
Castelló 
de la Plana 

durant el 
tardofranquisme

La fi delitat a la llengua
Francesc Vicent, Quiquet de Castàlia, en el 
programa Castelloneries, juny de 1971.

Darrer programa Castelloneries dirigit per Quiquet, el 
30 juliol de 1983.

Exposició



Castelloneries va ser un programa de 
Ràdio Castelló, emès cada dissabte, 
sense interrupció durant divuit anys i 
tres mesos, des del 1965 fi ns al 1983, 
amb guió i direcció de Francesc Vicent 
Doménech, Quiquet de Castàlia (Castelló 
de la Plana, 1935-2004), periodista 
vocacional i escriptor costumista. Era un 
programa informatiu i cultural, dedicat a 
les comarques castellonenques, la llengua 
vehicular del qual era el català en la 
modalitat valenciana.

El 1971 Castelloneries va destacar la 
publicació de Beceroles Valencianes, 
d’Enric Soler i Godes, i va ser pioner en la 
defensa de l’ensenyament en la llengua 
pròpia. Llavors va difondre per ràdio 
la crida «Castellonencs! Valencians! 
No oblidem la nostra llengua! Parlem 
valencià!». 

A Castelloneries, s’hi van difondre textos 
d’escriptors valencians del segle XX, com 
ara Emili Beüt, Carles Salvador, Bernat Artola 
o Miquel Peris i Segarra. La secció «Contalles 
de vila i ravals» va difondre versions 
dramatitzades per a ràdio d’obres d’autors 
castellonencs: contes De la meua garbera 
(1935), de Josep Pascual i Tirado; Trencs, 
moradures i verducs, autobiografi a del pintor 
Joan Baptista Porcar; narracions de Salvador 
Guinot, etc. Des del 1968 el programa va 
ser també pioner en la difusió per ràdio del 
teatre popular valencià, especialment del 
castellonenc Josep Barberà i Ceprià.

De l’obra de la compositora Matilde 
Salvador i Segarra -fi gura fonamental de la 
cultura valenciana del segle XX i l’autora 
que més música ha escrit mai per a ser 
cantada en català-, Castelloneries va 
donar-ne una àmplia difusió i en va emetre 
diverses estrenes.
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