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Les Festes Patronals sempre constituïxen per als veïns d’una localitat el 

moment més esperat de l’any. Es tracta d’uns dies certament especials i inten-

sament viscuts en els que es reviuen uns costums i tradicions que es transmeten 

de pares a fills i en les que tots ens sentim plenament identificats.

 En este ambient d’espera il·lusionada, Montesa es disposa a viure les seues 

Festes Majors en honor a la Mare de Déu del Castell, el Crist de la Santa Mort i 

la Santa Espina.

 Actes religiosos, culturals i lúdics s’aniran succeint en eixe ambient d’alegria 

i confraternitat que la festa crea al seu voltant. I els seus carrers i places torna-

ran a ser l’escenari dels nombrosos actes que formen part de l’ampli programa 

que la Comissió Organitzadora ha preparat per a l’ocasió.

 Aprofite per això les pàgines del Llibre Oficial per a enviar-vos una cordial 

salutació i desitjar-vos unes bones Festes Patronals de 2006.

Molt Honorable Senyor

Francesc Camps i Ortiz
President de la Generalitat Valenciana
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Molt Honorable Senyor

Francesc Camps i Ortiz
President de la Generalitat Valenciana

Excel·lentíssim Senyor

Fernando Giner i Giner
President de l’Excma. Diputació 

Provincial de València

Benvolguts amics i amigues de Montesa:

Els llaços tan entranyables que m’unixen al vostre poble, al qual conside-

re ma casa, m’omplin d’ emoció en el moment de redactar estes línies per a la 

vostra festa. Són tantes les voltes que he compartit en vosaltres els actes i les 

solemnitats, que em pareix superfluo recalcar lo que ja sabeu: que vos desitge lo 

millor per a estos dies. A l’ombra del Castell que va donar nom, una de les quatre 

ordens de cavalleria d´Espanya, voldria que els festejos d´enguany tingueren tota 

la majestuositat tradicional, i més encara. Que siguen uns dies inoblidables i que 

en els nostres cors queden impresos per a sempre els sentiments d´harmònia, 

germanor i pau que caracterisen les nostres festes.

Que la Mare de Déu de Montesa vos ampare i beneïxca a tots.
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Salutació de l’ Alcalde

B
envolguts Montesins i Montesines:

Comencen ara les Festes Majors de Monte-

sa dedicades a La Mare de Déu del Castell, La 

Santa Espina, i el Crist de la Bona Mort; sense 

oblidar-nos de la nostra i entranyable Maredeue-

ta.

Parlar de les festes de Montesa és sense 

cap dubte, tocar el tema més sensible de la nos-

tra personalitat com a poble, perquè tots i ca-

dascún dels montesins i montesines ens sentim 

identificats i reflectim els nostres sentiments en el conjunt de la festa, i això és el 

que la fa única i diferent.

Els dies que venen seran oportunitats de retrobar-nos amb els familiars, els 

veïns, els amics, de rebre visites i de mostrar-los el poble, de fer sopars i paelles; 

de recordar als nostres que ens han deixat però que continuen vivint la festa en 

la nostra memòria. Seran dies de poca faena i de molt d’oci (especialment els 

qui estan de vacances), aprofitant per a fer el mateix de cada any però vivint la 

festa amb intensitat renovada, perquè d´això es tracta, que puguen fer les festes 

i disfrutar-les.

Jo us desitge unes bones festes, les millors. Ho faig en nom propi, de l’Equip 

de Govern i de tota la Corporació. Tenim la sort de comptar amb una magnífica 

Comissió de Festes, a tots els components de la qual vull agrair la seua dedicació 

i entusiasme.

Em despedisc, amb una cordial abraçada, convidant-vos a tots i a totes a 

participar en les festes.

Bones Festes
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Excel·lentíssim Senyor

José Albalat i Grimaltos
Alcalde de Montesa
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Salutació del Rector

S
ABER MIRAR DES DE LA PROFUNDITAT

 Us confesse que són moltes les qüestions, que com 
a creient i com a Rector de Montesa em preocupen en 
el moment present, sobre la comunicació i vivència de 
l´Evangeli de Jesús en el nostre poble, inclòs l´esperit i la 
forma de celebrar les festes patronals…

No obstant, he decidit compartir aquest “conte”, que 
almenys serà més lleuger de llegir. I fins i tot, si hi ha sort, 

també ens pot “avivar” la sensibilitat pels valors humans i per tant també cristians. 
Ací el teniu.

 Se venden cachorros.
 El dueño de una tienda estaba clavando sobre la puerta un letrero que decía: 

“Se venden cachorros”. Letreros como ese atraen a los niños; y tan es así que un niño 
apareció bajo el letrero. 

–¿Cuándo cuestan estos cachorros?
–Entre 30 y 50 euros –replicó el dueño.
El niño buscó en sus bolsillos y sacó unas monedas.
–Tengo 2,37 –dijo–.¿Puedo verlos, por favor?
El dueño sonrió y dio un silbido y de la perrera salió Lady, que corría por los 

pasillos de la tienda seguida de cinco diminutas bolas de pelaje plateado. Uno de los 
cachorros se retrasaba considerablemente detrás de los demas.

–¿Qué pasa con ese perrito? –preguntó el niño señalando al cachorro que cojea-
ba rezagado.

El dueño de la tienda le explicó que el veterinario lo había examinado y había  
descubierto que no tenía la cavidad del hueso de la cadera. Siempre sería cojo. El 
niño se emocionó.

–Ése es el cachorro que quiero comprar.
–No tienes que comprar ese perrito –le dijo el dueño de la tienda–. Si realmente 

lo quieres, te lo daré. 
El niño se molestó un poco. Miró directamente a los ojos del dueño de la tienda 

y, señalándolo con el dedo, dijo:
–No quiero que me lo regale. Ese perrito vale tanto como los demás, y pagaré 

todo su valor. Así es que le daré 2,37 euros ahora, y cincuenta céntimos mensuales 
hasta que lo haya pagado completamente.

–No creo que quieras comprar ese perrito –replicó el dueño–. Nunca va a poder 
correr ni jugar ni saltar contigo como los demás cachorros.

En ese momento, el pequeño se agachó y arremangó su pantalón para mostrar 
una pierna malamente lisiada, retorcida y sujeta por una gran abrazadera de metal.

–Bien –replicó suavemente el niño mirando al señor–, yo tampoco corro muy 
bien y el cachorrito necesita a alguien que lo entienda.

Esperant que a alguna persona li haja fet pensar, entre altres coses, en la ten-
dència que solem tindre de valorar injustament les persones per les apariències i 
aprengam a reconéixer la dignitat de cada persona per damunt de les seues deficèn-
cies…

Us saluda i us desitja de tot cor unes Festes plenes d´amistat i concòrdia i si és 
possible units al Crist i a la seua i nostra mare, Maria.

Joan Albelda
Rector de Montesa
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Mare de Déu del Castell de Montesa



E
stimats amisc i 
veïns de Montesa:
Com cada any  
s’ acosten les  
FestesPatronals 
i es un honor 
per a nosal-
tres poder 
representar-
les.

Les hem organitzat amb molt d’esforç 
i al mateix temps amb molta 
il·lusió; però aquest any és un poc  
diferent pel fet de ser tan sols quatre  
festeres.
Ens agradaria donar les grà-
cies sobretot als nostres pares 
ja que sense ells no s’hagueren  
pogut realitzat unes festes com 
aquestes i com no, al poble de 
Montesa, per la seua gran 
col·laboració.
Esperem que disfruteu de 
tots els actes que hem  
preparat.
Tan sols ens queda  
desitjar-vos que 
passeu MOLT  
BONES FESTES 
i que siguen tan 
inolblidables                                        
com seran 
per a nosal-
tres.





Ana Albalat Borja
Ana, després de nou mesos 

de espera i incertidumbre,

vas naixer plena de salut i bellesa.

Vore’t creixer dia a dia

es la major satisfacció

que pot tindre una mare.

Eres el centre de la meua vida

i totes les teues il·lusions,

m’agradaría es compliren.

Per aixó

he volgut donar-te el desig

de ser festera,

vull que t’ ho passes bé

i gaudixques d’aquestes festes

amb la alegria 

de la teua joventut.

A.B.





Anna Garcia Perales
Anna, quan tu vas naixer,

ja havien passat les festes.

Aquell any no et vas enterar,

però després 

no t’has volgut perdre cap endeveniment

on estaguera la festa, 

la música i la alegria.

Sempre ens han convençut

amb el teu somriure i la teua simpatia.

Aquest any tens l’oportunitat

de viure la festa intensament,

per això hem volgut complauret

quan ens vas dir que volies ser festera,

sabiem lo important que era per a tu,

com tu per a nosaltres

eres lo més important i

lo més bonic de la nostra vida.

Els teus pares.





Ma José Sanchis Calatayud
María José,

Sempre has sigut 

una xiqueta molt alegre,

quan les teues germanes van ser festeres,

pensaries que algun dia

ho series també

eixe dia ja ha arribat i

volem que siguen unes festes

inoblidables per a tu.

Es la teua festa i

t´hem ajudat a preparar-la

amb tot l’afecte del mon,

perque t’estimem i

sempre estarem al teu costat.

Els teus pares.





Paula Sanchis Fillol
Paula, eres voluntariosa, 

responsable i constant.

Tens moltes qualitats

que ens fan serntir-nos

orgullosos de tindret com a filla.

Ens has donat moltes alegries i

en aquestes festes 

tan especials per a tu,

volem que tingues il·lusió i

visques cada dia plenament.

Nosaltres amagarem la tristor

per a que tu sigues feliç.

Els teus pares.





“ A les Festeres”

Volieu ser festeres

i enguany vos ha tocat,

amb un gran esforç

les families senceres

vos ha entregat

l’anima i el cos.

Heu aconseguit

fer el somni realitat,

les festes ja estàn açí

i vos plena de felicitat.

Era la vostra il·lusió,

així ho demostrareu

i al escenari pujareu

la nit de la presentació.

Lluireu esplendoroses,

replenes de bellesa,

quatre boniques roses

del jardí de montesa.

Vestides de llarg,

amb la elegància que teniu,

envoltades en el marc

d’eixa nit d’estiu.

Totes les mirades

us voldrán contemplar,

i enmig dels aplaudiments,

les mares emocionades

començaràn a plorar

envaïdes pels sentiments.

Esteu alegres i optimistes,

i encara que sou poquetes

sou les protagonistes,

envadant, xiquetes !

La millor virtut

es la vostra joventut,

tingau un record feliç

de les festes del 2006

M.A.H
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Manel Talon Carbonell

Clara García Sanchis
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Pedro García Calatayud

Cristina Barberá Sanchis
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RECORDS 
D´ESCOLA

Record de la guarderia

Record de la 1ª C
omunió

Record de l’escola
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Els montesins de 1638 per Josep Cerdà i Ballester

1. Introducció.

 Conéixer quines van ser les per-
sones que vivien a Montesa durant el 
segle XX és relativament fàcil i més 
encara en la mesura en què ens apro-
pem a l´època, podríem dir-ne, informà-
tica. Fins al boom dels telèfons mòbils, 
una bona eina a l´abast de tots per a 
conéixer, per exemple, els cognoms de 
les persones que residien al poble, era 
el llistí telefònic. Per aquells que volien 
saber alguna cosa més existeix el padró 
municipal d´habitants i ja per als que 
s´endinsen a la recerca dels seus avan-
tpassats, els registres del Jutjat de Pau 
i els llibres sagramentals de la Parrò-
quia. 

No obstant, en la mesura en la que 
anem buscant informació d´èpoques més 
llunyanes a nosaltres, les coses es com-
pliquen. Amb tot, en el cas de Montesa 
es conserven llistats de veïns als distints 
fons de l´Arxiu del Regne de València. I 
quan comencem a llegir-los ens adonem 
immediatament d´un detall: la quantitat 
de famílies amb cognoms distints dels 
nostres que van viure i morir a Monte-
sa. Així, prenent com a punt de partida 
els montesins que es van assentar al po-
ble després de la conquesta cristiana, 
allà per octubre de 1289, ens adonem 
ràpidament que moltes d´aquelles fa-
mílies que presumiblement vindrien a 
poblar aquestes terres al segle XIII ja 
no consten, posem per cas, cent o cent-
cinquanta anys després. 

El llistat dels qui van vindre en 
1289 el coneixem per diverses còpies 
realitzades segles després. Recentment 
el va tornar a publicar el professor En-
ric Guinot (1999) junt al dels montesins 
que hi havia en 1421. En donar una ulla-
da a ambdós textos ens adonarem de 
la presència al poble, al segle XV, de 
famílies que no consten a la carta de 
població i a l´inrevés.

Un altre llistat de montesins, aques-
ta vegada de 1510, el va editar recent-
ment Rafael Valldecabres (2002).

Cal tindre en compte que en aquests 
documents dels que parlem consten els 
caps de família, sempre els hòmens. Les 
dones consten quan es tracta de vídues, 
hereves o poviles (=filles úniques). En 
aquestos casos, solen aparéixer també 
en funció del marit: la vídua de, o amb 
el cognom del marit feminitzat: ex. la 
vídua d´un senyor amb el cognom Gil 
serà la vídua Na Gila. L´ús dels dos cog-
noms, un del pare i l´altre de la mare, 
es va consagrar amb la Llei del Regis-
tre Civil de 1870; així, als registres an-
tics com el que comentarem després, en 
consta quasi sempre un. 

Tampoc consten en aquesta docu-
mentació tots els qui vivien en un lloc 
(ni dones ni xiquets), ni presumiblement 
tots els qui residirien, ja que en la major 
part dels casos estem parlant de fons 
fiscals, redactades per al cobrament 
d´algun tipus d´impost i és possible que 
alguns intenten no estar als llistats a fi 
de no pagar.

No obstant els registres fiscals que 
es conserven són les fonts històriques 
més adequades per a realitzar estudis 
d´antroponímia o demografia.

Abans de comentar el text que ofe-
rim, una última consideració. Tenint en 
compte els immigrants que ara vénen i 
els cognoms dels nostres avantpassats, 
cal tindre present que tots, o més tard 
a més prompte, hem sigut immigrants. 
Els Cerdà, per exemple, no apareixen 
pel poble fins a finals del segle XVIII, 
els Castelló procedeixen d´Aielo de Mal-
ferit, els Domínguez de Beniarrés i Sa-
lem, els Albalat de Xàtiva...

Considerant que qui està bé no sol 
moure´s i que molts dels qui vindrien (o 
se´n anaren) ho farien per motius labo-
rals o per casament, podem concloure 
que el fenòmen de la immigració ha 
estat una de les característiques per-
manents a la història de la humanitat. 
De la convivència o no entre els distinst 
pobles i cultures som protagonistes, a 
hores d´ara, nosaltres mateixos. 
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Els montesins de 1638 per Josep Cerdà i Ballester

En quant al paisatge que envolta-
va el terme, el montesí fra Joan Bor-
ja i Aràndiga (1573-+1631), el va des-
criure així: “Su término está muy bien 
plantado, cógese trigo, cevada, azeyte 
y garrofas, es todo secano y por esto es 
tierra muy sana”.

Per descomptat, en aquella època 
l´edifici més cridaner era el castell-con-
vent de l´orde de Montesa. Potser també 
estaria en peu l´actual casa de la Vila i 
segur, la Casa Abadia. El fossar o ce-
menteri estava situat on hui s´eleven les 
cases 1 i 3 de l´actual carrer de Santa 
Bàrbara. I l´església del poble s´havia 
ampliat feia uns cinquanta anys, ja que 
l´anterior temple resultava massa xico-
tet per als habitants que vivien a Monte-
sa al darrer terç del segle XVI. Aquella 
església, que per l´època probablement 
fora de voltes de creueria (paregudes 
a les actuals voltes de la catedral de 
València) es va enderrocar per a cons-
truir la que tenim ara, edificada entre 
els anys 1693-1702. 

Des del punt de vista jurídic el po-
ble pertanyia a l´orde de Montesa, insti-
tució a la qual s´havia de satisfer cada 
any certa quantitat de diners pel fet 
de ser el senyor territorial de la vila. 
Un cavaller de l´Orde, amb el títol de 
sotsclauer, governaba Montesa i la veï-
na Vallada en nom de la institució, en 
aquella època don Bernabeu Vallterra, 
que apareix al cens de 1638 classificat 
com a militar.  

El govern municipal l´exercien 
el justícia i els jurats, l´equivalent a 
l´ajuntament de l´època. Altres càrrecs 
municipals eren el mostassaf, que 
s´encarregava del mercat i de les obres 
publiques, el síndic, l´escrivà dels jurats 
(una espècie de secretari) i un notari 
que actuava com assessor. Cas d´haver 
alguna solemnitat religiosa, jurats i jus-
tícia, vestits amb gramalles roges, acu-
dirien a l´església precedits per un o dos 

2. Els cens de 1638. Context històric 
local.

El text que recull, al menys en 
part, els montesins que vivien en 1638, 
es conserva a la secció Mestre Racional de 
l´Arxiu del Regne de València. Va ser 
redactat per a determinar quina quanti-
tat de diners tocava pagar als habitants 
de Montesa per l´impost anomenat del 
morabatí.

A fi que la informació resulte més 
clara per al lector, l´hem transcrit i or-
denat alfabèticament per cognoms. A 
banda dels cent-quaranta-cinc caps de 
família que havien de pagar, consten 
també els qui no paguen: els eclesiàs-
tics (quatre), els nobles o militars (un) 
i el grup dels qui no paguen perquè no 
ténen res, els pobres (dèneu).

Tenint en compte textos anteriors, 
sabem que Montesa, des del punt de 
vista demogràfic, es trobava en un pro-
cés de regressió: si a principis de segle 
(1601) es podien comptar dues-centes 
dèneu famílies, aquesta xifra baixà el 
1638 fins a les cent-setanta. I encara 
baixaria més a mitjans de segle degut a 
les epidèmies de pesta que van afectar 
l´antic Regne de València. Sols a partir 
del darrer terç del segle podem parlar 
d´una certa recuperació (gràfic 1)

Gràfic 1. Evolució de la població de Montesa al segle 

XVII
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Els montesins de 1638

Noms    Número de vegades

Joan, Joan Vicent, Batiste    29
Miquel, Miquel Jeroni, 
Miquel Crisòstom, 
Miquel Vicent      21
Pere, Pere Cristòfol, 
Pere Pau, Pere Vicent     12
Baltasar, Bartomeu, Vicent    10
Francesc, Lluís 9
Antoni, Antoni Joan,  8
Gaspar 6
Pau 5
Onofre 4
Andreu, Cristòfol, 
Jeroni, Melcior 3
Agustí, Josep, Roc 2
Asensi, Bernabeu, Bernat, 
Domingo, Esperança, 
Fabià, Crisòstom, 
Jaume, Lluch, 
Madalena, Marc Antoni, 
Martí, Salvador, 
Sebastià, Serafí, 
Simeó, Simó, Thomàs 1

Gràfic 2. Noms dels montesins de 1638

Pel que fa als cognoms, els més 
abundants són Alcover, Borja, Navarro, 
Aràndiga i Garcia. En menor mesura 
destaquen els Ballester, Fito i Primo -o 
Prima- (gràfic 3).

Cognoms    Número de vegades

Alcover 17
Borja 14
Navarro 12
Aràndiga 11
García       10
Ballester, Fito [Fita] 8
Primo, Prima 6
Betet, Martí, Vila 5
Carbonell, Guarner, Sanchis 4
Martines, Requena, Terol 3
Barberà, Dauder, 
Ferrando, Franco, 
Gascó, Perales, Polop 2
Alberola, Cascant, 
Castañia, Castillo, Bou, 
Català, Gil [Gila], 
Gomar, Grau, Guerola, 

verguers, que durien la maça llaurada 
en 1605 que encara hui es conserva. Una 
vegada al temple, es faria sonar l´orgue 
que el 1596 havia construït l´orguener 
Agustí Comalada. 

El grup d´eclesiàstics vinculats a 
la parròquia l´integraven un frare de 
l´orde de Montesa que feia de rector, un 
vicari que l´ajudava i dos preveres més. 
El rector, fra Pere Fito Selva, havia 
nascut a Montesa en 1562, regia la pa-
rròquia des de 1616 i la va servir durant 
vint-i-sis anys. 

No consten al document -perquè no 
tributaven- els qui residien al castell-
convent: unes vint o vint-i-cinc persones 
entre religiosos i personal de servei.

Finalment, observem en aquest 
llistat de 1638 un grup de deneu pobres, 
d´entre els qui destaca la presència 
d´algunes vídues i dos ermitans, que 
viurien un a l´ermita de Sant Sebastià i 
l´altre a la de la Santa Creu. 

Des del punt de vista socioprofes-
sional no hi han massa singularitats. 
Junt a una gran quantitat de persones 
que segurament es dedicarien a les tas-
ques agricoles i ramaderes, destaca al 
cens  la presència de tres notaris (Ba-
tiste Gascó, Andreu Navarro i l´escrivà 
dels jurats, Juan Morant), un doctor en 
medicina (Andreu Sanchis), i un doctor 
no sabem en que (Geroni Rexarch).

Una ullada als noms de les perso-
nes que es ressenyen ens dona els re-
sultats següents: el més abundant és el 
de Joan (en les seues diverses formes) 
seguit del de Miquel, Pere i els dels Reis 
Mags: Baltasar, Gaspar i en menor me-
sura Melcior (Melchor). Menys utilitzats 
que els anteriors però amb una presèn-
cia significativa estan els noms Barto-
meu, Vicent, Francesc (Francés) i Lluís. 
Pel que fa a noms femenins, sols en 
consten dos:  Esperança i Magdalena. 
Predominen, doncs, els noms típics del 
santoral valencià. I quasi com ara, Se-
bastià, el patró de la vila, sols el du una 
persona(gràfic 2).
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Els montesins de 1638 

Halexandre, Ispana[Espanya],
Marchant, Matarrado[na], 
Morant, Nogués, Rexarch, 
Rodenes, Roig, Ros, Teresa, 
Ugeda, Valero, Vessa, 
Vinader, Yago  1

Gràfic 3. Cognoms dels montesins de 1638

***

Referències bibliogràfiques i arxi-
vístiques.

GUINOT RODRÍGUEZ, Enric, Els funda-
dors del Regne de València: repoblament, antroponí-
mia i llengua a la València medieval, València, Tres i 
Quatre, 1999, 2 vols.

VALLDECABRES RODRIGO, Rafael, El 
cens de 1510: relació dels focs valencians ordenada 
per les corts de Montsó, València, Universitat de 
València, 2002.

Arxiu del Regne de València, Mestre Ra-
cional, sign. 10898, 10905, 11817, Varia, caixa 43, 
núm. 1

 

Nòmina y manifest de tots los veïns y abitadors 
de la present vila de Montessa, donat per Juan Betet, 
justícia, Lluís Guerola, Visent Prima y Miquel Geroni 
Aràndiga, jurats, en 27 de juny 1638 a Geroni Crespo, 
comissari del dret real de morabatí degut a Sa Mages-
tat en lo present any 1638

A.R.V., Mestre Racional, núm. 11816

Alberola, Juan
Alcover, ereva de
Alcover, Fabià
Alcover, Francés
Alcover, Gaspar, síndich
Alcover, Juan, de Pere
Alcover, Juan, major
Alcover, lo ereu de Nofre
Alcover, Martí
Alcover, Miquel
Alcover, Pere Christòfol
Alcover, Pere Visent
Alcover, Pere, de Miquel
Alcover, Roch
Alcover, Thomàs

Alcover, viuda de Baltazar
Alcover, viuda de Juan
Alcover, viuda de Miquel
Aràndiga Baltasar, lo ereu del dit
Aràndiga, ereu de Batiste
Aràndiga, Gaspar, mustasaf
Aràndiga, la viuda de Juan
Aràndiga, la viuda de Pere
Aràndiga, Luys
Aràndiga, Melchor
Aràndiga, Miquel
Aràndiga, Miquel Geroni, jurat
Aràndiga, viuda de Baltasar
Aràndiga, viuda de Geroni
Ballester, ereu de Luys
Ballester, Juan
Ballester, Lluys, major
Ballester, lo ereu de Berthomeu
Ballester, Luys, menor
Ballester, Miquel
Ballester, Roch
Ballester, Simeón
Barberà, Juan
Barberà, Vicent
Betet, Berthomeu
Betet, Joan, justícia
Betet, Juan, lo ereu del dit
Betet, viuda de Juan
Betet, viuda de Miquel
Borja, Antoni Juan
Borja, Baltazar
Borja, Balthazar, de Miquel
Borja, Juan
Borja, Marc Antoni
Borja, Miquel
Borja, Miquel
Borja, Miquel Grisóstomo
Borja, Miquel Visent
Borja, Nofre
Borja, Visent
Borja, viuda de Berthomeu
Borja, viuda de Melchor
Borja, viuda de Miquel
Carbonell, Baltazar
Carbonell, Baltazar, menor
Carbonell, Batiste
Carbonell, Juan
Cascant, Berthomeu
Castañia, Antoni
Castillo Bou, Antoni
Català, Gaspar
Dauder, Juan
Dauder, Visent
Fito, Antoni Juan
Fito, Antoni Juan, povil
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Els montesins de 1638
Requena, Baltazar, menor
Requena, Vicent
Rexarch, lo doctor Geroni
Rodenes, Pau
Sanchis, Andreu, lo doctor en medesina
Sanchis, Christòfol, povil
Sanchis, Luys
Sanchis, viuda de Christòfol
Teresa, Berthomeu
Terol, Berthomeu
Terol, Francés 
Terol, Pau
Ugeda, viuda de Visent
Vila, Francés
Vila, Lluys
Vila, Pau
Vila, viuda
Vila, viuda de Juan, de Lluch
Vinader, Grisóstomo
Yago, Juan
 
Eclesiàstichs.

       Fita, frey Pere, rector
       Simó, frey Pere, vicari
       Vinader, mossén Nofre
       Català, mossén Visent, benefisiat    

Militars.

      Don frey Bernabeu Vallterra

Pobres

Dauder, Antoni
Dauder, Miquel
Ferrando, Juan, major
Ferrando, Juan, major
Garsía, Jusep
Garsía, viuda de Miquel
Gila, viuda Na
Guarner, Miquel, major
Guarner, Miquel, menor
Guarner, viuda de Juan
Martines, Batiste
Martines, Simó
Matarrado[na], viuda
Navarro, Agustí, major
Roig, Francés
Ros, Juan
Terol, Francés, ermità
Valero, Andreu, ermità
Vessa, Serafí de

Fito, Bernat
Fito, Berthomeu, major
Fito, Berthomeu, povil
Fito, Pere
Fito, Salvador
Fito, viuda de Batiste
Franco, Francés
Franco, viuda de Francés
García, Christòfol
Garçia, Sebastià
Garsía, Bertomeu
Garsía, Juan, de Asensi
Garsía, Juan, de Miquel
Garsía, Miquel
Garsía, Pere
Garsía, Visent, lloctinent de justícia
Gascó, Batiste, notari
Gascó, viuda de Juan
Gomar, Juan
Grau, viuda de Domingo
Guarner, Miquel d´Esperança
Guerola, Lluís, jurat
Halexandre, Josep
Ispana, Pau
Marchant, Pere
Martí, Francés, major
Martí, Francés, menor
Martí, Gaspar
Martí, Lluys
Martí, Madalena, viuda
Martínes, Pau
Morant, Juan, escrivà dels jurats
Navarro, Agustí, menor
Navarro, Andreu, notari assesor
Navarro, Anthoni
Navarro, Gaspar
Navarro, Geroni
Navarro, Juan Vicent
Navarro, Nofre
Navarro, Pere
Navarro, Pere Pau
Navarro, viuda de Juan
Navarro, viuda de Visent
Nogués, Jaume
Perales, Antoni
Perales, Pere
Polop, Miquel
Polop, Visent
Prima, Balthasar
Prima, Gaspar
Prima, Lluís
Prima, Visent, jurat
Primo, Berthomeu
Primo, Melchor
Requena, Baltazar
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Associació Amics del Castell

B
envolgudes amigues i 

amics:

Fa catorze anys, la nostra 

associació va promoure una 

campanya de recollida de firmes a fi 

que la Conselleria de Cultura agilitza-

ra els tràmits per a realitzar al castell 

una sèrie d´obres de consolidadació de  

caràcter urgent. D´aquella campanya 

es va fer ressò fins i tot la premsa, en 

particular el diari Levante-EMV, a tra-

vés d´un article publicat a l´edició co-

marcal del 6 de novembre de 1992.

En aquells moments el que prete-

níem era que la Conselleria s´interessara 

pel nostre castell, doncs en 1989 havia 

encarregat una sèrie d´estudis previs a 

fi de conéixer millor el monument i, en 

conseqüència, determinar quines actua-

cions calia fer. 

Amb tot, els anys van anar passant 

i les actuacions al castell no es van ma-

terialitzar fins 1996 que van començar 

les obres de la rampa d´accés. 

Durant l´any passat i fins la prima-

vera d´enguany, la Conselleria de Cultu-

ra ha invertit 325.861 � (poc més de

cinquanta-quatre milions de les anti-

gues pessetes), que han permés conso-

lidar diverses estructures i reconstruir 

elements fins aleshores dispersos pel  

castell. Culminaven així els esforços 

iniciats amb els estudis previs de 1989, 

encara que, per suposat, els treballs 

haurien de continuar.

Enguany, a més, fa 80 anys que el 

castell va ser declarat Monument Na-

cional, per la qual cosa tenim prevists 

alguns projectes que esperem fer reali-

tat a partir de la tardor.  

Aprofitant l´espai que ens ofereixen 

en aquest llibre, tan sols ens queda desi-

tjar-vos que passeu unes bones festes.

La Junta Directiva de l´Associació. 
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Salutació Unió Musical

U
n any més la Comissió de 

Festes em brinda la possi-

bilitat de dirigir-me a tots 

vosaltres en aquest llibre 

de Festes, la qual cosa agraisc.

Enguany, és un any molt important 

per a la banda, donat que al 2006 ce-

lebrarem el nostre centenari. 100 anys 

d´historia de banda de música, amb al-

guna época que, per motius polítics, va 

deixar d´existir. En l´any 1906 es troben 

dades que fan referencia a l´existència 

d´una banda de música a la nostra  

localitat.

Per tant, enguany, és un any de 

molts preparatius, ja que la celebració 

del centenari volem que siga un fet im-

portant per a tots, amb diversos actes 

i esdeveniments, dels quals volem fer 

partícip al poble senser, així com també 

a altres bandes de la comarca.

Des de la banda, i en especial des 

de la Junta Directiva, volem fomentar 

la cultura de la música, a l´hora que ase-

gurar-nos un futur de músics ben prepa-

rats, per la qual cosa, enguany, puguem 

dir amb molt d´orgull que comptem 

amb una banda juvenil.

Esta banda juvenil està formada 

pels alumnes de l´escola i pretén ser un 

pas previ abans d´entrar a formar part 

de la Unió Musical de Montesa. Compta 

amb músics de, prácticament, totes les 

cordes i en aquest primer curs de fun-

cionament ha aconseguit un nivell ex-

traordinari. Esperem comptar amb el 

recolzament dels pares d´alumnes ja 

que la seua influencia és la más decissi-

va e important.

Tan sols desitjar-vos unes bones fes-

tes i que tots disfruten dels actes que 

Anna Castelló Albuixech

Presidenta
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Associació de Jubilats i Pensionistes

L
a Junta Directiva de 

l’Associació Democrática de 

Jubilats i Pensionistes de 

Montesa, aprofita l’ocasió 

que li brinden els Festers del any 2006 

per a saludar a tosts els socis pensio-

nistes, protectors i poble en general i  

desitjar-los molt bones Festes Patro-

nals.

Durant l’ any transcorregut hem 

fet excursions d’ espargiment i culturals 

a distints llocs de la nostra Comunitat 

(illa de Tabarca, Castelló de la Plana, 

Terra Mítica, Ruta del Jamón, Terra 

Natura, etc.).

No podem oblidar les reunions de 

“Germanor” en Nontesol i Canyamel.

Tot i aixó, tenim que lamentar la 

poca assistència a les Assamblees Ge-

nerals i al local social.

Que no els agraden?.

De totes formes, lo dit abans, Bo-

nes Festes a tothom.
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Associació d´Ames de Casa

D
e nou aquest any com en 

altres anteriors, tenim la 

oportunitat de poder diri-

gir-se a vosaltres compan-

yes, per a donar-vos compte de les acti-

vitats i propostes que hem dut a terme, 

com han segut diversos cursos, xarra-

des i altres...

Hem tornat a aconseguir un any 

més tres dones per a ajuda domicilia-

ria, fet que ens ompli de satisfacció ja 

ens sentim partíceps del bé que podem 

aportar a la gent del nostre poble que 

necessita un servei com aquest.

I per últim volem agraïr als festers 

la nostra participació en aquest progra-

ma i desitjar-los així com a tot el poble 

que passeu uns dies de molta alegria i 

bona convivència.

La Presidenta de les ames de casa

Pepita Ballester
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Associació Cultural “La Vall de Montesa”

U
n altre any, els festers ens 

donen l’oportunitat de di-

rigir-nos a tots vosaltres 

per a parlar-vos sobre 

l’activitat de “bolillos” que du a terme 

l’associació “La Vall de Montesa”.

Un any més hem estat impartint el 

curs per a totes aquelles persones que 

han volgut assistir. D’esta manera hem 

anat consolidant i perfeccionant les des-

treses dels participants.

A banda del curs, hem acudit a di-

ferents Trobades on hem pogut mostrar 

les labors que hem estat fent. L’acollida 

allí on anem, es sempre molt bona i des-

perta enorme interés d’aficionats i no 

aficionats. Considerem que estes eixides 

són molt valuoses, donat que permeten 

donar a conèixer el poble de Montesa.

Des d’ací us convide novament 

a participar en este curs en pròximes 

convocatòries, a tots aquells que esteu 

interessats, i evitar d’esta manera que 

es perda una tradició tan antiga.

Aprofitem este espai per a desitjar 

a tot el poble de Montesa i als familiars 

i amics que ens visiten en aquests dies, 

unes Bones Festes 2006.

Ángela Cerdà

Presidenta
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Club de Basket de Montesa

A
quest any en Bàsket Montesa 
ha aconseguit mantindre la 
categoria de 1ª Autonómica, 
objectiu marcat a principi 

de temporada. No obstant, no ha resul-
tat fàcil ja que ha l´inici de temporada 
no erem molts jugadors i el nivell de joc 
demostrat pels equips ha estat molt su-
perior a la temporada passada. Respec-
te la temporada que ve, l’equip ja està 
format i té l’experiència d’enguany per 
pòder ascendir de posicions en esta ca-
tegoria.

L’ equip montesí vol donar les grà-
cies a la directiva de C.B. Genovés ja 
que sense la col·laboració d´aquest 
equip no haguerem pogut jugar a la 1ª 
Autonómica perquè fa falta una sèrie 
d’equips inferiors de bàsquet que, des-
graciadament, no tenim. També volem 
agrair a l’Excm. Ajuntament de Mon-
tesa la seua col·laboració al cedir-nos 
el pavelló per poder entrenar i disputar 
els partits de lliga. Pel que fa a les des-
peses federatives donem les gràcies a 

l´empresa HORLESA CORPORACIÓN 
F. TURIA per la seua aportació econò-
mica que ha ajudat molt, així com a les 
diferents empreses que, amb la seua 
publicitat, també han recolzat econòmi-
cament a l’equip. A més, donar les grà-
cies a l’afició que, a pesar que els par-
tits s’acabaven molt tard, sempre han 
estat ahí, sobre tot en partits crucials.

L’agraïment a cadascú dels mem-
bres de l’equip Bàsket Montesa pel seu 
esforç i il·lusió aportats; a l’entrenador 
Joaquin Sellés, als pivots Jordi, Moya, 
A.Chust, Caurín, Juanjo i Marcos; als 
ales Jose, Ricardo, Ivan, José Sebastià 
i Àlex; als escoltes Joaquín i Sergio; al 
base Vicent i als delegats de camp Vi-
cente Ballester i d’equip Álex Tortosa.

Finalment agrair l’oportunitat que 
ens donem les festeres 2006 per a di-
rigir-nos als veïns i veïnes del poble i 
desitjar-los que gaudisquen al màxim 
les festes i que els isca tot com ells es-
peren.

Bàsket Montesa
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Junta Local  de l’ Associació Espanyola de Lluita 
contra el Càncer

A
ny rera any, ens dirigim a 

tot el poble a través d´aquest 

programa, per l´oportunitat 

que ens ofereix la Comissió 

de festes.

Tots els anys, el nostre poble, es 

destaca de la resta per les seues apor-

tacions a la Junta Central de la Lluita 

Contra el Càncer. Aportacions que es 

fan possible gràcies a la col.laboració 

de tot el poble: tant en els festivals, com 

en la loteria, els numerets de rifa i en la 

qüestació anual...

El meu agraïment a tots i totes que 

ho fan possible. Continuem en aquesta 

línia de generositat i col.laboració.

Desitge a la Comissió de Festes 

2006 que aquests siguen uns dies inobli-

dables, plens d´amor, alegria i solidari-

tat. 

   Celia Calatayud

   Presidenta  
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Comunitat de Regants de Montesa

C
om a president de la Comu-

nitat de Regants de Monte-

sa, en primer lloc vull agrair 

a la comissió de festes 

l´oportunitat de poder dirigirme a tots 

els socis d´aquesta comunitat, veins i en 

definitiva a tot el poble.

Per a poder desitjar-vos que passeu 

unes bones festes patronals, i en especial 

a la Comissió de Festers que siguen uns 

dies inoblidables i plens d´alegries. que 

per això estigueu treballant tot l´any.

Jose Francisco Ferrer Sanz

President 
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Societat de Colombicultura

E
stimats veïns i veïnes de 

Montesa:

Com a president d’aquesta 

societat m’agradaria en 

primer lloc, agraïr a tots els socis el su-

port prestat durant tot l’any participant 

en concursos i pagant quotes per a po-

der fer front a totes les despeses que ge-

nera aquest bonic esport.

Destacar la gran acceptació que 

està tenint aquest esport en la joventut 

de Montesa. En la actualitat aquesta so-

cietat és una de les que més llicències 

federatives està tramitant a nivell de 

província, un total de 63 llicències.

Per últim agraïr a la Comissió de Fes-

tes que ens haja propossat aquesta 

col·laboració.

Us desitgem a tot el poble de Mon-

tesa que passeu unes bones festes.

Enrique Sanz Cerdà.

President.

Estatuts:

Els mesus distintius són l´anella en una 
de les meues potes i les ales pintades.

Si em trobes en perill, ajuda´m i avi-
sa als meus amics “Colombaires”, a la 
Guàrdia Civil o Policia Local.

Has de saber que estic protegit per la 
nova Llei de Protecció del Colom espor-
tiu .

Gràcies.
Federaciò de Colombicultura de la Co-



44

Club Montesa Futbol Sala

L
a directiva del MONTESA 

F.S vol agrair al poble, als 

socis, als patrocinadors i a 

l´ajuntament la col.laboració 

amb el club.

Donar les gràcies a l´afició pel  

suport incondicional als nostres equips, 

felicitar a la plantilla i al cos tècnic per 

la gran temporada realitzada, culmina-

da amb l´ascens.

Agrair a la comissió de festes  

haver-no permitit escriure aquestes  

línies i desitjar unes bones festes tant a 

ells com a tot el poble i visitants.

Angel Rioja Perales

President
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Club de Pilota Raspall

E
l club de pilota de raspall, 

agraix al poble de Montesa 

i en especial al carrer Dr. 

Fleming per permitir-nos 

jugar al raspall i desitjar a tot el poble, 

i en especial als festers i festeres, que 

pasen unes bones festes en companyia 

dels seus sers mes volguts i que reine 

l’armonía i  el companyeris-me.

El president
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Societat de Caçadors

E
stimats veïns i veïnes:

Com a President 

d’aquesta societat, tinc 

l’oportunitat de dirigir-me 

a vosaltres per agraïr, en primer lloc a 

tots els socis d‘aquesta Societat, el su-

port donat al llarg dels anys, ja que sen-

se aquest recolzament no haguera sigut 

possible la pràctica del nostre estimat 

esport, encara que els últims anys no 

han estat molt bons, malgrat les conti-

nuades repoblacions, fet que sempre co-

mentem en el dinar anual de germanor, 

que tan de temps venim celebrant.

Finalment, agraïr a la Comissió 

de Festes de 2006 l’oportunitat que ens 

brinda de felicitar i desitjar a tot el po-

ble de Montesa i a tota la gent que ens 

visita en aquestos dies unes MOLT BO-

NES FESTES.
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DIVENDRES 25 D’AGOST

23:00 h:  Presentació de les festeres del 2006.
00:30 h:  Vi d’honor oferit per la comissió de festes 2006.

DISSABTE 26 D’AGOST

23:00 h: Sopar de gala en el Saló FRAN REY amenitzada   
  per l’orquestra EVASIÓN.

DIUMENGE 27 D’AGOST

19:30 h: Solemne missa en el calvari en honor al Crist del   
  Calvari.

A continuació: Trasllat del Crist fins l’esglèsia parroquial.
00:00 h:  Vaquetes.

DILLUNS 28 D’AGOST

19:00 h: Vaquetes.
00:00 h: Vaquetes.
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DIMARTS 29 D’AGOST

19:00 h:  Vaquetes.
00:00 h:  Vaquetes i bou embolat.

DIMECRES 30 D’AGOST

19:00 h:  Vaquetes.
23:00 h:  Disco-mòbil a la plaça de la cultura.

DIJOUS 31 D’AGOST

11:00 h:  Parque Infantil.
22:00 h:  Gran Paella cuinada per Galbis per a tot el poble.  
  Amenitzarà la nit la Orquestra “LA ROMA”.

DIVENDRES 1 DE SETEMBRE

07:00 h:  Despertà per a tot el poble.
13:00 h:  Volteig general de campanes i cercavil·la de les  
  festeres acompanyades per la Unió Musical de   
  Mon tesa.
14:00 h:  Gran Mascletà.
19:30 h:  Solemne Missa en honor al Santissim Crist del  
  Calvari.
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  Processó del Crist desde l’Esglèsia hasta l’Ermita.  
  En finalitzar, castell de focs artificials a càrrec de  
  la Pirotècnia Valenciana.
23:00 h:  Sopar i Ball en la plaça de la cultura amb    
  l’actuació de la Gran orquesta “MALVAROSA”.

DISSABTE 2 DE SETEMBRE

07:00 h:  Despertà per tot el poble.
13:00 h: Volteig general de campanes i cercavil-la de     
  les festeres acompanyades per la Unió Musical de  
  Montesa.

14:00 h:  Gran Mascletà.
19:00 h:  Ofrena de flors a la Mare de Deu.
19:30 h:  Solemne missa i a continuació la processó de la re- 
  liquia de la Santa Espina, amb focs d’artifici a la  
  seua entrada.
23:00 h: Sopar i ball de disfraços a la plaça de la cultura   
       amb l’actuació de la Gran Orquestra “LA 
  METRO”.

DIUMENGE 3 DE SETEMBRE

07:00 h:  Gran despertà.



51

12:00 h:  Solemne missa en honor a la nostra patrona la   
  Mare de Deu del Castell.

13:00 h:  Gran Mascletà.
20:00 h:  Processó de la nostra Patrona i al finalitzar tradi-  
  cional disparà de coets  a l’imatge de la mare de   
  Déu. 
  Entrada de la Mare de Déu a l´Esglesia, on el Sr.  
  Rector ens dirigirà unes paraules, en acabar, Sal-  
  ve i cant de despedida a la Mare de Déu.
22:00 h:  Broche Final amb un magnífic castell de focs   
  d´artifici a càrrec de : Pirotècnia Valenciana.

DILLUNS 4 DE SETEMBRE

12:00 h:  Volteig general de campanes i pasacarrer de les   
  festeres acompanyades per la Unió Musical de   
  Montesa.
17:00 h:  Festa de l’aigua i vaquetes.
19:30 h:  Missa i Processó de la Maredeueta, amb disparà   
  de coets a l’imatge.



52

COL·LABORADORS

- EL POBLE DE MONTESA

- DIPUTACIÓ DE VALENCIA
AREA DE CULTURA SARC

Servici d´Assistència i Recursos Culturals

- EXCEL.LENTISSIM AJUNTAMENT DE 
MONTESA

Regidoria de festes

- HORLESA 
CEMENTVAL


