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A propòsit del nomenclàtor extra-urbá. 

Ja en som tres-cents. Ara, ¡ anem pels cinc cents.!

 La pèrdua dels nostres arrels és un cas dolorós que suportem des de fa massa anys. 
 Hauriem de retrotreure’ns fins abans del 50 i situar-nos en el lluminós poble meitat 

mariner, meitat hortolà. Des de llavors molts conflictes han anat conformant el nostre 
acerb cultural, la nostra idiosincrasia, la nostra manera de ser i de conviure, la nostra 
història i tambe la nostra projecció cap un futur que sempre voldrem que siga millor però 
que en gran mesura dependrá de nosaltres el poder configurar-lo.

Després dels anys cinquanta, els diferents ajuntaments de Vinaròs, d’una manera o 
altra, han anat fent desapareixer les nostres entranyables barriades que conformaven 
un poble únic,  moltes  d’aquelles coses que eren genuïnes senyes d’identitat. 

Abans, el caminar per poble era una delícia. Hi havia l’horta, l’horta a la seua 
manifestació més vivaç i procaç. Hi havien per tot arreu sénies i el seu infal•lible parral; 
alqueries, motes i sèquies, fins i tot malnoms. Hi havia una toponímia d’una familiaritat 
i una confiança que és feia entranyable i divertida. Vull pensar ara com ara en Cal 
Maletero, però penso també en Ca La Pilar o el Xalet de las Flores; vull pensar en el 
carrer Santa “Malena “ i en l’inmens hort que n’hi havia als voltants de la Torre Ballester.  
Vull pensar en la Parreta , en la Serra de l’ermita, en la Venta Barana,  en la Torreta del 
Moros de la què tots els xiquets saviem que n’hi havia  un túnel secret que arribava  fins 
a l’Església; o en la Ponderosa i  la Closa d’Alejo, qui sap avui dels nostres infants que és 
la Closa d’Alejo o on està La Ponderosa?.  Dalt de l’ermita, en la Ponderosa, es reunien, 
ells, … deien que per a caçar,...i no és que bevien és que feien volar el Picón què varen 
possar de moda en una llesqueta de pa torrat en sobrassada. Ara no queda res de tot 
això.  L’horta ha desaparegut, tot esta edificat. La ciutat ha creixcut i s’ho menja tot. Està 
menjant-se la mar, fins i tot  la cova del varadero. És un fet trist,i melancòlic. ¡Vorem que 
ens porta el Càstor fora de contribuir esplendidament en els impostos municipals!

És ben cert, no queda quasi res. I el que queda, en males condicions: a la Torreta 
dels Moros li queden dos mestralaes, La Torre de Sol de riu, perduda, la Casa de 
l’Ayguals esperant que caiga. L’antiga casa de la Vila del carrer Major fa pena,  i …ull al 
mabre!, el 25 de setembre del 1411, faran 700 anys, l’any que ve, es reuniren allí la Junta 
parlamentària valenciana ,”el Parlament de Dins”, per tal de consensuar posicions vers 
el Compromís de Casp. Tant costaria un poquet de sensibilitat?.  

En el nomenclàtor que s’imposa pels nous temps ens parlen del Gos Park o Park 
Gos tant si val, de l’avinguda de l’Atlàntic, del Gran Boulevar. ¡Déu meu!, quina citralá. 
¿Què s’ha fet de Fora el Forat, de la Roca la Gavina o de la de les Puces, o del tan fàcil 
Contramoll que ara és el dic de Ponent o alguna cosa de semblant, de l’Arrabaleta de 
Càlig, del Moli de Carsi, del Cami Barranc o carrer Carreró…i,  del carrer del Poll que 
s’haura fet d’ell?. Si Maria Conesa obrira els ulls... i el carrer dels Frares!…¡ quina me’n 
dius!.

Aquets són alguns rècords, com els margallons, la farigola o el fonoll que ens han 
eliminat els temps i els nostres regidors. La qüestió està a comprendre i acceptar si el que 
vam fer en aquell moment va ser millor o pitjor, si és el que havíem de fer o si havent fet 
allò altre haguera sigut millor per a un i per a altres. I això és impossible perquè el temps i 
els fets són irreversibles. Però això és tan decisiu ara, el treball de cada dia, la continuïtat 
en la nostra història. La voluntat de seguir sent poble, sont decisives e irrenunciables. Des 
del respecte als nostres avantpasats,  el nostre missatge sempre serà el d’estimular a tots 
el ciutadans a què continuen practicant eixa gran responsabilitat individual, i al temps 
col•lectiva, per procurar que la cultura pròpia de la ciutat tinga un discurs propi i no 
distorsionat o imposat, sobre la base de considerar  i tractar a la ciutadania com el que 
és: major d’edat, i no imposar el propi model, com si fóra l’únic vàlid i universal. 

Es obvi que estem per el canvi, ningú vol tornar a anar en carro, es obvi que estem  
per el canvi pero a millor i  per el progrés al que en ningún cas li donem l’esquena, pero 
eixe canvi i eixe progrés no te perqué anar unit a la destrucció del passat, ni a la pèrdua 
de qualitat de vida, ni a la renúncia de les nostres senyes d’identitat, tan sols es tracta 
de tindre i articular bons projectes municipals en tots els ordens pero particularment en 
la vesant cultural.

Això i molt més és el que celebràrem en la nostra Nit de l’Història, les arts i  les lletres que 
un any mes, i al marge d’anecdòtiques disonàncies, ha estat fantàstica. Les feliçitacions 
deuen ser per a tots però si es tinguessen que particularitzar deurien ser per a Miquel 
Àngel Baila per eixe monumental llibre que ha escrit, naturalment, sobre Vinaròs.  

¡Conta quan en siguem CINC CENTS…¡

Fonoll no es responsabilitza 

necesàriament de les opinions 

contingudes en els articles firmats.

Amb la col· laboració de la 

Conselleria d’Educació de la 

Generalitat Valenciana.
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ALLÒ QUE HA PASSAT

Javier Hernández en la seua conferència sobre l’expulsió dels 
moriscos, celebrada el dia 3 de setembre de 2009.

Pedro Barceló i Manuel Milián en el col.loqui que sobre 
fonamentalisme religiós es va celebrar dins dels actes 
programats per a la commemoració de l’expulsió dels 
moriscos.

Després de 30 anys la tesi de Consuelo Arnau sobre el léxic 
pesquer de Vinaròs ha vist la llum.

Mosen Marcos Gascó, Xavier Palomo i José Luis Pascual van 
conduir la presentació de l’estudi que sobre l’antiga ermita de 
Santa Magdalena ha fet la nostra sòcia Helena Román.

Per encàrrec de l’Ajuntament, la nostra associació ha fet 
un recull de tots els topònims de fora del casc urbà i que es 
continuació del que ja es va presentar l’any 2008, sobre la 
toponimia urbana. S’han recollit més de cinc mil topònims 
vinarossencs, que identifiquen barrancs, partides, pous...
inclús topònims ja desapareguts.
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ALLÒ QUE HA PASSAT

Sortida cultural a l’exposició Espais de llum, organitzada per la fundació La 
llum de les imatges en Castelló, Vila-real i Burriana.

Visita al castell de Xivert, situat en Alcalà de Xivert, dins del parc natural de 
la serra d’Irta, magnificament explicat per l’arqueòleg encarregat de la seua 
excavació.

Donació d’una imatge de Sant Sebastià, obra 
de Hilarión Claramunt, que pertanyia a la familia 
Armela Aulet, de Vinaròs. 

Casc de la Guerra del 36, trobat davant de les 
nostres costes.

El nostre patrociandor ens va convidar a visitar les 
instal.lacions de l’Aeroport de Castelló.
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SIMBOLOGIA MARIANA EN 
L’ERMITA DE LA MARE DE 
DÉU DE LA MISERICÒRDIA 
DE VINARÒS.
PER Carlos Catalán Font

 Dins de l’art religiós del període 
romànic la representació de la figura de 
María és ignorada, quedant desplaçada 
per la imatge d’Eva, una altra dona 
important en la Bíblia però en un sentit 
oposat, és a dir, no com a virtut sinó per 
a donar testimoni del pecat original. 
Per tant en eixa època la Mare de Déu 
queda quasi completament marginada 
de l’art a Europa, excepte en els còdexs, 
on sempre se li veu exercint un paper 
secundari junt amb Jesús.

	 Després de l’any 1000 va co-
mençar a adoptar-se el culte a María 
amb major estabilitat i continuïtat, princi-
palment a causa de la creença que ella 
havia salvat la humanitat del tràngol del 
juí final, anunciat per Juan en l’Apocalipsi 
per al final d’eixe mil·lenni. Així sorgix l’art 
Gòtic, com a manifestació artística pro-
fundament femenina (diferent de la mas-
culinitat del romànic) i estretament rela-
cionat amb la intel·lectualitat, decantant 
el fervor popular cap a la Mare de Déu i 
no sols representant-la junt amb Crist, sinó 
assumint la funció com a mare de Déu 
per a fer d’intermediària entre el cel i la 
terra, sent la dona que redimix els pecats 
d’Eva.
 L’actual imatgeria convencional 
de María va ser establida quasi íntegrament 
durant el període Gòtic, continuant esta 
norma com a costum vigent fins als nostres 
dies. A partir de llavors es relaciona el 
femení i el maternal com a valors de la 
Mare de Déu, la imatge del qual adopta 

una expressió simbòlica de puresa (la 
Immaculada Concepció), és per esta raó 
que sempre se li representa amb túniques 
blaves, celests i blanques. Posteriorment 
la seua persona anirà acompanyada pels 
símbols de les Lletanies, oracions formades 
per una sèrie d’alabances i súpliques, 
ordenades i repetides amb una cadència 
monòtona, per les que es prega a la Mare 
de Déu, en la seua qualitat de mare de 
Jesucrist, perquè intercedisca davant 
del seu Fill com a mitjà d’aconseguir la 
salvació eterna.
 En l’ermita de la Mare de Déu de 
la  Misericòrdia hi ha una variada simbo-
logia de la Mare de Déu, l’ornamentació 
de la qual va ser elaborada a partir del 
segle XVIII, materialitzada sobre dos supor-
ts: ceràmica i pintura. En els taulellets del 
fris que recobrix el presbiteri de l’església 
del santuari trobem representat un navili 
amb un sol naixent en l’horitzó, interpre-
tat com la “Nau de l’Església”, tema de 
profunda significació iconogràfica en l’art 
de la Contrareforma (1560-1648), perquè 
es tracta de la nau de l’Església militant 
i triomfant que ha superat la tempestat 
que va suposar la Reforma protestant. 
Estos taulellets formen un panell de 4 x 4 
peces i es localitzen en el centre del sòcol 
entaulellat a la dreta de l’altar. El mural fa 
conjunt amb el suport del costat esquerre, 
on s’idealitza la imatge de Vinaròs acom-
panyada de l’escut de la Vila i d’una es-
trela de vuit puntes a què se superposa un 
filacteri amb el text “Stela Maris”.
 Una de les primeres confraries 
conegudes a Vinaròs va ser la de la 
Immaculada Concepció de la Mare 
de Déu, instituït l’any 1514. Més tard, en 

1661, es declara pel Papa com a objecte 
de fe la creença en la Immaculada 
Concepció, revifant-se el fervor marià a 
Espanya. A la seua iconografia s’afig la 
tradicional representació de les Lletanies 
Lauretanas, preses del llibre del Càntic 
dels Càntics i enteses, en esta ocasió, en 
referència a “Stella Maris” l’estrela que 
guia els navegants. De tot això es deduïx 
que en el programa iconogràfic de l’altar 
major es va voler acreditar la condició de 
patrona dels mariners i navegants, per a 
la Mare de Déu de la Misericòrdia, titular 
del santuari. 
 Ambdós panells ceràmics 
formen part del mateix grup de taulellets 
de sèrie que recobrix la resta de la paret. 
Es caracteritzen per la policromia de 
gran colorit i pel format quadrat, que 
adopta el pam valencià de 21,50 a 22,50 
cm. De costat. Els taulells, rajoles, van 
ser produïdes en les reials fàbriques de 
la ciutat de València durant l’últim terç 
del segle XVIII (cap a 1775), sent llavors 
quan aconseguix el període culminant la 
taulelleria d’estil rococó amb la irrupció 
de la rocalla en les seues diferents variants, 

podent-se classificar estos taulellets com 
corresponents a esta fase final del Barroc. 
València durant aquella època posseïa 
importants tallers i obradors amb una 
extensa producció i excel·lent qualitat, 
com els forns de Disdier o els de Navarro 
en el carrer Corona, la ceràmica del 
qual era destinada a l’exportació, tant 

Nau de l’Església

Anagrama de María en l’ermita de la 
Misericòrdia

Anagrama de María en l’església Arxiprestal
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per al mercat intern nacional com per a 
l’estranger.          
 Així mateix solen acompanyar 
a este tema marià tres espècies d’arbres: 
l’olivera símbol de benedicció, el ciprer 
símbol de vida eterna i el cedre símbol de 
fortalesa, atributs que apareixen pintats 
en la decoració dels pilars del creuer 
de l’església, en al·lusió al misteri de la 
Inmaculada. Estes pintures murals de 
l’ermita van ser realitzades a costa del 
senyor Miguel Arribas Escribano, durant 
l’any de 1900.

 La idea de la Immaculada 
Concepció  va aconseguir gran puixança 
durant les edats Mitjana i Moderna 
gràcies als franciscans, grans devots i 
propagadors d’esta advocació mariana. 
La creença piadosa en la Immaculada 
Concepció va arrelar especialment a 
Espanya, nombrosos temples, capelles, 
ermites i monuments li van ser dedicats, i 
va ser nomenada patrona del regne per 
Carles III (1759–1788). Finalment, el dogma 
que Maria va ser concebuda sense pecat 
original i sense taca, va ser proclamat pel 
papa Pius IX el 8 de desembre de 1854. 
La Immaculada Concepció de Maria és 
el dogma de fe que declara que, per 
una gràcia especial de Déu, i a diferència 
de tots els altres sers humans, ella va ser 
preservada de tot pecat des del primer 
instant de la seua concepció. 
 A partir del segle XVI, però més 
intensament en els segles XVII i XVIII, co-
mença a aparéixer la imatge de la In-
maculada amb característiques icono-
gràfiques pròpies, personalitzant a Maria 
amb els atributs propis d’esta devoció. 

D’una banda, es representa a la Mare 
de Déu segons descriu un passatge de 
l’Apocalipsi: amb vestit blanc i manto 
blau, coronada per dotze estreles, la lluna 
als seus peus i xafant la serp de la Gènesi, 
símbol demoníac, esta iconografia serà la 
més popular i característica de la Inma-
culada. Altres vegades apareix la figura 
de María rodejada dels símbols de la po-

pular oració mariana, la Lletania Laureta-
na, com l’espill, la torre, el pou, la palma, 
l’olivera, el cedre, el ciprer o l’assutzena, 
tots ells al·lusius a la seua especial condi-
ció de Mare de Déu. 
Molt usual en el Barroc serà la imatge 
de la Inmaculada asumpta, que unix 
formalment el tema inmaculista amb la 

creença en l’Assumpció de Maria en cos 
i ànima als Cels. Així apareix la Mare de 
Déu sobre un núvol i rodejat d’àngels, en 
el moment d’ascendir al Cel. Este tipus 
apareix mesclat moltes vegades amb els 

models anteriors, totalment o parcialment, 
on sol apareix Maríai en la Glòria, amb 
la serp i el creixent de la lluna als peus i 
alguns símbols de la Lletania. 
Una altra composició aïllada que tenim 

en l’ermita de Vinaròs, és la representació 
sobre una plataforma de taulellets esmal-
tats de 5 x 5 peces, de la imatge d’una llu-
na en fase de pleniluni (lluna plena), pin-
tada en tons blaus amb un rostre somrient 
rodejat de llampades de llum amb setze 
estreles de huit puntes cada una. En els 
quatre cantons de l’estampa figura la fra-
se: LLUNA SUB PEDIBUS EIUS (falta l’última 
paraula per desaparició del taulellet que 
la contenia) i baix, a la dreta, apareix el 

donant dibuixat a grandària reduïda. Es 
tracta d’una obra molt interessant de fi-
nals del segle XVIII, assignada al període 
rococó de la ceràmica valenciana.
 Esta iconografia també es troba 
relacionada amb la Dona de l’Apocalipsi de 
Sant Joan, i fa referència a la Mare de Déu: 
“Un gran senyal va aparéixer en el cel: una 
Dona, revestida de sol (enlluernador), amb 
la lluna davall els seus peus, i una corona 
de dotze estreles sobre el seu cap”. Des de 
començaments el segle XVI, la imatge de 
la Dona Apocalíptica, amb els atributs de 
l’amicta	sole, acabarà sent a Espanya una 
referència per a representar a l’Assumpció 
i acabarà utilitzant-se com a model de la 
Inmaculada durant el segle XVIII.

Stela Maris

Cedre (fortalesa)

Olivera (benedicció)

Xiprer (vida eterna) 

Atzucena (representa la puresa)                            

Espill (sense taca de pecat)

Luna sub pedibus eius. 
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ATMOSFERA URBANA 

Obra de Jordi Verdés

DADES TÈCNIQUES

Aquarel·la sobre paper

INTERPRETACIÓ

Visita a New York 

DIMENSIONS

50x73 cm.

Obra guanyadora del Ier Premi Internacional d’aquarel·la Puig Roda

Fallat el dia 20 de novembre de 2009.

L’ARTISTA I LA SEUA OBRA
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VINAROSSENCS FORA MURALLA

MANUEL PORCAR

PER Helena Román

El nostre protagonista ens 
parla així de si mateix:

	 Sóc	llicenciat	en	Biologia	per	la	Universitat	de	Valèn-
cia	 i	 Doctor	 Enginyer	 Agrònom	 per	 la	 Universitat	 Pública	 de	
Navarra.	Vaig	fer	diverses	estades	postdoctorals	a	l’Institut	Pas-
teur	de	París,	on	vaig	passar-hi	quatre	anys	i	desprès	em	vaig	
reincorporar	a	l’Universitat	de	València	mitjançant	un	contrac-
te	de	cinc	anys	anomenat	“Ramón	y	Cajal”.

	 Actualment,	 sóc	 investigador	contractat	de	 la	 Fun-
dació	de	la	Universitat	de	València	i	em	dedico	a	la	investga-
ció	en	biotecnologia.	Els	mes	temes	de	recerca	tenen	a	veure	
amb els microorganismes modificats genèticament, com ara 
Bacillus	thuringiensis,	que	és	un	bacteri	amb	propietats	insec-
ticides,	els	gens	del	qual	 s’utilitzen	per	a	 fer	plantes	 transgè-
niques	 resistents	a	 insectes.	 També	 tinc	una	 línia	de	 recerca	
especialitzada	en	biocombustibles	de	segona	generació,	que	
són	aquells	que	es	fan	a	partir	de	rebutjos	de	l’agricultura	(i	per	
tant	no	augmenten	els	preus	dels	aliments).	

	 Col.laboro	 habitualment	 amb	 la	 revista	 Mètode	 i	
dóno	algunes	xerrades	 sobre	biotecnologia	de	 tant	en	 tant.	
Per	últim,	i	potser	el	més	cridaner,	treballo	en	biologia	sintètica	
i	 sóc	un	dels	 responsables	de	 l’equip	valencià	que	està	avui	
mateix	camí	de	Boston,	on	es	presenten	al	concurs	internacio-
nal	de	biologia	sintètica	que	organitza	el	Massachussets	Insti-
tute	of	Technology	(MIT).	Esperem	obtindre	algun	premi!

 Sí que van obtindre algun premi…el tercer lloc! 
Aquesta notícia va ser reflexada en alguns dels mitjos de co-
municación més importants, com ara El País del 3 de novem-
bre en la seua edición digital que deia el següent:

 Levaduras que funcionan como píxeles
 Un grupo de estudiantes valencianos obtiene el 
tercer puesto en una competición del MIT de Biología 
Sintética con un proyecto de televisión a partir de célu-
las modificadas

 Cuando a las levaduras se les introduce el gen de 
la Aequorina, una proteína luminiscente de medusas pariente 
de la proteína que hace que las luciérnagas emitan luz, dichas 
levaduras se transforman en auténticos píxeles: encendiéndo-
se y apagándose para poder formar imágenes, jugando con 
la combinación de luces y sombras. “Si además, lo sometemos 
a una estimulación de luz, se puede producir una pantalla de 
televisión o de un ordenador a partir de células modificadas 
mediante técnicas de biología sintética”, explica Manolo Por-
car, el supervisor del grupo de investigación, formado por es-
tudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia y de la 
Universidad de Valencia, que ha conseguido el tercer puesto 
en la competición internacional de Biología Sintética iGEM 
(international Genetically Engineered Machine competition) 
organizada por el Massachussets Institute of Technology, el 
prestigioso MIT de Boston. “Utilizamos levaduras, el mismo mi-
croorganismo que se utiliza para hacer pan o cerveza, pero 
modificados genéticamente de forma que expresa el gen de 
una medusa. Eso es lo que le da la capacidad de producir 
luz”, describe Porcar. “El avance, en este caso, es que esta 
producción de luz ocurre cuando sometemos a la levadura 
modificada genéticamente a una estimulación de luz”, resu-
me. “Esto tiene otra aplicación más, a parte del proyecto de 
producir una pantalla de televisión, que es el control de los 
organismos modificados genéticamente mediante electrici-
dad”, apunta el investigador valenciano. l equipo valenciano, 
que ha sido coordinado por el catedrático de la Politécnica 
de Valencia, Javier Urchueguía, es -desde su primera parti-
cipación en 2006- el único equipo español que participa en 
esta iniciativa. Ahora, en 2009, los valencianos han consegui-
do llegar a la final y hacerse con el tercer puesto en una cla-
sificación con 109 competidores, dejando atrás en su camino 
hacia la final al propio MIT, y equipos de universidades pun-
teras como Harvard, Oxford, Princeton o Caltech. El equipo 
ha obtenido también los premios Best New Application Area y 
Best Experimental Measurement.
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 El proyecto, que se presentó ayer en Boston, incluye 
también los resultados de una encuesta sobre ética, que ha 
abordado temas que están en el centro del debate científico 
como la bioseguridad en el laboratorio, la propiedad intelec-
tual, el derecho a manipular genéticamente seres vivos o la 
creación de vida artificial.

 El grupo de Modelización Interdisciplinar InterTech, 
promotor de la presencia valenciana en la competición de 
iGEM desde su primera participación hace tres años, presen-
tará el trabajo en la cuarta edición de las Jornadas Internacio-
nales de Biología Sintética que se celebrarán el 30 de noviem-
bre en la Politécnica de Valencia.

El Levante se expresava de la mateixa manera:
Un equipo de jovencísimos científicos de Valencia ha    
triunfado en el prestigioso concurso iGEM,  los Oscar de 
ingeniería genética.

 
 En el templo sagrado de la ciencia del Massachussets 
Institute of Tecnology (MIT) donde se celebra el mítico concur-
so internacional de ingeniería genética (iGEM) en el que com-
piten las cien mejo-
res universidades del 
mundo con apasio-
nantes proyectos de 
innovación científica 
el equipo que más 
veces ha sonado 
en el reparto de los 
premios ha sido el 
de Valencia, inte-
grado por jovencísi-
mos investigadores 
de la Universitat de 
València y de la Uni-
versidad Politécnica. 
El equipo ha logra-
do el tercer premio 
del mundo en la 
clasificación gene-
ral, sólo por detrás 
de la Universidad 
de Cambridge y de la Heidelberg y por delante de las ce-
lebérrimas Harvard, Princenton, Berkeley, Imperial College... 
El equipo de Valencia ha ganado además el primer premio in-
ternacional en la modalidad específica de Nuevas Aplicacio-
nes en las que competían. Su proyecto: construir una pantalla 
de TV a partir de células de levadura que fueron modificadas 
genéticamente con una proteína de medusa para emitir luz.  
En la presentación que hicieron bajo el formato de un informa-
tivo de tv con las siglas iGEM NEWS, demostraron que la panta-
lla se iluminaba y un muñequito básico se movía por ella.

 I per supost la pàgina web de la Universitat de 
València:

L’equip valencià tercer en el concurs de Biologia Sintètica 
IGEM, celebrat a Boston.

 Un grup d’estudiants de la Universitat de València i 

de la Universitat Politècnica de València ha aconseguit fer his-
tòria en la competició internacional en Biologia Sintètica iGEM 
(International Genetically Engineered Machine competition), 
organitzada anualment pel prestigiós Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) de Boston, reconeguda com la millor uni-
versitat tecnològica del món. Si anteriorment va ser el primer 
i únic equip espanyol que va participar en aquesta iniciativa, 
en 2009 els valencians han aconseguit qualificar-se per la final 
i aconseguir el tercer lloc, deixant arrere universitats com el 
propi MIT, Harvard, Oxford, Princeton o Caltech... i així fins a un 
total de 109.

 En el seu camí cap a la final, a més, l’equip ha obtin-
gut els premis Best New Application Area i Best Experimental 
Measurement. L’èxit dels valencians es deu a la presentació 
d’un projecte basat en la creació d’una pantalla de televisió 
a partir de cèl·lules mitjançant tècniques de biologia sintètica. 
Concretament, l’equip ha emprat llevats a les quals se’ls ha 
introduït el gen de l’Aequorina, una proteïna luminiscent de 
meduses, parent de la proteïna que fa que el cucs de llum em-
eten llum. Aquests llevats s’han transformat en autèntics píxels, 
encenent-se i apagant-se per a poder formar imatges, jugant 
amb la combinació de llums i ombres.

 El projecte 
també ha inclòs els 
resultats d’una en-
questa sobre ètica, 
que ha abordat te-
mes tan actuals com 
la bioseguretat en el 
laboratori, la propi-
etat intel·lectual, 
el dret a manipular 
genèticament éss-
ers vius o la creació 
de vida artificial. A 
causa del èxit del 
projecte i la seua 
enorme expectació, 
s’ha decidit repetir 
la presentació, real-
itzada en Boston ahir 
mateix, en un acte 

que tindrà lloc en el marc de les IV Jornades Internacionals so-
bre Biologia Sintètica, previstes per al 30 de novembre de 2009 
en la UPV, un esdeveniment organitzat pel grup de Modelitza-
ció Interdisciplinar InterTech, www.intertech.upv.es, promotor 
de la presència valenciana en la competició iGEM des de la 
seua primera participació en 2006.

 L’equip València iGEM2009 ha comptat amb el 
suport de la Universitat de València, la Universitat Politècnica i 
el projecte Consolider Enginye Mathematica i-MATH, i ha tingut 
a l’investigador Manuel Porcar (Universitat de València) com 
supervisor de laboratori i ha estat coordinat pel catedràtic de 
la UPV Javier Urchueguía.

 Des de l’associació ens volem fer ressó dels mèrits de 
tots els nostres conciutadans que desenvolupen el seu treball 
d’investigació fora	muralla	 i felicita a Manuel Porcar pel seu 
premi.

VINAROSSENCS FORA MURALLA
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 El passat 20 de Novembre, 
l’Associació es va vestir de gala per a una 
nova edició de la Nit de la Cultura, amb el 
III Premi d’Investigació Històrica Borràs Jar-
que, patrocinat per l’Ajuntament de Vina-
ròs, i el I Premi Internacional d’Aquarel•la 
Gabriel Puig Roda, patrocinat per la Dipu-
tació de Castelló.
 Tanqueu els ulls i deixeu-vos por-
tar pel so de la doçaina i el tabalet inter-
pretant el nostre tant entranyable Nanos i 
gegants, dut a terme per la Colla de Do-
lçaina i Tabal de Vinaròs. 
 D’aquesta forma tant nostra, 
tant vinarossenca, començava l’acte cul-
tural, si no més, dels més importants de la 
nostra Ciutat. 

 Tres dolçaines i un tabalet ens van 
recordar una altra manifestació cultural a 
Vinaròs, recuperada amb absolut acert 
per dita Colla, i de la que va resultar una 
perfecta comunió entre les altres dos pro-
tagonistes de la nit, les lletres i la pintura. 

L’acte

 Salvador Oliver Foix, encarregat 
aquest any de conduir la IV Nit Cultural, 
com no podia ser d’altra manera, va agrair 
a l’Ajuntament de Vinaròs i a la Diputació 
de Castelló, els respectius patrocinis en les 
premis d’investigació històrica i en el pintu-
ra, i sense quina ajuda no podria ser possi-

ble tant gran esdeveniment.  
 Amb les presentacions de rigor 
d’autoritats, col•laboradors i demés, va 
pujar a l’escenari qui anava a amenitzar 
la nit entre plat i plat, el senyor Joan Moli-
na, l’alcalde de la televisiva sèrie de Ca-
nal 9, L’alqueria Blanca. 
 Molina es va donar a conèixer 
una mica com a actor amb una petita 
autobiografía, que l’havia portat del seu 
natal Sant Jordi, on resideix actualment, a 
València, a cavall entre Espanya i Itàlia, a 
qui li ha vingut el reconeixement amb el 
seu paper d’alcalde, havent actuat, així 
mateix, en algunes escenes de la primera 
temporada de la sèrie d’Antena 3, Doctor 
Mateo. 

NIT DE LA CULTURA

NIT DE LLETRES, 
PINTURA I MÚSICA
PER José Miguel Cervera

D’esquerra a dreta: Salvador Oliver, presentador de l’acte; Jordi Verdés, guanyador premi Puig Roda; Jordi Romeu, Alcalde de 
Vinaròs; Miguel Ángel Mulet, Vicepresident de la Exma. Diputació de Castelló; Francisco Castell, Medalla d’or de l’associació; Miquel 
Àngel Baila, guanyador Premi Borràs Jarque i José Luis Pascual, President de l’Associació Cultural Amics de Vinaròs.                   
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Anunci dels guanyadors

 Torneu a tancar els ulls i deixeu-
vos envoltar de nou pel so de la dolçai-
na acompanyat pel tabalet; el Bolero de 
Xiulà irrumpeix com a preludi d’alguna 
cosa gran que ha de passar. A continua-
ció, Pere Gumbau, dolçainer i cantador, 
va cantar, sense acompanyament musi-
cal, una cançó de batre de Vinaròs, ex-
treta de la Fonoteca de Materials, i amb 
la Dansà de Vinaròs i una Processó que es 
tocava a Vinaròs per Corpus i que poc a 
poc l’estan introduin de nou, es va donar 
pas al moment més esperat per tots els as-
sistents. 
 Dos sobres, arribant per la 
part central del saló, portats a mans 
de les secretàries dels jurats del III Premi 
d’Investigació Històrica Borràs Jarque, 
Helena Roman, i del I Premi Internacional 
d’Aquarel•la Gabriel Puig Roca, Ester For-
ner, ens van donar a conèixer els guan-
yadors de les respectives categories, re-
sultant, en la modalitat de lletres, Miquel 
Àngel Baila Pallarés, vinarossenc d’arrel, 
amb l’obra Lloc, vila i ciutat, publicada 
per Editorial Antinea, i en la modalitat de 
pintura, Jordi Verdés, veí de La Sénia, amb 
Atmosfera urbana. 

Reconeixement d’or

 En el mateix moment 
d’assaventar-nos dels noms dels guan-
yadors, Salvador Oliver, conductor de 
l’acte, va fer públic l’acord de la Junta de 
Govern de l’Associació, data tres de No-
vembre de dos mil nou, on se li va conce-
dir la insignia d’or de l’entitat a Francisco 
Castell Arasa, el nostre Paco Castell, per 
la seua entrega i dedicació al món de la 
cultura. 

Reconeixement per ser un destacat 
col•laborador incondicional, o millor dit, 
un  patrocinador incondicional de les nos-
tres activitats, que ha fet possibles tantes i 
tantes publicacions per a la nostra Asso-
ciació. Enhorabona, i, sobre tot, gràcies. 

Lliurament de premis

 Nomenats els guanyadors, van 
pujar a l’escenari tots tres guardonats. 
 En primer lloc, l’alcalde de Vina-
ròs, Jordi Romeu, va fer entrega del III Pre-
mi d’Investigació Històrica Borràs Jarque a 
Miquel Àngel Baila Pallarés. 
 Per la seua part, Javier Hernán-
dez, president del ju-
rat, va destacar de 
l’obra, la seua rigu-
rositat en l’evolució 
d’un poble des de 
els seus inicis, “No 
és una obra més; 
és una obra que to-
thom ha de llegir per 
a conèixer la seua 
identitat com a ciu-
tadà de  Vinaròs”. 
El jurat va destacar 
de Lloc, vila i ciutat 
que ens ofereix un 
análisis minuciós de 
l’evolució urbana 
de la Ciutat des de 
la seua fundació en 
l’època medieval 
fins a l’actualitat, fo-
namental per a qui 
vullgue apropar-se 
a l’estudi del passat 
de Vinaròs. 
 Baila, sa-
tisfet pel premi, en 

resaltar la qualitat d’impresió –Editorial 
Antinea-, va manifestar que li agradaria 
que tots els vinarossencs tinguessen ac-
cés  a la seua obra, i, en assenyalar que 
l’Associació està vivint la millor època de 
la seua existència, convertint-se en un re-
ferent cultural, va proposar a l’entitat que 
potser hauria de ser el moment de revisar 
en sentit crític l’obra de Borràs Jarque His-
tòria	de	Vinaròs. 
 A continuació, el vicepresident 
de la Diputació de Castelló, Miguel Ángel 
Mulet, va fer entrega a Jordi Verdés del 
seu corresponent guardó del I Premi Inter-
nacional d’Aquarel•la Gabriel Puig Roda. 
 El president d’aquest jurat, Tono 
Masoliver, manifestà que l’elecció de 
l’obra guanyadora no va tindre discusió 
alguna entre la resta dels membres del ju-
rat, “com ja podiem vore” –assenyalant el 
quadre que ja presidia l’escenari-, i de la 
que res més va dir. Es va autovanagloriar 
de la seua feina, entre altres, com a crític 
d’art de La Vanguardia i va ser incapaç 
de fer una valoració del que teóricament 
ell va debatre per a triar la millor obra (cal-
dria fer autocrítica, senyor Masoliver?). La 
seua actuació va donar molt mala imatge 
d’un jurat que l’únic que havia preparat 
era la biografia dels mateixos membres, 
deixant a la imaginació de cadascún dels 
assistents a l’acte el seu personal criteri so-
bre un tema, la pintura, del que la major 
part es desconeixedor en quan a la seua 
qualificació. 
 Verdés, en rebre el premi, va 
manifestar que es sentia un poc més Puig 
Roda amb este reconixement, del que ja 
era coneixedor de la seua obra. 

 Com no podia ser d’altra mane-
ra, el disseny dels trofeus és l’elaborat pel 
nostre soci José Córdoba. 

NIT DE LA CULTURA
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 Així mateix, el nostre President va 
fer entrega a un emocionat Paco Castell 
de la máxima distinció de l’Associació, qui 
va manifestar la seua intenció de lluitar 
per la cultura, per la cultura vinarossenca. 
José Luis Pascual va destacar que Paco 
és una persona sempre disposta a qual-
sevol projecte que tingue a vore amb la 
cultura de Vinaròs. 

 Felicitacions a tots tres. 

Cloenda

 Van tancar l’acte els represen-
tants de les tres institucions que van fer 
posible una altra Nit de la Cultura. 
 José Luis Pascual, President de 
l’Associació, va donar les gràcies als pa-
trocinadors dels premis –Ajuntament i Di-
putació Provincial-, als socis i assistents, 
a la Colla dolçaina i tabal de Vinaròs, i a 
tots aquells que amb el seu caliu van fer 
una nit única, amb menció especial per 
a Gema i el seu germa, nebots de Gabriel 
Puig Roda, que des de Mèxic i França ens 
van voler acompanyar en tan grandiós 
aconteixement. Malauradament, Laura 
Puig Roda, filla de l’artiste, no va poder 
honrar-nos amb la seua presència per la 
seua avançada edat, noranta nou anys, 
i a la qui des d’aquí enviem una forta 
abraçada. 
 I com va dir el president, no era 
una nit de reveindicacions, perquè ja es-
taven fetes un any abans, i que desgra-
ciadament no s’havia vist ninguna millora 
al respecte, encara que l’esperança de 
vore algun resultat positiu no la perdia. 
 Especial record va tindre per a 
qui durant molts anys va donar suport a to-
tes les iniciatives de l’Associació, Unión de 
Mutuas, que en la figura del seu directiu, 
Juan Antonio Blasco, va fer una aposta de 
futur subvencionant les nostres primeres 
activitats fins a la que, de moment, és la 
culminació d’una obra d’esforç i il•lusió, 
que és la Nit de la Cultura. 
 Així mateix, va donar la benvin-
guda als que seran els nous patrocinadors 
de Fonoll i la Biblioteca Mare Nostrum, que 
són Aeroport de Castelló, Bancaixa, Fun-
dació Ruralcaixa  i La Caixa. A tots ells, 
gràcies per la seua aposta de futur, ja que 
un poble sense cultura és un poble sense 
futur. 
 A continuació, Miguel Ángel 
Mulet, Vicepresident de la Diputació de 
Castelló, va agrair a l’Associació el fet 
de convocar un certamen internacional 
d’aquarel•la amb tant emblemàtica fi-
gura castellonenca com és Puig Roda, 
de quina obra la Diputació Provincial és 
un referent per la quantitat d’obres de la 
que es dipositària. 
 Artísticament, Puig Roda i Dipu-
tació de Castelló és un binomi insepara-
ble, i el fet de presentar a l’organisme este 

I Premi va tindre una ràpid i positiu aco-
lliment per part del President provincial 
Carlos Fabra, qui no va dubtar en cap mo-
ment en donar suport a l’Associació per a 
tirar en davant el projecte, que avui és ja 
una realitat. 
 Va concloure el senyor Mu-
let, que invertint en iniciatives com la de 
l’Associació, referent de la cultura a Vi-
naròs, i ara arreu del món amb les seues 
convocatòries internacionals, és invertir 
en futur, un futur que ha d’estar estructu-
rat per uns fonaments sòlids, com els que 
actualment estem consolidant. I la Dipu-
tació, en este aspecte, és conscient de la 
seua aportació, al igual que les que fan 
les administracions locals i particulars, que 
són una molt bona inversió en futur. 
 L’acte el va tancar l’alcalde de 
la Ciutat, Jordi Romeu, qui va donar les 
gràcies a l’Associació per l’esforç i dedi-
cació amb actes com la Nit de la Cultura 
i moltes altres activitats que portem a ter-
me, siguen un èxit i un referent per al po-
ble de Vinaròs. 
 I encara que són temps de di-
ficultats, l’Ajuntament, en paraules de 
Romeu, i en la mesura de les seues pos-
sibilitats, continuarà amb el patrocini del 
premi d’investigació, perquè només així, 
investigant i invertint hores, és com es co-
neix la història, és com es crea la història 
d’un poble, el nostre Vinaròs, representat 
gràficament per a l’ocasió per una gran 
fotografia que presidia i omplia l’escenari, 
gentilesa de Reportajes Fotográficos Aé-
reos Camps. 

Més música per a acomiadar-se

 Va tancar l’acte el grup de Dol -
çaina i Tabal   interpretant   la  Muxaranga, 
peça amb la que habitualment acaben 
les seues actuacions i la que va posar fi a 
una nova edició de la Nit de la Cultura. 

Impresions

 Una nit de personatjes tant vina-
rossencs –Borràs Jarque- o tant vinculats 
als vinarossencs -Puig Roda-, no es me-
reixien altre que un acompanyament en 
una altra forma de cultura tant vinaros-
senca com el so de la dolçaina i el tabal, 
aconseguint una perfecta comunió entre 
lletres i notes musicals, del que va resultar, 
l’una amb l’altra i l’altra amb l’una, una 
total harmonia.
 I tant bones sensacions que ens 
van deixar lletres, notes i pintura, es van 
vore deslluides per una més que discutible 
elecció d’un personatge, el senyor Moli-
na –l’alcalde televisiu-, per a amenitzar un 
acte seriós, molt seriós, en fer de la seua 
actuació un sainet sense cap ni peus que 
no tenia relació alguna en l’acte per al 
que que suposadament se’l va contratar, 
especialment amb el monòleg de la seua 
particular interpretació de la Biblia, que 
no venia al cas ni tenia relació alguna 
amb l’acte cultural. No crec que portar a 
un titellaire del món de la faràndula sigue 
el més apropiat per a un esdeveniment 
que és, o així es dóna a conèixer, com he 
dit, un acte seriòs, molt seriós.  

Colla de Dolçaina i tabal de Vinaròs   

NIT DE LA CULTURA
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en	 el	 ámbito	 de	 un	 deber	 exigible,	 y	 la	
comunidad	humana	llamada	reino	que	le	
fuera	encomendada-	exigía	el	logro		de	la	
unidad	religiosa”. Els governants, per tant, 
calia que imposaren l’homogeneïtat en 
els camps de la religió, cultura i societat 
que en aquell temps prenia força a Euro-
pa, sota la màxima de CUIUS REGIO EIUS 
RELIGIO. 

Després de la conquesta de Grana-
da, la població islàmica que, mitjançant 
els pactes amb els vencedors va quedar-
se, prompte es va veure pressionada pels 
decrets que anaven donant tots els osten-
tadors de la corona. El dilema  conversió-
expulsió en uns casos, o conversió-mort en 
altres va deixar en el territori un nou tipus 
de poblador: els moriscos, és a dir, cristians 
nous batejats de moro. Aquests no eren 
molt nombrosos en les ciutats, on la majo-
ria era gent portada pels reis conqueridors 
i vivien en els ravals, en barris anomenats 
moreries, dedicant-se generalment a l’ar-
tesania. Al camp eren majoria. En canvi 
en Aragó en el segle XVI, concretament 
en Saragossa”	 (...)los	 moriscos	 sobresa-
lían	en	la	fábrica	de	escopetas,	espadas,	
puñales,	pólvora	y	otras	muchas	especies	
de	tiros	de	artilleria”	

Luís Suárez, acadèmic de la Histò-

EXPULSIÓ DELS MORISCOS: 
Tres moments d’aquest fet.

PER  Antoni Vizcarro Ribera

Els historiadors han ressaltat sempre 
el fet que, a l’Edat Mitjana, tant en territo-
ri cristià com en el musulmà les autoritats 
de cada bàndol respectaven la religió i 
costums de cada poble. Sempre s’ha 
posat com a model la ciutat de Toledo, 
en la qual cohabitaven representants de 
les tres religions revelades –àrabs, jueus i 
cristians-.

Era idíl·lica, aquesta situació?. 
No, el que passava era que es toleraven 
mútuament, ja que sempre hi havia una 
autoritat, bé sarraïna, bé cristiana, que 
“permetia” aquesta cohabitació “Alfons	
VI,	 Emperador	 de	 les	 dos	 Religions,	 com	
també	es	titulava,	governava	en	nom	de	
la	fe	cristiana”. Igualment Abderraman III, 
per citar un califa important, ho feia en 
nom de l’islam. En tot moment hi va haver 
alguna de les cultures per sobre de les al-
tres. No va existir un pla d’igualtat. Es van 
respectar les religions i costums de cadas-
cun, això sí, satisfent en cada moment 
els impostos extres que aquesta permissió 
portava.

Els reis cristians van donar facilitats 
en les capitulacions de cada rendició. 
Jaume I, per exemple, negociava els ter-
mes de cada conquesta amb els alcaids 
de cada fortalesa que aconseguia, i amb 
els alfaquins de cada aljama. L’objectiu 
era que no marxaren, encara que en al-
guna ocasió foren expulsats els vençuts, 
com va passar a València i Borriana.

Amb l’arribada dels Reis Catòlics, 
l’antiga “tolerància” va trobar-se amb 
problemes nous.  Luís Suárez, acadèmic 
d’Història de Madrid, explica que la unitat 
de la religió, valor absolut, no tenia preu, 
cap delicte es podia comparar amb 
l’apostasia o en no complir amb l’ortodò-
xia, ja que atemptava contra la substan-
cialitat de la nació.”(...) la identificación 
entre	el	Rey,	suscitado	por	Dios	y	recluido	

ria de Madrid, aclareix “...esta	comunidad	
compuesta	 por	 artesanos,	 fundamental-
mente	albañiles,	 tenía	un	bajo	nivel	 inte-
lectual	y	practicaba	su	religión	de	modo	
sencillo	y	sin	provocar	recelos”. En canvi, 
al camp, especialment en el de secà, 
eren majoria. “En	 Valencia,	 los	 moriscos	
formaban	una	fuerte	población	agrícola,	
sujeta	durante	los	últimos	trescientos	años	
a	 la	 nobleza	 terrateniente,	 que	 se	 erigió	
en	 su	 defensora	 contra	 el	 resentimiento	
popular	y	la	sospecha	estatal“	 En aques-
ta distribució, no estaven incloses les terres 
del Maestrat de Montesa i les de Morella, 
on tots eren cristians vells. En algunes zo-
nes del regadiu (l’Horta de Gandia i en les 
rodalies de Xàtiva)  eren prou abundants.

Aquesta situació residencial de-
penia de les relacions socials existents 
entre la classe feudal i la burgesa en les 
ciutats. Les comarques amb predomini 
morisc eren, en general, terres de senyo-
riu (hi ha qui considera que en certa ma-
nera els moriscos eren esclaus, malgrat 
tot Joan Fuster citant Boronat  (Moriscos 
II,147 Nota)-	assegura l’opinio dels senyors, 
que “... más	vale	morisco	que	diez	cristia-
nos	viejos” ), al País Valencià amb el 34 % 
(segons Reglà)  i a l’Aragò on la població 
morisca havia passat de 5674 focs 3n 1495 
a 14190 en 1610 que representava el 20% 
de la població total

La pressió sobre els musulmans re-
sidents en el territori peninsular des dels 
Reis Catòlics fou prou intensa. Les segu-
retats donades en els tractes de rendició 
-respectar llur religió, llengua, costums, 
autoritats i jutges propis...- prompte es van 
oblidar en benefici de la unificació, i els 
monarques van encomanar al comte de 
Tendilla, primer governador del regne aca-
bat de conquerir, i al primer arquebisbe 
de Granada, Fray Hernando de Talavera, 
exconfessor de la reina, “un	hombre	 reli-
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gioso	en	esencia”, (segons Julio Caro Ba-
roja ) la tasca de les conversions entre els 
musulmans. Els Reis Catòlics no volien, en 
el moment de la conquesta, la conver-
sió per la força. El que es fera cristià seria 
ben acollit, el que no, que se n’anara. Els 
procediments seguits per a  la conversió 
eren molt variables: honors recompenses i 
avantatges econòmics per als que acce-
diren al bateig i facilitats per als que pre-
ferien emigrar. La predicació va ser disse-
nyada especialment per l’arquebisbe, ell 
mateix va aprendre àrab per a poder en-
senyar en la llengua dels possibles neòfits, 
als quals defensava contra les injustícies 
polítiques o dels nous pobladors cristians, 
i de la mateixa Inquisició, oposant-se a la 
seua implantació a Granada per a evitar 
les persecucions que havien patit anys 
enrere els jueus. “Talavera	 consideraba	
necesaria	una	 fase	previa	de	 instrucción	
en	los	principios	del	cristianismo	antes	de	
llegar	al	bautismo	que	era	siempre	volun-
tario”  . Va aconseguir moltes conversions- 
es parla de famílies senceres  La fama de 
l’arquebisbe Talavera va arribar fins a tal 
punt que els musulmans l’anomenaven 
“el santo alfaquí”.  

No varen quedar, però, massa 
contents amb els resultats, els monarques, 
que encomanaren  la tasca a Fray Fran-
cisco Jiménez de Cisneros (tornant a Julio 
Caro Baroja, l’anomena com un “religio-
so	 con	 ideas	 políticas”) que actuà amb 
mes radicalitat. Segons el cardenal “...	los	
procedimentos	de	Talavera	constituían	un	
error:	había	que	emplear	métodos	más	vi-
gorosos	i	expeditivos. 

Els nous procediments de Cisneros 
eren que	 “	 .....	 se	dirigía	en	primer	 térmi-
no	a	los	alfaquies,	instándoles	al	bautismo	
con	 palabras	 muy	 dulces,	 colmando	 de	
regalos	a	los	que	accedían	a	sus	deseos.	
Pero	 los	 que	 se	 negaban	 iban	 a	 dar	 sus	
huesos	en	la	cárcel,	para	que	así	los	tuvi-
esen	presos	y	siempre	les	predicasen	y	pu-
diesen	en	el	camino	de	nuestra	fe	católi-
ca,	....”, altra estretègia en el procediment 
de Cisneros fou  la  cremada de molts lli-
bres religiosos islàmics escrits en àrab en 
la granadina plaça de Bibarrambla. Amb 
aquests mètodes, Cisneros va convertir 
en no res els acords del Reis Catòlics amb 
Boabdil en la rendició de Granada, fins 
a tal punt que va provocar la queixa de 
l’imam granadí Yusuf Bennigàs “...si		el	rey	
de la conquista no guardac su fidelidad? 
Qué	 esperamos	 de	 sus	 sucesores”  Totes 
aquestes accions provocaren la rebel·lió 
dels moros del Albaicín.

La revolta fou vençuda pel Gran 
Capità i els Reis Catòlics van imposar el 
decret de conversió o emigració. 
Al principi del regnat de Carles I (V), es 
va produir la revolta de la Germania que 
va prendre causa i estímul d’una doble 
reivindicació: a les ciutats la revolta de 
la burgesia i dels menestrals, demanava 
participació en el govern, al camp, la 
revolta dels pagesos cristians contra una 

situació inclement i abusiva  per part de la 
noblesa. Els moros van quedar directament 
involucrats en una lluita que, fos quin fos el 
resultat havia d’agreujar la seua condició 
social, ja que “el	 pagés	 cristià	 estava	
convençut	que	els	musulmans	eren	el	aliats	
naturals	del	 feudalisme” . Els agermanats 
que eren uns cristians radicals i intolerants 
( “....	 se	 les	 despertó	 a	 los	 plebeyos	 el	
antiguo	odio	que	tenían	contra	los	moros	
de	la	tierra” ) havien forçat als moros que 
residien en les àrees de la seua influència 
a batejar-se velis	nolis	 (vulgues o no). De 
totes les violències que els agermanats 
varen infligir a la població musulmana, una 
en particular va ser realment dolorosa: el 
baptisme a la força.. Així es conta  en una 
crònica de l’epoca: “Los	agermanats	que	
rromperen	 	 la	 vatalla	 de	 Gandia,	 apres	
d’aver	 romput	 dicha	 	 vatalla,	 entraren	

en	 Gandia	 y	 saquejaren	 totes	 les	 cases	
que	 no.s	 volgueren	 agermanar.	 Aprés	
saquejaren	la		moreria	y	batejaren	tots	els	
moros	 y	 mores	 grans	 y	 chichis	 ,	 batejats	
amb	 graneres	 y	 rams	 de	 murta	 prenent	
aigua	de	 la	 séquia.	Y	 lo	mateix	 feren	en	
tots	 els	 llogarets	 del	 condat	 de	 Oliva.	
Aprés	 anaren	 al	 marquesat	 de	 Dénia,	
que	hera	de	don	Alonso	Fajardo,	ahon	y	
ha	un	castell	ben	fort.	Y	allí	es	retragueren	
molts	 morets	 de	 aquelles	 moreries,	 y	 los	
agermanats	posaren	siti	a	aquell	castell,	y	
al	cap	d’uns	quants	dies	 los	agermanats	
prometeren	que	si-s	batejaren		no-ls	farien	
ningún	mal.	Foren	contents	los	dits	morets	
d’obrir	lo	castell	y	batejar-se,		y	sobre	la	fe	
obriren	 el	 castell.	 Y	 tant	 tots	 entraren	 los	
agermanats	y	mataren	tots	los	morets	que	
trobaren, del primer fins al darrer, en dit 

castell	de	Palop.	       
 Això, una volta acabat l’aldarull, sig-

nificava un problema, ja que els moriscos, 
encara que batejats, tornaren a practicar 
els seus ritus religiosos, amb la qual cosa 
donaven la raó als que asseguraven que 
les conversions forçades eren falses. Però 
els inquisidors declaraven que havien sigut 
batejats i, per tant, si fugien de l’ortodòxia 
cristiana calia respondre pel seu desvia-
ment. Ara bé, tenia valor el bateig dels 
agermanats? Una junta de teòlegs al 1524 
va dictaminar que “Los	musulmanes	se	ha-
bían bautizado libremente . Al fin y al cabo 
podían	haver	optado	por	el	martirio	y	morir	
por	su	fe.” Aquesta decisió va produir una 
altra reacció armada per part dels sarra-
ïns, la de la Serra Espadà“	....	dispuestos	a	
defender	sus	creencias	con	las	armas	en	
la	mano.	Y	a	ello	les	ayudaban	sus	señores	
que,	aunque	cristianos,	temían	el	cambio	
porque	con	él	perdian	los	tributos	que	los	
moriscos	 les	 pagaban,	 en	 su	 condición	
de	musulmanes.” L’Emperador manà que 
tots, inclosos els d’Aragó, es batejaren, i, 
a la vegada, que deixaren les pràctiques 
religioses, la llengua, els costums i d’altres 
actituds pròpies. Aquesta darrera decisió 
referent als musulmans aragonesos, no 
s’havien atrevit a prendre-la ni els Reis Ca-
tòlics. Per què la va decidir l’Emperador? 
Manuel Fernàndez Álvarez, en el llibre ja 
citat, diu que va ser com a acció de grà-
cies a Déu per haver-li concedit la victò-
ria en la batalla de Pavia contra els fran-
cesos, ja que per a ell resultava evident 
l’ajuda rebuda des del cel.”Hallándose,	
como	 estaba,	 tan	 caliente	 el	 asunto	 de	
la	conversión	de	los	moriscos	valencianos,	
consideró	que	era	allí	donde	podía	y	de-
bía	mostrar	su	agradecimiento	a	Dios	por	
todo	 lo	 que	 le	 había	 concedido.	 I	 no	 solo	
ordenó	 el	 bautismo	 de	 los	 moriscos	 valen-
cianos,	 sino	 también	del	 resto	de	España”.  
Els consellers i la noblesa d’Aragó l’avisaren 
dels inconvenients que portaria. Carles I va 
contestar”	...pues	Dios	trajo	al	rey	de	Francia,	
mi	enemigo,	a	mis	manos,	he	de	traer	yo	a	
los	moros,	sus	enemigos,	a	su	fe	“. En conse-
qüència el virrei  Lanuza ordenà que “...	
hasta	el15-III-1527,	estuviesen	convertidos	
todos	 los	moros	de	Aragón,	y	de	 lo	con-
trario	se	agrupasen	i	saliesen	del	reino	por	
ariza,	 hasta	 su	 embarque	 en	 La	 coruña” 
Els moriscos donaren 80.000 ducats i així 
aconseguiren una treva de 40 anys. Amb 
aquesta decisió, Carles I deixa la possible 
solució al seu fill i hereu Felip. 

L’hereu va trobar el regne ple de 
problemes. Guerres amb el Països Baixos 
que es volien independitzar; les guerres de 
religió a França, que estaven al punt més 
fort, i el rei, com a monarca catòlic, pen-
sava que la seua obligació era no perme-
tre que les idees dels hugonots francesos 
entraren a Espanya. A  més el problema 
dels moriscos que encara que sempre ha-
vien estat sota vigilància especial per part 
de les autoritats civils i religioses (control 
de moviments, allunyament de la costa, 
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rígida que va anar en perjuí de la part de 
la societat dels seus regnes que pareixia 
més problemàtica, i va tindre molta impor-
tància en els consells que el rei donaria al 
seu hereu respecte a aquest tema, 

Odiats pels cristians vells, rebutjats 
per la Corona, que veien en ells uns possi-
bles enemics i, sobretot, detestats per l’es-
glésia, que no els veia com a cristians res-
ponsables i sincers, els moriscos varen es-
devenir una minoria molesta i difícil, a més 
de perillosa. Finalment el rei Felip III, en el 
mes d’abril, estant a l’alcàsser de Segòvia, 
decreta l’expulsió, i aquesta volta no hi va 
haver marxa enrere.

 ASSIMILACIÓ

Després dels edictes de tots el 
successors del Reis Catòlics, molts varen 
ser els que pensaven que el problema 
estava en via de solució. Confiaven, com 
que els sagraments infonen caràcter, que 
els nous batejats s’integrarien sense cap 
problema en la societat cristiana. Ja eren 
cristians i punt.

En una estada que Carles I va fer 
a Granada durant el viatge de noces, 
descobrí que “Granada	 estaba	 enton-
ces,	a	los	33	años	de	su	conquista	por	los	
Reyes	 Católicos,	 plenamente	 inmersa	 en	
la	 cultura	 musulmana”. Ja no es tracta-
va d’assimilar llauradors valencians que 
s’havien refugiat a les muntanyes de la 
Serra Espadà, sinó que eren els descen-
dents dels arquitectes i artistes que havien 
fet la gran obra de l’Alhambra. Va dema-
nar opinions, i la resposta que li donaren 
fou en aquests termes “... 27	 años	 había	
que	eran	bautizados	y	no	hallaron	27	de-
llos	que	 fuesen	cristianos,	ni	aun	7...”. Era 
impossible adoctrinar la població adulta 
de la ciutat, li digueren. La millor solució 
era crear uns col·legis per internar els in-
fants moriscos, on rebrien una educació 
cristiana des d’un principi, després serien 
destinats a l’ofici de patges o, si resulta-
ven intel·ligents, serien encaminats cap al 
sacerdoci. El conseller va continuar dient 
que “Para	una	plena	asimilación	de	la	po-

tenir sempre una ciutat habitada 
per cristians vells a prop perquè 
servira de falca entre ells etc....) 
es va fer més fort des que el nou 
rei Felip II en 1566 va preparar junt 
amb l’inquisidor general Diego de 
Espinosa un edicte que imposava 
una sèrie de prohibicions als moris-
cos . El primer dia de gener de 1567 
es va donar un  edicte mitjançant 
el que, Pedro de Deza, nomenat 
expresament president de l’Au-
diència de Granada, va posar 
en pràctica les ordre rebudes del 
rei:	 “Por	 la	 nueva	 ley	 los	 moriscos	
de	Granada	tenían	que	aprender	
castellano	dentro	de	 los	 tres	años	
siguientes,	 a	 partir	 de	 los	 cuales	
quedaba	 prohibido	 hablar	 leer	
o	 escribir	 en	 árabe	 bien	 publicamente	 ,	
bien	 privadamente.	 También	 se	 les	 obli-
gaba	 a	 abandonar	 sus	 vestidos	 nativos,	
sus	 apellidos	 moros,	 sus	 costumbres	 y	 sus	
ceremónias;	 se	 les	prohibía	el	uso	de	 sus	
baños,	 en	 razón	 de	 que	 les	 daba	 opor-
tunidad	para	 la	pràctica	de	 sus	ablucio-
nes	rituales	prescritas	por	el	Corán” . Una 
nova imposició reial fou el decretar l’em-
bargament de totes les armes morisques 
Aquesta nova restricció a la llibertat mo-
risca va produir una nova insurrecció. Va 
ser a Granada. Un noble d’origen islàmic 
de nom Fernando de Valor, que era net 
d’Ibrahîm ibn Ummaya,  que va iniciar la 
revolta dels sarraïns de l’Albaicín en temps 
del Reis Catòlics, es va proclamar rei amb 
el nom d’Aben Humeya, Va ser molta la 
duresa i la duració de la lluita si tenim en 
compte que els terços espanyols estaven 
entrampats amb  enfrontaments fora de 
les fronteres nacionals i que foren les milí-
cies comunals i formacions de fortuna les 
encarregades d’acabar amb la revolta. 
Va haver d’intervenir el germà natural de 
Felip II, en Joan d’Àustria, el qual va aca-
bar amb la rebel·lió. Novament, es torna 
a prohibir la llengua (l’algaravia:	modali-
tat	de	l’àrab	vulgar	parlada	pels	moriscos	
valencians,	 que	 presentava	 matisos	 pe-
culiars	 davant	 d’altres	 dialectes	 també	
moriscos	de	la	Península), costums, pràcti-
ques religioses, vestits. Una volta acabada 
la revolta, el 28 d’octubre de 1570 es van 
donar les ordes de evacuació els moriscos 
que serien distribuits per diverses zones del 
regne. “...encadenados,	 esposados,los	
moriscos	 fueron	 conducidos	 en	 largos	
convoyes	hacia	las	ciudades	y	aldeas	de	
Extremadra,Galicia,La	Mancha,	y	Castilla	
la	 Vieja.	 De	 los	 150.000	 deportados	 no	
todos	llegaron	a	su	destino;	el	viaje	en	un	
duro	invierno	tuvo	que	pagar	un	duro	pre-
cio	de	vidas,	llegando	las	bajas	a	un	20%	
antes	de	que	 terminara	 la	operación	de	
reasentamiento”	Per a acabar-ho d’arro-
donir, només faltaven els problemes que 
li va causar el seu fill, el príncep Carles, al 
qual va haver de recloure en una cel·la. 

Totes aquestes circumstàncies va-
ren portar a Felip II a adoptar una postura 

blación	morisca	havia	que	obli-
garles	a	dejar	sus	usos	y	costum-
bres	y	su	misma	lengua:	solo	de	
este	 modo	 se	 podía	 conseguir	
que	 abandonasen	 su	 religión	
musulmana”. És, a dir, desapa-
reixent com a poble,.

Van ésser molts els que 
volent o obligats varen rebre 
el baptisme, però la suposada 
efectivitat del sagrament que, 
com a tal, infon caràcter, no va 
ser prou. Es varen adonar que 
calia, per tant, la catequitza-
ció.

Els teòlegs de la corona 
van dissenyar plans d’acció, i 
iniciaren la preparació de les 
persones que havien de predi-

car, varen recaptar mitjans econòmics i 
donaren les corresponents ordres, però 
en la pràctica els resultats no foren tan 
optimistes com s’esperava. En la tasca, 
varen fracassar diferents bisbes (en Jor-
di d’Àustria, en Tomàs de Villanueva...).

Al 1569, en Joan de Ribera pre-
nia possessió de l’arxidiòcesi valencia-
na, En la visita pastoral que va efectuar 
pels pobles habitats per moriscos “...	ha-
llolos	protervos	y	tan	bisoños	como	niños	
de	teta”.
 Tampoc no va aconseguir pro-
ductes dignes de ressaltar, el Patriarca 
Ribera. 

Les causes d’aquests fracassos 
podrien ser les següents:

A/ Segons Fuster la gent que va-
ren enviar a la predicació no comptava 
amb la suficient preparació teològica i 
didàctica per a realitzar aquesta tas-
ca, i abandonaren l’acció davant les 
primeres dificultats o quan deixaren de 
rebre els sous que els van prometre.

B/ La diferència idiomàtica dels 
oradors sagrats i els moriscos fou un al-
tre gran inconvenient en les relacions 
entre els predicadors i els predicats.  “Els	
clergues	castellans	vinguts	a	sermonar-
los,	ho	feien	en	castellà,	sense	pensar	si	
eren	compresos	o	nos”. La conseqüèn-
cia que podem traure d’aquesta si-
tuació era que els clergues vinguts a 
catequitzar  desdenyaren l’àrab, per 
tant calia que foren els nous batejats els 
que  havien de deixar la llengua pròpia 
i aprendre la dels predicadors. Això no 
feia cap gràcia als moriscos i van posar 
tots els entrebancs que tenien a mà.

C/ L’assimilació xocava amb 
un inconvenient molt fort: els moriscos 
com a comunitat no estaven disposats 
a renunciar a la seua consciència de 
grup. Mai deixarien la seua religió,signe 
d’identitat, rebutjant, per tant, la que 
els tractaven d’imposar. El mateix pas-
saria amb la seua llengua. L’aïllament 
geogràfic ajudava, en el territori valen-
cià per exemple, que aquesta cohesió 
social fóra més forta. A més a més, els 
capellans no anaven massa segurs de 
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la seua integritat. “Los	cléri-
gos	mal	pagados,	sin	interés	
por alguno de sus fieles, te-
merosos	de	 internarse	en	 la	
montaña	 morisca	 que	 más	
les	 parecía	 un	 territorio	 ex-
tranjero	que	 su	propio	país,	
muchos	 rectores,	 se	 limita-
ron	a	decir	misa	en	 latín	 los	
domingos	y	un	corto	sermón	
en	castellano	o	en	valencia-
no,	es	decir	en	 lengua	que	
muy	 pocos	 de	 sus	 oyentes	
entendían”. Als moriscos 
aquesta situació els ajuda-
va a tenir la consciència de 
formar part d’una societat 
molt específica, i no esta-
ven disposats a deixar els 
trets característics propis per 
integrar-se en un altre grup alié; més en-
cara si aquesta unió els era presentada 
per obligació.

El fracàs del “remedio de la predi-
cación” va ser interpretat pels jerarques 
de l’Església com una prova més de la 
repugnància que els moriscos tenien per 
acceptar el nou ordre que els imposaven. 
Per als cristians, confirmava la malícia in-
trínseca dels moros.
La culpa era, doncs, d’ells. Aquest fou un 
argument de pes que es va presentar per 
demostrar la necessitat de l’exili massiu. 
Una volta decidida l’assimilació amb to-
tes les conseqüències, l’altre pas el do-
naren els bisbes convertint les mesquites 
en esglésies cristianes. Al 1531, el bisbe 
de Tortosa, en Pere Manrique, va ordenar 
que els llocs de culte àrabs dels pobles 
habitats per moros convertits foren adju-
dicats, amb totes les seues possessions, a 
les parròquies i vicaries (mesquites recicla-
des en esglésies) de nova creació (120 en 
un principi, i més tard unes 190). Aquest 
mateix camí varen seguir els pobles de la 
Vall d’Uixó, l’Alcúdia, Eslida, Aín... pobles 
de la província de Castelló, actualment.

La realitat els va demostrar que 
l’aigua beneïda no actua “per se”. Els mo-
riscos continuaven sent fidels a l’Alcorà “	
en	el	secreto	de	sus	casas	bien	cerrados,	
rezaban	las	cinco	oraciones	diarias,	prac-
ticaban	las	abluciones	rituales,	utilizaban	
sus	 nombres	 moros,	 en	 vez	 de	 los	 del	
bautismo	y	comían	a	su	usanza,	guardá-
banse	de	cualquier	manjar	que	oliera	a	
puerco”,	doncs com es va declarar en les 
Corts de Monçó a 1528 : “La	conversión	
general	de	los	moros	de	este	reino	se	hizo	
en	virtud	de	los	mandatos	de	S.M.	que	no	
por	devoción”

Moltes vegades, aquestes pràc-
tiques es feien a ple dia sense amagar-
se’n, ja que podien comptar amb la vista 
grossa de certs nobles, especialment els 
de la Corona d`Aragó, que els animaven  
a seguir sense fer cas de les normes do-
nades pels diferents monarques. “En	esto	
que	se	pretende	de	la	conversión	de	los	
moriscos,	lo	principal	que	se	había	de	ha-

zer	y	entender	y	tratar	había	de	ser	con-
vertir	 a	 dichos	 señores	 de	 los	 moriscos,	
porque	ellos	son	la	causa	y	les	dizen	que	
sean	 moros,	 y	 ansí	 lo	 dicen	 los	 mismos	
moros”. Els nobles protegien  “interessa-
dament”  els seus vassalls.

L’oposició als musulmans podia 
arribar, segons hem llegit, a dir “Escogían	
a	 un	 niño	 de	 toda	 la	 comunidad	 (un	
varon	y	una	hembra)	que	pasaba	bajo	el	
agua	bendita	todas	las	veces	necesarias,	
durante	un	tiempo	prudencial	para	que	
el	sacerdote	no	se	diera	cuenta	que	no	
estaba	baptizando	a	un	recién	nacido”.

 L’historiador Josep M. Perceval, 
autor del text anterior, dubta de la teoria 
del canvi al·ludit, segons la qual el cape-
llà batejava diferents voltes a un mateix 
nadó, i creu que era bastant improbable, 
ja que el control cristià aplegava fins i tot 
a ordenar que fóra una comare cristiana 
vella la que controlara el part de les mo-
risques, que el padrí del bateig cristià fóra 
un altre cristià vell, que tindria la tutela del 
petit fins arribar a l’edat d’anar a la cate-
quesi. Tant aquestes dues persones com 
el sacerdot que actuaven en les cerimò-
nies rebien compensació monetària per 
part dels moriscos, cosa que l’historiador 
citat considera com una nova “extorsió”.

 

EXPULSIÓ

 El 4 d’abril de 1609, Felip III, des de 
l’alcàsser de Segòvia, va signar el decret 
d’expulsió dels moriscos del territori espa-
nyol. El 20 d’agost, va arribar a València 
un inspector del rei, n’Agustí Mexía, per a 
revisar les defenses. Aquest era, en teoria, 
el seu objectiu. En la realitat, va portar al 
virrei, Marqués de Caracena, el decret 
que feia fora milers de pobladors que 
havien dedicat la seua vida a conrear 
les terres dels senyors -els de l’horta va-
lenciana-, a l’artesania -obrers de vila-, i 
a moltes altres facetes de la indústria en 
les ciutats.

El virrei calia que li ho comuniqués 
a l’arquebisbe de València, en Joan de 

Ribera. La reacció del pa-
triarca no va ser massa 
agradable, ja que, malgrat 
ser un dels majors partidaris 
de l’expulsió, pretenia que 
foren els moriscos d’Anda-
lusia i Castella els primers 
de marxar, per a guanyar 
temps de cara la possible 
conversió dels valencians. 
Malgrat tot, va acceptar la 
decisió reial.

Mentrestant, en re-
unió secreta, tan secreta 
que no hi va participar 
cap militar ni noble per a 
evitar possibles problemes, 
l’enviat reial, el virrei i l’ar-
quebisbe van preparar les 
operacions: la flota del Me-

diterrani es concentraria a les Balears, 
els terços d’Itàlia s’estacionarien a les 
fronteres (el 17 de setembre, desem-
barquen a Vinaròs els components del 
Terç de Llombardia i una companyia 
del de Nàpols). El 15 de setembre es 
produeix una reunió de la noblesa 
valenciana, que posseïa nombrosos 
vassalls moriscos i no era partidària 
d’aquesta mesura, perquè “...	 els	 pri-
vava	 de	 la	 base	 de	 la	 seua	 riquesa	 i	
els	debilitaria	com	a	classe”  i que “...	
más	 quisieran	 un	 morisco	 que	 diez	
cristianos	 viejos” . No s’arriba a cap 
acord. Les que sí que van estar a punt 
de parlar van ser les espases; aquest 
fet provocà la mort -ocasionada per 
un esglai- del regent de l’Audiència, 
que va intentar posar ordre. Finalment 
es decidí que els senyors de Mani-
ses i de Carlet anaren a la Cort per a 
parlamentar i exposar al Rei els grans 
problemes amb què es trobarien, si es 
produïa l’extradició. L’ambaixada va 
arribar tard. Coincidia amb la publica-
ció de la notícia en el territori valencià 
i els inicis de l’expulsió. No van tindre 
més remei que acceptar, adduint el 
seu respecte a les ordres del rei. Fuster 
declara que “La	veritat	és	que	els	més	
afectats	 en	 el	 plet	 que	 es	 ventilava,	
és	a	dir,	els	valencians,	a	penes	tenen	
veu	i	vot	en	les	discussions	establertes.	
Quan	en	tenen,	encara,	adopten	una	
actitud	més	aviat	prudent”

El decret, en realitat, estava 
calcat del que van aplicar els Reis 
Catòlics per a expulsar els jueus en 
1492 i també, com aquell, es dirigia 
als dissidents i als que, tot i haver sigut 
batejats, continuaven les pràctiques 
religioses de l’islam. 

El rei, que havia consultat, com 
diu en el mateix decret, el “....Patriarca	
y	 a	 otros	 Obispos...”, havia decidit 
tirar endavant l’expulsió, malgrat 
que per altra banda l’opinió de part 
de l’església espanyola i del mateix 
Papa eren partidaris de seguir amb la 
predicació. No varen ser escoltats.
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L’edicte proclamat al Regne de 
València el 22 de setembre de 1609, es 
conserva en el foli 34 de la Mà 50 dels 
“Manaments i embargaments de la Cort 
Civil de València”, de l’any 1611.

Al preàmbul, el rei es queixa “En-
tendido	tenéis	lo	que	por	tan	largo	discur-
so	de	años	he	procurado	la	conversión	de	
los	moriscos	de	ese	reino	y	del	de	Castilla,	
y	los	edictos	de	gracia	que	se	les	conce-
dieron	 y	 las	 dilgencias	 que	 se	 ha	 hecho	
para	 instruillos	 en	 nuestra	 santa	 fe	 y	 lo	
poco	 que	 ha	 aprovechado.,	 pues	 no	 se	
ha	visto	que	ninguno	se	haya	convertido,	
antes	ha	crecido	su	obstinación; ....” Que-
da aquí, doncs, declarat un dels principals 
motius de l’extradició. Els moros, convertits 
o no, no havien volgut renunciar a la seua 
fe alcorànica. La Monarquia, amb aques-
tes paraules, reconeixia la seua impotèn-
cia, després de molts anys d’intentar-ho. 

Es va fer tot el que es po-
dia, com vol donar a entendre 
el rei al principi d’aquesta cita? 
Si es van posar els mitjans, va 
ser correcta l’actuació? Pel que 
sembla, no, ja que hi ha qui pen-
sa que “L’Església	 valenciana	
no	va	emprendre	 la	tasca	de	 la	
conversió	dels	moros	amb	ferme-
sa	i	amb	la	tossuderia	sistemàtica	
que	havia	calgut.	Fra	Vicent	Fer-
rer	ja	es	lamentava	de	l’abandó	
en	 què	 els	 clergues	 valencians	
tenien	la	vasta	extensió	rural	i	per	
tant	morisca	del	país		“en	Valèn-
cia	si	-deia-	molts	precs	hi	ha;	mas	
els	llogarets	de	fora	no” . La polí-
tica reial des dels Reis Catòlics i 
dels seus successors de la Casa 
d’Àustria es guiava sota l’òptica 
del lema –ja anomenat al princi-
pi d’aquest treball- CUIUS REGIO, 
EIUS RELIGIO (Els súbdits cal que 
tinguen la mateixa religió que el 
seu senyor). Luís Suárez, acadè-
mic de la Història de Madrid, explica que 
la unitat de la religió, valor absolut, no te-
nia preu; cap delicte es podia comparar 
amb l’apostasia o no complir amb l’orto-
dòxia, ja que atemptava contra la subs-
tancialitat de la nació:”... la identificación 
entre	el	Rey,	suscitado	por	Dios	y	recluido	
en	el	ámbito	de	un	deber	exigible,	y	 la	 -
comunidad	humana	llamada	reino	que	le	
fuera	encomendada-	exigía	el	 logro	 	de	
la	unidad	religiosa. Aquesta idea es podia 
estendre a l’altre tema de conflicte com 
la llengua. El bisbe d’Oriola, el Doctor Este-
van deia: “Cuando	los	pueblos	están	suje-
tos	a	un	mismo	imperio,	los	vasallos	tienen	
la	obligación	de	aprender	la	lengua	de	su	
dueño” . És a dir, es buscava la integra-
ció del sarraïns en la societat cristiana i, en 
conseqüència, la desaparició com a cos 
social dels vençuts. Què s’havia fet de la 
tolerància medieval?. 

Per a  res es va tenir en compte si 
els interessats volien abandonar els seus 
costums religiosos, llengua i les altres coses 

que els caracteritzaven com a poble o 
no. 

Els  musulmans de l’actual País Va-
lencià es van defensar amb tot el que 
tenien a mà. Se’n varen batejar molts, es 
veritat, però aquestes “conversions” foren 
forçades i per tant acceptades (bateig o 
expulsió, per part dels monarques, o ba-
teig o mort, per part dels agermanats) 
com un dels mitjans d’oposició, ja que 
eren falses. L’Alcorà permet la simulació 
(“takyya”) en cas de necessitat o que la 
seua seguretat personal ho requeresca. 
Per tant, els moriscos podien aparentar 
complir les normes religioses: “...	el	morisc	
podia	 complir	 formalment	 els	 preceptes	
de	 l’Església	 Catòlica	 sempre	 que,	 interi-
orment,	els	considerés	simples	obligacions	
<<socials>>”. Per altra banda, els mateixos 
nobles cristians (amb una fe quasi sempre 
d’<<anar per casa>) els animaven moltes 

voltes a fer servir aquest avantatge que 
els permetia la seua religió, com també 
hem citat abans. El bisbe de Sogorb, en 
Martín Salavarria, diu: “	...	es	cosa	llana	y	
certísima	 que	todos	los	moros	de	España	
y	fuera	de	ella,	por	tradiciones	de	unos	a	
otros	y	por	la	doctrina	y	enseñamientos	de	
su	alfaquies	y	maestros,	tienen	entre	ellos	
por	fe	que	si,	por	excusar	alguna	violencia	
o	por	temor	de	alguna	pena,	 resciven	el	
baptismo de los christianos o confiesan a 
Jhesuchristo	o	hacen	alguna	obra	cristia-
na,	no	ofenden	a	Mahoma	si	en	sus	cora-
zones	lo	creen,	aman	y	adoran	haciendo	
en	secreto	sus	ceremonias...

El decret ordenava “Primeramen-
te,	que	todos	los	moriscos	d’este	reino,	así	
hombres	como	mujeres,	con	sus	hijos,	den-
tro	de	tres	días	de	como	fuere	publicado	
este	 bando	 en	 los	 lugares	 donde	 cada	
uno	 vive	 i	 tiene	 su	 casa,	 salgan	 de	 él,	 y	
vayan	a	embarcarse	donde	el	comisario	
que	vaya	a	tratar	desto	les	ordenare.”

Una volta decidits els ports on havi-

en d’embarcar-se (Vinaròs, Moncofa, Va-
lència, Dénia i Alacant), es varen nome-
nar uns comissaris per què l’operació es 
desenvolupés sense problemes. Foren els 
següents: en Jofré de Blanes, per a dirigir 
l’embarcament de Vinaròs; en Luís Carrillo 
de Toledo, Marqués de Caracena i Virrei 
de València, per al del port de València; 
en Baltazar Mercader, per al d’Alacant; i 
Cristobal Sedeño per al de Dénia .

Amb motiu de la publicació del 
ban, es varen prendre una sèrie de me-
sures en previsió de possibles aldarulls dels 
moros. Els diputats de la Generalitat van 
ordenar la custòdia de les armes de la ciu-
tat i de la pólvora que es trobava en la 
torre de Santa Caterina .

De la seguretat de la ciutat de Va-
lència, vigilant les quatre portes d’entra-
da ( Reial, Serrans, Quart i Sant Vicent), se 
n’encarregaven les milícies populars. “La	

mayor	inseguridad	la	padecían	los	
arrabales	y	alquerías	de	la	huerta,	
y	 en	 particular	 los	 quince	 monas-
terios	extramuros.	Para	asegurarlos	
se	ordenó	que	la	caballería	de	 la	
guardia	de	la	costa	y	del	virrey	se	
asentase	en	diversos	lugares	de	la	
comarca.	Estas	medidas		de	con-
trol	se	completaron	con	la	vigilan-
cia	 de	 los	 mesones	 y	 la	 expulsión	
de	los	forasteros.”

En el  decret el rei ordenava 
que en tres dies “	...salieran	de	sus	
dominios	nada	menos	que	300.000	
de	sus	súbditos,	sin	importarle	ni	el	
coste	 humano	 ni	 los	 efectos	 so-
bre	 la	 economía	 del	 país.” Se’ls 
permetia vendre o emportar-se 
els béns que pogueren transpor-
tar (béns mobles), però les cases 
i hisendes s’havien d’entregar als 
senyors per a indemnitzar-los per 
la pèrdua dels antics  vassalls.  En 
aquest aspecte el duc de Lerma, 
Primer Ministre i favorit del rei, que 

en un principi no era partidari de l’expulsió 
–el tenia molts vassalls moros en les seues 
possessions valencianes- els historiadors di-
uen que va canviar d’opinió pels guanys 
que podia aconseguir ( es parla de 50.000 
ducats) i per a congraciar-se amb la rei-
na, persona molt religiosa i contraria als 
sarraïns amb la que no tenia molt bones 
relacions . Alguns historiadors diuen que 
els obligaren a pagar el passatge. D’altres 
afirmen que foren els més rics els que van 
córrer amb les despeses de tots.

Les naus, ja preparades en els  ports 
que hem anomenat abans, els transpor-
tarien a Berberia “...	 sin	que	 reciban	mal	
tratamiento	 ni	 molestias	 en	 sus	 personas,	
ni	en	lo	que	lleven” . En aquest punt, van 
sofrir, per l’avarícia dels soldats, dels ma-
riners dels vaixells i fins i tot dels mateixos 
patrons, maltractaments, robatoris i assas-
sinats. És el cas d’unes famílies que, pel 
seu compte, van organitzar-se el viatge 
d’eixida cap al Nord d’Àfrica: quan esta-
ven lluny de la costa, els varen degollar i 
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tirar a la mar, i el patró i els mariners es van 
quedar amb tot el valor que transporta-
ven aquells infeliços. També “...unos	1500	
de	 los	de	 la	Vall	de	Laguar	perecieron	a	
orillas	del	mar	mientras	esperaban	emba-
carción	para	echarles” .  

Ja van suportar molts perills pel 
camí d’anada als ports d’embarcament, 
ja que, segons un dels punts de l’edicte 
reial “...	cualquiera	de	los	dichos	moriscos	
que	publicado	este	bando	y	cumplidos	los	
tres	días	fuese	hallado	demandado	fuera	
de	 su	 propio	 lugar	 ,	 por	 caminos	 o	 otros	
lugares	 hasta	 que	 sea	 hecha	 la	 primera	
embarcación,	 pueda	 cualquiera	 perso-
na,	sin	incurrir	en	pena	alguna,	prenderle	
i	desvalijarle,	entregándolo	al	Justicia	del	
lugar	 más	 cercano,	 y	 si	 se	 defendiere	 lo	
pueda	 matar”. En realitat, no necessita-
ven massa empentes per a satisfer l’odi 
i l’avarícia dels cristians vells envers els 
moriscos, aquest article els donava l’ex-
cusa per a robar i matar als que, segons 
ells, eren els seus enemics sense tenir cap 
problema de consciència. Sempre podri-
en dir que s’havien rebel·lat. 
L’historiador Martínez Hoyos 
cita unes paraules del cro-
nista Cabrera de Còrdova, 
contemporani dels fets: “An-
dan	muchos	ladros	cristianos	
viejos	 robando	 y	 matando	
los	moriscos	que	pueden...”. 
El perill, especialment de 
l’element femení, va arribar 
a preocupar el virrei, que 
va comunicar al rei “...	 que	
las	mujeres	y	 las	hijas	de	 los	
expulsados	corrían	un	riesgo	
entre	 los	 soldados	y	marine-
ros,	 <<	 si	 no	 se	 las	 guarda	
bien>>”

Tractarem ara un altre 
dels articles del decret “ ... los	
mochachos	 y	 mochachas	
menores	de		cuatro	años	de	
edad	que	quisieren	quedar-
se,	y	sus	padres	y	curadores,	
siendo	huérfanos,	lo	tuvieren	
por	 bien,	 no	 serán	 expeli-
dos”		

En el moment de l’expulsió, va sor-
gir un problema: els xiquets batejats que 
no havien arribat a tindre consciència del 
que és el bé i el mal. Se suposa que aquest 
va ser el motiu de l’article anterior. Havien 
de seguir els passos dels majors?

Amb anterioritat, ja s’havien creat 
uns col·legis per a infants moriscos, per a 
apartar-los dels pares i evitar la contami-
nació religiosa i ètnica. Un dels objectius 
que es tenia amb aquestes creacions era 
la de dirigir els xiquets barons al sacerdoci, 
així evitarien la possibilitat de descendèn-
cia i l’augment demogràfic morisc.

Quasi a punt d’embarcar, encara 
estaven discutint les ments pensants si el 
menuts “ Bautizados oficialmente i teóri-
camente	 libres	de	culpa	alguna	hasta	 la	
entrada	en	edad	de	razón	(calculada	al-

rededor	de	 los	 siete	años)	era	un	crimen	
o	al	menos	un	caso	de	conciencia,	casti-
garlos	con	una	expulsión	que	en	muchos	
casos	era	prácticamente	un	asesinato” .

Sobre el límit d’edat, va haver-hi 
molta discussió. L’edat inicial fou els 12 
anys, però els partidaris de l’expulsió van 
anar lluitant fins que la van rebaixar als 
quatre anys i encara no van quedar con-
formes. Demanaven fins i tot els nounats. 
L’argument que posaven al descobert 
era que els xiquets moriscos de qualsevol 
edat no eren cristians. Es basaven en el 
fet que “ Levantaban	 como	 estandarte	
antecedentes	 bíblicos	 que	 apoyaban	 el	
castigo	de	los	hijos	por	los	pecados	de	los	
padres”. En conseqüència, eren tan he-
retges com els seus progenitors i, per tant, 
també igualment dignes d’extradició.

Com que l’edicte dictava que es 
podien quedar, va començar un cursa 
per vore qui en podia “salvar	 més”. Els 
cristians vells es dedicarien a raptar, més 
o menys declaradament, xiquets per a 
rebatejar-los i dedicar els menors a fer de 

patges i criats. Hi va haver bisbes  que “...	
se	 dedicarà	 a	 una	 verdadera	 caza	 de	
niños,	 e	 instarà	 a	 soldados	 y	 particulares	
(ya	de	por	sí	codiciosos	a	 robar	 los	niños	
de	los	moriscos	que	iban	a	embarcar)...”

Segons aquest autor, es va intentar 
(per suggeriment del patriarca Joan de 
Ribera) fer una llista de xiquets que, volent 
o a la força, es van quedar. També hem 
llegit que el fet estava encaminat a fer 
passar la vergonya a tots els clergues i a 
moltes persones importants d’origen mo-
risc d’haver de tornar-se a batejar.

Molts investigadors han cregut que, 
per a compensar el fracàs en la guerra 
que mantenia amb els rebels dels Països 
Baixos, que es va acabar amb la “treva 
del 12 anys el 9 d’abril d 1609 i significava 
en la pràctica la independència , no va 
ser ben rebuda a Espanya en “...	el	orgu-

llo	 español	 se	 sentía	 herido	 con	 aquella	
primera	 aceptación	 del	 fracaso” la mo-
narquia buscava un  èxit ràpid i es proce-
dí a l’expulsió dels que considerava una 
lacra per a la “	 nación	 más	 católica	 de	
Europa	[.....]	Con	la	expulsión	llegaba	a	su	
término	la	lucha	secular	contra	el	islam,	la	
Reconquista	iniciada	hacía	ya	más	de	un	
milenio”	 .	Com diria el clergue valencià 
Jaume Bleda.

Joan Goytisolo en canvi creu que 
“El	 espectáculo	 de	 decenas	 de	 millares	
de	 mujeres	 y	 hombres	 bautizados	 a	 qui-
enes	 se	 separaba	 de	 sus	 hijos	 mientras	
imploraban	misericordia	a	Dios	y	al	Rey	y	
proclamaban la dificultad de permanecer 
en	su	patria,	resulta	para	algunos	cristianos	
sinceros	difícil	de	soportar	y	 las	matanzas	
llevadas	a	cabo	de	quienes	huían	de	ella	
fueron	acogidas	con	tristeza	y	compasión	
por	una	minoría	pensante,	 y	con	clamo-
res	de	odio	y	con	vítores	por	aquellos	que,	
como	Gaspar	de	Aguilar,	 las	convirtieron	
en	cantares	de	gesta.

El Marqués de Lozoya cita al profes-
sor Reglà ( HISTORIA DE ES-
PAÑA Y AMÉRICA, Vol III ) diu: 
“	 Al	 producirse	 la	 expulsión	
en	 masa	 de	 los	 moriscos,la	
agricultura	española	recibió	
un	golpe	muy	considerable.	
Basándose	 en	 la	 estabili-
dad	de	precios	en	 los	años	
siguientes	 a	 la	 expulsió,	 el	
economista	noteamericano	
Hamilton afirma que esta 
tuvo escasa influencia en 
el	agotamiento	económico	
del	país.	Nuestras	 investiga-
ciones	 sobre	 el	 tema	 han	
puesto	 de	 relieve	 no	 solo	
la	 vidriosa	 cuestión	 de	 los	
censales...	 sino	 también	 las	
grandes dificultades que 
planteó	 la	 repoblación	 de	
tierras	yermas.	La	necesaria	
lentitud	 de	 esta	 y	 el	 hecho	
de	que	varios	señores	repo-
blaron	 sus	 tierras	 mediante	
la	 parcial	 despoblación	

de	otras,	con	el	consiguiente	trasiego	de	
vasallos	 cristianos	 viejos,	 evidentemente	
siognificaron una pérdida muy considera-
ble	en	la	producción	agraria	de	regiones	
muy	fértiles.					  

En	 varen	 eixir	 30.000,	 del	 port	
d’Alacant;	 42.000	 dels	 de	 Dénia	 i	 Xàbia;	
17.776	 del	 de	 València;	 20.898	 dels	 de	
Vinaròs	 i	 Moncofa.	 En	 total,	 van	 marxar	
111.396	 persones.	 Les	 conseqüències	
d’aquesta	“neteja	ètnica”	va	ser	 l’aban-
donament			 de		 més			 de			 dues-centes	
poblacions,	la	disminució	de	la	producció	
de	certs	cultius	agrícoles	en	els	quals	s’ha-
vien	especialitzat	els	camperols	moriscos,	
i l’impagament d’impostos i “rèdits” fins 
a	 tal	 punt	 que	 ocasionà	 la	 fallida	 de	 la	
“TAULA	DE	CANVIS”,	organisme	paregut	a	
una	Borsa	 monetària.	 Aquesta	 crisi	 es	 va	
deixar sentir fins a principis del segle XVIII.

HISTÓRIA
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A estas alturas, todos sabemos que uno de los propósitos 
de la Associació Cultural Amics de Vinaròs es la protección y 
puesta en valor del patrimonio cultural vinarossenc.	Al pensar 
en patrimonio evocamos nuestra arquitectura o nuestras 
pinturas, quizás alguien piense en la orfebrería, de todas ellas 
tenemos muestras muy loables en nuestra ciudad. Pero ¿y 
los libros? ¿Quién piensa en ellos como en una muestra del 
patrimonio vinarossenc? En la sede social de nuestra associació 
hay una pequeña pero interesante muestra del amor a los libros 
que hay en ella. Para amar los libros hay que conocerlos por 
eso empezamos una serie de artículos en los que daremos a 
conocer los tesoros ocultos de nuestra biblioteca, para que 
perduren y lleguen a las futuras generaciones, porque conocer 
es querer.

El ejemplar más antiguo que posee la asociación es 
una obra  de Anselmo Petite que lleva por título Los Santos 
Evangelios traducidos al castellano con notas sacadas de los 
Santos Padres y expositores sagrados editado en Madrid el 
año 1788 por la Imprenta Real, se trata de una tercera edición 
corregida y aumentada.

Mide 21 x 14 cms, contiene 458 páginas más 22 de 
prólogo, es decir, ha llegado hasta nosotros completo. No tiene 
ningún tipo de grabado ni ilustraciones.  Está encuadernado 
en pasta española algo fatigada. En las guardas de la 
encuadernación, encontramos la firma Antich Tubau en Barna.

Consta de un prólogo sin firmar y un Índice	 de	 los	
evangelios	que	se	leen	en	la	Iglesia	en	el	discurso	del	año,	según	
el	 misal	 reformado	 por	 Decreto	 del	 Santo	 Concilio	 de	 Trento,	
dado a luz de orden del Sumo Pontífice Pio V, y corregido por 
autoridad	del	Papa	Clemente	VII.

El texto es una impresión a dos columnas, en latín y 
castellano, con una traducción hecha sobre la Biblia Vulgata 
latina, con notas a pie de página. Como colofón de la obra, 
un índice.

¿Quién es Anselmo Petite? Fue abad del Real 
Monasterio de San Millán de la Cogolla y lector de teología. 
Habla de él Fr. Joaquín Peña de San José, en su escrito sobre la 
Biblioteca del Convento de San Millán de la Cogolla (Peña de 

A PROPÓSITO DE...
PER  Helena Román
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San José, Revista Berceo, nº 39, 1956,  p.184). En la actualidad la 
biblioteca del monasterio de San Millán de la Cogolla conserva 
un ejemplar como el nuestro.

Por otra parte la responsable de la edición que como 
ya hemos comentado fue la Imprenta Real11, se creó el año 1780 
y es un de los gigantes del siglo XVIII en el mundo de los libros y 
se caracteriza por publicar obras de gran prestigio tanto por su 
contenido como por su presentación. Obras destacables editadas 
también por la Imprenta Real y que demuestran este aspecto son 
La	Música, poema de Tomás Iriarte (3ª ed., Madrid, Imprenta Real, 
1789) o Los comentarios de Cayo Julio César, traducidos por José 
Goya y Muníain y editados en 1798.

El libro español del siglo XVIII se dirige a una clase de 
cultura superior, pues no existía, por el escaso desarrollo de la 
enseñanza elemental, un publico para la lectura popular, y por 
tanto es en la corte donde se centra la gran cantidad impresora 
de la segunda mitad del siglo XVIII. Por tanto nuestro libro es 
un producto pensado para la élite y debemos de pensar que 
alguien muy culto lo adquirió para después traerlo a nuestra 
ciudad.

1 1 Recurso electrónico La historia del libro a través de las 
colecciones de la Universidad Complutense de la Biblioteca Histórica 
Marqués de Valdecilla.

Ja teniu a la vostra disposició a l’Associació el 
nou servei de tassació de

LLIBRES ANTICS, MAPES, DOCUMENTS, etc.
amb autenticitat per a fer lots hereditaris, 

donacions, …
o per saber simplement el valor d’allò que 

conservem.

-Preu especial per a socis-

Anteriormente citábamos que la biblioteca de San 
Millán de la Cogolla albergaba un ejemplar de estos evangelios 
que también encontramos en bibliotecas22 tan importantes 
como las de la Abadía benedictina de Santo Domingo de 
Silos, la de Poblet, el Convento de PP. Carmelitas Descalzos del 
Desierto de las Palmas, del Real Monasterio de  Santa Maria de 
Guadalupe y algunas mas del estado español hasta llegar a los 
41 ejemplares, que existen tan solo, en bibliotecas de acceso 
público.

Este ejemplar llegó a nosotros, como tantísimas otras 
cosas, por medio de la donación de alguien que prefiere 
permanecer en el anonimato y para que nos hagamos una 
idea del valor no solo cultural sino monetario, que es una 
magnitud que nos hace comprender fácilmente el valor de 
muchas cosas, el precio de mercado de un ejemplar similar al 
nuestro, es de 500€. 

� �  Según consulta del Catálogo  de Patrimonio bibliográfico del 
Ministerio de Cultura.
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L’historiador Joan M. Borràs Jarque, a 
la pàgina 41 de la seua obra Història	de	
Vinaròs (2ª edició de 1979), parla del “pri-
mer rector (curat, en diu ell) conegut”, 
que va tenir la parròquia i escriu:

“D’ell	 tenim	 notícia	 per	 la	 Cofraria	
«dels	 Capellans»	 que	 radicava	 en	
Sant	Mateu,	per	allá	l’any	1345,	en	el	
qual	es	va	pendre	l’acort	que	seguix:	
«Fem	 e	 ordenam	 aquesta	 Cofraria,	
la	qual	volem	que	sie	anomenada	e	
apellada	Cofraria	de	Madona	Santa	
Maria,	 en	 la	 qual,	 ab	 ajuda	 de	 Deu	
e	de	Madona	Santa	Maria,	per	nos	e	
per	tots	los	nostres	sucessors,	totes	les	
obres	 de	 misericordia	 espiritualment	
e	 corporal	 se	 complirán.»	 Eixe	 acort	
diu clarament la finalitat de la Cofra-
ria	 que	 era	 la	 práctica	 de	 les	 Obres	
de	Misericordia;	 i	com	només	estava	
formada	per	clérics,	per	aixó	vulgar-
ment	 se	 l’anomenava	 Cofraria	 dels	
Capelláns. En la seua institució figura 
el	 Capitol	 de	 la	 Cofraria	 al	 que	 van	

assistir	vintitrés	cofrares	i	va	presidir	el	
cofrare	major	D.	Pere	Congues,	Retor	
de	Vinarós,	com	consta	en	l’acta	que	
diu:
«Nos	Petrus	Congues,	Rector	Ecclesie	
de	Vinalaroç...	»
A	continuació	van	els	Retors	de	Ca-
banes,	 Godall,	 Canet	 i	 Salsadella,	 i	
molts Beneficiats.”1

 L’objecte d’aquest treball és sim-
plement de donar-ne notícia d’aquesta 
confraria, perquè, com veurem, és una 
de les més importants entre les existents en 
l’Edat Mitja en la demarcació de l’antiga 
diòcesi de Tortosa, i això per la seua anti-
guitat, l’àrea territorial que abastava, l’ex-
pressió tan clara del seu caire i finalitat, i 
més raons que comentarem al lloc oportú.

1. Els manuscrits dels capítols de la 
confraria dels Clergues de Sant Mateu 
 El manuscrit del que procedeix 
aquesta informació de Borràs Jarque, 
era el document en pergamí núm. 7 de 
l’arxiu Parroquial de Sant Mateu, com ell 
mateix fa constar en una nota al peu de 
la pàgina citada.
 D’altra banda, el prestigiós inves-
tigador valencià don Felipe Mateu i Llopis 
va publicar la transcripció dels capítols 
de la confraria que tractem, en el Boletín	
de	la	Sociedad	Castellonense	de	Cultura 
l’any 1971 (vol. XLVII, fasc. IV, pàgs. 209-
245). Aleshores la referència que donava 
al seu text Borràs Jarque ja era obsoleta. 
Mateu y Llopis fa la transcripció sobre un 
altre text inclòs en un quadern que va 
trobar en la que ell denomina “la antigua 
Biblioteca de Catalunya”, amb el núme-
ro de registre 453, y que descriu com se-
gueix:

“Un	cuaderno	de	20’5	x	15	cm.,	caja	
de	escritura	14	 x	 10’5	cm.	en	papel,	
de	19-20	líneas,	sin	foliar,	 letra	gótica	

1  He citat al peu de la lletra, amb 
l’ortografia particular que emprava Borràs Jarque.

minúscula,	 del	 XIV,	 con	 el	 título	 que	
encabeza	estas	páginas”.	Es	 refereix	
al	 del	 seu	 article,	 que	 és	 “Capítols	
de	 la	 Confraria	 de	 Madona	 Sancta	
Maria	 dels	 clergues	 confrares	 de	 la	
vila	de	Sant	Matheu”.		

 En dóna més detalls: La Biblioteca 
esmentada havia adquirit aquest quadern 
en Tortosa l’any 1916. En tot cas, no és 
gens probable que fóra el pergamí citat 
més amunt per Borràs Jarque, però no en 
podem estar segurs del tot. De fet, amb la 
transcripció dels capítols de la confraria hi 
apareixen una sèrie de complements que, 
sempre segons Mateu i Llopis, eren de la 
mà de mossén Betí, i relaciona a banda 
dels capítols o estatuts de la confraria:

PERE CONGUES, RECTOR DE LA PARRÒQUIA 
DE VINARÒS, I LA CONFRARIA DE SANTA 
MARIA DELS CLERGUES DE SANT MATEU (I)
PER  Àlvar Monferrer i Monfort

INVESTIGACIÓINVESTIGACIÓ
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–	 Un	 acord	 de	 21	 de	 setembre	
de	1357.
–	 L’aprovació	 del	 bisbe	 de	
Tortosa	 Jaume	 d’Aragó,2	 datada	 en	
la	Jana	el	2	de	maig	de	1363.

 Això li permet d’afirmar que el 
manuscrit o quadern fou confegit entre 
els anys 1345 i 1357. I addueix un data que 
recull del fol. 22v., segons la qual, el dia 5 
de les calendes de febrer de 1345, és a dir, 
el 28 de gener, es va prendre l’acord que 
concretava la condició de prevere com a 
necessària per a pertànyer a la confraria. 
 Mateu i Llopis considera el ma-
nuscrit sobre el qual va treballar ell, que és 
una còpia d’un altre anterior, còpia que 
degué fer l’esmentat arxipreste de Sant 
Mateu, mossén Manuel Betí, o algun altre 
capellà o, potser també, un seminarista, 
sobre la del mossén. En conseqüència, 
aquesta còpia fou portada a Tortosa per 
no sabem qui. Molt probablement, Borràs 
Jarque conegué la de l’arxiu de Sant Ma-
teu i prou. Degut a que els arxius de Sant 
Mateu es cremaren quan la guerra Civil 
del 36, és molt difícil que algun dia pu-
guem estar-ne segurs de la seua condició 
o procedència. Caldria, doncs, averiguar 
si el manuscrit de la “antigua Biblioteca 
de Catalunya” continua en la actual Bi-
blioteca de Catalunya. En tot cas, però, 
això no sembla que tinga una gran impor-

�  Jaume de Prades i de Foix, també 
conegut com Jaume d’Aragó (1341-1396), sembla 
que va nàixer a València. Era fill el fill tercer del 
comte de Ribagorça i de Prades. El papa Innocenci 
VI el nomenà bisbe de Tortosa (196�), quan tenia 
�1anys i amb dispensa d’edat, en quatre mesos rebé 
ordes majors i menors i governà la diòcesi com a 
administrador fins als �7 anys, mentre exercia 
els actes pontificals un altre bisbe. El 1369 fou 
nomenat bisbe de València i més endavant cardenal 
de Santa Sabina. Visqué gran part de la seua vida 
a Roma. Vegeu Diccionari d’història eclesiàstica 
de Catalunya. Vol III. Barcelona, Generalitat de 
Catalunya / Editorial Claret, �001, pàg. 135.

tància des de la perspectiva que ara ens 
interessa. 
 El transcriptor Mateu i Llopis s’es-
tén, a més, en una sèrie de consideracions 
que nosaltres obviarem, sobre els errors del 
copista i les correccions que va introduir 

ell mateix, o algun altre, 
com també l’ortografia 
que empra en escriure els 
gerundis acabats en –ent, 
sense t final (és a dir, –en). 
De fet, no tenim cap medi 
per a verificar tot això, 
que tampoc no caldrà 
fer, simplement fundats 
en el prestigi d’aquest 
transcriptor, sinó és que 
ho aconsellen raons filolò-
giques addicionals que a 

nosaltres no ens interessen.
 Una prova, que podria ser defi-
nitiva, de què es tracta de dos manuscrits 
diferents, rau en què el nom del rector 
de Vinaròs Pere Congues, que cita Borràs 
Jarque, no apareix en l’article de Mateu 
i Llopis, possiblement per estar defectuós 
o per haver obviat ell aquest detall que 
recull el vinarossenc. 

2. El text llatí de la introducció als capítols 
de la confraria
 Reproduirem a continuació la 
primera part del document transcrit i publi-
cat per Mateu i Llopis, i anotarem algunes 
coses interessants sobre el seu contingut. 
De moment ens limitarem a la part inici-
al del text que està en llatí pràcticament 
tota i es presenta com una introducció sui	
generis als capítols de la nova institució, 
cosa que no era habitual en aquest tipus 

de documents, que solien començar amb 
una invocació a Déu, la Mare de Déu i, si 
de cas, alguns sants, i continuaven amb 
el capítols sense més complicacions. En 
aquest cas, la introducció referida ocupa 
la primera part del nostre treball, que pre-
sentem en aquest número, i deixarem el 
text que està en valencià, per a una sego-
na part, que reproduirà els capítols pròpi-
ament dits de la confraria, a publicar en 
el número pròxim d’aquest Butlletí,. Tant la 
primera com la segona part, les degué re-
dactar Pere Congues, com a confrare en 
cap de la confraria.
 El text que presentem va en dues 
columnes: en la primera, l’original llatí i, en 
la segona, la traducció al valencià actual, 
feta per mi mateix. Cal fer notar que, mal-
grat ser llatí medieval i eclesiàstic d’una 
època ja prou avançada, no és fàcil la 
traducció, perquè les formes del llatí clàs-
sic es dilueixen i adopten els esquemes 
del romanç nou (català-valencià). Això 
vol dir que no podem fer gaire cas dels 
finals de les parts variables (declinacions i 
conjugacions), que han perdut gran part 
del caràcter antic que representaven dins 
la llengua llatina. Tampoc les conjunci-

ons signifiquen exactament el 
que esperem, i el significat d’al-
guns mots ja ha evolucionat. 
No anem, però, a fer problema 
d’aquestes coses, perquè el 
que pretenem com a objectiu 
important és que el lector puga 
fer-se’n càrrec del text que es-
crigué mossén Pere Congues, 
suposat autor, com hem dit.3

 Està distribuït en 17 pa-
ràgrafs o apartats. El primer és 
simplement l’enunciat del con-
tingut i l’advocació a la gràcia 
de l’Esperit Sant, a l’estil dels ser-
mons o les plàtiques en les antics 
costums dels predicadors, ara 
periclitades gairebé del tot.
 Segueixen els paràgrafs 

del 2 al 14, redactats en vers i que vénen a 
ser una lloança dels confrares, del llur ofici 
i de la responsabilitat que comporta, com 
també l’enunciat de les intencions que els 
porten a fundar la confraria. 

3  Sobre les característiques del llatí 
d’aquesta època (de l’any 1�00 endavant), podeu 
consultar entre altres obres, que hi trobareu 
relacionades, l’obra de Fontán, Antonio i Moure 
Casas, Ana, Antologia del Latín Medieval. 
Introducción y textos (Madrid, Gredos, 1987).
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 Mateu i Llopis fa unes considera-
cions que cal citar, perquè matisen la ma-
nera de versificar de Pere Congues. Sense 
entrar en massa detalls, trobem que, si 
atenem al nombre de síl·labes, els versos 
en general són dodecasil·làbics, dividits 
en dos hemistiquis, de set i cinc síl·labes 
cada un. Aquesta és la regla general. N’hi 
ha, però, excepcions; de vegades un vers 
és de 13 síl·labes i, fins i tot de 18 (13+5). 
D’altra banda, el hemistiquis també varien 
alguna vegada i es trenca la norma ge-
neral. 

 Pel que fa a la rima, els versos són 
semblants als que en aquell moment eren 
emprats tant en la nostra llengua com 
en la castellana. Penseu en la monorima 
de la quaderna	 via (estrofes de quatre 
versos alexandrins amb una cesura o 
pausa ben marcada al bell mig, i amb la 
mateixa rima final) de Berceo i l’Arxipreste 
de Hita (mester	de	clerecia), que també 
formaven part dels recursos normals en la 
poesia llatina d’aquella època.4

 Pel que fa als significats, les imat-
ges estan tretes del medi ambient agrícola 
i rural en el qual es desenvolupava la vida 
dels clergues que formaven la confraria: 
rectors i beneficiats de les parròquies de la 
zona, que des de feia pocs anys ja estava 
sota la jurisdicció de l’orde de Montesa. En 

4  Un exemple en castellà podria ser 
el següent, tret del Libro de Aleixandre: Mester 
traygo hermoso, non es de joglaría, / Mester es sen 
pecado ca es de clerecía. / Fablar curso rimado 
por la cuaderna vía / A sillabas cuntadas, ca es 
grant maestría.

aquestes imatges i en 
les derivades d’una 
fe senzilla, amb re-
ferències constants 
a la Mare de Déu, 
com la gran senyora 
i protectora d’aquells 
bons capellans. No 
és, doncs, una com-
posició literària de 
gran valor, sinó més 
aviat un exercici aca-
dèmic prou reeixit, al 
que tampoc cal do-

nar-li massa importància. Des d’aquesta 
perspectiva i literàriament parlant, la part 
que hem deixat per a número pròxim, pre-
senta més valor, ja que la redacció és més 
acurada i en consonància amb els capí-
tols o les ordenacions de les altres confra-
ries fundades durant aquells anys.
 L’estil del versos llatins, segueix 
Mateu i Llopis, recorda els Carmina	Burana, 
de finals del XII i del XIII, tot i que aquests 
ja són del XIV, que van composar els cler-
gues i els estudiants rodamóns que porta-
ven una vida mundana, molt diferent a la 
que es traspua en el nostre cas. Val a dir, 
que tot això és una simplificació, perquè 
aquestes formes de versificar i d’expres-
sar-se els diferents autors d’aleshores, eren 
variades, més del que deixa veure l’autor. 
En tot cas, i acabem aquestes considera-
cions, no és aquest el lloc més oportú per 
a aprofundir en aquests temes.5

3. La nostra reproducció del text llatí i la 

traducció
 Pere Congues segurament va 
pensar que era una bona ocasió per a fer 
lluir les seues habilitats literàries i ho va in-

5  Podeu trobar exemples dels Carmina 
Burana i altres tipus semblants de carmina 
(Arundelliana i Rivipullensia) en l’obra de oroz 
reta, José i MarCos Casquero, Manuel A. Lírica 
Latina Medieval. I. Poesia Profana. Edición 
bilingüe preparada por… Madrid, BAC, 1995, 
pàgs. 403-551. Sobre la literatura latina medieval 
en tota l’amplitud que manifesta, podeu veure 
Curtius, E.R. Literatura Europea y Edad Media 
Latina. � vols. Mèxic, FCE, 1955. 

tentar. Desconeixem la seua vida del tot. 
Això afavoreix la imaginació i, de la ma-
teixa manera que va pensar en adornar 
una cosa tan poc procliu a l’expressió li-
terària creadora com poden ser els esta-
tuts d’una confraria amb una introducció 
que produeix una agradable sorpresa en 
un document com aquest, també podem 
pensar que seria un home amb una vida 
intensa de capellà lletraferit i amb una 
bona i extensa experiència de la vida.
 En la traducció he tractat d’imi-
tar, en la mesura que és possible, la formu-
la mètrica llatina amb la qual va ser escrit: 

versos alexandrins (amb un nombre de síl-
labes variable, sempre però al voltant de 
les 13-14) amb dos hemistiquis i una rima 
idèntica en grup de quatre. El resultat és 
molt desigual a causa del text llatí, que 
varia prou, està farcit de redundàncies i 
repeticions, i no acaba de ser intel·ligible. 
La raó és, com he dit, és l’intent academi-
cista que representa, lluny de la claredat 
del llenguatge normal i senzill de la sego-
na part que, com veurem, està més en-
certat. 
  
Anem, doncs, al text que diu així:6

6  La primera columna està copiada de 
l’original de Mateu i Llopis, tal qual. En la segona 
hem usat alguns signes puntuació (accents), d’acord 
amb la normativa actual.
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1.	Ací	comencen	los	capítols	de	la	confraria	de	madona	santa	
Maria,	dels	clergues	confrares	de	la	vila	de	Sant	Mateu.
La	gràcia	de	l’Esperit	Sant	siga	present	en	nosaltres,	amén.

2.	Varons	venerables,	sacerdots	de	Déu,
pregoners	de	l’Altíssim,	llànties	del	dia,
llampecs	de	claredat	i	d’esperança	fulgent,
capteu	amb	els	oïts	les	paraules	de	ma	boca.

3.	Vós	al	santuari	del	Crist	presteu	serveis,
Sarments	se	us	denomina,	la	pròpia	vinya	vera,
Guardeu-vos,	no	sigueu	estèrils	ni	avars,
Si	voleu	ser	rebuts	en	la	verdadera	llum.

4.	Vós	sou	els	mestres	universals	de	la	llei,
Sal	de	la	terra,	llum	dels	homes,	pastors	de	les[ovelles,
Murs	de	la	casa	d’Israel,	garants	dels	costums	
Jutges	de	l’església,	dels	pobles	doctors.

5. Si falta protecció de la llei, pot haver-hi llei?
Si la sal es desfà, amb què salarem?
Si	la	llum	no	es	mostra,	el	camí	no	sabrem,
Si	el	pastor	no	vigila,	el	ramat	es	desfarà.	

6.	Vós	elegíreu	cuidar	de	la	vinya	de	Déu,
La	qual	teniu	que	regar	amb	el	doll	de	la	doctrina,
Extirpar	totalment	espinals	i	esbarzers,	
Perquè	les	rels	de	la	fe	puguen	germinar.

7.	Vós	sou	a	l’aire	els	que,	havent	trillat	els	bous,	
Curosament,	de	la	palla,	separen	el	gra,
Us	observen	constantment	els	que	ignoren	la	llei,
Els	laics	que	són	fràgils	i	us	estan	encomanats.	
El	que	veuen	els	laics,	que	us	desagrade,
Creuen	sense	dubte	que	no	els	és	lícit,
Y	el	que	vosaltres	feu,	volen	fer-ho	ells,
Consideren	que	és	lícit	i	que	no	comporta	culpa.

8.	I	si	la	conversa	és	religiosa,
La	consciència	neta,	la	vida	virtuosa,
L’hàbit	regular,	la	fama	vistosa,
Cap	taca	us	afecta,	que	siga	criminosa.

9. Sigueu pacificadors, sobris, prudents,
Justos,	castos,	senzills,	pietosos	i	pacients,
Acollidors,	humils,	dels	altres	bon	exemple,
Consol	dels	miserables,	correctors	dels	dolents.

10.	Tant	de	bo	que	conduïu	la	cura	clerical,
Que	pugueu	guiar	la	vida	de	manera	tal,
Que	en	despullar-vos	del	vestit	mortal,
Us	vestisca	el	Senyor	l’estola	eternal.

11.	Ja	que	la	caritat	és	de	tothom	la	vida,
De	virtuts	celestials	i	en	la	confraria,
L’increment	lluïsca	de	pau	i	doctrina,
I	pròxims	de	Déu,	la	perfecció	celestial.		

12.	Per	això,	en	nom	del	suprem	Creador,
El	Senyor	Jesucrist,	nostre	Redemptor,
De	la	cort	sencera,	celestial	dolçor,
Farem	la	confraria,	de	bon	resplendor.		

13.	La	qual	es	titulada	de	Santa	Maria,
En	la	que	el	ver	fonament,	tota	la	clerecia,
Tingué,	té	i	manté	en	la	fe	divina,
I	tots	nosaltres	en	sa	jerarquia.

14.	Com	la	més	excel·lent	siga	la	Verge	beata,
De	tots	els	apòstols,	al	cel	exaltada	i	coronada,	
Entre	tots	els	sants,	la	més	dedicada,	
Sobre	tots	aquests,	germans,	que	siga	exaltada.

1.	Aci	comencen	los	capitols	de	la	confraria	de	madona	sanc-
ta	Maria,	dels	clergues	confrares	de	la	vila	de	sent	Matheu.
Sancti	spiritus	adsit	nobis	gracia	amen.

2.	Viri	venerabiles,	sacerdotes	dei,	
Precones	altisimi,	lucerne	diey,	
Claritatis	radii	et	fulgentis	spey,	
Auribus	percipite,	verba	oris	mei.

3.	Vos	in	sanctuario	Christi	deservitis,	
Vos	vocari	palmites,	ipse	vera	vitis,	
Cavete,	ne	steriles	nec	avarii	sitis,	
Si	in	vero	lumine	recipi	velitis.

4.	Vos	estis	catholici	legis	preceptores,	
Sal	terre,	lux	hominum,	ovium	pastores,	
Muri	domus	israel,	morum	convinctores,	
ludices	ecclesie,	gencium	doctores.

5. Si desit proteccio legis, lex habetur? 
Si sal evanuerit, in quo salietur? 
Nisi	lux	apareat,	via	nescietur,	
Si non pastor vigilet, caula confligetur.

6.	Vos	cepistis	vineam	dei	procurare,
Quam	doctrine	rivulo	debetis	rigare,
Et	spinas	et	tribulos	prorsus	extirpare,
Ut radices fidei posunt germinare.

7.	Vos	estis	in	aeris,	boves	triturantes,
Prudenter	a	paleis,	grana	separantes,
Vos	habent	prospeculo,	legis	ignorantes
Layci	qui	fragiles	sunt	et	titulantes.
Quidquid	vident	layci,	vobis	displicere,
Credunt	proculdubio,	non	sibi	licere,
Et	quidquid	vos	opere,	vident	adimplere,
Putant	esse	licitum	et	culpa	carere.

8.	Et	si	conversacio	sit	religiosa,	
Munda	consciencia,	vita	virtuosa,	
Regularis	habitus,	fama	speciosa,	
Nulla	vos	coinquinet,	labes	criminosa.

9. Estote pacifici, sobrii, prudentes, 
Iusti,	casti,	simplices,	pii,	pacientes,	
Hospitales,	humiles,	alios	docentes,	
Consolantes	miseros,	pravos	corrigentes.

10.	Sic	geratis	utinam	curam	clericalem,
Ut	possitis	ducere	vitam	in	hoc	talem,
Ut	cum	exuetis	clamidem	mortalem,
Induat	vos	dominus	stolam	eternalem.

11.	Ergo,	quia	caritas	est	omnium	vita,	
Celestium	virtutum	et	in	confratria,	
Incrementum	rutilet	pacis	et	doctrina,	
Dei	atque	proximi,	virtutis	celestina.

12.	Idcirco,	in	nomine	summi	creatoris,	
ihesu	christi	domini,	nostri	redemptoris,	
Tociusque	curie,	celestis	dulcoris,
Confratriam	facimus,	resplandoris.

13.	Que	intitulatur	de	sancta	Maria,	
In	qua	verum	fundamentum,	tota	clericia,	
Habuit, habet et tenet in fide divina, 
Que	nos	omnes	sua	cherarchia.

14.	Et	cum	excellencior	sit	virgo	beata,	
Omnibus	apostolis,	celis	exaltata	vel	coronata,	
Sanctis	namque	omnibus,	magis	dedicata,	
sanctis,	fratres,	preceteris,	sit	hec	exaltata.
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15.	 Com,	 segons	 la	 doctrina	 del	 nostre	 Salvador	 Jesucrist	 so-
bre les obres de misericòrdia, en el judici final tothom haurà 
de	donar	raó	i,	segons	la	sentència	de	l’Evangeli,	els	que	van	
ser	 negligents	 en	 complir	 les	 esmentades	 obres	 de	 misericòr-
dia,	rebran	la	corresponent	part	de	la	condemna	eterna	amb	
els	injustos	i	rèprobes.	Al	contrari,	els	que	van	complir	aquestes	
obres de misericòrdia fidelment, segons el que va disposar el 
nostre	Salvador	Jesucrist,	i	caritativament,	d’acord	amb	l’exa-
men passat en el judici definitiu, quan escolte aquella dolcís-
sima	 paraula	 de	 consolació	 amb	 els	 electes	 de	 Déu:	 veniu,	
beneïts	del	meu	Pare,	etc.	Rebent	amb	tots	els	 sants	aquella	
inefable	 glòria	 i	 l’heretat	 celestial	 riquíssima	 i	 abundantíssima	
en tota classe de béns, amb la flor de l’alegria immarcescible, 
la	posseirà	eternament,	perquè	nosaltres,	 (que	 som)	de	Crist,	
fidelment, volem fugir del grup dels condemnats i evitar el con-
sorci	del	rèprobes,	desitjar	la	glòria	inefable	i	l’abundantíssima	
heretat celestial amb la flor de l’alegria immarcescible, i posse-
ir	permanentment,	a	honor	 i	glòria	de	 l’altíssim	Creador,	Déu,	
nostre	Pare,	i	del	Fill	i	de	l’Esperit	Sant	i	a	honor	i	glòria	d’aque-
lla	gloriosa	Verge	Mare	del	Salvador	nostre	Senyor	Jesucrist,	la	
benaurada Maria, i de tota la cort celestial, per a edificació 
de tots els fidels, la salut de les nostres ànimes i de tots el que 
vulguen	ser	acollits	dins	la	nostra	societat	i	confraria.

16.	Fundem	i	ordenem	aquesta	confraria,	que	volem	siga	de-
nominada	confraria	de	Santa	Maria.	En	la	qual	les	set	obres	de	
misericòrdia,	tant	les	espirituals	com	les	corporals,	amb	l’ajuda	
de Déu, seran complides fidelment per nosaltres i els nostres 
successors,	per	a	aconseguir	el	citat	premi.

I	com	que,	segons	l’apòstol	Pau,	doctor	de	veritat,	totes	les	co-
ses	deuen	fer-se	honestament		i	segons	un	orde	entre	nosaltres,	
per	aquesta	raó,	per	a	que	en	la	nostra	confraria	totes	les	coses	
es	 facen	 i	 s’entenguen	 de	 la	 millor	 manera	 possible	 per	 tots	
els	confrares,	per	a	que	servisquen	més	perfectament	i	siguen	
complides fidelment, anotem més avall les ordinacions de la 
citada	 confraria	 al	 llarg	 de	 catorze	 capítols,	 a	 les	 quals	 han	
d’estar obligats per al seu compliment baix una simple i fidel 
promesa.

17.	Primer,	s’ordena	que	per	a	qualsevol	ordinació	d’aquesta	
confraria, que ni el bisbe ni cap dels seus oficials puga posar 
cap	 impediment	ni	ningú	d’aquesta	 jurisdicció	puga	derogar	
alguna	cosa.

Segon,	 es	 declara	 de	 quins	 béns	 disposa	 aquesta	 confraria	 i	
que	hi	haja	germandat	entre	els	confrares.
Tercer,	s’ordena	qui	 i	quals	deuen	ser	rebuts	en	aquesta	con-
fraria.
Quart,	de	la	visita	als	confrares	malalts.
Quint,	sobre	les	ajudes	als	confrares	pobres	i	indigents.
Sext,	sobre	com	servir	i	proveir	els	confrares	malalts	i	pobres.
Sèptim,	sobre	com	han	de	ser	amistançats	el	confrares	enfron-
tats.
Octau,	sobre	com	deuen	ser	soterrats	els	confrares	difunts.
Nové,	sobre	els	confrares	i	els	sufragis	que	cal	fer	pels	confrares	
vius	i	morts,	i	sobre	els	ciris	i	altres	coses	d’aquesta	confraria	que	
cal	reservar.
Dècim,	sobre	les	pitances	i	despeses	que	cal	fer	pels	confrares	i	
com	cal	restituir	allò	gastat.
Undècim,	sobre	com	elegir	els	procuradors	d’aquesta	confraria	
i	sobre	les	seues	atribucions.
Duodècim,	sobre	com	celebrar	els	capítols	i	de	quina	manera	
deuen	ser	convocats	els	confrares.
Terdècim,	sobre	com	cal	fer	les	ordinacions	i	com	esmenar-les	i	
oir	les	recomanacions.
Quatuordècim,	sobre	com	avisar	els	confrares,	corregir-los	i	no-
menar-los.		

15.	Cum	secundum	doctrinam	salvatoris	nostri	 ihesu	christi	de	
operibus	 misericordie,	 in	 extremo	 examine	 sit	 quillibet	 reddi-
turus	racionem	et	secundum	sentenciam	sancti	evangelii	qui	in	
inplendo	dicta	opera	misericordie	negligens	fuerit,	perpetuam	
damnationis	porcionem,	cum	 iniquis	et	 reprobis	 recipient.	Qui	
vero illa opera misericordie fideliter iuxta edictum salvatoris 
nostri	 Ihesu	 Christi	 et	 caritative,	 iuxta	 possesum	 impleverint	 in	
illo	ultimo	iudicii	examine,	illud	dulcissimum	verbum,	consolabi-
liter,	 cum	 electis	 dei	 audiet:	 venite,	 benedicti	 patris	 mei,	 etc.	
Cum	 sanctis	 omnibus	 accipiendo	 illam	 inefabilem	 gloriam	 et	
omnium bonorum afluentissimam et abundantissimam celestis 
hereditatem cum flore inmarcesibilis iocunditatis, eternaliter po-
sidebit, propter quod nos, christi, fideliter, porcionem damna-
torum	et	consorcio	reproborum	volentes	effugere	et	cupientes	
inefabilem	gloriam	et	abundantissimam	celestem	hereditatem,	
cum flore inmarcesibili iocunditatis et perempniter posidere, ad 
honorem et gloriam altissimi creatoris, dei, nostri, patris et filii et 
spiritus	sancti	et	ad	honorem	illius	gloriose	virginis	matris	salva-
toris	 nostri	 ihesu	 christi,	 beate	 Marie,	 tociusque	 celestis	 curie	
et ad hedificacionem omnium fidelium et salutem animarum 
nostrarum	et	omnium	qui	nostre	societati	et	confratrie	voluerint	
coniungi.

16.	Confratriam	istam	facimus	et	ordinamus,	quam	confratriam	
sancte	Marie	volumus	appelari.	In	qua	omnia	.vijem.	opera	mi-
sericordie,	spiritualiter	et	corporaliter,	cum	dei	adiutorio,	per	nos	
et	 successores	 nostros	 propter	 predictum	 premium	 asequen-
dum fideliter implebuntur.
	 	 	 	 	 	 	Et	quia	secundum	apostolum	Paulum	doctorem	veritatis,	
omnia in nobis honeste et secundum ordinem fieri debent, idcir-
co,	ut	in	nostra	confratria	omnia	ordinare	per	omnes	confratres	
fiant et melius per omnes intelligantur et perfeccius serventur 
et fideliter impleantur, et ordinaciones dicte confratrie ad quas 
ad implendas, sub simplici et fideli promisione obligentur, per 
xiiijcim	distincta	capitula	inferius	annotamus.

17.	Primo,	ordinetur	quod	per	aliquam	ordinacionem	istius	con-
fratrie, episcopo nec eius officialibus non fiat preiudicium nec in 
aliquo	eius	iurediccione	(corregido	en	iurediccioni)	derogetur.
Secundo,	declaretur	de	quibus	bonis	 sit	 ista	confratria	et	ger-
manitas	sit	inter	confratres.
Tercio,	ordinatur	(corregido	en	ordinetur)	qui	et	quales	ad	istam	
confratriam	recipi	debeant.
Quarto, de infirmis confratribus visitandis.
Quinto,	de	confratribus	pauperibus	indigentibus	subveniendis.
Sexto, de confratribus infirmis pauperibus serviendis et providendis.
Septimo, de confratribus discordantibus pacificandis.
Octavo,	de	confratribus	mortuis	sepeliendis.

Nono,	de	confratribus	et	de	sufragiis	pro	vivis	et	mortuis	confra-
tribus	faciendis	et	de	cereis	et	aliis	rebus	huius	confratrie	reser-
vandis.

Decimo,	de	pietanciis	et	expensis	pro	confratribus	faciendis	et	
compoto	reddendo.
Undecimo,	de	procuratoribus	huius	confratrie	eligendis	et	eo-
rum	potestate.
Duodecimo,	de	capitulis	celebrandis	et	qualiter	vocari	debeant	
confratres.
Terdecimo,	de	ordinacionibus	faciendis	et	emendandis	et	ser-
monibus	audiendis.
Quartodecimo,	 de	 confratribus	 monendis,	 corrigendis	 et	 po-
niendis.
El	lector	se	n’haurà	adonat	que	aquest	paràgraf	últim	no	és	altra	
cosa	que	 l’índex	d’allò	que	 seguirà	en	el	document.	Com	he	
indicat,	en	el	pròxim	número	d’aquest	butlletí	en	 tractarem	 la	
resta,	que	presenta	unes	característiques	diferents	i	més	relacio-
nades	pròpiament	amb	la	vida	normal	dels	habitants	que	vivien	
en	la	comarca	del	Baix	Maestrat	al	segle	XIV.	El	centre	d’interès	
seran	 els	 estatuts	 de	 la	 confraria	 com	 a	 tal,	 i	 com	 a	 institució	
important en la zona, fins al punt que fou copiada a Tortosa, 
capital	de	la	diòcesi,	com	documentarem	oportunament.
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 Borrás Jarque, en su “Historia de 
Vinaròs”, hace referencia a muchos per-
sonajes vinarocenses o bien que enraiza-
ron aquí, algunos en mayor profundidad 
que otros. Sin embargo en su obra tam-
bién tiene lógicamente muchas lagunas. 
Y una de ellas es la que hace referencia 
a D. José Galiana Ramón, juez y Alcalde 
local de mediados del siglo XIX.
 
 D. José Galiana nació en Orihue-
la, vivió en Barcelona y Mataró, y al cabo 
de unos años se trasladó a Onda donde 
trabajó en Seguros, al crearse éstos en 
España, y acabó recalando en Vinaròs 
donde fundó la Milicia Nacional, siendo 
así mismo Registrador de la Propiedad de 
Tortosa. Uno de los datos más interesantes 
sobre su persona en Vinaròs es que, jun-
to con un grupo de vinarocenses impulsó 
una sociedad dedicada a la explotación 
de un complejo de “minas de plata” y 
otros metales, para cuyo aprovechamien-
to fundó la Sociedad Minera Vinarocense 
“Virgen de la Misericordia”,  para la cual 
captó a toda una serie de accionistas lo-
cales que desearon colaborar en dicha 
arriesgada empresa. 

 La Sociedad Minera, tal y como 
consta en acta, fue fundada el 28 de ju-
lio de 1834, fecha de la firma del acta de 
fundación y creación de la Junta Directi-

va, por los siguientes vinarocenses: Presi-
dente: D. José Galiana, Vocal secretario: 
Sebastián Fraile y Vocal firmante: Pascual 
Esparducer.

 Dicha entidad fue contando 
con toda una serie de accionistas de los 
cuales hemos localizado a una veintena 
de las cuarenta y cuatro acciones que se 
expidieron, y que son, entre otros, los vi-
narocenses: Bernardo Clemente, Dámaso 
Gil, José Joaquín Meseguer, José García, 
Pedro García, Bautista Esparducer, su ma-
dre y hermanos, José Delmás, Fancisco 
Delmás, Vicente Costa, Manuel Rubio, Do-
mingo Adell, Tomás Juan de Agustín, Sal-
vador Ros, José Ros, Manuel Roso, Rafael 
Esteller, Vicente Martorell, Juan Bautista 
Bas Verdera, Dolores Mayó Sirés, esposa 
del propio Galiana, etc. 

 Así mismo conocemos el nombre 
de las canteras de extracción en las cua-
les tuvo más o menos derecho de explota-
ción la Sociedad vinarocense y que eran 
las siguientes: Padrina, Pastora, Trinidad, 
Peregrina, Restauradora, Invencible, Des-
preciada limeña, Gaditana, Catalana, 
Rosellana, Hermosa valenciana, Produc-
tora, Rosa, Venus, Paloma y Ciudadana. 
Las cuatro primeras constan en el acta 
fundacional.

 Como podemos imaginar, todas 
estas minas o pozos no estaban en Vina-
ròs, ni tan siquiera en nuestra comarca 
del Maestrazgo. La mayoría de ellas se 
encontraban en la serranía de Segura de 
los Baños, provincia de Teruel. Pero la so-
ciedad, que si era vinarocense al cien por 
cien, se debió de reservar toda una serie 
de acciones para dicha localidad, como 
un socio más en beneficio general de sus 
vecinos.

 Segura de Baños es un pequeño 
pueblo amurallado, de calles empinadas 
y rodeado de unos parajes frondosos. Aquí 
centraron su actividad este grupo de em-
prendedores vinarocenses. Entre los muros 
de la ciudad levantó la “bandera negra” el 
caudillo Ramón Cabrera, un personaje muy 
ligado también a Vinaròs, y que fue coetá-
neo a dicha Sociedad. Las tropas carlistas, 
allí acantonadas se rindieron al general 
Espartero el día 29 de febrero de 1840. Así 
pues, la constitución de la Sociedad Minera 
tuvo lugar tres años más tarde. 

 La población de Segura de Ba-
ños es así denominada en razón de las 
aguas termales que fueron famosas y 
cuyo balneario, cerrado ya hace años, se 
ve al fondo de un profundo valle junto al 
río, tal y como hemos podido visitar. A la 
izquierda de la carretera, de la que parte 
un sendero descendente que conduce al 
balneario, se puede ver perfectamente la 
serranía donde estaban las minas explo-
tadas por los vinarocenses. Minas que no 
hemos podido visitar por dentro porque 
en la actualidad están cerradas y aban-
donadas, y su acceso tampoco es fácil 
a día de hoy. Aunque si se puede llegar 
hasta el pie de alguna de las entradas y 
hasta la casa de los mineros y otras insta-
laciones, en estado de ruina.

 Se llega a Segura, levantada en 
la sierra de Cucalón, desde un desvío a 10 
kms. de Montalbán, en Viver del Río Mar-
tín. También se puede bajar desde Munie-
sa, salvando el puerto de Segura, de 1.100 
m. de altitud. Baña la zona el río Segura, 
que luego se llama el río Viver, que nace 
en Salcedillo y lleva sus aguas al río Mar-

La sociedad minera vinarocense 
“Virgen de la Misericordia” (I)
PER  Alfredo Gómez Acebes
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que D. (socio	 accionis-
ta) pueda acreditar ser 
otro de los socios y que 
en tal concepto intere-
sa por (xxx) acciones de 
las cuarenta y cuatro 
de que consta la com-
pañía que explota por 
su cuenta las enuncia-
das Padrina, Peregrina, 
Pastora y Trinidad, sitas 
en el término de Segura 
y demás que le perte-
necen, pueda percibir 
las utilidades correspon-
dientes a todo accionis-
ta en los dividendos que 
ocurran, o contribuir  en 
justa proporción si fuese 

necesario, con sujeción al reglamento ad-
junto, le expide este documento, que le 
servirá de título a su propiedad, transferi-
ble como cualquier otro y surtirá los efec-
tos legales. Vinaròz. (fecha) de 1843.

* * *

 D. José Galiana fue un político, 
industrial y negociante de la época de 
una gran valía e iniciativa. Sabemos que 
desarrolló su carrera en Orihuela, Valen-
cia, Barcelona, Mataró y Tortosa. Afinca-
do en Vinaròs se casó con la rica vinaro-
cense Dolores Mayó, donde se estableció 
hasta el resto de sus días. Aquí falleció y 
fue enterrado en el cementerio local. Su 
lápida está oculta hoy en día por otra de 
más reciente construcción. La lápida, en 
mármol blanco y delicadamente labrada 
con un sauce llorón, es de un gran interés. 
D. José Galiana fue alcalde de Vinaròs, 
aunque este aspecto ya corresponde a 
otra faceta de su vida que ha de ser tra-
tada aparte.

 Lo importante es destacar que 
este personaje “vinarocense”, emprende-
dor, gran negociante y con amplia visión 
de futuro fue en su día el fundador de una 
Sociedad Minera local, quizás la única 
que ha tenido Vinaròs a lo largo de su his-
toria. Que en el corto periodo en la cual 
estuvo funcionando no tuvo demasiados 
beneficios por la escasez de los materiales 
extraídos, pero que su visión de negocio 
es destacable y nos deja un testimonio de 
la actividad económica y empresarial de 
Vinaròs en unos tiempos difíciles, donde 
no dudaron en desplazarse tierra adentro, 
como los mineros del “viejo oeste ameri-
cano” para descubrir, explotar y extraer 
la tan preciada plata que quizás aún se 
conserva en las entrañas de los montes de 
Segura de Baños.

tín. Desde los altos riscos surge el río Aguas 
Vivas que, bajando desde el valle, forma 
los prados fértiles donde se levantó el bal-
neario. El aprovechamiento de sus aguas 
data de tiempos inmemoriales, aunque 
tenemos noticias de su establecimiento 
oficial en el año 1716.

 Sobre dichas minas apenas si se 
conserva información alguna, al menos 
entre las investigaciones que estamos lle-
vando a cabo. Sabemos que estas explo-
taciones mineras, sobre todo de plomo, 
cinc, plata y pirita se iniciaron en torno al 
año 1842 (Cortazar y Benito), por lo que 
nuestra sociedad “Virgen de la Misericor-
dia” fue una de las primeras o quizás la 
primera y pionera en la explotación de 
estos yacimientos turolenses. Parece ser 
que las minas eran de fácil explotación 
aunque de escaso rendimiento o conte-
nido sobre todo de plata que era lo que 
interesaba concreta y precisamente a 
la sociedad de Galiana. Desconocemos 
hasta cuando estuvo trabajando la socie-
dad en dichos yacimientos, pero la docu-
mentación conservada deja de hablar 
de la misma hasta poco después de 1850, 
con lo cual fue de corta vida, quizás por 
su escaso rendimiento, elevados costos 
y cansancio de los “accionistas” que no 
veían rendimiento alguno en sus bolsillos.

 Dicha sociedad parece ser que 
tuvo también interés en el balneario y sus 
aguas, aunque no tenemos certeza do-
cumental sobre dicha actividad hasta la 
fecha, pero si constancia. Como hemos 
apuntado, dichas aguas termales tenían 
propiedades beneficiosas para el organis-
mo. Ya en 1710 en esa zona se edificó una 
ermita advocada a la Virgen del Carmen, 
que atraía a numerosos enfermos a “to-
mar las aguas”. Recordemos que el doctor 
Andrés Piquer Arrufat y nuestro paisano el 
doctor Agustín Francisco Forner y Segarra 
fueron notables en este mismo periodo en 
cuestiones de terapia hi-
drológica, el primero en 
Catí y el segundo en Mé-
rida. El director del bal-
neario en estos años que 
lo visitaban los accionis-
tas vinarocenses lo era el 
doctor Anastasio García 
López. Dicho balnea-
rio contaba con aguas 
termales clasificadas 
como “bicarbonatado-
sodicocálcicas”, uno de 
cuyos manantiales esta-
ba aforado en más de 
250.000 litros por día, de 
aguas que brotaban a 

23º, mientras que el otro, de 
caudal algo inferior, vertía 
aguas ferruginosas. En 1913 
y 1919 dos avenidas del río, 
por arrastre de escombros 
procedentes de la construc-
ción de la carretera, ocasio-
naron la destrucción de los 
edificios de baños, aunque 
el balneario estuvo en fun-
cionamiento entre 1946 y 
1986, año en que cerró.

 Pero no fueron solo 
los vinarocenses los intere-
sados en la explotación de 
esta zona minera virgen. En 
Castellón se fundó también 
en esas fechas la Sociedad 
Minera “Triunvirato Castellonense”, que 
explotaba las minas Costosa, Bombar-
deada, Multicauli y Triboltina. En ellas es-
taban integrados Bautista Mañá, Manuel 
Rubio, Miguel Sanahuja, Manuel Galí, etc. 
Pensamos a tenor de las relaciones de 

explotación que en la misma estaba tam-
bién integrado como accionista D. José 
Galiana pero a fecha de hoy no lo he-
mos podido constatar documentalmente 
como miembro, con lo cual lo dejamos en 
el aire a la vista de futuras aportaciones 
documentales. No obstante, las relacio-
nes entre ambas eran frecuentes por los 
intereses comunes en la zona.

 Sobre los estatutos, 
que hemos podido leer 
y guardar, y la actividad 
minera de la sociedad vi-
narocense lo reservamos 
para un próximo número 
de Fonoll. No obstante 
transcribimos en estas pá-
ginas una de las patentes 
de la sociedad que dice 
textualmente: 

“La Junta Directiva de 
la Sociedad Minera de 
Vinaroz titulada Virgen 
de la Misericordia. Para 

INVESTIGACIÓ
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UN ANGLÉS EN LA 
GUERRA D’ESPANYA 
PER Jordi Buckley

Un dia, fa molts anys, parlant 
amb Henry Buckley a la vora del 
Mediterrani, em va dir: “Hi ha un 
poble al nord de Castelló on l’aire 
és suau i la vida és agradable; 
s’anomena Vinaròs.Jo vaig estar 
allí durant la Guerra Civil, uns dies 
abans del 15 d’abril en què les 
tropes de Franco van entrar en el 
poble i van tallar en dos el territori 
de la República.  Algun dia vés a 
veure’l.” Anys més tard li vaig fer 
cas, li doní la raó i em vaig que-
dar. Però eixa és una altra història 
que no té gran interés; en canvi la 
d’Henry Buckley, sí.

És al novembre de l’any 1921 
quan Henry Buckley, periodista anglés 
de 25 anys, arriba a Espanya. Venia 
d’Anglaterra, Alemanya i França i la seua 
primera impressió del país la descriu en les 
pàgines del seu llibre sobre la República 
i la Guerra Civil: “ Ningú m’havia prepa-
rat per a la meua trobada amb l’aspecte 
desolador que oferix l’altiplà castellà al 
novembre, ni amb la pobresa dels seus 
llauradors, ni amb l’olor d’oli d’oliva ranci 
que despedien les cantines de les estacio-
ns per les quals anàvem passant.”

Així va començar una relació d’admiració 
i amor per una gent i un país, que duraria 
fins a la seua mort en 1972.

Des del dia que va arribar a Madrid els 
successius avatars polítics  el van emboli-
car totalment: la caiguda de la dictadura 
de Primo de Rivera, la decisió d’Alfons XIII 
de governar ell mateix – nomenant presi-
dent del govern al seu amic el general Be-
renguer  (que era el principal responsable 
del desastre d’Annual en el Nord d’Àfrica) 
– I, en fi, la proclamació de la República 
i l’eixida d’Alfons XIII d’Espanya...Tot açò 
ho descriu Buckley en les seues cròniques 
al The	Daily	Chronicle i, més avant, en The	
Daily	Telegraph.

Però no sols va ser fedatari amb les seues 
cròniques de tota la història espanyola 
d’eixa època, sinó que eixos anys van ser 
també part integral de la seua vida: va 
formar part de l’evolució social d’un po-
ble, ací es va enamorar i ací es va casar.

Buckley, un demòcrata amant de l’orde, 
catòlic fervent tota la seua vida (era des-
cendent d’irlandesos), amava la Repúbli-
ca no pels seus dirigents (Azaña, Alcalá 
Zamora, Gil Robles, Largo Caballero...Pocs 
van escapar a la seua mirada crítica) sinó 
per la il·lusió de canvi que havia generat 
en el poble espanyol.

“Tan sols en dos ocasions en la meua vida 
m’he sentit totalment arrossegat per la 
passió.”, diu en el seu llibre, “La primera va 
ser arran de l’alçament dels generals, en 
els dies que van seguir al 18 de juliol de 
1936. La segona, mentres contemplava 
eixe angoixós riu sense retorn de milers i 
milers de refugiats que es dirigien cap a la 
frontera de Figueres al Gener de 1939.”

Eixa passió no li va impedir ser sempre 
objectiu en les seues cròniques, seguint 
la seua norma de no publicar cap dada 
que no haguera contrastat abans amb, 

almenys, tres fonts independents. 
Willy Forrest, corresponsal de guerra 
britànic, escrivia el 15 de novembre 
de 1972 en les estafes, en la necro-
lògica a la mort del periodista: “Buc-
kley va ser capaç d’entendre més 
de la Guerra Civil Espanyola que cap 
altre corresponsal estranger i ens va 
informar amb una fidelitat tan escru-
polosa a la veritat que es va guanyar 
el respecte de tots, inclús d’aquells 
que potser haurien preferit que la ve-
ritat fóra ignorada.”

Durant la República, Buckley va co-
néixer i, en molts casos va travar amis-
tat, amb els polítics espanyols prota-
gonistes d’eixos cinc anys. En el seu 

llibre sobre la República i la Guerra Civil els 
principals actors de la política d’eixos anys 
són tractats amb humanitat quant als seus 
trets personals però amb severitat crítica 
en les seues accions polítiques.

En aquella època els periodistes estran-
gers a Madrid eren molt pocs i per això no 
tenien cap problema a accedir al despa-
tx de qualsevol membre del govern o de 
l’oposició. Així, Buckley tenia llargues xa-
rrades amb José Antono Primo de Rivera 
pels corredors del Congrés (José Antonio 
era diputat) :”Alt, distingit, ben parlat, cor-
tés. Persona retreta, aficionat a la literatu-
ra i, sobretot, a la poesia.” 

Parlava amb La Passionera en el seu des-
patx (“ gran, fresc, net, sense res en les 
parets”): “ Dolores Ibarruri té més caràcter 
i temperament en el seu dit menut que 
Manuel Azaña en tot el seu cos.” 

Escoltava les opinions de Gil Robles: 
“d’estatura mitjana, amb una certa 
panxa, el seu aspecte físic no delatava 
una personalitat que emanava dinamis-
me i vigor. Brillant en la seua oratòria, co-
rrosiu en els debats, excel·lent executiu, 
infatigable treballador.” 
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Buckley deia que havia aprés molt sobre 
Espanya en les seues conversacions 
amb Azaña: “ Un home que sabia molt 
bé el que volia, que podia lladrar i fins a 
mossegar. Probablement la clau de la 
seua personalitat consistix en la seua falta 
total d’ambició. De vegades pareixia un 
observador de la vida política espanyola, 
com si ho contemplara tot des d’un altre 
planeta.”

També va tindre oportunitat de tractar 
assíduament Juan Negrín: “d’estatura mit-
jana, amples esquenes, ulleres de petxina 
negra que se li menjaven mitja cara, un 
mirat i somriure jovial, potser el més nota-
ble de Juan Negrín fóra la seua immensa 
capacitat de treball. Una altra caracterís-
tica seua era la capacitat d’acostar-se a 
la gent i, com bon metge, el seu interés 
per les persones que li rodejaven.”

L’alçament dels generals el 18 de juliol 
de 1936 convertix Henry Buckley en un 
corresponsal de guerra, el corresponsal 
de The	 Daily	 Telegraph	 en la República 
durant els tres anys de la guerra.

Amb base a Madrid, Buckley amb altres 
corresponsals com Ernest Hemingway, 
Herbert Matthews de The	 New	 York	 Ti-
mes, Louis Fischer de The	Nation de Nova 
York, el fotògraf hongarés Robert Capa 
o l’escriptor rus Ilya Ehrenburg, recorrien 
sistemàticament els distints fronts per a in-
formar els seus respectius periòdics de la 
situació de la guerra.

Les cròniques que escrivien a Madrid 
havien d’enviar-les per telèfon des de 
l’emblemàtic edifici de la Telefónica, 
en plena Gran Via madrilenya, un dels 
edificis més bombardejats per les tropes 
franquistes. Allí, abans de dictar-les als seus 
periòdics passaven la censura del govern. 
Un dels censors era Arturo Barea, el famós 
autor de la trilogia La	 Forja	 d’un	 Rebel, 
amb el que Buckley va travar una bona 
amistat, que continuaria a Anglaterra, on 
Barea va haver d’exiliar-se al finalitzar la 
guerra.

A propòsit de la Telefónica i de les dones 
que treballaven allí, diu Buckley: “...la casa 
continuava funcionant al seu ritme habitual 
i prestava servici les vint-i-quatre hores del 
dia, atesa per guapíssimes madrilenyes 
pudorosament vestides de negre amb 

bruses de coll blanc emmidonat. Aquelles 
xiques continuaven acudint als seus llocs 
de treball com si res succeïra en l’exterior 
perquè la veu de Madrid es deixara sentir 
en el món sencer.”

Buckley va viure el seu baptisme de foc 
amb Largo Caballero, inspeccionant les 
posicions de la Serra de Guadarrama. Des 
d’eixe moment i fins al final de la guerra, 
el periodista va estar informant des de tots 
els fronts: la Batalla de Madrid, el Jarama, 
Guadalajara, Terol, la Batalla d’Aragó, 
l’ofensiva sobre València, la batalla de 
l’Ebre, el dia de l’entrada de les tropes 
franquistes a Vinaròs que dividia el territori 
de la República en dos mitats i els últims 
dies des de la frontera de Li Perthus.

Sempre esforçant-se per que les seues 
cròniques contingueren fets i no opinions. 
Així : “A Madrid havien arribat notícies 
d’un <<ataque moro>> per la zona de 

Cebreros. Jan Yindrich, d’United Press, i jo 
decidim eixir a investigar el que havia de 
veritat en tot això. Ens muntem amb els 
xics de la Creu Roja en una ambulància 
i ens en vam anar a la cerca dels moros 
que estaven en terra de ningú. Al final 
vam donar amb ells, molts eren morts i 
el portalliteres els estaven arruixant de 
gasolina per a cremar-los. La notícia era 
certa..”

I sempre amb el risc de trobar una bala, un 
obús o un accident. En les seues cròniques 
de la batalla de l’Ebre conta l’anècdota 
següent: “Un grup de corresponsals volíem 
creuar l’Ebre per a entrevistar Enrique 
Líster, que amb la seua divisió ocupava 
posicions a l’altre costat del riu. Pugem 
a una barca quatre corresponsals de 
premsa: Vincent Sheehan [ del New	York	
Herald	 Tribune], Herbert Matthews [ del	
New	 York	 Times], Ernest Hemingway i jo. 
En plena travessia ens vam adonar que 
el corrent arrossegava la nostra barca 
cap a les restes d’un pont que havia sigut 
destruït per l’aviació nacional, amb risc de 
naufragar entre aquelles enderrocs. Afija’s 
a açò els avions franquistes que feien 
ràpides passades sobre els nostres caps, i 
es comprendrà que la nostra situació no 
era res còmoda. El soldat que remava no 
pareixia tindre molta idea del que estava 

fent, així que Hemingway ho va apartar 
d’un manotada, es va assentar en el seu 
lloc, va empunyar els rems i va començar 
a remar amb fúria fins a arribar a l’altra 
vora. Així era l’escriptor americà: posava 
el cor en tot el que feia.” 

El 30 de gener de 1939 Buckley estava 
en la frontera amb França, en Li Perthus 
veient la retirada de l’exèrcit republicà: 
“Véiem arribar a aquells soldats fins al lloc 
fronterer, alguns simplement destrossats 
pel cansament, altres famolencs, altres 
ferits de gravetat, alguns amb membres 
del seu cos gangrenats, tots coberts de 
brutícia, fang i misèria, i véiem com els 
guàrdies fronterers francesos els manaven 
de tornada, de tornada cap a cap costat. 
A tot açò havia començat a ploure, 
primer suaument, però cada vegada amb 
major intensitat, de manera que aquelles 
cortines d’aigua no feien sinó augmentar 
l’espectacle dantesc a què assistíem 
absolutament impotents i horroritzats.”

Abans, en un dia de la primavera de 1938, 
Buckley, que estava a Barcelona, va ser 
a passar el dia a Sitges amb el seu amic 
Álvarez del Vayo. Allí va conéixer María 
Planes, filla d’un industrial sitgetà, antic 
alcalde i fundador de la fàbrica de gas. 
Es van casar als pocs mesos en una boda 
catòlica semiclandestina en els soterranis 
de l’Hotel Majestic de Barcelona; en una 
cerimònia oficiada per un capellà basc 
pertanyent a la Legació d’Euskadi a 
Catalunya.

Després de la Guerra Civil, Buckley va ser 
corresponsal en la Segona Guerra Mundial 
amb l’Agència Reuters de notícies, on va 
estar en uns quants fronts, resultant ferit de 
gravetat en el desembarcament d’Anzio.

Més tard va estar de corresponsal a Roma 
fins que li van oferir la direcció de Reuters 
per a Espanya. Des d’ací encara va tindre 
temps d’Is al nord d’Àfrica a informar, 

també per a Reuters de la Guerra d’Alger. 
Es va jubilar a Espanya i ací va morir. Està 
soterrat en el cementeri mariner de Sitges. 
Era mon pare.

Totes les cites pertanyen al llibre escrit per 
Henry Buckley “Vida i Mort de la República 
Espanyola”, editat en castellà per Espasa 
Calp.
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 Entre les activitats que ha dut a terme l’Associació 
Cultural Amics de Vinaròs en el passat any, cap destacar 
la recopilació de la toponímia del terme municipal, i és 
en ella on de nou hem recordat una sèrie de indrets que 
degut al seu aïllament enmig dels camps tan sols ens 
venen a la memòria de tant en tant, però que no deixen 
de ser llocs de gran interés històric o artístic del patrimoni 
cultural vinarossenc. És el cas per exemple de la coneguda 
com torre de Sunyer o torre de Sòl de Riu, un edifici difícil 
de vore que es troba al límit nord 
del terme de Vinaròs, prop de la 
costa, junt al marge dret del riu 
Sènia, i que ens ocuparà estes 
línies. 
 Prop de la torre en 
qüestió a la mateixa vora de la 
mar s’aixecava des de finals de 
l’Edat Mitja, fins al segle XIX, o 
principis del XX, la coneguda to-
rre de Sòl de Riu, una fita més al 
llarg de tota la costa mediterrà-
nia espanyola per a la defensa 
del territori i de la població con-
tra els desembarcaments del 
pirates. Esta torre degut als anys 
que tenia i que es trobava sobre 
el penya-segat costaner que els 
cops de mar anava menjant-se, 
va acabar per enrunar-se com-
pletamenta, no hi havent ac-
tualment restes de la construc-
ció que durant tants de segles va vetllar per la protecció i 
la seguretat dels vinarossencs. 
La proximitat  en que es trobaven les construccions i la tra-
dició popular del topònim, després de la desaparició de la 
torre, a fet que la torre coneguda també amb el nom dels 
seus propietaris, torre de Sunyer, reva així mateix el nom 
de la construcció defensiva desapareguda, d’allí que en 
moltes publicacions es considera com la veritable torre de 
vigilància. Però cal diferenciar-les.
Degut a que la construcció és propietat particular, trobant-
se enmig de la finca, i també a que ha sofert una forta 
remodelació amb un interés de donar-li un caràcter 
de fortificació romàntica pròpia d’una escenografia 
cinematogràfica, i d’adaptar-la a noves funcions, resulta 
difícil realitzar un estudi acurat de tan singular peça de 
l’arquitectura històrica vinarossenca. 
El primer que crida l’atenció és l’escut heràldic que hi ha 
sobre la porta d’entrada a l’edifici, escut que és un afegit 
posterior. Així mateix els merlets que lluig la cimera de la 
torre són afegits, ja que no es corresponen amb este tipus 
constructiu, ni són propis de la zona. 
El moment de construcció de l’edifici que ens ocupa 
resulta difícil de conèixer degut a les circumstàncies que 
hem mencionat, encara que alguns elements podrien fer 

remuntar el seu origen a finals de l’Edat Mitja o principi de l’Edat 
Moderna, dada que hi ha que agafar en molta reserva. 
La torre és de planta quadrada de uns deu metres de costat. 
Té en total quatre plantes, la baixa, dos altes i el coronament. 
El portal dona al sud i es de pedra carrejada de mig punt amb 
onze dovelles. En la part alta de la fatxada conserva les mènsu-
les de les garites cantoneres, avui desaparegudes, tres per su-
portar cada lloc de vigilància. Cal dir que té un nombre major 
de l’habitual  en estes construccions en quant a garites es re-

fereix. També conserva altres dos 
mènsules que en el seu dia su-
portarien el matacà que estava 
com ha de ser, sobre la vertical 
de la porta, i d’una finestra, pos-
siblement l’única original,  ja que 
les altres pareixen obertures no-
ves per a les necessitats actuals 
dels seus ocupants. Esta finestra 
i les cantonades de l’edifici pre-
senten carreus de pedra escai-
rada, que es fan ressaltar de 
la  resta del llenç de la torre, el 
qual està enfoscat amb morter i 
pintat de blanc. El coronament 
de l’edificació com hem dit pre-
senta uns merlets afegits propis 
de l’Antiguitat mesopotàmica.
A l’interior l’edifici consta de tres 
cossos quadrangulars, i entre dos 
d’ells hi ha un arc ogival de rajo-
la. Els sostres són plans i l’accés a 

les plantes es fa mitjançant escala de caragol. 
La torre està envoltada d’edificis afegits d’època més moderna 
que la primera edificació.  
Possiblement la torre original es va construir per la defensa i 
habitatge dels propietaris de la finca, una de les grans finques 
que hi ha hagut al terme de Vinaròs, la coneguda al segle 
XIX com la de la Viuda de Matutano. El tipus de construcció 
el troben tan en els masos fortificats de les terres de l’interior 
de la nostra comarca, com també en el pla de Cabanes 
Torreblanca, junt al mar, on hi ha unes torres molt paregudes 
constructivament i de la mateixa funcionalitat. 
Esta construcció quedaria afectada per els plans urbanístics 
que fins fa poc hi havia en la zona, i que segurament es tornaran 
a promoure. Per tant, encara que l’edifici al ser una fortificació 
està protegida per la llei caldria esta a l’aguait i tindre en 
compte l’ús que és fa d’ell en el cas d’aprovar-se els indicats 
plans urbanístics. Si s’arribés a un acord seria un bon moment 
durant l’aprovació d’aquests plans per a considerar una utilitat 
pública d’esta torre que com hem dit en un principi és un dels 
llocs oblidats del patrimoni cultural vinarossenc, tal vegada 
per no ser un lloc freqüentat. Encara que hi ha altres edificis 
que precisament per tot el contrari, per ser un lloc freqüentat 
i habitual en la nostra mirada diària, tampoc els tenim en 
consideració. 

LA TORRE DE SUNYER 
O DE SÒL DE RIU 
PER Arturo Oliver

MISCELÀNEA
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Vinaròs, 12 de gener de 2010

La mostra que presentem es titula Sant 
Sebastiá: un sant, un poble. I això es el que 
hem volgut arreplegar en la nostra sala. Hem 
volgut mirar dins de cada casa vinarossenca 
i vore el paper, el lloc que ocupa el sant dins 
del cor de cada vinarossenc. Es percep un 
fort sentimentalisme, perque crec que no 
errem a l’afirmar que Sant Sebastià forma 
part de una manera o un altra de tot 
vinarossenc.

Les peces que omplin la nostra sala formen 
part de coleccions privades de la nostra 
ciutat. Ens han cedit peces: la familia Mo-
lés, la familia Valls Gombau, la familia Oliver 
Juan, la familia Aulet, Vicentica Gavaldà, 
Pilar Tapia Ruano, Agustin Roso, Agustín 
Delgado, així com algunes peces dels fons 
de l’Associació.

Entre les pintures que els mostrem hi ha una 
doble temàtica: l’ermita i el sant.

La imatge de la que ens sentim intimaments mes satisfets de 
poder mostrar en aquesta ocasió es de Hilarión Claramunt. 
Ens va arribar molt bruta perque havia estat a una finca i fent 
un gran esforç l’hem pogut netejar per a que avui la puguen 
gaudir. Es tracta d’un oli de 50 x 70 cms i presenta el sant en el 
moment del seu martiri.

El vinarossenc Santapau està representat per dos obres, les 
dos ens mostren, en el seu particular estil i un monocromatisme 
molt accentuat, la seua visió de l’ermita.

Altres pintors vinarossencs representats en esta mostra són els 
Molés: pare i fill. En un estil totalmente diferent, ens trobem dos 
figures de Sant Sebastià. El Sant Sebastià del Molés pare es un 
oli de principis del segle XX i se’ns mostra el moment del martiri. 
Hi ha una anécdota al voltant d’aquesta obra: es va repintar 
amb un paisatge per a que passara desapercebuda en els 
fets ocorreguts durant la guerra del 36.

En canvi el Sant Sebastià que ens porta Molés fill, es un oli 
també pintat als anys 80; ens es mes proper, potser, ja que ens 
porta la imatge del sant sebastià que venera a l’ermita.
En l’altra banda de la sala trobem els diferents cartells que es 
van fer al llarg del segle XX per a les diferents conmemoracions 

al voltant de sant Sebastià. Veiem el cartell del 
III Centenari de la relíquia, el del III Centenari 
de la imatge de Sant Sebastià, que es va 
celebrar l’any 1916 i el logo que es va fer per 
a la conmemoració del VII Cinquentenari, 
dissenyat pel pintor molés i que tenim signat 
per ell.

Al mig de la sala ens trobem una col•lecció 
de gojos, tots referents a Sant Sebastià incluits 
els de Vinaròs. Datats alguns d’ells del segle 
XIX.

A la vitrina del fons de la sala hem col•locat 
diferents novenaris a Sant Sebastià. Alguns 
de fora però també estan els que s’han fet a 
Vinaròs, de 1843, 1886 i els de1960.

L’altra vitrina, la del principi de la sala, ens 
sembla com un cofre del tresor, ja que conté 
algunes peces de singular importància: 
un sant sebastià en fusta, del segle XVII i 
que podria ser del retaule desaparegut de 

l’ermita, un relicari de plata amb Sant Sebastià i la Mare de 
Déu de la Misericòrdia, una tarjeta postal de 1910, la música i 
un escapulari que es van fer per al cinquantenari.

Vitrina

L’escultura també està representada en aquesta mostra. 
Diferents imatges del patró es repartixen per la sala, la més 
antiga en fusta del segle XVII. És una imatge d’estil renixentista, 
que mostra al sant en el momento del martiri.

En escultura, també, la visió més vanguardista, actual i 
personal que el  nostre Agustí Roso ha fet sobre la reliquia. Cinc 
peces que en retrotrauen al moment del martiri i per tant de la 
consecución de la reliquia. 

És sabut que la religiositat popular de les nostres contrades  
agrada de panells ceràmics en  imatges de sants dels que 
són devots, d’un aquests panells també el poden veure en la 
nostra sala.

Per ultim, altres peces com gravats i estampes que estan 
repartits per tota la sala, completen la visió de religiositat 
popular, íntima i personal que els hem volgut mostrar des de 
l’Associació Cultural Amics de Vinaròs.

SANT SEBASTIÀ: UN 
SANT, UN POBLE 
PER Redacció

Exposició
Sant Sebastià: un sant, un poble

En la sala d’exposicions de l’Associació Cultural Amics 
de Vinaròs des del 12 de gener fins el 12 de febrer.

De dimarts a divendres de 9 a 13 hores 
i dissabtes de 17 a 20 horesVIN

ARÒS

CULTURAL
ASSOCIA

CIÓ

AMICS DE

1976
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PER David Gómez Mora

ESPAIS NATURALS 
DE VINARÒS
El present article forma part d’un treball titulat: 
“xicotets espais mediambientals de Vinaròs”. 
Un estudi de caràcter local, que per distints 
motius no va arribar a publicar-se. 

En esta ocasió, aprofitant la revista Fonoll, 
volem donar a conéixer bona part del 
seu contingut, destacant de manera més 
resumida, la importància que adquirixen 
les distintes zones naturals que posseïx el 
nostre terme municipal a manera de fitxa 
de camp, destacant característiques com 
la seua ubicació, tipus de paisatge, valor 
paisatgístic, etc...

- 

Nom: El Bosc d´Oms de Lo Saldonar

 - Coordenades geogràfiques: 
 
          40° 29´13”N  -  0° 28´59”E

- Partida: Lo Saldonar

- Tipus de paisatge: Bosc d’oms que tro-
bem a escassos metres de la desemboca-
dura del dit barranc. Representa un dels 
escassos badalls de l’antiga vegetació de 
ribera que oferixen les rambles del nostre 
entorn. Es troba sobre una zona lleument 
encaixada del llit.

- Distribució vegetal: En l’entorn del bosc 
trobem tres nivells de vegetació:

1r) A mesura que descendim el barranc 
ens topem amb una densa massa de ve-
getació de rambla, invadida per espècies 
de secà, (algunes de gran port i antiguitat 
com un robusta olivera). Hi ha exemplars 
de garrofera que han anat colonitzant, i 
mesclant-se amb el sotabosc pròxim a 
l’omeda.

2n) És el típic canyar de ribera. Antany 
s’estenia fins a les voltants de la mateixa 
desembocadura.

3r) Fa referència al conjunt estrictament de 
l’omeda, on trobem una xifra considerable 
d’estos exemplars, acompanyats al seu 
torn per un dens sotabosc ombrívol.

A això cal sumar que des de l’àrea de 
desaigüe fins a l’arribada al canyar pre-
cedent a esta omeda, s’arrasat per com-
plet tota la vegetació, emportant-se per 
davant l’antiga zona que s’entollava. És 
molt possible que este espai antany fun-
cionara com un enclavament semi-salat, 
en el que l’aigua  retinguda i regenerada 
per les pluges, donara lloc a la formació 
d’un xicotet hàbitat lacustre

- Nom: Àrea fluvial dels Ribets

- Coordenades geográfiques: 

       40° 32´09” N  -  0° 23´03” E

- Partida: Els Ribets

- Tipus de paisatge: Tram del riu Cervol 
on este patix un dràstic canvi en la seua 
trajectòria, ja que presenta un accentuat 
meandre, per on discorre el riu, i es dóna 
peu a la creació de formacions interessants 
des del punt de vista de la geomorfologia 
fluvial.

- Distribució vegetal: Trobem vegetació 
característica de riu al llarg de tot el seu 
tram baix, des de  baladres, carrasques, 
pins halepensis, i vegetació entremesclada 
de secà, que ve a ser la mateixa dels 
cultius que antany es distribuïen en eixa 
zona.

-Valor paisatgístic: Enclavament natural, 
que fins al moment es troba poc antro-

pitzat, degut en part a la seua ubicació 
llunyana de l’acció humana. Este fet ha 
propiciat que en les terrasses immediates 
al riu, es desenrotllen importants comuni-
tats de matolls, en les que habiten espè-
cies animals del nostre entorn.

En esta part del llit, trobem una xifra 
considerable d’illes fluvials, que contribuïxen 
a la instal·lació de vegetació just en el 
centre de la zona de desaigüe, i que al 
mateix temps regulen de forma distinta 
l’evolució sedimentària de cada una de 
les zones que presenta el Cervol. També hi 
ha una xicoteta cavitat, excavada sobre 
el marge septentrional, on l’acció erosiva 
per part del riu, com la creada pels agents 
físics,  ha anat accentuant-se, donant lloc 
a la progressió d’eixe espai zapat. Esta 
formació es caracteritza perquè a més 
del seu considerable grandària, es troba 
interrompuda en el seu interior per una 
columna intermèdia.

- Nom: Barranc de La Carrasca 

- Coodenades geográfiques: 

       40°28´53” N  -  0° 24´45” E

- Partida: Les Carrasques

- Tipus de paisatge: Barranco de caràcter 
torrencial, que travessa la partida dels 
Carrasques.

- Distribució vegetal: Presenta la típica 
vegetació de rambla mediterrània, des-
tacant una gran diversitat d’espècies, 
algunes de procedència exterior, princi-
palment pels cultius circumdants, que han 
donat com resultat fenòmens d’invasió i 
colonització.
 
Únicament distingim dos zones, la pri-
mera comprén tot l’espai central de 
l’escolament, on l’espècie predominant 



fonoll�0

MEDIAMBIENT MEDIAMBIENT

és la Rubus fructicosus l. o esbarzer, arbust 
que en este tram presenta una alçària mi-
tjana que comprén entre els 1,5-2 metres. 
El seu fruit és una baia de color roig que 
aconseguix la tonalitat negra quan ja està 
madura. Es considera un exemplar amb 
gran capacitat de creixement i desenvo-
lupament convertint-se en un invasor dins 
d’estos xicotets ecosistemes.

Compartix llit amb altres espècies de la 
zona, és el cas del llentiscle, que també es 
localitza de forma abundant en tot este 
espai, acompanyant-se per exemplars 
de menor port com el margalló o el raïm 
de pastor (Sedum altissimum), este últim 
és un camèfit de zones rocoses i eixutes, 
característic de les rambles, que florix al 
llarg de l’estació d’estiu, i que en esta zona 
aconseguix altures entorn dels 30 cm. 

També podem observar espècies més 
espinoses, és el cas del card, on trobem 
diverses tipologies d’esta zigofil·làcia, així 
com un elevat conjunt d’argilagues i altres 
tipus de romer, formant una última etapa 
regressiva de vegetació, on ja trobem 
altres exemplars com el timó (Thymus 
Vulgaris) i Albaida (Anthyllis cythisoides).

 D’altra banda, tenim espècies 
que han sigut introduïdes per la mà de 
l’home, que ocupen una segona zona 
i vénen a representar els laterals del llit, 
ascendint al llarg del talús, fins a la part 
superior, on trobem les àrees de cultiu 
en què apareixen la garrofera, així com 
l’olivera, acompanyant-se d’altres exem-
plars, és el cas del pi halepensis i la carras-
ca. Antany, esta última espècie, seria la 
més abundant, probablement perquè so-
bre eixa zona es desenrotllaria una antiga 
massa de carrasques que van romandre 
resguardades amb el pas dels segles, al 
localitzar-se sobre una zona tan apartada 
i amagada com són la contornada del 
barranc d’Aigua Oliva; Factor semblant 
al succeït en Sòl de Riu. (Gómez Mora, 
2007, 188-189). Esta espècie és un vestigi 
i indicador de l’antiga vegetació natural 
que hi havia en la zona, representant una 
degradació de l’escaló superior que for-
mava l’alzina En l’actualitat esta massa 
arbustiva ha desaparegut en esta partida, 
deixant només badalls d’alguns exem-
plars aïllats, que van repetint-se al llarg de 
les finques de cultiu que van acabar per 
destruir-les. (Gómez Mora, 2007, 189).

La presència d’argilagues i timons, podria 
explicar-se per la degradació d’un carras-
car anterior, i això en part corroboraria 
quelcom lògic i que la toponímia pareix 
indicar-nos, i és que segles arrere en esta 
zona es localitzarien una xifra considera-
ble de quercus ilex, dominant la major 
part del llit i generant densos sotaboscos 
on inclús podrien adaptar-se espècies 
d’ombria com el guillomo. Posteriorment 
aniria agreujant-se i antropitzant-se el llit, 
fins a fer desaparéixer la majoria d’estos 
exemplars, seria en este moment quan es 
percebria un augment d’espècies com 
l’arç negre (Rhamnus oleides ssp. angus-
tifòlia), el qual encara està present en 
quantitats remarcables. Este fet ocorre-
ria de la mateixa manera amb l’actual 
instal·lació del coscoll.

Sabem que la presència del coscoll as-
senyala una degradació de l’alzina pre-
cedent, ja que esta moltes vegades, al no 
poder evolucionar en zones seques com 
la nostra, origina la formació d’amplis ma-
tolls de cecidis. D’altra banda l’adaptació 
del quercus ilex en la nostra serra es deu a 
l’enorme flexibilitat climàtica que posseïx 
esta planta (Gómez Mora,  2007, 179).

-Valor paisatgístic: Dins d’este espai 
observem exemplars aïllats de lledoner, 
incrementant més si és possible el valor 
paisatgístic que esta zona va poder 
ostentar.

La seua instal·lació és un exemple més 
que ens ressalta el valor botànic d’eixa 
àrea, ja que es tracta d’una espècie ca-
racterística d’espais riberencs. El lledoner, 
és un arbre tolerant, amb un creixement 
lent que resistix condicions de sequera  
(Gilman y Watson, 1993, 3). 

Antigament havien d’existir alguns exem-
plars en el Puig. Hui en dia no hi ha cap 
autòcton, i només uns pocs replantats 
(Juan y López, 1997, 27), encara que el 
més normal seria trobar-lo en els boscos 
galeries de Vinaròs, tal com és el cas del 
Molí de Noguera. Este arbre caducifo-
li arriba a tindre alçàries mitjanes de 15 
metres. La seua disposició ovalada dels 
fulles i l’extensa copa generen xicotets 
hàbitats ombrius, on s’incrementa la humi-
tat, i s’arriben a instal·lar plantes  com la 
falaguera. (Gómez Mora, 2007, 198). Este 
fet abonaria la hipòtesi de la seua anterior 
presència en esta zona dels carrasques, 
molt més rica i humida en exemplars ar-
bustius, dels que encara trobem vestigis, i 
que seria interessant tindre en compte per 
al seu manteniment.
 

- Nom: Lo Salt del Cavall
 
- Coordenades geogràfiques:

          40°29´ 22” N  -   0° 22´33” E

- Partida: Sutarranyes Baixes

- Tipus de paisatge: Conjunt de meandres 
(o “revoltes fluvials”) que el barranc 
d’Aigua Oliva va descrivint al llarg d’una 
zona on este s’encaixa, donant com 
resultat un entorn sinuós amb terrasses de 
considerable altura.

- Distribució vegetal: L’emmotlament del 
barranc sobre el seu propi llit després de 
la resistència dels materials que transpor-
ta i que desgasten part de la seua mor-

fologia, accentuen amb el pas del temps 
determinats punts que cada vegada van 
corroint-se de d’acord amb els corrents 
d’aigua, donant com resultat la genera-
ció d’estes formacions serpenteants.

En el cas d’esta àrea, presenciem 
cinc revoltes, de les que destaquen  
principalment dos, a causa de la seua 
aguda morfologia.

Quant a la flora, tenim restes de vegetació 
pròpia dels entorns mediterranis, desta-
cant fonamentalment el roure, exemplar 
que a un escàs centenar de metres dins in-
crementa la seua xifra, venint a represen-
tar un altre sistema de microflora pròxim. 
Pareix que segles arrere, s’allotjaria al llarg 
de les parets elevades que tallen estos 
meandres, estenent-se fins bé prop de la 
línia de costa, un fenomen d’interés, que 
desgraciadament, a hores d’ara queda 
reduït a eixe espai que avui coneixem.

Cal tindre en compte que dins de l’antic 
bosc de ribera que presentava este tram 
del riu, es trobarien també altres espècies 
com el vern. Esta, igual que la resta de 
vegetació de galeria, va anar reduint i 
disminuint el seu nombre de representants 
a mesura que va anar augmentant l’acció 
de l’home i el transcurs dels segles. 

La seua àmplia flexibilitat i aptitud tèrmi-
ca, resistint tant altes temperatures d’estiu, 
com a baixes molt pronunciades a l’hivern, 
ens indiquen que esta no va començar a 
anar reduint el seu nombre d’exemplars a 
causa de l’estiatge més sec i calorós, pro-
pi del clima actual termomediterrani, (Gó-
mez Mora, 2007, 196) sinó que en el nostre 
territori, fonamentalment podia deure’s a 
la mà directa de l’home.

També tenim un modest sotabosc, on tro-
bem espècies que ens mostren l’aspecte 
que oferia este medi antany, és el cas de 
la carrasca, o inclús altres exemplars que 
destacarien dins d’allò que coneixem 
com la	 paleovegetació	 de	 ribera	 de	 Vi-
naròs, citem	l’alborç	(Arbutus unedo), ar-
bust d’entre uns 3-6 metres d’altura, per-
tanyent a la família de les ericaceae, i del 
que encara observem  en este enclava-
ment alguns exemplars	escampats.

Finalment, una de les formacions geomor-
fològiques més característiques dels 
meandres, són els point-bar	o zones opo-
sades al marge d’erosió, on es produïx la 
deposició de material terrós, que a la llar-
ga va consolidant-se, donant com resultat 
la instal·lació d’espècies vegetals, tals en 
este cas com el margalló (Chamaerops 
humilis), romer o altres de major port, és 
el cas del pi halepensis o l’espinal negre 
(Rhamnus lycioides velutinus).

- Valor paisatgístic: Este entorn conegut 
com “El salt del cavall”, rep altres desig-
nacions, és el cas dels “Colzes d´Aigua 
Oliva”. El concepte de “colze” s’atribuïx  
vulgarment en geomorfologia a determi-
nats punts de rius on este presenta revol-
tes o meandres. En el cas de Vinaròs això 
ho veiem en distintes zones dels seus llits 
(Cervol i Sénia), no obstant això, en esta 
àrea d’Aigua Oliva, es dóna un fet eco-
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lògic que no succeïx en la resta, i eixe és 
el de la presència de comunitats vegetals 
d’un interés natural importantíssim, valga 
com a exemple la presència de la roure-
da abans citada, catalogat com a reser-
va de microflora.

- Nom: L´Illa fluvial de la Barbiguera 

- Coordenades  geogràfiques:
 
     40° 32´15´´ N  -  0° 24´55´´  E

- Partida: Les Planes

- Tipus de paisatge: Illot rocós que dividix en 
dos seccions el barranc de la Barbiguera. 

- Distribució vegetal: En la seua part 
superior apareix vegetació del nostre 
entorn natural, destacant primordialment 
el margalló, argilaga, romer, timó i 
llentiscle. 

- Valor paisatgístic: És una morfologia 
difícil d’apreciar en el nostre terme, ja 
que al contrari de la resta d’illes  fluvials, 
esta s’alça des de l’interior del cauce per 
material rocós sobre el qual es consolida 
el llit. 

Sabem que en la seua cara nord hi ha una 
xicoteta cavitat creada pels processos 
d’erosió física i química, presentant unes 
reduïdes dimensions, semblants a què 
trobem en els marges de l´estret del riu 
Servol.

- Nom: Aigua Oliva 

- Coordenades  geogràfiques: 

         40°26´34” N  -  0° 27´10” E

- Partida: Aigua Oliva

- Tipus de paisatge: Desembocadura de 
barranc, acompanyada per un aiguamoll 
semisalino que es troba tancat de la 
costa per mitjà d’una restinga de cantells 
acumulats sobre eixe mateix punt.  

- Distribució vegetal: En este enclavament 
natural trobem tres zones de vegetació: 
una és l’àrea litoral-restinga, una altra la 
referent al canyar, i una última, on trobem 
les espècies estrictament aquàtiques.

1) Com déiem, la primera és l’espai de 
“platja-restinga”: es tracta d’una potent 
barra de cantells, on al no haver-hi territori 
dunar, les escasses espècies que podem 
observar, s’adapten sobre les graves pro-
cedents del transport del barranc. Única-
ment cal destacar la  presència del cas-
call marina (Glaucium flavum).                                          

      La segona franja, correspon a la co-
munitat vegetal formada per espècies 
d’hàbitats salats i canyar que rodegen 
l’estany: ací entren a formar part aque-
lls exemplars que tenen capacitat per a 
regular les quantitats de sals, com també 
de sobreviure en sòls entollats i inundats 
al llarg de tot l’any. Les dos salicórnees 
més destaques són l’espècie ramosíssima 
i fruticosa, junt amb exemplars resistents 
com l’Arthrocnemun glaucum i el Juncus 
subulatus. Destaquen també aquelles es-
pècies de zones palustres, que podrien 
catalogar-se com de semiacuàtiques, ja 
que posseïxen l’arrel i part del seu talluelo  
submergit, és el cas del canyís (Pharagmi-
tes australis i P. maximus). 

    La tercera zona és aquella comuni-
tat estrictament formada per espècies 
aquàtiques, que es troben rodejades 
d’aigua, ja que estan dins del propi ai-
guamoll d’Aigua Oliva. Destaquem per 
tant exemplars que són flotants, dels que 
cal citar  el nenúfar blanc  europeu (Nym-
phaea alba), caracteritzat per les seues 
peculiars fulles i rizoma horitzontal.

- Valor paisatgístic: Possiblement estem 
parlant d’un dels entorns aquàtics més 
important que posseïx el territori de Vina-
ròs, ja que a causa del socavament que 
es produïx en la desembocadura, tenim 
un xicotet estany d’aigua, que s’oxigena 
amb el pas del temps, siga a través de 
les baixades del barranc, o l’aportació 
litoral. Hem d’afegir a més d’estes carac-
terístiques, que este espai també reunix 
espècies d’hàbitats humits que ja no sols 
es troben en este únic punt del nostre ter-
me, sinó que també, són difícils d’observar 
a escales globals, és el cas d’aus que 
s’instal·len de forma temporal en este lloc 
(cabussonet xic, falcó eleonor, xitxarra, 
aguiló aligot, pardal borinot i  arpella de 
marjal). També tenim constància que anys 
arrere associacions ecologistes van arribar 
a divisar dins de l’estany l’endemisme va-
lencià, conegut popularment amb el nom 
de fartet (Aphanius iberus).

- Nom: Barranc de les Caixetes 

- Coordenades  geogràfiques:

          40° 33´11”N  -  0° 26´04”E

- Partida: Mas de Noguera

- Tipus de paisatge: Xicoteta rambla 
característica de l’hàbitat mediterrani, 
que s’incorpora amb una profunditat 

considerable, per un dels laterals del riu 
Sénia.

- Distribució vegetal: Este xicotet llit pre-
senta una àmplia gamma de vegetació, 
on cal fer dos distincions:

D’una banda, ens encontramos amb flora 
externa que a invadit tota l’àrea del ba-
rranc, això com a conseqüència dels cul-
tius de regadiu que hi ha en l’actualitat, 
així com els de secà que ja existirien en 
este punt des de segles arrere. De ma-
nera, que tant figueres, com garroferes, 
oliveres i mangraners, colonitzen part del 
dit llit. També cal destacar la presència de 
vinya en molts dels marges d’este punt. Al 
contrari, trobem espècies més arrelades a 
este terreny, des de comunitats de romer, 
coscoll, llentiscle amb fenoll (Foeniculum 
vulgare), fins baix matoll de mala herba 
(argilaga, sarsa i esparreguera).  

- Valor paisatgístic: És un dels pocs ba-
rrancs que trobem en tot el nostre terme, 
amb un canvi de pendent i encaixa-
ment tan pronunciant, en una distància 
tan reduïda com la que presenta. En el 
s’adapten gran quantitat d’espècies, des 
de matolls i arbustos mediterranis, així com 
un exemplar aïllat de pi negre (Pinus nigra 
ssp. salzmannii), sent un valor afegit de 
cara a les espècies vegetals que trobem 
en eixe lloc.

Este, és un dels elements més importants 
que alberga el dit espai. La seua edat és 
superior als 50 anys, amb una alçària d’al 
voltant uns 12 metres. A escassa distàn-
cia trobem un altre xicotet exemplar, que 
eleva la xifra a dos. És de remarcar que 
dita pinàcia, actualment es presenta de 
forma molt poc comú en el nostre terme 
municipal.

- Nom: L´ Estret de Vinaròs 

- Coordenades  geogràfiques: 

          40° 29´52”N  -  0° 25´29”E

- Partida: Les Ribes

- Tipus de paisatge: Gola fluvial, produïda 
pel socavament concentrat de l’aigua so-
bre el llit, així com altres processos de dis-
solució, que han acabat donant lloc a un 
passatge profund i estret dins d’este riu.

- Distribució vegetal: Cal diferenciar dos 
espais, l’àrea estrictament rocosa, refe-
rent al llit central del riu (estret), i les terras-
ses laterals, on s’acomoda el substrat i sòl 
terrós, en el que s’adapta la majoria de 
la flora.
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A causa del domini del penyal, és difícil tro-
bar en este primer punt  alguns exemplars 
de plantes. Simplement cal destacar la su-
perioritat del baladre, així com badalls de 
canyars i hemicriptòfits que s’adherixen 
amb facilitat a terrenys rupícoles, venint a 
representar la majoria de les espècies que 
es distribuïxen al llarg de l’escàs sòl que 
oferix esta àrea calcària del Cervol.

Al contrari, ja en les terrasses, aprofitant 
el sòl que oferix el peu de muntanya tant 
dels turons illes del Perengil, com de la Mi-
sericòrdia, trobem l’associació Rosmarino-
Erició, representada per matolls, entre els 
que s’interposen espècies com el Pi blanc 
(Pinus Halepensis) i el margalló (Chamae-
rops humilis).

També s’observa com hi ha una clara ten-
dència de la vegetació, a concentrar-se 
en les zones laterals, ja que el centre del llit 
del riu no presenta a penes llocs per a po-
der acollir espècies, ja que la majoria de 
l’entorn està format per la roca del llit. Al 
contrari, en els marges, tant l’acumulació 
per part del Cervol, com del mateix peu 
de muntanya que es rebaixa fins a la te-
rrassa del riu, demostren una major rique-
sa florística, produïda per eixa disponi-
bilitat de sòl, ja que la seua potència és 
considerable. 

A això se sumen altres espècies com 
l’Olivera (Olea europaea), procedent de 
la influència de cultius de secà que hi ha 
al voltant d’este punt del riu. Finalment, 
cal destacar altres exemplars, com és el 
cas del llentiscle (Pistacea lentiscus l.) i 
bruc (Erica multiflora l.).

- Valor paisatgístic: Ressaltem tres entorns 
dins del mateix llit fluvial, que es distingixen 
per una sèrie de raons. 

El primer d’ells, es localitza en la zona de 
ruptura de pendent, en la que les roques 
del riu comencen a aflorar de manera 
considerable. En este punt, a part de tro-
bar comunitats de vegetació formades 
per matoll mitjà, d’entre 1-0,5 metres, tam-
bé observem exemplars de pins, que se 
sumen al paisatge, i que només es troben 
en este lloc, ja que a mesura que descen-
dim desapareixen.  

A més, just en este punt, concretament en 
el seu marge oest, es produïx una lleugera 
acumulació de fins sediments, que dóna 
lloc a la creació d’una xicoteta colònia 
de plantes, que s’adapten dins d’unes 
peculiars dunes de terra.
 El segon enclavament fa referència al 
mateix estret, comprenent el lloc des del 

que el riu s’encaixa, donant lloc a eixa 
gola fluvial d’uns 150 metres de longitud. 
Precisament, és en eixe enclavament, on 
trobem formacions de gran interés des del 
punt de vista kàrstic, siguen pilancones, 
marmites de xicotetes dimensions, fins a 
les conegudes com a peu	de	gegant. 

El tercer espai que destaquem d’este en-
torn, fa referència a la zona més baixa, on 
els processos de desgast són de notable 
importància, ja que a causa del canvi de 
pressió creat pel flux del riu a l’eixida d’un 
tram confinat, este dóna com resultat un 
procés “martelleig” sobre els seus marges, 
que junt amb altres agents, acaben ero-
sionant els seus laterals, en este cas, en la 
zona est del Cervol. El que es traduïx amb 
la formació de cavitats fluvials, com és el 
cas d’uns orificis coneguts amb el nom 
dels covetes roges de l´estret.

Els covetes roges de l´estret són una sèrie 
de xicotetes cavitats, emplaçades en el 
marge meridional del Cervol, generades 
per l’erosió del llit. Un fet que dóna com 
resultat que les calcàries del riu, a causa 
del material terrós de l’entorn, junt amb 
els processos de dissolució que danyen la 
roca, formen eixos espais dos, oferint eixe 
peculiar to rogenc, en el que els proces-
sos de cavitació han sigut fonamentals. 
La major d’estes cavitats fluvials, ve a ser 
d’uns 6 metres de llarg en els seus extrems, 
per 3 d’ample en el seu interior (aproxima-
dament).

- Nom: Sòl de Riu 

- Coordenades  geogràfiques: 

          40° 31´23”N  -  0° 30´49”E

- Partida: Torre d´en Sunyer

- Tipus de paisatge: Desembocadura flu-
vial, que roman inundada tot l’any des de 
la línia de costa fins a un centenar de me-
tres llit dins. Açò permet la creació d’un 
aiguamoll, on habiten espècies vegetals i 
animals d’importància  singular.  

- Distribució vegetal: Cal destacar fona-
mentalment dos àrees: 

D’una banda, tenim la zona elevada, 
externa al llit del Sénia, on es distribuïxen 
tota una sèrie de matolls i herbassars, ca-
racterístics de la vegetació termos-me-
diterrània, i que són un badall de la flora  

autòctona que ha perdurat en este espai, 
actualment interrompuda amb exemplars 
d’origen antròpic. 

Entre les espècies natives, cal destacar el 
Quercus coccifera (coscoll), junt flora de 
menor port, que ja ens parla d’una evi-
dent degradació, és el cas de la Smilax 
aspera (sarsa) i Ulex parviflorus (argilaga). 
Està última sobretot en grans quantitats, 
i acompanyada d’altres exemplars com 
el Thymus Vulgaris (timó), o el Chamae-
rops humilis (margalló). Finalment, tenim 
tota una sèrie de xicotets hemicriptófitos 
i vegetació d’àrea degradada amb bra-
chypodium.

El segon enclavament, és el referent a 
l’interior del llit (vegetació de ribera),  
zona que coneixem pròpiament com “Sòl 
de Riu”, ja que el topònim “Sòl”, designa 
la paraula “sòl”, és a dir, la part baixa del 
riu, concretament, l’àrea d’inundació, 
encara que també dins de la nominació 
englobem l’entorn de matolls de la part 
superior. 

En esta zona inferior trobem espècies que 
s’adapten tant a l’entorn salat com a dolç, 
per tant veiem densos espais ocupats pel 
Phragmites australis (canyís), rodejats per 
enfiladisses com l’abans esmentada sarsa, 
i subtipus de la Cynanchum, així com re-
presentants d’Ulmus minor (om), o alguns 
exemplars de Populus nigra (xop) i Fraxinus 
angustifòlia (Fleix).

Dins de la mateixa llacuna, es localitzen 
espècies clàssiques d’estos llocs, és el 
cas de les llentilles d’aigua, i distints tipus 
d’algues que acompanyen l’ecosistema 
pròpiament inundat. Finalment, des d’este 
lloc fins a la línia de mar, observem espè-
cies de restinga, representades principal-
ment per juncs i salicòrnies, distribuïdes en 
xicotetes proporcions.

-Valor paisatgístic: Este singular paisatge 
reunix dos àrees de vegetació natural, al 
seu torn, úniques en el nostre entorn local. 
La primera és la zona superior dels penya-
segats, on encara romanen exemplars 
que representen l’estrat arbustiu-matoll, 
característic de la nostra vegetació ter-
momediterrània. Açò ha permés que pu-
guem presenciar diversitat de plantes prò-
pies de l’associació Quercus-Llentiscle. 

També s’alberguen animals de gran im-
portància dins de l’entorn de ribera, amb 
la presència d’espècies úniques en el ter-
me de Vinaròs, com és el cas de l’Anguilla 
anguila (anguila) i l’Arvicola sapidus (rata 
d’aigua). Algunes hipòtesis fan pensar 
que antigament es trobaren escassos 
exemplars del ciprinodóntido fartet, tal 
com s’ha arribat a plantejar en la llacuna 
d’Aigua Oliva, encara que seria necessari 
un estudi exhaustiu de l’àrea que pogue-
ra corroborar esta qüestió.

Entre les formacions d’interés que trobem 
dins de l’espai citat, tenim tota una línia 
de penya-segats, que van des dels 5 als 
7,5 metres d’altura, caracteritzats per aco-
llir mitja dotzena de cales als seus peus. 
Estes formacions adquirixen un paper im-
portant, ja que en la zona submergida es 
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troben praderies infralitorals de posidònia 
oceànica.

D’altra banda, i tancant este apartat, te-
nim l’albereda	 de	 Sòl	 de	 Riu, un conjunt 
d’àlbers negres (populus nigra) distribuïts 
en les voltants de la llacuna del riu Sénia. 

- Nom: Les Ribes del Servol 
  
- Coordenades geogràfiques: 

          40° 29´33”N  -  0° 26´21”E

- Partida: Les Ribes

- Tipus de paisatge: Antiga ribera fluvial, en 
la que el Servol comença a eixamplar-se i 
perd potència en el seu encaixament fins 
a la seua arribada a la desembocadura.  

- Distribució vegetal: En el llit central, (on 
es reté aigua), observem espècies com el 
tamariu, juncs i altres herbassars de menor 
port, emplaçats a la vora del riu.

Afegim també, altres espècies comuns de 
les rambles mediterrànies, com el cas del 
baladre i algun arbre aïllat de les terres de 
cultius més pròximes, principalment  olive-
res.

- Valor paisatgístic: L’hidrònim Ribes, és el 
nom referent a l’antiga imatge que pre-
sentava en este punt la ribera del Servol 
temps arrere, per tant esta zona mostra la 
peculiaritat que durant una part de l’any, 
després d’haver deixat de descarregar ai-
gua el llit, sobre eixe punt sempre roman 
un reducte d’aigua durant més temps, a 
pesar que la resta del riu estiga sec. (Gó-
mez Mora, 2007, 146).

       Pel que d’esta manera es con-
formava una extensa ribera amb una ve-
getació més frondosa que l’actual, i que 
va donar lloc a la denominació toponími-
ca d’esta zona. En anàlisi antracológicos 
del poblat iber de l’ermita s’ha demostrat 
l’existència de vegetació de ribera.  La 
zona més pròxima al Puig podria haver si-
gut este punt  (Gómez Mora, 2007, 146).

            Posteriorment, amb el pas del 
temps, el riu deixaria de transportar aigua, 
per la qual cosa va començar a reblir-se, 
fins que finalment d’una forma indirecta, 
tota una sèrie d’actuacions humanes, 
van tornar a rebaixar la zona, que curiosa-
ment,  ja des de temps arrere existia.

És obvi pensar que la terminologia Ribes, 
(aplicada en zones concretes, com en el 
cas de Vinaròs, i centrada en punts pre-

cisament fluvials), fa considerar  que tal 
designació es dega a una clara vincula-
ció amb eixe lloc, perquè es tracta una 
referència molt localitzada i precisa, una 
cosa que queda reforçada quan obser-
vem que eixe punt, precisament, és el 
més erosionat, i que per tant, presenta 
eixes espectaculars parets, meandres i 
coves de zapat, propis d’entorns fluvials, 
originats per processos de desgast, que 
en la part del llit, s’han traduït en un re-
baixament de la superfície, donant com 
resultat àrees més deprimides, i punts més 
propicis a l’entollada, amb major facilitat 
de generar una àrea de ribera, tal com 
ja s’ha  explicat, d’ací la relació existent 
entre entorns fluvials amb les parets escar-
pades d’un riu i la seua consegüent zona 
de ribera, ambdós connectats i formats 
òbviament per mecanismes d’erosió. 

D’altra banda, tenim una comunitat de 
tamarius Un grup de fanerògames que es 
caracteritzen per  les seues branques fines 
i fullatge gris verdós. S’agrupen en els es-
pais més humits de la zona, florint entre les 
estacions de primavera i estiu, amb flors 
de tonalitats blanques i rosades.

-Nom: La ribera de Noguera 

- Coordenades geogràfiques: 

          40° 34´35” N  -  0° 26´33” E

- Partida: Mas de Noguera 

- Tipus de paisatge: Bosc de ribera situat 
en la conca del riu Sénia, alimentat per 
aigua de forma artificial, que procedix 
d’una conducció superior. 

Antany la imatge d’este lloc seria ben dis-
tinta, perquè el llit portava aigua la major 
part de l’any, tal com deixa veure el molí 
de Noguera, així com altres bretxes en 
aqüífers locals, que hi hauria al llarg del riu, 
tal com apunta Francesca Segura, i que a 
hores d’ara, pareixen haver desaparegut.

- Valor paisatgístic: A part de tractar-se 
d’un entorn fluvial, la zona del vaig mol-
dre de Noguera posseïx un enorme valor 
historicocultural considerable, ja que des 
d’època medieval ens trobem amb la 
construcció del molí de Tosca, un dels ele-
ments arquitectònic més antics que posa 
nostre municipi. A això cal sumar una con-
siderable quantitat de sers vius, tant aus i 
flora, que només en alguns casos trobem 
en eixe lloc del nostre terme.

La totalitat d’este entorn comprén una 
longitud d’uns 700 metres, on caldria des-

tacar dos focus de vegetació:
El primer, és el referent al molí de Nogue-
ra, on al llarg d’uns 300 metres ens trobem 
amb exemplars de zones humides com a 
robínies, lledoner i un ampli sotabosc de 
canyars, sarsa i carrasques, que envolten 
la part baixa. Des d’este punt ens topem 
amb una desaparició de la vegetació, 
com a conseqüència de l’acció humana, 
on les canyes i els esbarzerars protegixen 
la vora del riu. Per últim seguint curs amunt 
sobrepassem estos 200 metres, per a arri-
bar a una àrea d’interés floral, es tracta 
d’una massa de vegetació destacable, 
en un estat de considerable abandó, ja 
que només a escassos metres, s’estan 
duent a terme labors d’explotació d’àrids 
que danyen per complet la fisonomia de 
l’hàbitat. 

Este boscatge té una longitud total d’uns 
300 metres; i és on curiosament, trobem 
les espècies més importants, amb arbres 
de més de 10 metres d’alçària que vénen 
a ser les restes del que antany va ser una 
omeda, on compartixen espai gran quan-
titat de pins, carrasques i alguns cultius de 
secà que van invadir la dita zona. 

Finalment, ens topem amb altres ele-
ments, és el cas d’un xicotet reducte de 
pins d’escassa edat, que sobreviuen en 
una parcel·la pròxima a l’estructura del 
molí, just davant d’este, en la carretera 
que separa el polígon industrial. El seu es-
tat és pèssim, degut tant a la seua deixa-
desa, com la quantitat de rebutjos que es 
llancen en els seus voltants. També, just al 
costat del molí, s’alça la popular figuera 
del	molí, una figuera d’edat considerable, 
que presenta una alçària superior als 6 
metres, i que ha pogut adaptar-se en les 
voltants de l’antic molí de Noguera. 
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La definició d’escombraries, o com vul-
garment castellanitzem dient basura, és 
el conjunt de rebuigs de la cuina  o de la 
taula, deixalles, allò que es pot llançar en 
fer la neteja de la casa. Cal diferenciar-
ho, per tant, d’altres tipus de residus d’ori-
gen tan diferent com el sanitari, industrial, 
de construcció o agrícola-ramader.
En temps passats, aquest fem era apro-
fitada en part, com roba o metalls (pels 
drapaires i ferrovellers), i les restes de men-
jar eren per als animals domèstics  o be 
llançats als barrancs propers o clots situats 
en llocs fora del poble, que després eren 
tapats amb terra o runes. Ara bé, la quan-
titat de restes per habitant era molt reduï-
da i l’impacte en el medi, en la major part 
dels casos, baix, pel qual l’ecosistema el 
podia assolir.
El canvi en el processament i la proble-
màtica actual comença amb la concen-
tració de població en nuclis urbans cada 
cop més grans i en l’assoliment quotidià 
de nous materials procedents de l’indus-
tria petroquímica (plàstics). Amb el consu-
misme posterior a la segona guerra mun-
dial, la massa i el volum d’aquests residus 
augmenta exponencialment, i les velles 
costums, com abocar el residus a un clot 
o als barrancs, es tornen insuficients e in-
assolibles per a la salubritat pública. 
Als anys ‘70 del segle XX apareixen una 
sèrie de conceptes nous per al problema 
dels residus, es parla d’aprofitament, re-
cuperació i classificació d’aquests, i als 
anys ‘80 del mateix segle s’avança en 
una nova idea, la “valorització” dels resi-
dus, es a dir, s’introdueix un valor o preu 
per als diferents residus. 
Amb la nova nomenclatura, parlem de 
Residus Sòlids Urbans (RSU), aquells resi-
dus que es generen en un poble o ciutat 
, separant-los de la resta de residus d’ori-
gen agrícola o industrial. A més a més, 
aquestos RSU, en funció del material que 
estan fets es poden separar per a reciclar 
o reutilitzar en una sèrie de fraccions, i es 
pot treure un valor econòmic, ja que una 
part important pot retornar als processos 
industrials.
Al nostre país, amb l’entrada a la Unió 
Europea, s’inicia, seguint les directrius eu-
ropees, el disseny d’una nova normativa 
que regula el tractament dels residus, que 
han de portar a terme i desenvolupar les 

Comunitats Autònomes.
Pel que fa a Vinaròs, els RSU es dipositen a 
un abocador situat en el propi terme, en-
cara que en la recollida se separen bona 
part de les  fraccions plàstics, vidres i pa-
per i cartró, amb un grau de compliment 
per part dels ciutadans prou elevat, i una 
gestió separada de la resta.
L’aprovació de la Llei de Residus de la 
Comunitat Valenciana del l’any 2000, 
promou el desenvolupament de les Or-
dres que estableixen els diferents Plans 
Zonals de residus. D’aquesta manera , 
Vinaròs entra a formar part del Pla Zonal 
de Residus Zona I (gener del 2002). En 
aquest pla es recullen les directrius que 
obliguen a la separació i tractament dels 
RSU, i es disposa la construcció de centres 
de tractament i  abocadors legals, fent 
que a partir del moment de l’aprovació, 
es vagen clausurant progressivament els 
abocadors existents anteriors a la Llei . 
L’abocador de Vinaròs passa a ser, per 
tant , al·legal.
El problema que sorgeix, i cada cop més 
greu, es el retard en l’aplicació del Pla Zo-
nal , amb responsabilitat directa del Con-
sorci del Pla Zonal, creat des de la Diputa-
ció de Castelló i amb representació dels 
principals partits polítics. No hi ha hagut 
un compliment de deures i termes fixats i 
han passat 7 anys.
Vinaròs, tret del seu antic abocador, no 
té on deixar o gestionar els seus residus. 
L’abocador es troba saturat i diferents de-
nuncies estan obligant a la seua clausura. 
De fet, en el moment en el que s’escriuen 
aquestes línies sembla que l’ajuntament 
ha arribat a un acord amb la Generalitat 
Valenciana per a la clausura de l’aboca-
dor. 
I que fem, llavors ?. Vinaròs no disposarà 
de cap lloc on deixar els seus RSU. La nor-
mativa obliga a la construcció de l’abo-
cador controlat de Cervera, i aquest no 
està fet. Vinaròs, amb la resta de localitats 
que pertanyen al Consorci, està pagant 
uns diners per aquesta construcció des 
de fa uns quants anys, i encara no hi ha 
acord.  A dades actuals (2009) hi ha pro-
postes per desbloquejar la situació (propi-
ciada per desavinences molt localistes) ja 
que ningú vol els residus a prop seu, o els 
terrenys no son idonis, o... el que siga.
Ara mateix, l’alternativa legal i única es el 

transport d’aquests residus a una planta 
de tractament, la qual cosa fa que, para-
doxalment, amb els esforços de reducció 
de les emissions de CO2 de la Cimera de 
Copenhaguen, nosaltres hàgem d’eme-
tre més CO2 per eliminar els residus quan, 
si tot estigues realitzat en els terminis que 
pertocaven, el problema estaria solucio-
nat.
Deriven de la situació actual nous proble-
mes:
- Els ciutadans vinarossencs no paguen 
taxa de fems. El cost de transport obliga-
rà de nou a restablir aquesta taxa a un 
cost que racionalment serà elevadíssim, a 
menys que l’ajuntament, reduint despe-
ses d’altres serveis, cobre una part impor-
tant d’aquestes despeses.
- Elevat cost ambiental: De tenir un abo-
cador contaminant, a curt termini conti-
nuarem tenint substàncies contaminants 
en el mateix lloc fins a la recuperació to-
tal i un augment de CO2 pel trasllat per 
carretera dels RSU, possiblement a Jumilla 
(Múrcia).
      - I per què no al sud de Catalunya? 
Doncs els nostres veïns separen una frac-
ció més que nosaltres, la fracció orgànica, 
amb la qual produeixen metà per a com-
bustió i obtenció d’energia, i compost per 
al camp, cosa que nosaltres no fem i per 
tant no podem enviar els nostres RSU a les 
seues instal·lacions. Això que podríem es-
talviar, ara per ara, no ho podem fer.
En quan sorgeix un problema, s’ha de pro-
posar solucions, no ens podem quedar 
de braços creuats. Hi ha diverses possibi-
litats proposades i d’altres de noves. Com 
exemples podrien parlar de la construcció 
d’un centre de separació de residus al 
propi terme, la col·laboració d’empreses 
lligades al sector energètic per a l’aprofita-
ment dels gasos produïts a l’abocador de 
Vinaròs, la implantació de la  separació de 
la fracció orgànica ala nostra ciutat per en-
viar els residus no aprofitables més a prop, 
i, sobretot, desbloquejar d’una vegada la 
situació del Centre de Cervera. De fet no 
es més que obligar al compliment del Pla 
Zonal de Residus JA, encara que siga obli-
gant-ho la pròpia Generalitat Valenciana. 
Els vinarossencs i la resta de ciutadans del 
nord de Castelló tenim el mateix dret que 
la resta de Valencians a tenir el problema 
dels residus solucionat.

ESCOMBRERIES 

PERFernando Juan

MEDIAMBIENT MEDIAMBIENT
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ÁRBOLES 
VINAROCENSES:

PER M. Luz Guimerá Salom

MEDIAMBIENT MEDIAMBIENT

El paseo marítimo vinaro-
cense es uno de los luga-
res más emblemáticos de 
nuestra ciudad, siendo su 
principal característica 
la gran cantidad de pal-
meras que lo adornan, 
en total  228 ejemplares 
conocidas como palme-
ra canaria. La mayoría 
de ellas se alinean de 
dos en dos a lo largo de 
este espacio urbano. Así 
se puede disfrutar de un 
agradable paseo bajo las 
palmeras desde el puerto 
hasta el río Cervol.

Gracias a la paleontolo-
gía sabemos que antes de 
la aparición de la especie 
humana sobre la Tierra 
las palmeras poblaban el 
continente europeo. Glaciaciones poste-
riores las hicieron casi desaparecer, que-
dando su presencia reducida a lugares 
protegidos por el mar, que actúa  como 
regulador térmico.

La primera manifestación conocida de las 
palmeras en nuestra zona data de los Ibe-
ros, que las incorporaron a la decoración 
de su cerámica, escultura y monedas.

Las palmeras constituyen uno de los prin-
cipales grupos botánicos de interés orna-
mental, habiendo más de 200 géneros y 
alrededor de 3000 especies, procediendo 
la gran mayoría de las regiones tropicales 
de América, Malasia y lugares cálidos de 
África

Nombre científico: Phoenix canariensis.

Nombre vulgar o familiar: palmera cana-
ria, palma canaria, fénix, palma de la Ca-
narias, támara.

Familia: arecaceae /antes Palmaceae).

Etimología: Phoenix proviene del griego 
y hace referencia a Fenicia, donde en la 
antigüedad los griegos vieron las primeras 
palmeras.

Descripción botánica:

Tallo: es único y esbelto, que puede alcan-
zar los 20m de altura con un tronco de 1 
m de diámetro, siendo el crecimiento len-

to. La copa puede llegar 
a medir 10m de diámetro 
produciendo una amplia 
sombra.

Hojas: son pinnadas y ar-
queadas de 5-6 m de lon-
gitud y compuestas por 
150-200 pares de hojuelas 
acuminadas de color ver-
de. Se disponen en espiral 
y muy próximas unas a las 
otras formando en la par-
te superior del tallo un pe-
nacho o rosetón.

Flores: son pequeñas pero 
se encuentran en gran 
número de color amarillo 
pardo y reunidas en ma-
zorcas colgantes de más 
de 1 m de longitud que 
brotan en abril Hay flores 

masculinas y femeninas en árboles distin-
tos. Las femeninas producen racimos de 
frutos anaranjados.

Frutos: son ovoidales, parecidos a dátiles, 
de color pardo dorado de unos 2.5 cm y 
que sólo maduran en climas  más favora-
bles.

Usos: los dátiles son poco apreciados, 
pero en su lugar de origen se empleaban 
para el ganado. En algunas islas de Cana-
rias con las hojas nuevas se hacen ensala-
das. En la isla de Gomera se produce miel 
a partir de los racimos florales. Las palmas 
se pueden utilizar como escobas y para 
elaborar las palmas  para el Domingo de 
Ramos y luego adornar los balcones.
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Cultivo: la luz es el condiciónate más im-
portante  de este árbol. Es bastante re-
sistente, puede aguantar hasta -8ºC sin 
grandes problemas, aunque su clima 
ideal es el mediterráneo. No tiene exigen-
cias en cuanto al tipo de suelo y soporta 
bien los vientos marinos aunque estos en 
ocasiones quemen alguna de sus hojas. 
También resiste bien la sequía, pero con 
riego abundante se muestra más majes-
tuosa.

La poda de las palmeras consiste en la 
eliminación de hijuelos para impedir su 

desarrollo y también la de los racimos de 
frutos y de hojas muertas o enfermas. Es 
importante quitar sólo aquellas hojas se-
cas o semisecas respetando al máximo 
la forma esférica natural de la copa. Este 
proceso se suele realizar en verano, aun-
que las hojas secas se pueden eliminar en 
cualquier época del año. Los cortes han 
de ser limpios sin provocar desgarros.

Plagas y enfermedades: son frecuentes 
las cochinillas en las hojas y también los 
hongos, pero no son muy graves.

El escarabajo picudo rojo 
(Rhynchophorus ferrugi-
neus) es el causante del 
desastre ecológico más 
importante de los últimos 
años en la Comunidad Va-
lenciana. Es un coleóptero 
de gran tamaño entre 2 y 5 
cm, originario de Asia tropi-
cal y que ha accedido al 
litoral mediterráneo por el 
descontrolado tráfico de 
palmeras desde el Oriente 
Próximo y norte de África. 
Va adquiriendo peso  la 
teoría de su origen africa-
no situando su propaga-
ción desde Egipto a través 
del Levante español.

Este parásito existía  en Es-
paña desde hace más de 
10 años, pero es en el año 
2004 cuando de manera 
oficial se conoce su pre-
sencia en la Comunidad 
Valenciana,  y desde en-
tonces más de 14.000 pal-
meras han sido destruidas 
por la empresa que se en-

carga de la labor de identificación de la 
plaga y retirada del triturado de la misma. 
A esto hay que añadir a las retiradas por 
particulares.

El gran problema de esta plaga es el 
comportamiento del gorgojo, que se re-
produce de manera desmesurada y se 
acomoda fácilmente al clima. Como se 
encuentra oculto dentro de la palmera y 
ahí deposita sus huevos, no crea síntomas 
visibles hasta los 4 meses y en ocasiones 
hasta el año y entonces la recuperación 
ya es imposible. Si a esto le añadimos que 
la hembra sale oculta en busca de nue-
vas palmeras, pudiendo recorrer volando 
entre 3.5 y 7 Km. el ataque es gravísimo.
Para luchar con esta plaga nos tenemos 
que centrar en los trabajos de control y 
prevención. Hay que conseguir que no 
se corten las hojas verdes y evitar cepillar 
los troncos de las mismas para no producir 
heridas que atraigan a los insectos ya que 
estas heridas desprenden unas feromonas 
que atraen al depredador.

 A finales del pasado mes de octubre la 
Conselleria de Agricultura anunció las  
medidas para la detección precoz de 
focos  dentro de su estrategia para el 
control y reducción de la incidencia del 
picudo rojo en la Comunidad Valenciana. 
Además desarrolló y evaluó diferentes sis-
temas para el control de la plaga, como 
la cirugía arbórea combinada con trata-
mientos químicos, -consistente en realizar 
una poda intensa de la zona afectada, 
asociándola a la utilización de una mez-
cla de fungicidas e insecticidas.

Esperemos que ante la amenaza de esta 
plaga estemos alerta y podamos conti-
nuar disfrutando de estas palmeras que 
adornan nuestro paseo marítimo.
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AMB LA CULTURA 
I LA HISTÒRIA 

“la Caixa”


