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Que la vila de Montesa dedica a la seua Patrona la
Mare de Déu del Castell,
al Santíssim Crist del Calvari
i a la Santa Espina
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Molt Honorable Senyor

Francesc Camps i Ortiz
President de la Generalitat Valenciana

Montesa celebra sus fiestas patronales en honor a la Mare de Déu del Castell, el Crist del
Calvari y la Santa Espina, y se disponen a vivir los días más esperados del año.
La religiosidad propia que les acompaña, unida a la recuperación de antiguas tradiciones y
al entusiasmo de toda la población, harán que la fiesta, una vez más, sea motivo de alegría
para todos. Cada una de las celebraciones que jalonan estos días será sin duda un espléndido
motivo para compartir la fiesta para sumergirse en esa atmósfera única que ésta crea a su
alrededor.
Desde estas líneas quiero hacer llegar un cordial saludo a los habitantes de Montesa, junto con
mis mejores deseos para estas celebraciones tan especiales que se acercan.

Montesa celebra les seues festes patronals en honor a la Mare de Déu del Castell, el Crist del
Calvari i la Santa Espina, i es disposen a viure els dies més esperats de l’any.
La religiositat pròpia que els acompanya, unida a la recuperació d’antigues tradicions i a
l’entusiasme de tota la població, faran que la festa, una vegada més, siga motiu d’alegria per
a tots. Cada una de les celebracions que jalonen estos dies serà sens dubte un esplèndid
motiu per a compartir la festa per a submergir-se en eixa atmosfera única que esta crea al seu
voltant.
Des d’estes línies vull fer arribar una salutació ben cordial als habitants de Montesa, junt amb
els meus millors desitjos per a estes celebracions tan especials que s’acosten.
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Il.lustríssim Senyor

Alfonso Rus Terol
President de l ’Excma. Diputació
Provincial de València

El pasado histórico de Montesa queda reflejado en la riqueza de sus Fiestas Patronales en
honor al Crist del Calvari, la reliquia de la Santa Espina y la Mare de Deú del Castell, unas
celebraciones que son el broche perfecto para los veranos de este bello municipio de la
costera.
El apoyo a las fiestas patronales de los municipios de la provincia de Valencia, es uno de los
objetivos de la Institución que presido, por ello me complace poder dirigirme a los habitantes
de Montesa en estas fechas tan señaladas donde se exteriorizan, más intensamente, los
sentimientos que unen a todos sus vecinos.
Estas Fiestas son una ocasión inmejorable para reunirse con familiares y amigos y disfrutar
de la gran variedad de actos, tanto religiosos como populares, que beben de una tradición
que hunde sus raíces en nuestra historia. Sin duda, estos festejos son uno de los reclamos
para los visitantes que eligen Montesa para pasar sus vacaciones estivales, y no es para
menos, las celebraciones religiosas, las vaquillas y verbenas junto con el baile de disfraces,
amenizan gratamente las noches de finales de agosto y principios de septiembre.
Como Presidente de la Diputación de Valencia quisiera desear a todos los festeros, vecinos
y a todos aquellos visitantes que se acerquen a este municipio, que disfruten de las Fiestas
Patronales y que se impregnen de la alegría de los habitantes de la comarca de la Costera, a
la que me honra pertenecer. Quisiera aprovechar estas líneas para felicitar la excelente labor
de vuestro Alcalde, José Albalat, al frente del Ayuntamiento.
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Salutació de l ´Alcalde
Veïns i veïnes de Montesa, després del nostre dia a dia durant tot l’any, el
mes d’agost ens apropa als dies més importants per al nostre poble, com són les
festes. I parlem de les festes en majúscula perquè es tracta de LES NOSTRES
FESTES PATRONALS, dedicades a la Mare de Déu del Castell, la Santa Espina, el
Crist del Calvari i a la venerada i benvolguda Maredeueta.
Les nostres Festes Patronals són la cita amb les nostres tradicions, amb les
nostres arrels, i en elles conjuguem devoció i diversió. Estan plenes de color, de
música, de bous, de gent pel carrer, de focs d’artifici, etc., i que tots volem disfrutar
amb la família i els amics.
Estos dies ens convoquen a tots, als que vivim ací en el poble i als que viuen
fora, ja que tots portem Montesa al nostre cor, a viure eixa convivència intensa i
plena d’emoció, de religiositat i d’harmonia, en la qual tots gaudim de cadascun
dels actes de la variada programació que, com cada any, ens ofereix la Comissió
de Festes, amb el suport de l’ajuntament.
Les festes son un parar en el temps, una reflexió que, any rere any, tots
necessitem i forma part de la nostra manera de viure
Des d’estes línies vull agrair l’esforç de la Comissió de Festes, que una
vegada més ha sabut realçar l’encant del nostre poble.
Al igual que la Comissió, són moltes les persones que amb la seua dedicació
desinteressada, fan possible que tots els anys, per estes dates, puguem continuar
celebrant amb la participació de tots, de cadascun dels actes programats per a la
setmana de festes; aprofite este línies per a dir-vos: Moltes Gràcies. De la mateixa
manera, felicitar, especialment a la Reina, senyoreta AINOA SANZ CASTELLÓ.
Montesa és un poble treballador i hospitalari; els montesins i montesines
som gent que creiem en les seues festes, en els nostres costums, en definitiva, en
la nostra cultura, esforçant-nos per mantenir-les, conservar-les i millorar-les cada
any. És per això que dóne la benvinguda a tots els que ens visiten durant les festes
i els convide a compartir amb nosaltres els actes programats amb il·lusió, alegria.
Em queda demanar als nostres patrons que seguixquen protegint el nostre
poble per poder seguir construint un futur de progrés, de treball digne per a tots i
obert als qui venen a viure amb nosaltres.
Un any més, veïns, residents i visitants, vos dic: «Veniu a gaudir de les nostres
festes». De la mateixa manera vos demane comprensió i col·laboració durant tota la
setmana.
Poble de Montesa, de tot cor: ¡BONES FESTES!
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Senyor
José Albalat i Grimaltos
Alcalde de Montesa
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Els Goigs al Crist de l ´Ermita
del Calvari de Montesa

L´any passat, la nostra Parròquia va encarregar a l´historiador Joan Carles Gomis Corell
l´elaboració d´uns goigs al Crist que venerem a l´ermita del Calvari del nostre poble.
Aquestes composicions, de caràcter popular i normalment en la llengua del poble (fins la
prohibició del valencià al segle XVIII) anaven adreçades a lloar diverses característiques i/o virtuts
atribuïdes a la imatge que es volia venerar en cada lloc.
Tenint present que tenim goigs dedicats a la Mare de Déu i a la Santa Espina, calia comptar
amb uns goigs dedicats a l´altra advocació de les nostres festes patronals, la del Crist del Calvari.
Una vegada barallades diverses possibilitats, l´especialista a qui vam encarregar el treball ens
suggerí la possibilitat d´adaptar com a goigs propis del Crist de Montesa una compossició poètica
dedicada a Jesucrist basada en el que s´anomena tradicionalment les Set paraules de Crist a la creu.
Per a la música, l´organista Miguel Gironés Cervera ha adaptat una melodia recitativa de caràcter
medieval.
L´autor dels versos és Miquel Ortigues, un notari valencià de qui es coneixen altres textos
de tipus religiós, i que va imprimir el text que ens ocupa a València l´any 1519. Precissament d´eixa
mateixa època és una de les pintures sobre taula que tenim a l´església: la que representa el Calvari,
situada a la tercera capella del costat de l´Epístola.
Les Set paraules, tretes dels Evangelis són les següents:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)

Pare, perdona’ls que no saben el que fan (Lluc 23, 34);
T’ho assegure, hui estaràs amb mi al paradís (Lluc 23, 43);
Dona, ací tens el teu fill. Ací tens la teua mare (Joan 19, 26-27);
Déu meu, Déu meu, per què m’heu abandonat? (Marc 15, 34 i Mateu 27, 46);
Tinc set (Joan 19,28);
Tot s’ha complert (Joan 19,30);
Pare, a les teues mans confie el meu alé (Lluc, 23,46);

De totes elles s´han escrit desde teologia a poesia i composicions musicals.
Ara és el moment de que les incorporem a la vivència religiosa i cultural del nostre poble.
Joan Albelda

Rector de Montesa
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Goigs al Santíssim Crist del Calvari
venerat a la seua ermita
de la
vila de Montesa
Amb amor i pensa pura,
cristians contemplareu,
Set paraules d’amargura
que Jesús digué en la creu
La primera, qual persona
pot pensar l’amor tan gran,
com digué “Pare, perdona
als qui no saben que es fan.”
Oh, qué gran salut procura,
per salvar lo poble seu.
Set paraules...
La segona, per clemència,
digué al lladre: “jo t’avís,
tu estaràs per excel.lència
hui amb mi al paradís.”
Tal amor per sempre dura
en els que bé hi pensareu.
Set paraules...

La tercera, per lo poble,
qui passava gran perill,
digué a la Verge tan noble:
“dona, ací tens el teu fill.”
Amb grandíssima tristura,
canvià tal en temps tan breu.
Set paraules...

La sisena, que el deixaren
en la creu morir tant prest,
tots els seus treballs finaren
en dir “consumatum est.”
Bé demostra sa figura
a tots quants la mirareu.
Set paraules...

La quarta, molt fort espanta,
digué en creu crucificat:
“Pare meu de glòria santa,
per què m’heu desemparat?.”
En aquesta vall obscura
amb gran plor tots plorareu.
Set paraules...

La setena, quan moria
digué: “oh, Pare infinit,
en tes mans i senyoria
encomane l’esperit.”
En la santa escriptura
de l’Església ho trobareu.
Set paraules...

La cinquena demanava,
beure prest amb fort dolor,
demostrant que set passava
per lo poble pecador.
Qual serà la creatura
que nos damne si no hi creu.
Set paraules...

Tots els que passeu tristura
sempre vos recordareu,
Set paraules...

Adoramus te Christe, et benedicimus tibi.

Quia per crucem tuam redimisti mundum.
OREMUS

Respice,

quaesumus Domine, super hanc familiam tuam, pro qua Dominus noster Jesus
Christus non dubitavit manibus tradi nocentium, et crucis subire tormentum.
Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
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President Comissió Festes 2008
Eric García García
Veïns i veïnes de la Vila de Montesa, aquest
any tinc l´oportunitat de poder-me dirigir a tos vosaltres com a president de les Festes Patronals de
2008.
M´agradaria en nom meu i de la comissió convidar-vos a tots i a cadascun dels actes que hem preparat amb molta il·lusió i esforç.
No voldria acabar d´escriure estes paraules
sense fer una menció especial a l´ajuda desinteresada dels nostres pares que sense ells no haguera sigut
possible i al mateix temps agrair als col·laboradors
comercials, al poble i al Excm. Ajuntament de la Vila
de Montesa.
Sols ens queda gaudir-les.
BONES FESTES!!!
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Regina Festes 2008
Ainhoa Sanz

Castelló

Estimats veïns i veïnes de Montesa:
Un any més començen les nostres festes i aquest any
tinc l´oportunitat de dirigir-me a tots vosaltres com a
regina de les festes 2008.
Com sabeu, esteu convidats a participar en
tots els actes preparats pensant tant en grans com
en menuts, ja que sense la vostra col·laboració res
de tot açò haguera pogut ser possible.
A més m´agradaria donar gràcies a l´Ajuntament
i a la comissió, tant pares com festers per la seua cooperació per poder fer unes bones festes.
En definitiva, sols hem queda desitjar-vos des
d´aquestes línies que passeu unes festes inoblidables amb alegria, salut i bon humor.
Ainhoa Sanz
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Per a tu Ainhoa;
Avui al pensar en tu recorde quan vares arribar, xicoteta, tan bonica i del
color de la mel.
Et miràvem, et miràvem sense cansarnos de mirar, amb les rialles dels teus
crits, els nostres cors vares captivar.
Els anys al teu costat més bonics
semblaven passar sempre plens, aixó
si, d´alegries i de balls, i nosaltres seguim sense poder-te deixar de mirar.
Viu, riu, sent i no desesperes per arribar a ser major que la bellesa et trie,
que la noblesa i bondat el difinisquen
sempre i la felicitat conserve en tu el
teu somriure.
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Portadors de bandes i insígnies

Claudia Torres Sanz

Alberto Carbonell Barberá
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Presentadors

Desa Carreres Ballester

Edu Badal Benetó
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Salutació de la Comiss

Benvolguts veïns i veïnes de
Montesa:
La comissió de festes del
2008 volem desitjar-vos unes
bones festes que esperem siguen
del gust de tots. Nosaltres, els
festers, juntament amb els nostres
pares i mares hem posat tot el
nostre empeny en aconseguir que
aquestes festes estiguen al nivell
que el nostre poble i cadascú dels
qui el formem ens mereixem.
Sols ens resta donar les
gràcies a tots els qui durant tot l’any
han col·laborat en els actes que
la comissió hem anat organitzant
i han col·laborat mitjançant rifes
i loteria. També volem mostrar el
nostre agraïment als col·laboradors
com ara la Penya taurina
XQM, l’Ajuntament i a les altres
corporacions sense les quals no
haguérem pogut dur endavant les
festes pròximes.
Sense més, ens acomiadem
desitjant-los tant als veïns com a la
gent que ens visitarà i acompanyarà
que gaudisquen les festes que amb
tanta il·lusió hem estat preparant
durant tot l’any.
La Comissió.
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sió de Festes de 2008
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Salva Albalat Muñoz

Angel Cerdá Ballester

Patri García Bellver
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Laura Barberá Marcilla

Marta Moltó Carbonell

Marina Ballester Beneito

Melisa Barberá Marcilla
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La Sala Capitular del Castell-Convent de Montesa
per

Josep Cerdà i Ballester

Antecedents històrics.
Quan el dotze de setembre de 1319 el clauer de l´orde de Montesa prengué possessió de
la vila i castell de Montesa, la seua història prenia un nou rumb.
Passava, aleshores, a ser la seu de l´orde militar del Regne, en situar en el seu castell el
convent de l´Orde.
L´orde de Montesa va nàixer per la decissió política del rei Jaume II, el qual aconseguí del
Papa Joan XXII la butlla de fundació (10-VI-1317). Naixia com a filial de l´orde de Calatrava i ben
prompte, en 1321, quedà adscrita a la gran família de Císter.
Com a tal, el castell-convent de Montesa havia de seguir, en la mesura de les seues
possibilitats, la tipologia constructiva de l´orde cistercenc. A l´antic Regne hi havia ja bons
exemples de monestirs cistercencs, com els de Benifassà (1236), Sant Vicent (1238), La Saidïa
(1269) i Santa Maria de la Valldigna (1298).
No obstant, el castell de Montesa no va complir en tot les normes constructives impulsades
per l´orde de Císter, ja que estava destinat a la doble funció de monestir i fortalesa militar, i a més,
la construcció es va tindre que adaptar a les característiques del terreny.
Per a Císter, els elements més importants eren l´església, la sala capitular i el claustre,
espais que encara hui són perfectament reconeixibles a Montesa.
A hores d´ara, del castell-convent de Santa Maria de Montesa, comptem amb diverses
descripcions, encara que la lectura atenta de vàries d´elles acaba oferint-nos, més que res, una
imatge un tant confussa del que seria l´edifici. Caldria fer una bona monografia sobre el castell
que, a la llum de noves fonts documentals revisara les aportacions anteriors, en particular l´obra
de Ferrán Salvador, plena d´errades, però amb alguna aportació interessant.
La Sala Capitular del castell-convent de Montesa
D´acord amb l´historiador Josep Lluís Cebrián, la sala capitular d´un monestir rebia aquest
nom perquè els monjos, després dels oficis de prima (primera hora després d´eixir el sol), s´hi
reunien diàriament per escoltar un capítol de la Regla, en el cas de Montesa, la de Sant Benet,
que estava formada per 73 capítols. Quan els acabaven de llegir tots, a l´endemà tornaven a
començar.
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A banda, en la de Montesa es reunien per a les eleccions dels mestres de l´Orde, per
als capítols generals i per als conventuals. També era el lloc on, de vegades, es feien els actes
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d´investidura dels cavallers, les preses d´hàbit i les professions dels montesians.
La Sala Capitular, Capítol, Capítulo o Cabildo del castell de Montesa va ser edificada,
segons el frare montesià fra Hipólito de Samper, en temps del tercer mestre de l´Orde, fra Pere
de Tous (1327-1374).
El mestre ordenà fer una sala quadrada, amb una decoració austera (com recomanava el
Císter), que van fer cobrir, d´acord amb l´època, amb voltes de creueria. Les voltes descansaven
en una clau, la qual, com podem veure hui, porta esculpida la creu antiga de l´Orde. Aquesta
insígnia va ser substituida l´any 1400 per la creu de Sant Jordi, degut a la fussió amb Montesa
de l´orde de Sant Jordi d´Alfama. Aleshores, la creu treballada a la clau ens permet atorgar
una cronologia anterior a l´any 1400, aspecte que, en tot cas, confirma la cronologia que oferí
Samper.
Uns anys més tard, amb seguretat abans de 1431, el mestre fra Romeu de Corbera, va
instituir una sèrie de capelles al castell-convent, una d´elles a la sala objecte del nostre estudi:
“...e altra capella la qual no.s hi avem per nostra devoció instituhida, edificada
sots invocació de la Santa Creu, en lo capítoll de dit convent...”
Tot i comptar amb diverses descripcions del capítol montesià, la majoria d´elles breus i
pràcticament idèntiques, la millor síntesi que coneixem al respecte és la que va escriure en 1624
fra Joan Borja i Aràndiga:
“Ítem hay en el dicho claustro un capítulo muy grande y espacioso adonde se explica la regla
de San Benito y se ajunta toda la Orden para las electiones de los señores maestres, para
los capítulos generales y visitas. Finalmente allí se corigen y castigan las culpas y faltas
de las personas de [la] Orden. Hay en dicho capítulo una capilla fundada so invocación
de Santa Cruz, la qual mandó labrar el señor maestre don Romeu de Corbera, a la qual
dotó muy bien de missas y aniversarios y fundó un // beneficio en ella, y assimismo hizo
su entierro en dicha capilla.
Hay dentro del dicho capítulo seys tumbas de piedra levantadas y fixadas en la pared,
adonde están enterrados seys Maestres de la dicha Orden”
Els mestres que hi havia soterrats en eixes sis tombes, situades als murs laterals, eren: fra
Guillem d’Erill (+1319), fra Arnau de Soler (+1327), fra Albert de Tous (+1382), fra Felip d’Aragó i
Navarra (+1488), fra Felip Vives de Canyamàs (+1492) i fra Francesc Sans (+1506).
A banda dels anteriors, a la capella que ell mateix hi fundà, fou soterrat el mestre fra
Romeu de Corbera (+1445).
Podem parlar doncs, d´un vertader panteó dels mestres de Montesa, ja que set dels tretze
soterrats al castell (tots els que hi hagué menys un, l´últim), foren dipositats al capítol.
El castell es va enfonsar a causa del terratrèmol que tingué lloc el matí del 23 de març
de 1748. Després de la Desamortització de Mendizábal, la propietat del que quedava passà a
l´Estat. Anys després, en 1887, el va comprar Leopoldo de Pedro i Nash, cavaller de l´orde de
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Montesa i marqués de Benamejís de Sistallo.
Finalment en 1970, després d´un contenciós amb el marqués d´Olivart, l´aleshores
propietari, va passar a mans de l´Ajuntament de Montesa.
Durant els anys quaranta del segle passat es van iniciar les primeres excavacions, dirigides
pel professor Manuel Ballesteros Gaibrois. Aquestes excavacions, realitzades d´acord amb els
criteris de l´època, van aconseguir retirar de la Sala Capitular quatre metres d´enderrocs i es va
plantejar la reconstrucció de dita estància, sense arribar a materialitzar-se cap projecte concret.
La Sala Capitular 260 anys després.
Transcorreguts 260 anys exactes del seu enfonsament pel terratrèmol, en juliol de 2008
van concloure les obres de reconstrucció de dita sala.
El projecte l´encarregà en el seu dia l´Ajuntament de Montesa a l´arquitecte Salvador Vila
Ferrer i va quedar enllestit en juliol de 2006.
Es partia del coneixement del perímetre exacte de la sala, de la seua alçada aproximada
gràcies a part d´un dels murs i de l´alçada de la volta de creueria, doncs es conservava l´arranc
dels arcs situats a l´extrem sud-est. També es podien percebre in situ les dimensions de la porta
i les finestres.
Pel que fa a les peces dels arcs diagonals, es comptava amb un 75 % de les dovelles, a
més de la clau original, on encara s´hi troba tallada la creu flordelisada utilitzada per l´orde de
Montesa al segle XIV. En canvi, de les que correspondrien als arcs formers, el percentatge era
sensiblement menor.
A l´interior es conservava prop d´un 46 % de les grades originals i tres lloses de pedra del
paviment.
Iniciades les obres en novembre de 2007, la primera tasca consistí en la neteja de l´entorn
d´actuació i la classificació de les peces que anaven apareixent i que podien utilitzar-se en la
reconstrucció.
Aquestos primers treballs van permetre, en tot cas, perfilar la planimetria realitzada fins al
moment.
D´acord amb les restes preexistents, es van reconstruir els nuclis interns dels murs en
maçoneria (mampostería) per filades, en algunes parts encofrada per carreus de pedra, tal i com
es concebiren en origen.
Una vegada assolides les altures necessàries, es construiren unes cimbres de fusta, a fi
de poder reconstruir els nervis i la coberta.
Les peces que faltaven dels arcs es van tallar en pedra, seguint la mateixa motlluració
que les dovelles antigues. Amb tot, la coloració dels materials antics i els nous permet diferenciar
perfectament les unes de les altres. La plementeria, una vegada alçats els arcs, es va fer a base
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de doble rosca de rajola i capa de compressió, revestida cap a la banda de dins amb morter
mixte. Cal tindre en compte que en el seu origen, aquestes voltes reconstruïdes ara en rajola,
estaven fetes de lloses de pedra. Algunes de les poques que es van recuperar es col.locaren en
les parts inferiors dels arcs, mentre als arrancs originals situats a l´extrem sud-est, n´hi havien
encara algunes in situ.
Damunt de la capa de compressió es van fer uns tabics per suportar dos faldons de
bardos, que van ser pavimentats amb peces de fang. Finalment l´aigua de pluja es recollirà a
través d´una sèrie de canalons d´obra construïts sobre els murs, que conduiran l´aigua cap a
dues gàrgoles de pedra, de traça actual, que desaiguaran a la banda de darrere, al pati de la
cisterna.
Tot i que en origen els murs de la sala estaven coberts de carreus, que ocultaven les
filades de pedres de paredar (mampuestos), la seua desaparició segurament fou constant des
del segle XVIII, ja que era pedra treballada de perfils regulars, més apta per a construccions
particulars. En aquest cas s´optà per reubicar el major nombre de carreus possibles en filades de
base, en les cantoneres i en tots aquells elements que havien de ser definits d´alguna manera,
com la porta, les finestes i les grades de l´interior. Es tractava, doncs, de realitzar una intervenció
que permetera completar le reconstrucció de la pell dels murs en un futur.
Pel que fa a les finestres i la porta d´accés, tenint present que es desconeixien l´alçada i la
tipologia de les arcades, s´optà per realitzar les llindes corves, tal i com es va fer en 1998 a la
porta d´accés al castell.
Amb la finalitat de dotar la sala d´algun punt de llum natural des del pati de la cisterna,
s´obrí un òcul al mur oest. També en aquest mateix mur van apareixer vestigis de l´amplària,
profunditat i el nivell exacte on es situaria l´espai corresponent a la capella dedicada a la Santa
Creu, fundada al segle XV pel mestre Romeu de Corbera. Es trobaren també restes d´un paviment
de fang cuit i l´empemta d´on estaria el reixat que tancava la capella.
El paviment es va fer de lloses de pedra, de les mateixes característiques que les escases
peces (tres lloses) originals.
Cal assenyalar també que els contraforts situats al nord s´han bastit sobre les restes dels
originals. També a la banda esquerra de la sala, oberta al claustre, va aparéixer part d´un paviment
ceràmic de principis del segle XVI i restes d´un ara, elements que possiblement formarien part
d´una de les capelles que sabem tenia el claustre.
És també de destacar la consolidació del mur realitzada al sud amb la reconstrucció d´un
arc de mig punt, que a la manera dels antics arbotants, garanteix la seua estabilitat, ja que s´hi
trobava desplaçat pels efectes del terratrèmol i s´ha volgut mantindre com a testimoni.
Finalment, tenint en compte que la sala capitular formava part d´un conjunt d´edificacions
(església, claustre, etc), s´han resituat els arrancs de les arcades que unirien el claustre amb la
sala, a fi d´integrar-la amb la resta d´elements del castell.
Les obres, realitzades per l´u.t.e. Cleop, S.A - Cyrespa Arquitectónico, S.L., van comptar amb un
pressupost de 396.010´64 € (65.890.626 pts.) quantitat que va assumir íntegrament la Diputació
de València a través del seu president, Fernando Giner Giner.
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Referències arxivístiques i bibliogràfiques.
La diversa bibliografia sobre el castell pot trobar-se a l´article que vam presentar al Primer Congrés
d´Història de La Costera, que citem a continuació.
Pel que fa a les memòries de les excavacions i els plànols efectuats als anys quaranta, s´hi troben a
l´Archivo General de la Administración Civil del Estado (Alcalá de Henares), sign. topogr. 31/47.
Les dades sobre la reconstruccio de la sala procedeixen de la memòria redactada per l´arquitecte Salvador Vila, a qui volem agrair també la planimetria que ens ha facilitat i el temps de conversa mantingut
amb ell.
A banda de les descripcions impreses del castell (on evidentment, també hi consta la sala capitular), tenim
localitzada informació als arxius següents:
-Real Academia de la Historia (Madrid), CSC, sign. I-5 (9/579), ff. 151v-152;
-Arxiu del Regne de València (ARV), clero, llibre 2560, ff. 6v i 7;
-ARV, protocols notarials sign. 1175, s/f. Visita al castell de fra Juan Ferrer de Calatayud i fra Baltasar
Primo [2-10 de setembre de 1595].

BORJA i ARÁNDIGA, Joan, Breve resolución de todas las cosas generales y particulares de la Orden y
cavallería de Montesa (1624); manuscrito de frey Joan Borja, religioso montesiano; edició i estudi preliminar de Fernando Andrés Robres i Josep Cerdà i Ballester, València, Institució Alfons el Magnànim, 2004;
disponibles també els capítols sobre el castell a la direcció d´Internet www.museumontesa.com;
Cebrián i Molina, Josep Lluís, Montsant, la ruta del Císter a Xàtiva, Xàtiva, Ajuntament, 2003;
Cerdà i Ballester, Josep, “El castell de Montesa en 1585: un exemple de mala gestió”, Primer Congrés d´Història de La Costera, València, Institució Alfons el Magnànim, 2006, pp. 283-293, disponible
també a la direcció d´Internet www.museumontesa.com;
FERRÁN Y SALVADOR, Vicente [cavaller de Calatrava (1921)], El Castillo de Montesa. Historia y descripción del mismo precedida de un bosquejo histórico de la Orden Militar de Santa María de Montesa y San
Jorge de Alfama, Valencia, Hijo de F. Vives Mora, 1926; disponibles diversos capítols del llibre a la direcció
d´Internet www.museumontesa.com;
Martínez García, José Manuel, El Cister valencià: de Benifassà a Valldigna, Simat de la Valldigna, La
Xara, 2005;
RABASSA i VAQUER, Carles, DÍAZ DE RÁBAGO HERNÁNDEZ, Carmen, Documents per a la història de
Vilafamés, València, Consell Valencià de Cultura, et alii, 1995, pp. 262 i ss;
SAMPER i Gordejuela, frey Hipólito de [religiós de Montesa (1652-1700)], Montesa Ilustrada. Origen,
fundación, principios, institutos, casos, progresos, jurisdicción, derechos, privilegios, preeminencias, dignidades, oficios, beneficios, héroes y varones ilustres de la Real, ínclyta y nobilíssima Religión Militar de
N. S. Santa María de Montesa y San George de Alfama, Valencia, Gerónymo Vilagrasa, 1669, 2 vols. Hi
ha edició facsímil del primer volum a càrrec de la Diputació de València, 2003. Les referències al castell
s´hi troben al vol. II, pp. 427, 429, 476, 481, 485-486, 493, 495, 509-510, 523, 546 i 557.
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VICIANA, Martín de, Crónica de la ínclita y coronada Ciudad de Valencia y de su Reyno, Barcelona, Pablo
Cortey, 1564-66 (reed. Valencia, Universidad de Valencia, 1972-78), vol. III, pp. 102-106;
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Planta de la sala capitular

Quadre de mesures
Superfície construïda:					
Superfície útil (interior):				
Longitud de cadascun dels murs interiors:		
Alçada des del paviment fins a la clau de la volta:
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Secció est
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La sala abans de les obres,

pràcticament com restà després
de buidar-la d ´enderrocs
entre 1946-48

Consolidació de murs i col·locació

de carreus sota l ´arranc de les voltes
originals

L ´edifici a mitjan reconstrucció, amb
la clau del segle XIV al seu
emplaçament definitiu
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Festes
F e s Patronals
t e s
PMontesa
a t r o n2008
a l s

Detall dels arcs faixons i formers

L ´obra durant el mes de

juny, amb l´alçada quasi
definitiva

Detall de la volta de creueria
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Unió Musical de Montesa

Un any més ens preparem per a les Festes del nostre poble, les
quals desitge que tots els montesins/nes i gent que ens visite visca amb molta intensitat, ja que porten alegria i felicitat al poble de
Montesa.
La nostra banda de música estarà sempre al costat dels festers
posant la nota musical tant en les cercaviles com en les processons i tot tipus d’actes que reclamen la nostra presència, donat
que enguany sí, podrem participar en la festa amb el tradicional
concert de festes en la Plaça de La Vila.
Des d’ací, voldria incitar a tota la població a celebrar les festes
acudint a tots els actes preparats, tant per la nit com pel dia, ja que
en ocasions les cercaviles realitzades pels festers, acompanyats
per la banda de música, no compten amb el recolzament de la
gent.
A la comissió de festes, els desitje que visquen tots els actes amb
molt d’entusiasme, i els done les gràcies en nom dels músics per
oferir-me l’oportunitat de dirigir-me a tot el poble i poder desitjarlos unes molt bones festes.
SALUT!
El president
Facundo Castelló Castelló
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Associació Democràtica de
Jubilats i Pensionistes
de Montesa

La Junta Directiva de la Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes de Montesa, aprofita l´ocasió que li brinden els Festers del any
2008, per saludar a tos els socis, protectors i poble en general i desitjarlos molt bones Festes Patronals.
! Com pasa el temps ! Un any més o menys segons es mire.
Cada dia estem mes a prop de la “Hoja roja” com va escriure Miguel Delibes. Aquest any, una nova generació de joves festers i festeres procuraran fer-nos passar uns dies feliços amb bona música, vaquetes, coets,
etc. Aixó esperem i confiem que succeïsca durant les properes Festes
2008, en honor de la nostra Patrona.
Tambè desitjem que recordeu amb molta estima les vostres avies i
mares, que a part de criar-vos, han col·laborat com ningú en l´organització
de les Festes.
Per la nostra part, si en alguna cosa ens necessiteu ja sabeu que
podeu disposar de nosaltres.
Durant l´últim any ens han deixat molts amics i socis que sempre
estaran presents en el nostre record (D.E.P.)
Repetim: desitjem a tots els veïns i veïnes que gaudeixquen amb
salut i alegria aquestes Festes Patronals.
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Associació d ´Ames de

Casa

Després de quasi vint anys de presidir l´Associació d´Ames de
Casa de Montesa vull dir que em trobe molt satisfeta del treball que amb
el recolzament de la meua junta directiva hem realitzat al poble, sempre
dins de les nostres possibilitats, realitzant col·laborant amb diverses associacions, Ajuntament o entitats quan se´ns ha demanat, sempre dirigit
a milllorar i ajudar al nostre poble.
Ara creiem que ja és hora de passar el relleu a altres persones
més joves, per tal de donar-li un aire renovat a aquesta vella associació.
Aquest somni que nosaltres començàrem fa molts anys i que amb tanta
il·lusió i esforç hem intentat manternir durant tot este temps.
Enguany també és un any molt especial per a mi, ja que la meua
néta és la regina de les festes de 2008, fet que m´onpli d´emoció i alegría. Espere disfrutar amb tots vosaltres d´aquest regnat tan especial.
Vull donar les gràcies a la Comissió de Festes per l´oportunitat
que ens dòna d´expressar els nostres sentiments i les nostres idees.
Així mateix desitge a la Comissió de Festes i a tot el poble de
Montesa que passeu unes festes meravelloses amb les famílies, amics i
veïns.
Bones festes.
							

Pepita Ballester
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Associació Cultural “La Vall deMontesa”
El encaje de bolillos; Un arte que tiende a resurgir

Es un orgullo para nuestra asociación fomentar esta actividad que
contribuye a manterner viva una tradición tan antigua y que está más de
actualidad que nunca.
Para nosotras, supone, además de ocupar nuestro tiempo de
ocio, creando cosas bonitas, una forma de pasar un rato agradable con
un grupo de amigas que comparten una misma afición.
El arte del bolillo es una labor que requiere paciencia y tiempo a la
vez que nos mantiene la mente ocupada, sirvièndonos de terapia.
Terminar una labor de encaje de bolillos produce una satisfacción
indescriptible y es el premio que nos mantiene siempre con ganas de
seguir aprendiendo.
Asistimos a concentraciones de bolilleras en las que hecemos demostraciones de nuestros trabajos y contemplamos las labores de las
bolilleras venidas de otros pueblos de la comunidad, pero lo más importante son los lazos que estrechamos, las impresiones que cambiamos
con gentes que tienen la misma inquietud que nosotras por un trabajo
artesanal que pretendemos mantener vivo durante muchos años, transmitiéndolo de generación en generación.
Por ello, invitamos y animamos a todos y todas, en particular a
nuestra gente joven a sisstir a estas clases en nuestra asociación.
Recordamos con afecto a Vicenta Mora que fue nuestra profesora
en los comienzos de esta asociación y que este año nos ha dejado.
Desde aquí nuestro más sincero agradecimiento por su paciencia
y dedicación.
Queremos agradecer a la comisión de fiestas la oportunidad de
poder dirigirnos a todos vosotros y la aprovechamos para desear a todo
el pueblo de Montesa y a todos los que en estas fechas nos visiten unas
muy Felices Fiestas Patronales.
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Junta Local de L´Associació
Espanyola Contra el Càncer

Com cada any, aprofitem l´oportunitat que ens oferix la Comissió
de Festes per a dirigir-nos al poble de Montesa.
Volem agrair la col·laboració de tot el poble en totes les activitats
que hem organitzat per a recaptar fons que ajuden a la investigació i lluita contra esta malaltia: del play back es van poder aconseguir uns 1700
euros, del sopar uns 1300 euros, de la “cuestacio” anual 2300 euros i els
festers de l´any 2007 van aportar 700 euros, els festers de Sant Vicent
del 2007 van aportar 200 euros, les loteries que van fent-se, mes a part
d´altres aportacions.
Tot aço fa que el poble de Montesa siga molt destacat. I tot es
possible gràcies a tot el poble de Montesa. Esperem que tos els anys
continuem col·laborant en la lluita contra el Càncer.
Desitgem a la Comissió de Festes de l´any 2008 que passeu unes
bones festes, així com a tot el poble.
						

Presidenta Local de la A.E.C.C

							

Chelo Cerdà
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Comunitat de Regants de Montesa

Comunitat de Regants de Montesa

N.I.F. G-46.662.409
C/ Mare de Déu del Carme, 22 · Tel. 96 229 91 98 · Atandadors 616 40 35 55 - 56
46692 MONTESA (València)

Com a president de la Comunitat de Regants de Montesa, en primer lloc vull agrair a la Comissió de festes l’oportunitat de poder dirigir-me a tots els regants
d’aquesta comunitat, veïns i en definitiva a tot el poble.
Per a dessitjar-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 esteu treballant tot l’any.
Alfredo Garcia Carbonell
President
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Societat de Colombicultura

Estimats veïns i veïnes de Montesa:
Com a president d’aquesta societat m’agradaria en primer lloc, agrair a
tots els socis el suport prestat durant tot l’any participant en concursos
i pagant quotes per a poder fer front a totes les despeses que genera
aquest bonic esport.
Destacar la gran acceptació que està tenint aquest esport en la joventut de Montesa. En l’actualitat aquesta societat és una de les que més
llicències federatives està tramitant a nivell de província, un total de 63.
Per últim agraïr a la Comissió de Festes que ens haja propossat aquesta
col·laboració.
Us desitgem a tot el poble de Montesa que passeu unes bones
festes.
Enrique Sanz Cerdà.
President
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Penya “Xe que m ´agarra”

Estimats veins :
Aquest any ens dirigim a tots vosaltres desde la perspectiva de un any
d’experiencia.
Degut a la acollida que els actes taurins han tingut hem decidit mantenir-nos en
actiu durant tot l’any, introduint en totes les festes possibles nous actes en els que tota
la població, desde els mes menuts als més grans, participen.
El nostre objectiu de fer que l’afició taurina cresca en un ambient de festa
popular i germanor s’ha complit, és per això que continuem treballant amb la
mateixa il·lusió que el primer dia.
Agraïm el suport que tot el poble ens heu brindat, així com la col·laboració
de l’Ajuntament.
Dit açò, sols ens queda desitjar als festers del 2008 i a tota la població, Bones
Festes.
El President de la penya taurina:
JOSÉ CASTELLÓ.
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Club Montesa Futbol Sala

La directiva del MONTESA F.S. vol agrair al poble, als socis, als
patrocinadors, als comerços, empreses i entitats tant locals com
de fora la col·laboració amb el club.
Agrair també la col·laboració de l’ajuntament i la Diputació.
Donar les gràcies a l’afició pel suport mostrat als nostres equips,
acudint a tots els partits al pavelló, felicitar l’equip juvenil per haver aconseguit l’ascens a 1ª provincial i al sènior per haver aconseguit la permanència en 1ª nacional “B”.
Agrair a la comissió de festes haver-nos permés escriure aquestes línies i desitjar-vos unes bones festes patronals, a tot el poble
i en especial als festers i festeres perquè siguen uns dies inoblidables.
Àngel Rioja Perales
President
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Societat de Caçadors

Estimats veïns i veïnes:
Com a President d’aquesta societat, tinc l’oportunitat
de dirigir-me a vosaltres per agrair, en primer lloc a tots els
socis d‘aquesta Societat, el suport donat al llarg dels anys,
ja que sense aquest recolzament no haguera sigut possible
la pràctica del nostre estimat esport, encara que els últims
anys no han estat molt bons, malgrat les continuades repoblacions, fet que sempre comentem en el dinar anual de
germanor, que tan de temps venim celebrant.
Finalment, agrair a la Comissió de Festes de 2007
l’oportunitat que ens brinda de felicitar i desitjar a tot el poble
de Montesa i a tota la gent que ens visita en aquestos dies
unes MOLT BONES FESTES.
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Club de Bàsket Montesa

El Bàsket Montesa vol agrair a l’Ajuntament de Montesa, a l’empresa Horlesa
Corporación F. Turia, així com a l’entrenador, jugadors i afició el suport i el
recolzament rebut en aquesta temporada en la que hem aconseguit una meritòria
3ª plaça a la Sènior Preferent.
A més a més, aquest any s’han pogut veure emocionants derbis, ens el que sempre
hem eixit victoriosos (Canals, Moixent, Enguera i l’Olleria).
Aprofitem l’ocasió per a ressaltar que aquesta ha sigut la 1ª temporada sense
l’entrenador de tota la vida, Joaquín Sellés, al que agraïm tots el seus anys al front
de l’equip i la seua dedicació.
Esperem que la pròxima temporada l’equip seguisca il·lusionant i fent disfrutar del
bàsket en cada partit acompanyat per l’afició.
ARA, A DISFRUTAR LES FESTES!
Bàsket Montesa
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Centre Excursionista de Montesa

Aprofitem aquest espai que se’ns ofereix per saludar a tots els
veïns i als festers, agraint a aquestos especialment el fet de que
hagen comptat amb la nostra participació a l’hora de confeccionar aquest llibre. I més, quan és just enguany el nostre desé aniversari com a centre.
Som encara un centre jove però amb moltes esperances de seguir complint més anys com associació, sempre amb els mateixos
fins: gaudir de la natura i fer arribar aquest sentiment a tots, que
tots puguen gaudir i apreciar allò que tenim a l’abast i que moltes
vegades no arribem a veure o se’ns passa inadvertit.
Per això continuem tenint les portes obertes per a tots, sense
exclusió alguna, convidant a tots aquells que hi vullguen participar de les nostres activitats: escalada, trecking, barranquisme,
etc. sempre en contacte amb el medi natural, que és la fi, junt a
l’esport, allò que impulsa a aquest centre.

Us desitgem que passeu unes bones festes.
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Club de Pilota Valenciana

El club de “Pilota Valenciana de Montesa” agraeix als festers i festeres
d’enguany la possibilitat de dirigir-se al poble de Montesa.
Les activitats d’aquest any han sigut les bàsiques. Jose Maria Sanchis
s’anuncia en el trinquet, Jaume Sanchis es proclama campió provincial de galotxa
en Meliana, i subcampió autonòmic de frontó en Almussafes. Reivindiquem un
carrer per l’esport de la pilota a Montesa.
Vos desitge unes bones festes a tots els montesins i montesines, i als
festers i festeres que les disfruteu.
			

El president,

					

Jose Javier Torres Gil
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Penya Ciclista “La Banda”

Quan vam fundar la penya ciclista “La Banda” pensàvem que no duraríem molt de
temps, però amb el pas dels anys encara estem prou animats per a continuar practicant
l’esport de la bicicleta de muntanya i disfrutar de la natura.
L’estiu passat vam realitzar la ruta “Via Verda de la Serra d’Alcaraz” que transcorre en
part per la “Ruta del Quixot”, amb un recorregut de 242 km. entre les localitats d’Albacete i
Bienservida, passant per poblacions com Balazote, EL Horcajo, Alcaraz, etc. per a finalitzar
ja en la província de Jaén. Encara que va ser molt dura per la distancia i la climatologia,
al final sempre queda la satisfacció de acabar-la i ens anima a continuar fent aquestes
rutes.
Per enguany també estem preparant una nova eixida de diversos dies per la província
de Jaén on tinguen previst viatjar al parc natural de la Serra de Cazorla i fer diverses rutes
per l’interior del mateix.
Per acabar, els components de la penya ciclista “La Banda” us desitgem que disfruteu
de les festes i s´animeu a apuntar-se a la penya.
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Divendres 22 d’agost
23:00 h
Presentació de la Regina de Festes del 2008 i la seua Cort
d’Honor.
00:30 h
Vi d’honor ofert per la Regina de Festes.

Dissabte 23 d’agost
11:00 h
Taller Infantil: Titelles gegants a la Casa de la Cultura.
12:00 h
Partides de Raspall al Carrer.
23:00 h
Sopar de Gala amenitzat per la gran orquestra “Salmagundí
Band” a l´Escola i servit pels salons “Santa Creu”.

Diumenge 24 d’agost
19:00 h
Solemne Missa al Calvari. A continuació, trasllat del Crist fins
l´Esglesia Parroquial.
00:00 h
Vaquetes i bou embolat de la ramaderia Machancoses.

Dilluns 25 d’agost
19:00 h
Vaquetes.
23:00 h
Animació de carrer “Circuseando”.
00:00 h
Vaquetes i bou embolat.
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Dimarts 26 d’agost
18:00 h
Inauguració de l´exposició itinerant del museu del joguet
a la sala d´exposicions de l´Ajuntament. L´exposició estarà
oberta del 26 d´agost al 2 de setembre.
Els següents actes estan organitzats per la penya taurina
XQM;
07:00 h
Despertà per tot el poble.
09:30 h
Esmorzar per als socis de la Penya.
11:00 h
Bou en corda.
19:00 h
Desencaixonada de sis bous i vaquetes.
00:00 h Vaquetes i bou embolat.

Dimecres 27 d’agost
19:00 h
Vaquetes.
23:00 h
Concert de la Unió Musical de Montesa a la
Plaça de la Vila.
00:00 h
Batukada.
01:00 h
Nit de Rock amb el grup “Strenos” amb 200.00 w de so.

Dijous 28 d’agost

11:00 h
Parc Infantil “Mundolandia” a la Plaça de la Concòrdia.
22:00 h
Paella gegant cuinada per Galbis, per a tot el poble,
amenitzada per la orquestra “Primera Plana”.
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Divendres 29 d’agost

7:00 h
Despertà per tot el poble.
13:00 h
Volteig general de campanes i cercavila de la Regina
de les festes i la seua Cort d´Honor, acompanyats per
la Unió Musical de Montesa.
14:00 h
Gran Macletà.
19:30 h
Solemne Missa al Santíssim Crist del Calvari. A Continuació,
processó del Crist desde l´Església fins l´Ermita.
En finalitzar Castell de Focs d´Artifici.
23:00 h
Sopar popular i ball de disfresses a la plaça de la Casa de
Cultura.
00:00 h
Actuació de l´orquestra “Zeppelin Band”.

Dissabte 30 d’agost
7:00 h
Despertà per tot el poble.
12:00 h
Dansa típica de la Ribera al Carrer Sant Vicent.
13:00 h
Volteig general de Campanes i cercavila de la Regina
i la seua Cort d´Honor acompanyats per la
Unió Musical de Montesa
14:00 h Gran mascletà.
19:00 h
Ofrena de flors a la Mare de Déu.
19:30 h
Solemne Missa i processó de la relíquia de la santa
Espina.
00:00 h Sopar i gran actuació de l´Orquestra “Ciudad
de Alicante”
a la plaça de la Casa de la Cultura.
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Diumenge 31 d’agost
7:00 h
Despertà per tot el poble.
12:00 h
Solemne Missa.
13:30 h
Cercavila dels festers per tot el poble, acompanyats per la
Unió Musical de Montesa.
14:00 h Gran Mascletà a càrrec de la pirotècnia valenciana
de Llanera de Ranes.
20:00 h
Processó de la nostra Patrona, la Mare de Déu del Castell.
Al finalitzar tradicional disparada de coets.
22:00 h
Espectacular castell de Focs d´Artifici.
00:30 h
Gran Sorpresa.

Dilluns 1 de Setembre
11:00 h
Taller infantil: Jocs populars i tradicionals al carrer Sant Vicent.
13:00 h
Volteig general de campanes i passacarrer dels festers acompanyats
de la Regina i de la Unió Musical de Montesa
17:00 h
Festa de l´aigua amb vaquetes enfundades.
19:30 h
Missa i processó de la Maredeueta amb disparada de coets.
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COL·LABORADORS

El poble de Montesa

Diputació de València
Àrea de Cultura SARC
(Servei d’Assistència i Recursos Culturals)
Ajuntament de Montesa
Regidoria de Festes

Horlesa Cementval
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