la gran importància que va tenir en la construcció d’embarcacions situada a la
plaça de la cala, on es van construir la majoria dels bots palangrers de la part de
llevant de l’illa.

MATERNA

A voltes, colca vesina
escometia a l'anciana.
-¿Què tal, tia Catalina,
ja veniu de la barana?
-Idò, ja ho veus: no és vingut.
Dijous qui ve ja vindrà,
però de tant de mirar,
que hi era m'ha parescut.

Cada dijous de matí,
quan senyalava el vigia
amb son vermell banderí
que el vapor correu venia,
una doneta ja anciana
qui guaitava hores abans
aquells senyals llunyedans,
se n'anava a la barana,

Vint anys feia que l'anciana anava,
dolça i somrient, a guaitar a la barana.
Vint anys que a son fill ausent
creia veure entrar al port.

i allí fent una rialleta
de senzillesa i candor,
esperava, la pobreta,
veure passar el vapor.

Ningú coratge tenia
de dir-li lo que es sabia:
que lo seu fill era mort.

Se'l mirava fixament
fins que el veia, sense treva,
i se'n tornava a ca seva
sempre dolça i mig rient.

Fins el dia que morí,
fent sa rialleta, l'anciana,
cada dijous de matí
se n'anava a la barana.
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6. Referències al Casino republicà La Igualdad, actual Unitat
Sanitària i Sa Indústria
A mitjan segle XIX sorgeixen al poble des Castell els casinos, entitats constituïdes com a
societats recreatives, que tenien la funció d’entretenir, de propagar llurs ideals per mitjà
de conferències, vetlades musicals i teatrals, actes culturals... Alguns d’aquests casinos,
arran de la crisi finisecular del XIX, reberen una influència molt forta de la ideologia
anarquista. Constaven d’una sala de lectura, sala de festes o teatre, sala de jocs,
destinada al jocs d’atzar (billar, cartes...) i no permetien el joc de caràcter il·lícit. Segons
les nostres dades hi havia un bon caramull d’aquestes organitzacions recreatives, com:
Casino de la Esperanza (1864), Casino de San Carlos (1866), Casino La Igualdad (1874),
Casino La Unión Artesana (1886), Nueva España (1887), La Paz (1891), Casino Centro
Republicano (1899), Casino La Esmeralda (1910), Centro Monárquico... Una entitat que
suposà l’esplendor de les activitats culturals i recreatives de la primera dècada del segle
XX fou l’antic Ateneu des Castell, fundat a les acaballes l’any 1909, emplaçat a l’antic
carrer de l’Església número 36 (avui carrer Victori, 54), destacà per la seua tendència
clarament progressista, pròpia dels corrents moderns de l’incipient segle XX.

Tenía Villarnuevo [Villa-Carlos], desde un año atrás [1872?], su correspondiente club,
en un caserón destartalado, que un tiempo fue cuartel de caballería. En él, acompañado de mi
abuelo y de mi hermano, que era, aunque muy joven, un hombrón como un castillo, asistía yo á
las reuniones ó meetings, como se dice ahora, que algunos señores de la ciudad cercana, jefes
del partido, venían á celebrar; las cuales consistían en discursos fogosísimos, aplaudidos,
bramados y pateados por la inculta concurrencia, y en las habilidades de un orfeón, compuesto
de diez ó doce cantantes y un par de guitarristas, que se dedicaban á amenizar aquellas
veladas, destrozando tal cual pieza de Clavé, el himno de Riego y la Marsellesa...
Después iba al casino, un casino formado con los restos del famoso club, y allí me rodeaba de
los míos, de los que mas zafios é ignorantes que yo, tampoco creían ó lo aparentaban, y allí, en
un cuartito que pomposamente llevaba el nombre de “Salón de lectura”, oía desbarrar y
desbarraba, y erigiéndome en oráculo de los tertuliantes, juzgaba las controversias y las
decidía, leía los periódicos en alta voz, comentándolos después, y ganaba prosélitos y
enfervorizaba tibios y encadenaba á los fuertes con mi erudición impía…
No todas las noches entraba yo en el saloncito. Alguna que otra vez prefería jugar á la mala ó
al solo, y en invierno pasaba las veladas ayudando á unos aficionados al teatro, socios del
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mismo casino, en el destroce de obras gramáticas, como decía uno de ellos. Serviales yo de
apuntador, y les daba la mano en el arreglo y pintura de media docena de telones, que con unos
pocos bastidores, un fusil de chispa, tres sables de sargento, una pistola, un aparato de simular
relámpagos y algunos puñales de madera, constituían todo el ajuar del teatrito. Ayudábanos
eficazmente en nuestros delitos contra el arte, una dama de Molineda [Maó], gorda y peluda, la
cual, por seis pesetas y cena, se comprometía á vociferar toda una noche y á prestar á su
marido para cualquier papel que estuviese vacante. Yo no cobraba un cuarto por tales trabajos,
porque además de que el negocio no daba para tanto, me tenía por bien pagado con los buenos
ratos que me proporcionaban los melindres y la dignidad artística de la gorda actriz…
El repertorio de la original compañía no pecaba de nutrido: en punto á dramas y comedias no
salíamos de Flor de un día, Espinas de una flor, Los dos Virreyes, D. Juan Tenorio, La trenza
de sus cabellos... Lo cierto es que el indulgente público nos lo reía o lloraba todo, y pateaba y
aplaudía los finales de acto, y esto era lo que se buscaba. (Oro y Escorias, 17-18; 91-94).

MENORCA
Sobre la mar qui allunya de l'Àfrica abrasada
les catalanes costes, mirant vers al llevant,
Menorca,
com
balena
monstruosa,
encadenada,
o com vaixell de pedra, se mostra al navegant.

Llavores ho és hermosa! Sultana marinera,
se vest la verda túnica brodada de mil flors.
El sol tota la daura, i ella, gentil, riallera,
escolta al vent i a l'aigua cantar-li sos amors.

No en té, casi, de platges: sols té penyals
altíssims;
tota ella és pedra viva, tota ella és de granit;
de tant com l'han batuda los temporals
fortíssims,
ja no li queda arena per a formar son llit.
...
La vésseu quan l'envesten furioses les onades
i brama damunt ella el nord o bé el mestral!
Del blanc polsim de l'ona se n'alcen nuvolades
qui com espessa boira cobreixen el penyal.
...
I venç sempre. Humiliada llavors la mar sospira
i canta, i l'enamora besant sos penyalars,
i el vent rendit la canta amb so de dolça lira,
portant-li, amb olor d'algues, perfum de
trongerars.

Entrau dins la nostra illa, los navegants; miraula:
la qui pareix d'enfora un monstre encadenat,
de dins sembla 1'idíl·lic jardí on diu la faula
que hi va trobar son regne ditxós Felicitat.
...
Maó, guarda d'Espanya, colós armat en guerra,
guaita de nit i dia la mar de tot l'orient;
és son penyal la Mola, lo front de nostra terra,
i son port és enveja de tota estranya gent.
Dins aquell port magnífic, sortint de l'ona
blava,
com blanca gavineta posada en los terrers,
s'assenta Villacarlos, lo niu de la gent brava
que ha omplert los mars d'Amèrica de nobles
mariners.

(Música M. Àngels Gornés)
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7. L’església Nostra Senyora del Roser (1777)
Amb la construcció del Castell de sant Felip (segle XVI) es dugué a terme com era
costum a l’època l’edificació d’una capella destinada al culte religiós per als habitants
de dins la fortalesa. Tot d’una fora de la fortalesa s’aixecà el primer raval del Castell,
on residien els familiars dels militars i també s’hi edificà una església dedicada a
Nostra Senyora de la Rosa, precursora de l’actual. Durant la primera ocupació britànica
(1712-1756), aquesta primitiva església va ser enderrocada quan els anglesos van
edificar el segon raval, tot ampliant la fortificació amb noves obres. Seguidament, a
partir de l'any 1719, s’edificà de bell nou una altra església al nou raval del Castell de
Sant Felip. Finalment, arran dels atacs constants que sofria la població tan propera al
castell de Sant Felip, es decidí traslladà i construir el 1771 un nou poble entre Calesfonts
i Cala Corb, avui es Castell, anomenat llavors Georgetown o Vila Jordi, i consegüentment
l’any 1777 es construí l’actual església, sota l’advocació de la Nostra Senyora del
Roser, sant Jordi i sant Jaume.
- A l’església actual, ens fixarem sobretot en el retaule de l’any 1737 dedicat a sant
Pere, procedent de l’antiga església del raval de sant Felip.

“San Pedro [Sant Jaume], la fiesta
mayor de Villarnuevo [Villa-Carlos], con su
tamborilero y sus caballos, sus carreras de
toda especie de cuadrúpedos, sus fogatas y
bailes al aire libre, sus regatas al remo, las
solemnísimas Completas y la Misa mayor en
la espaciosa iglesia, adornada con vetustas
cortinas de damasco rojo, antiguas
cornucopias, trofeos de caña verdes y
guirnaldas de mirto [murta] en las enormes
columnas, y el piso cubierto por una
alfombra de ramas de mirto y retama
[ginesta].
Al amanecer la víspera del Santo, Villarnuevo daba alegría: más blanqueado
que nunca, sin una hierba en las anchas calles, y en todo el vecindario desusado
movimiento y gozosa animación. Los zapateros del único taller que había en el pueblo,
trabajaban con afán, para terminar su trabajo antes (de las doce, y su incesante
martilleo llenaba la calle; las planchadoras devolvían presurosas á los parroquianos la
blanca y lustrosa ropa; los chiquillos andaban por las calles resplandeciendo de gozo,
y en las casas había gran tragín: mujeres que daban la última mano de cal a las
paredes, otras que aljofifaban las baldosas o limpiaban los cristales de las ventanas, y
todas apresuradas y sudorosas, cepillando los botitos de los niños y los sombreros de
los hombres, aparejando la camisa blanca con bordada pechera, y sacando del fondo
del arca el traje de fino paño negro de sus maridos, trajes que no salían á la luz del día
más que tres ó cuatro veces al año...”.
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Ruta literària per es Castell
AL BISBE COMES
Benvingut siau, lo Bisbe;
benvingut a nostres llars;
la gran pàtria catalana
per Menorca haveu deixat;
mes no us pesi la vinguda,
ben segur no us pesarà,
que no haveu mudat de pàtria;
sols haveu mudat de llar.
Aquí hi trobareu la llengua
d'En Llull i N'Aussias March;
aquí, com a Catalunya,
som néts dels almogavers;
en nostre escut també hi lluen
les quatre barres de sang;
aquí, com a vostra terra,
ne tenim casa pairal;
sols que aquí l'hi diem Toro
i allí'n diuen Montserrat.
Moreneta és nostra Reina
com la de los catalans;
com aquella té romiatges,
com aquella'n té un palau
enlairat sobre la testa
de nostre turó més alt.
Ella us donarà s'ajuda,
que és Mare dels navegants,
i Vós lo pilot sou ara
de la menorquina nau.
En les tempestes del segle
ella us guïi, bon Prelat;
i Vós vetlau per Menorca,
que bona filla us serà.

