
Presentaciò del llibre "Els Alós: l'escut i la fundació de Vinaròs"  

            El passat dijous va tenir lloc en el saló d’actes “Agustín Delgado” la presentació 

del llibre “Els Alós: l’escut i la fundació de Vinaròs” de l’historiador local Alfredo 

Gómez, dins de la col·lecció Mare Nostrum que edita l’Associació Cultural “Amics de 

Vinaròs”. La presentació va començar amb les paraules del propi autor que va desgranar 

les part principals del llibre. Una aportació a la historia medieval de la població, i en 

concret al periode de la seua fundació com a ciutat al segle XIII. Aquest llibre es un 

homenatje que l’autor li ha volgut retre al seu pare J. A. Gómez Sanjuán, membre de 

l’Associació,  que va faltar de entre nosaltres fa uns anys i que va deixar moltissima 

tasca feta, pero també molta al calaix. I una de elles era l’enigma de l’escut de Vinaròs i 

dels seus origens dins el naixement de la nostra ciutat en un Vinaròs medieval molt poc 

tractat i ple d’interrogants.  

A través de la recerca dels cavallers que van pendre part en la conquesta del nord 

de Castelló amb Jaume I, i en concret de la figura de Raimundo d’ Alós i la seva 

genealogia, l’autor s’endinsa d’una manera historiogràfica en els origens dels nostres 

fundadors al segle XIII i sobre tot en qui ens va legar el seu escut oficial. El llibre 

analitza al detall les fons documentals conservades, els escuts que queden en la 

població, les restes arqueològiques conservades i els estudis fets d’un periode de la 

fundació de la nostra ciutat apenes estudiat, al passar de ser una petita alqueria 

musulmana a ser una vila amurallada, i amb un escut que ostenta un ala i una vid que 

avui en dia és l’escut oficial de la ciutat. 

El llibre va estar presentat pel catedràtic 

d’historia medieval de la Universitat Jaume I, Sr. 

Vicent García Edo, reputat medievalista, que va 

oferir una lliçó magistral sobre el contexte històric de 

Vinaròs en els primers anys de la reconquesta. El 

professor va destacar la importància historiogràfica 

d’aquesta monografía, com a punt de partida de 

futurs estudis històrics sobre els inicis medievals de 

Vinaròs, possant de relleu la possible influència del 

Maestre de Montesa, Francesc Sans, en la casa 

medieval o “portalet” del carrer Major, i de la gran importància dels escuts encara 

conservats i aquí analitzats. Edifici que va remarcar podría haver estar compartit pel 

consell municipal i per la Ordre a finals del segle XV. Aspectes que demostren la 

necessitat de la recuperació d’un congrés d’història local per debatre els nombrosos 

aspectes que falten estudiar de la nostra història, com són el periode musulmà i el dels 

segles XIII i XIV. 

                Per finalitzar l’autor del llibre i el president de l’Associació, Jose Luis 

Pascual, van destacar la labor feta per l’Associació en estos últims anys, en materia de 

publicacions, certàmens i premis de pintura, literatura, exposicions mensuals, visites 

guiades, edició de llibres i revistes, que se donen cita com a colofó en el sopar anual de 

la Cultura.  

 


