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Molt Honorable Senyor

Francesc Camps i Ortiz

Pr
es

id
en

t 
de

 la
 G

en
er

al
it

at
 

Encara que  la tradicional crema de la “foguera” de Sant Sebastià, en ple gener, forma 
part molt important de les tradicions de Montesa, és en la primera setmana de setem-
bre quan les celebracions festives adquirixen tota la seua intensitat.

A la crida dels seus sants patrons, el Crist del Calvari, la Relíquia de la Santa Espina i la 
Mare de Déu del Castell, tota la població paralitza les seues ocupacions habituals per a 
viure intensament uns dies de festa plena.

Una festa en qué els carrers i places de la població acolliran veïns i visitants per a viure 
de primera mà els nombrosos actes que la Comissió de Festes ha preparat per a l’ocasió 
i que, un any més, comptarà amb una massiva participació.

Des d’estes pàgines del Llibre Oficial m’unisc a la vostra alegria i vos desitge a tots unes 
bones festes patronals de �007.
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Il·lustríssim Senyor Alfonso Rus Terol
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 Quiero agradecer, en primer lugar, la atención 
que ha tenido conmigo el alcalde, al hacer posible que 
me dirija a ustedes, apenas trascurridos pocos días de 
mi toma de posesión como presidente de la Diputación 
de Valencia.

 Mi intención, y la del equipo de Gobierno de 
la Institución Provincial, es estar junto a los pueblos, 
conocer, escuchar y ayudar a resolver sus  problemas, 
que son los problemas de los vecinos.

 Como ya anuncié, mi gobierno se va a basar en 
prestar atención a las inquietudes de los ciudadanos, 
constituidos en municipios, que son la primera venta-
nilla y más directa de la Administración, en medio de la 
gente.

 Quiero saber de vuestras necesidades y caren-
cias, de vuestros deseos y esperanzas, y junto a vosotros 
marchar ilusionadamente a convertir lo que necesitáis 
en realidades, en la medida de nuestras competencias y 
presupuestos.

 Mi vocación y la de todo el equipo de gobierno 
provincial, así como la de vuestra Corporación Munici-

pal, es una vocación de servicio, de trabajo y de hones-
tidad. A ello estamos llamados por el pueblo que nos ha 
confiado la responsabilidad en las urnas.

 La Diputación es la casa grande de todos los 
ayuntamientos y especialmente queremos serlo de los 
más pequeños, de los que cuentan con menos medios 
y posibilidades, porque los ciudadanos tienen derecho 
a una mejor calidad de vida, bienestar general y felici-
dad.

 Felicidad y bienestar que os deseo expresamen-
te en estas fechas en que celebráis las fiestas patrona-
les en honor a la Santa Espina, el Cristo del Calvario y 
la Mare de Déu del Castell, placer y alegría que quiero 
compartir con vosotros, además de expresaros mi más 
cordial felicitación y enhorabuena, porque conserváis 
las  costumbres de forma ejemplar, armonizando vues-
tra historia con los avances del progreso.

 Deseo que  sean éstas, y todos los días del año, 
unas jornadas muy especiales y que toda Montesa vibre 
en torno a sus ancestrales tradiciones.
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Estimats montesins i montesines:
 
 Fidel a la tradició, arriba el moment més esperat de l’any per a tots, les nos-
tres Festes Patronals, en honor a la Mare de Déu del Castell, la Santa Espina, el Crist 
del Calvari i, com no, la nostra benvolguda i venerada Maredeueta.

 Estos són uns dies especials i intensament viscuts en els que es reviuen els 
costums i tradicions que es transmeten de pares a fills i en els que tots ens sentim 
identificats.

 La nostra festa no és sols una celebració lúdica o religiosa, sinó que és el 
retrobament familiar i el record entranyable pels que ja ens han deixat. Alhora és  
expressió d’alegria, espenta per al comerç local, és una mostra sana de convivència, 
és la mostra de la nostra cultura i història, és sense cap dubte un símbol de progrés 
i modernitat.

 Enguany ha sigut any electoral i vos vull agrair, veïns de Montesa, la con-
fiança que heu dipositat en mi.  Des d’ací vos dic que em compromet a ser un alcalde 
de tots i per a tots.

 És per això, que anem a seguir treballant per aconseguir el poble que tots 
somniem, on jóvens i majors tinguem millors serveis; una població en creixent ex-
pansió, sense oblidar el nostre passat i arrels, però mirant sempre cap al futur, un 
futur per desenvolupar.  És este un del reptes que esta corporació s’ha proposat 
portar endavant com a objectiu prioritari.

 Després de tot un any de treball, ha arribat el moment d’assaborir i gaudir de 
les festes que amb tanta il·lusió i esforç ha organitzat la Comissió de Festes, contant 
sempre amb el suport de l’Ajuntament.

 Igual que la Comissió de Festes, són moltes les persones que amb el seu inte-
rés i dedicació, fan possible que tots els anys pugam continuar participant i gaudint 
de cadascún dels actes programats per a la setmana de festes; tant a la Comissió 
de Festes com a la resta d’estes persones col·laboradores, des d’estes línies: moltes 
gràcies.  De la mateixa manera, aprofite per a felicitar, especialment a la Regina, 
senyoreta SARA CERDÀ PERALES.

 Done la benvinguda a tots els que visiten Montesa en estos dies i espere que 
visquen la nostra festa amb la major alegria, notant l’hospitalitat de la gent d’este 
poble.

 Sols em queda demanar als nostres patrons que ens donen protecció per a 
viure les nostres Festes Patronals en convivència, salut i alegria.

 Com cada any, veïns, residents i visitants, vos convide a gaudir de les nostres 
festes, així com vos demane comprensió i col·laboració durant tota la setmana.

 Vos desitge que passeu unes Bones Festes.
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Senyor José Albalat i Grimaltos
Alcalde de Montesa
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Ja són molts els anys en què he tingut l’oportunitat de saludar-vos a l’arribar les 
Festes Patronals i desitjar-vos unes bones festes d’una manera raonada i compro-
mesa, més enllà de les paraules tradicionals. Ara us heu desitge de nou.
També, moltes vegades, us he plantejat la relació que caldria establir entre els 
“actes” religiosos i la resta d’activitats festeres… I hem parlat de la coherència 
que s’hauria de mantenir… Estes qüestions, estos plantejaments segueixen tenint 
vigència…
L’any passat i també enguany, a l’hora d’escriure, he preferit compartir amb vosal-
tres un “conte” amb la intenció de transmetre-vos un missatge, pense que impor-
tant, però amb un llenguatge i una forma senzilla i amable, amb el propòsit que 
ajude a pensar.
Ací el teniu:

¿Podrías venderme una hora de tu tiempo?

La noche ya había caído. Sin embargo, un pequeño hacía grandes esfuerzos para no 
quedarse dormido; el motivo bien valía la pena: estaba esperando a su papá.
Los traviesos ojos iban cayendo pesadamente. Cuando se abrió la puerta, el niño se 
incorporó, como impulsado por un resorte, y soltó la pregunta que lo tenia inquie-
to:
- Papá, ¿cuánto ganas por hora? –dijo con los ojos muy abiertos–.
El padre, molesto y cansado, fue tajante en su respuesta:
- Mira, hijo, eso ni siquiera tu madre lo sabe; no me molestes y vuelve a dormir que 
ya es muy tarde. 
- Si papá. Sólo dime cuánto te pagan por una hora de tu trabajo –reiteró suplicante 
el niño–.
Tenso, el padre apenas abrió la boca para decir:
- Cuarenta euros.
- Papá, ¿podrías prestarme veinte euros? –preguntó el pequeño.
El padre se enfureció, tomó al pequeño del brazo y con tono brusco le dijo:
- Así es que para eso querías saber cuánto gano, ¿no?. ¡Vete a dormir y no sigas                    
fastidiando, avaricioso egoísta!
El niño se alejó tímidamente, y el padre, al meditar lo sucedido, comenzó a sentirse 
culpable: tal vez necesita algo, pensó; y queriendo descargar su conciencia, se aso-
mó a la habitación de su hijo y con voz suave le preguntó:
- ¿Duermes, hijo?
- Dime, papá –respondió entre sueños–.
- Aquí tienes el dinero que me pediste.
- Gracias papá –susurró el niño mientras metía su mano debajo de la almohada, 
de donde sacó unos billetes arrugados–. ¡Ya lo tengo, lo conseguí! –gritó jubiloso-; 
¡Tengo cuarenta euros! Ahora, papá, ¿podrías venderme una hora de tu tiempo?

J. C. Bermejo, Regálame la salud de un cuento, Sal Terrae, �00�, p. ��

I ara, si tens temps, pensa. BONES FESTES

Joan, rector de Montesa. 
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Estimats veïns i veïnes:

Ja s’acosten les festes patronals i amb elles la possibilitat de 
passar uns dies plens d’alegria, felicitat i germanor.

Com a president de la comissió de festes del �007 i en nom 
de tots els festers vull agrair tant al poble de Montesa com 
al seu Excm. Ajuntament la desinteressada col·laboració que 
ens han oferit (i que tan necessària es fa per poder organitzar 
unes festes amb èxit).

Esperem que us agraden tots els actes i festejos que amb 
molta il·lusió hem organitzat per a vosaltres.

Per últim, tan sols em resta desitjar-vos a tots els veïns del 
poble i visitants que es divertiu molt i que passeu unes bones 
festes.

Un fort abraç.

David Albalat Calatayud
President Comissió Festes 2007
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Estimats amics i veïns de Montesa:

Com cada any per aquestes dates es quant nosaltres, els mon-
tesins, apreciem un fort sentiment que ens plena amb l’inici 
de les nostres festes patronals.

Unes festes que aquest any la comissió hem preparat amb 
molt d’esforç, responsabilitat i il·lusió per a que tots pugueu 
gaudir tant com ho farem nosaltres.

Sols em resta dir-vos que em sent molt orgullosa de ser la 
Regina del �007 i representar al meu poble en aquest any, el 
qual he esperat amb molta il·lusió.

Que passeu unes bones festes!!
 
La Regina
Sara Cerdà

Sara Cerdá Perales
Regina Festes 2007

     SARA, JA S’ACOSTA EL DIA,
MÚSICA, FESTA I COLOR,
ESCLATARÀ LA ALEGRIA
DINS DEL TEU COR.

      VIU INTENSAMENT
 JUNT ALS TEUS COMPANYS,
 I RECORDAREU CADA MOMENT
 QUAN PASSEN ELS ANYS.

     SARA, COMENÇA A SOMNIAR,
TENS TOTA LA VIDA PER DAVANT
QUÈ MÉS POTS DESITJAR?
GAUDIR, ÉS EL MÉS IMPORTANT.

      EIXOS PARES TEUS
 T’HO DONARIEN TOT,
 EL MÓN SENCER ALS PEUS
 I TAMBÉ LA LLUNA SI ES POT.

     SARA, TENS JOVENTUT I BELLESA,
I UNA FAMÍLIA QUE T’ESTIMA
I VEURÀ COM LA SEUA PRINCESA
ES CONVERTEIX EN REGINA.

    M.A.H.

A LA REGINA
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Benvolguts amics i veïns de Montesa:

Com cada any s’aproximen les Festes Pa-
tronals, motiu d’alegria i honor per poder 
representar al nostre poble. Han estat orga-
nitzades amb molt d’esforç i il·lusió.

Cal destacar que hem tingut la sort de po-
der contar amb el suport dels nostres pares 
i mares sense els quals no haguérem pogut 
realitzar aquestes festes. Per aquest motiu 
volem agrair la seua dedicació i entusiasme, 
així com també l’ajuda que l’ajuntament i 
els col·laboradors ens han oferit.

Sols ens resta desitjar-vos unes BONES FES-
TES i que gaudiu l’ampli programa que hem 
preparat tant com ho farem nosaltres.

Els festers.

��
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Festers 2007
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Pedro Ribes Barberá

Quique Vila Garrido

Edgar Cerdá Barberá

�9
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Festeres 2007

Andrea Giménez Cádiz Arantxa García Sanchis

Loles Carbonell Barberá Miriam Mollá Gutiérrez
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Lorena Pla Gómez Paloma Martínez Borja

Paula Grimaltos OlmoReyes Calatayud Moltó
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Portadors de bandes i insígnies

Carmen Ballester Moltó

Diego Perales García 
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Presentadors

Verónica Climent Cádiz

Enric Puig 
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Així érem
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Records d’escola
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Així som ara
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Sobre la visita de Don Juan de Borbón a Montesa

Enguany fa dihuit anys, don Juan de Borbón visitava Montesa. Eixe any, el 
�9�9, el nostre poble commemorava el 700 Aniversari de l’atorgament de la 
carta de població, és a dir, el document, podríem dir-ne, fundacional, de la 
Montesa actual.

Don Juan va vindre per commemorar aquella efemèrides com a Degà-Presi-
dent del Reial Consell de les Ordes de Montesa, Santiago, Calatrava i Alcàn-
tara.

I a l’església del nostre poble va presidir la cerimònia d’ingrés de tres nous 
cavallers en l’orde de Montesa.
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Junt a don Juan van vindre un total de quaranta-tres cavallers, huit de Mon-
tesa, huit de Santiago, setze de Calatrava i onze d’Alcàntara.

I Montesa fou, aquell dia, un dels referents a la premsa, ràdio i televisió.

Els qui formem part de la Comissió de Festes d’enguany vam vore la llum el 
mateix �9�9.

I ara, des d’ací, volem testimoniar el nostre agraïment a aquell home que va 
voler visitar el nostre poble quan nosaltres érem els seus habitants més jo-
ves.
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Montesa durant la Guerra de Successió

per

Josep Cerdà i Ballester

Introducció

 Fa vint-i-cinc anys, l´historiador Leandro Tormo Sanz va publicar a la revista Pa-
pers de La Costera una sèrie de textos sobre Montesa durant la Guerra de Successió. 

 Enguany, en commemorar els 300 anys de la batalla d´Almansa, aquell treball 
cobra, si cal, una major vigència, ja que ens permet saber de manera aproximada, què 
va passar al poble durant aquell període de la nostra història.  

Els fets

 El dia de Tots Sants de 1700, en morir sense descendència Carles II, l´últim dels 
reis de la casa d´Àustria, els regnes de la mo-
narquia hispànica van acceptar com a rei el 
nét de Lluís XIV de França, que regnaria amb 
el nom de Felip V. 

  Després de barallar diverses possibi-
litats, eixa havia estat la decissió presa per 
Carles II al seu testament. El nou rei havia de 
governar sobre els territoris hispans, renun-
ciant doncs a la corona francesa.

  Però en desembre de 1700, el rei de 
França va reconéixer els drets del seu nét Felip 
a la corona gala, amb la qual cosa, la possible 
unió sota un mateix monarca dels territoris 
hispans i francesos podia trencar l´equilibri 
europeu aconseguit mig segle abans amb la 
pau de Westfàlia.

  En conseqüència, en setembre de 
1701, Anglaterra, Holanda i l´emperador 
d´Àustria van signar un tractat per fer front 
als Borbó i mesos després van declarar la 
guerra a Espanya i França.

 Mentrestant, en febrer del mateix any, Felip de Borbó entrà a Madrid i prengué 
possessió de la Corona, sent acceptat, al menys formalment, per tots els territoris.
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 Però a nivell europeu, la guerra ja havia esclatat. El 1703 Portugal entrà 
en l´aliança antiborbònica, i eixe mateix any les potències aliades van proclamar 
rei d´Espanya a Viena l´arxiduc Carles, fill de l´emperador Leopold d´Àustria. 

  En març de 1704, l´Arxiduc va desem-
barcar a Lisboa, amb la qual cosa s´iniciava 
la guerra a la Península Ibèrica. En juliol de 
l´any següent, una flota angloholandesa que 
es dirigia a Barcelona va desembarcar a Altea 
el militar Joan Baptista Basset, iniciant-se així 
la sublevació contra Felip V en terres valen-
cianes. 

  A poc a poc, el territori valencià va 
quedar en mans dels partidaris de l´Arxiduc, 
que en octubre de 1706 va entrar a València, 
va jurar els Furs i va ser proclamat rei amb el 
nom de Carles III.  No obstant, l´avanç de les 
tropes de Felip V va obligar l´Arxiduc a retirar-
se a Barcelona el març del 1707. 

 Finalment, la batalla del vint-i-cinc d´abril a les planes d´Almansa va 
acabar decidint el conflicte, en favor dels Borbons, a l´antic regne de València.

Montesa

 En 1705 les autoritats de la vila de Montesa (com també les de Xàtiva) 
havien optat per Felip V. Eixe mateix any, dels fons econòmics del poble, es va 
costejar un destacament format per vint-i-dos soldats, que van participar en els 
setges de Dénia i Oliva

 La vespra de Reis de l´any vinent, des de Madrid, el rei va dirigir una carta 
al castell-convent de Montesa en els termes següents:

“...atendiendo a la seguridad de esse Sacro Combento, como sede y ca-
veza de la Orden y caballería de Montesa (como Administrador Perpetuo 
soy por bulas apostólicas) y a quanto condujere para la conservación 
del Maestrazgo. He resuelto encargar y mandaros (como lo hago) pon-
gáis muy particular cuidado en que esse Sacro Combento esté bien pre-
venido de víveres y municiones para su defensa en caso de ser invadido 
y que a este fin llaméis a los del govierno de la villa de Montesa alen-
tándolos a mi real servicio...”

 Uns mesos després, el trenta-un de març, una tropa borbònica coman-
dada pel mariscal Mahoni es va instal.lar al castell, ja que degut a la seua situa-
ció estratègica calia tindre´l controlat. Prèviament, els veïns de Montesa es van 
encarregar d´escortar els militars des d´Énguera fins la fortalesa, aconseguint el 
fracàs d’una emboscada preparada a l’efecte pels austriacistes.
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 D´origen irlandés, el mariscal Daniel Mahoni comandava des de feia tres 
anys un destacament de soldats exiliats irlandesos. El mateix 1706 es va fer 
càrrec de la guarnició borbònica de la ciutat d´Alacant, amb la qual cosa es va 
quedar a Montesa, amb uns sixanta hòmens, Guillermo de Omara, capità de la 
tropa irlandesa.

 Quan les tropes austriacistes decidiren atacar Montesa, els seus veïns 
resistiren per un temps al mateix poble, fins que els atacs els van obligar a 
refugiar-se dins del recinte emmurallat del castell. Una vegada a recés de les 
muralles, es van encarregar de fortificar-les, resistint fins la primavera de 1707. 

 Probablement durant aquelles obres en les muralles, es va realitzar 
l´estructura identificada al plànol de l´època com a plataforma de Omara, que 
estava situada a l´extrem de l´entrada en colze al castell.

 Segons el cronista Miñana, a la fortalesa de Montesa

“...no había ningún cañón para poder impedir desde lejos las obras de los 
enemigos, por lo que construye[ron] con habilidad uno de madera que 
sujetaban con abrazaderas de hierro para que disparara”.

 Mentrestant, el poble va ser atacat diverses vegades per l´exèrcit. Tal com 
recordaran temps després, el trenta de novembre de 1706 tropes formades per 
anglesos i portuguesos van saquejar la vila i l´església “sin atenzión a lo más 
sagrado”.

 Durant el temps que va durar el setge (més d´un any), els montesins aca-
baren consumint els queviures que els religiosos emmagatzemaven al castell. 
Malgrat que van poder proveir-se d´aliments quan l´ocasió ho va permetre, amb 
el temps

“llegó el caso de la anbre, y a este el de comer todos de las sabandijas 
y animales ynmundos”.

 Però per sort per a ells, tot va acabar amb la victòria d´Almansa el vint-
i-cinc d´abril de 1707. 

 Després de la batalla, un grup dels montesins que es trobaven defensant 
el castell (suposem que dirigits pel capità Omara) encara va participar en la con-
questa, per part dels felipistes, de Xàtiva, Alzira, Bocairent i Alcoi.

 Acabada la guerra, Montesa, com la major part de l´antic regne de Valèn-
cia va quedar sota el control de l´exèrcit. En conseqüència, en 1708, va ser 
nomenat governador militar el capità Guillermo de Omara, que també va ser 
recompensat amb l´hàbit de cavaller de l´Orde i amb els oficis de sotsclauer 
i sotscomanador. A les seues ordes es va quedar al poble un destacament de 
soldats Guarnición de Inválidos, que va establir el seu quarter a l´entrada del 
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castell, tal com reflexa el detall del plànol que adjuntem. Part de les habitacions 
que ocupaven aquestos militars es van excavar durant l´estiu de 1999, sense 
resultats destacables. 

 El capità Omara va morir a Montesa el 1724, i fou aleshores quan es va 
sol.licitar la retirada dels soldats del castell-convent, doncs sembla que el prior 
s´havia queixat diverses vegades de la seua presència. 

 Per la seua banda el poble, a través de l´Ajuntament, va sol.licitar al rei, 
pels serveis prestats durant la guerra, l´exempció d´alguns impostos i la con-
cessió d´alguns privilegis de tipus honorífic: títol de fidelíssima i poder col.locar 
retrat del monarca a la sala de l´Ajuntament. 

 Ateses dites sol.licituds en 1716, i malgrat ser favorables per Consell (pen-
sem) de Castella, no sabem com van acabar finalment. 

 A falta de noves aportacions, l´única compensació de tipus honorífic que 
va tindre Montesa va ser la de donar nom (i prou) a una de les governacions en 
les que va quedar dividit l´antic regne de València.

Situació sobre un plànol del castell de la primera meitat del s. XVIII dels quarters de la Companyia
Militar d´Invàlids i de la plataforma defensiva d´Omara.
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Unes notes sobre l’autor dels Misteris del novenari de Montesa:
el mestre Juan Cuevas

(1782-1855)

per 

Joan B. Boïls i Ibiza

 Juan Cuevas Perales va nàixer a Guadassuar (Ribera Alta) divendres, 8 
de febrer de 1782. Fou batejat a l’església de la Santa Creu de València amb els 
noms de Juan, Vicente, Antonio i Constantino.

 La seua formació musical es va desenvolupar a la catedral de València, 
on ingressà de xiquet com a infantillo. Temps després, el febrer de 1817, es va 
traslladar a Tortosa per ocupar la plaça de mestre de capella. Amb tot, dies abans 
d´ocupar-la, havia sol.licitat el mateix càrrec a la col.legiata de Xàtiva. 

 La plaça de Xàtiva es proveia sense oposició, sols pels informes i mèrits 
presentats. L’elecció es produí el gener de 1818, obtenint Cuevas sis vots front els 
dos de cadascun dels altres dos aspirants.

 Als acords capitulars que es conserven actualment a la col.legiata de Xàti-
va se’l cita en nombroses ocasions en relació a les obres que havia de compondre, 
a la selecció de xiquets (on es mostra molt exigent), etc. També es pot percebre a 
través de la documentació certa tensió, originada, moltes vegades, per qüestions 
econòmiques.
 
 Algunes d’eixes cites són concernents als permisos que demana per actuar 
fora de Xàtiva junt amb altres membres de la capella de música de la col.legiata. 
I entre les eixides en trobem una a Montesa, autoritzada al capítol del 3 de set-
embre de 1821.                                 

 Després de quasi set anys a Xàtiva decidí anar-se’n a Toledo –a finals 
de novembre de 1824 se li dóna permís per a opositar–. Molt poc sabem de les 
raons d’eixa marxa: desavinences amb el capítol, tensió a la capella, ambició 
personal...? Els acords capitulars que tantes vegades el citen, poc més diuen d’ell, 
només el feliciten per la nova plaça obtinguda.
 
 Quan marxà a Toledo el 1825 s’emportà un acòlit que havia estat amb ell 
a Xàtiva, Mariano Reig “con el fin de seguir recibiendo sus lecciones para ade-
lantarse en la carrera de la composición.” Anys després Mariano Reig acabarà de 
mestre de capella a la catedral de Màlaga –de 1833 a 1859–.
 
 Encara que l’u d’agost ja s’havia proveït la plaça de Toledo, prendrà pos-
sessió a finals de desembre de 1825, on substituí una destacada personalitat: 
Francisco Antonio Gutiérrez.
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 El desembre de 1826, Cuevas es traslladà a Còrdova, on havia apro-
vat l’oposició. A la catedral de la dita ciutat substituí sense oposició, el 
jubilat Jaime Balius i Vila, que havia exercit el càrrec durant els últims 40 
anys. En aquella ciutat andalusa romangué fins el desembre de 1833, data 
en la qual marxà precipitadament. Les causes d’aquesta marxa sobtada no 
estan clares. Mentre algunes fonts –no de primera mà– afirmen que pot 
estar relacionada amb qüestions polítiques, a la catedral de Còrdova se li 
lliura un certificat de bona conducta només anar-se’n.

 Finalment Cuevas s’incorpora a la Catedral de València el desembre 
de 1833 on exercirà de mestre de capella durant 22 anys, fins 1855, any de 
la seua mort.
 
 Queden encara diverses incògnites i assumptes per descobrir en la 
vida de Juan Cuevas. Algunes potser arribem algun dia a conèixer-les una 
vegada es pugen consultar determinats arxius inaccessibles en l’actualitat. 
Altres segurament resultaran impossibles d’esbrinar. 

 Per exemple la curiosa qüestió de Màlaga sí que ha pogut ser acla-
rida. A nombroses fonts bibliogràfiques, totes elles bastant actuals, trobem 
que exercí de mestre de capella a eixa ciutat, i això no és cert. Les dates i les 
informacions enllacen perfectament el pas de Còrdova a València. Es tracta 
de la mera transmissió i còpia d’una dada originada per les obres seues que 
allí es conserven, 126 concretament. Són composicions de tots el períodes 
de la seua vida. La hipòtesi més probable és que anaren a parar a aquella 
catedral per trobar-se exercint de mestre de capella Mariano Reig, l’alumne 
que Cuevas s’emportà amb ell de Xàtiva. No sabem si les obres arribaren 
allà després de la marxa “precipitada” de Còrdova –dos mesos portava Ma-
riano Reig nomenat– o ja al final de la seua vida. Esta segon opció sembla 
més factible donat que entre les obres conservades a Màlaga hi ha fetes 
al final de la seua vida a València, i a la seua mort el 1855 Mariano Reig 
encara estava a Màlaga.
 
 Entre totes les altres qüestions sense aclarir seria interessant clarifi-
car la seua relació amb Mariano Reig i tot el tema de les obres de Màlaga, 
els lligams amb el seu poble natal, Guadassuar, on no es conserva res d’ell, 
tant sols especulacions d’on vivia, de la creació d’una banda de música... 
També dilucidar per què a un villancet datat el 1799 conservat a Màlaga 
diu “maestro de capilla de San Martín”, o la relació amb Montesa, i si aque-
lla visita del 1821 té alguna cosa a vore amb els Misteris del Rosari que es 
canten actualment al novenari de nadal, si va estar a la població en més 
ocasions...

 En quant a les seues obres, actualment hi han localitzades i fitxades 
188 composicions de Juan Cuevas. En trobem 6 a Toledo, 68 a la Catedral 
de València, 126 a la Catedral de Màlaga –més 15 arranjaments d’obres 
d’altres autors: Comes, Rabassa, Ortells...–, 12 al Col·legi del Corpus Christi 
de València, 10 a la Catedral de Sogorb, 1 a Guadassuar i 1 a Montesa.
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 N´hi han que coincideixen en dos o inclús tres llocs. Als llocs on no 
va exercir –Corpus Christi i Sogorb– són còpies manuscrites de l’època. Les 
de València són quasi totes autògrafes i les de Màlaga gran part. A Tortosa, 
Còrdova i Xàtiva no se’n conserva cap, encara que entre les de Màlaga hi ha 
algunes de les que va fer en eixes ciutats, i inclús altres d’abans d’anar-se’n a 
Tortosa, la més antiga d’elles de 1799, quan tenia 17 anys.

 La pràctica totalitat de la seua música és religiosa, només hi ha un 
Himno cívico i una Canción cívica, les dos per celebrar un enllaç reial. I tota la 
producció és vocal, amb acompanyament de baix o orquestra, trobant només 
quatre fragments exclusivament instrumentals: tres obertures de villancets i 
una d’una missa. 

 Mentrestant, el present any 2007 ens ha sorprés amb una notícia re-
lativa al mateix mestre Cuevas, i és que al disc que ha publicat La llum de les 
imatges en l’edició  que ve portant-se a cap a Xàtiva tenim dos obres seues 
gravades: el Lauda Jerusalem, que interpreta de tant en tant la Coral Cate-
dralícia, i els Gozos a Nuestra Señora de la Seo de Játiva, que segons el llibret 
que acompanya el disc s’interpreten encara a Xàtiva “tots els dissabtes”, de 
la mateixa manera que encara es canten a Montesa els Misteris del Rosari, 
ara per ara l´única còpia conservada d´uns misteris del Rosari del mestre Cue-
vas.

 Estes dos últimes obres, vives actualment, són músiques mantingudes 
pel fervor popular, músiques concebudes originàriament per a l’àmbit de la 
música culta que han passat a formar part de les arrels populars de dos po-
bles de la mateixa comarca... i que mantenen viva la música i la memòria del 
mestre Cuevas.

Els Misterios del Santísimo Rosario que s’interpreten al novenari. 
Arxiu Parroquial de Montesa.
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Enguany, com en anys anteriors, tenim l’oportunitat de poder-vos 
informar del bon funcionament de la nostra associació.

Com tots sabeu, continuem amb l’activitat setmanal de ioga tots 
els dimecres així com els tallers de pintura que tenen lloc a la seu 
de l’associació els dijous a les quatre de la vesprada, i a més a més 
continuem fent durant l’any algun que altre viatge.

És un orgull poder dir que de nou este any comptem amb tres 
dones per a l’ajuda a domicili. És una gran satisfacció haver-ho 
aconseguit ja que així podran beneficiar-se totes aquelles persones 
que ho necessiten.

També vull dir-vos que l’associació va creixent gràcies a la incor-
poració de molta gent jove, una situació que afavoreix que la junta 
es puga renovar i que permet que entre aire fresc i noves idees que 
sempre seran molt benvingudes.

Per últim, desitge unes bones festes a tot el poble i en especial als 
festers que les fan possible. Que tots puguem passar-les amb salut 
i alegria!!!

LA PRESIDENTA
Pepita Ballester 
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Des de la Junta Local de l’Associació Espanyola de la lluita contra el càncer 
volem agrair de manera molt especial la inestimable col·laboració i partici-
pació del poble de Montesa.

És gratificant comprovar el gran interés i la conciència col·lectiva que els 
Montesins manifesten cap aquesta malaltia i  que es demostra amb els 
grans esforços tant personals com econòmics que es duen a terme.

Però la lluita continua i és per això que des d’ací vos convidem a continuar 
participant en totes les activitats que des de la junta es programen.

Per últim també volem agrair a la comissió de festes del 2007 l’oportunitat 
que ens ha oferit de dirigir-vos estes paraules, ocasió que també aprofitem 
per desitjar-vos a tots que passeu unes bones festes rodejats de pau i har-
monia.
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Un año más la Comisión de Fiestas de Montesa nos ha pedido unas letras 
para su inclusión en el Libro del 2007. Agradecemos el gesto y vamos a co-
laborar como siempre, deseándoles mucho éxito en su gestión.

En este año 2007 se ha renovado la Junta Directiva y los miembros de la 
misma están dispuestos a arrimar el hombro y trabajar por el bien de to-
dos.

La “gent gran” siente nostalgia de los festejos de antaño, cuando se cele-
braban obras de teatro, sesiones de danzas valencianas, bailes para todos 
(con pasodobles, valses, boleros y chotis), vaquillas con cuerda y “varietés” 
(que a veces eran simples “titiriteros”).

Pero los tiempos cambian los gustos y las aficiones y hasta ayer primaban 
las cenas a la intemperie y los conciertos de “rock and roll” que ayudan a 
rebajar el colesterol.

Este año, por los rumores que nos han llegado, parece ser que retrocede-
remos a otros tiempos. En fin, hay que aceptar lo programado y pasarlo lo 
mejor posible.

Deseamos de todo corazón que salga bien todo lo que hayais preparado, 
para disfrutarlo estupendamente y que lo nostálgico pase al olvido. 
BONES FESTES!

La Directiva.
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Un any més ens preparem per a les Festes del nostre poble, les quals desit-
ge que tots els montesins/nes i gent que ens visite visca amb molta inten-
sitat, 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 desitjar-los unes molt 
bones festes.

SALUT!

El president
Facundo Castelló Castelló 
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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 pràcti-
ca 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 po-
ble de Montesa i a tota la gent que ens visita en aquestos dies 
unes MOLT BONES FESTES.
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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 jo-
ventut 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

So
ci

et
at

 d
e 

Co
lo

m
bi

cu
lt

ur
a



M o n t e s a  2 0 0 744 M o n t e s a  2 0 0 7

As
so

ci
ac

ió
 C

ul
tu

ra
l “

La
 V

al
l d

e 
M

on
te

sa
”

Un altre any, els festers ens donen l’oportunitat de dirigir-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 consoli-
dant i perfeccionant les destreses dels participants.

A banda del curs, hem acudit a diferents Trobades on hem 
pogut mostrar les labors que hem estat fent. L’acollida allí on anem, 
es sempre molt bona i desperta 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 2007.

Ángela Cerdá
Presidenta
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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 Mon-
tesa, en primer lloc vull agrair a la Comissió de fes-
tes 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 patro-
nals, i en especial a la Comissió de Festers que siguen uns 
dies inoblidables i plens d’alegries. Que per això esteu tre-
ballant tot l’any.

Alfredo Garcia Carbonell
President
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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 dècim 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 ve-
gades no arribem a veure o se’ns passa inadvertit.

Per això continuem tenint les portes obertes per a tots, sense exclu-
sió alguna, convidant a tots aquells que hi vullguen participar de 
les nostres activitats: escalada, trecking, barranquisme, etc. sempre 
en contacte amb el mig 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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Se agradece a la Comisión de Fiestas el haberse acordado del 
Club de ”Pilota Valenciana de Montesa”, pues solo llevamos un 
año federados. 

En este periodo hemos participado en dos campeonatos y es-
peramos seguir haciéndolo gracias a la colaboración del pue-
blo. Les deseamos unas felices fiestas.

El presidente,
Juan José Torres Gil
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El Bàsket Montesa vol agrair a l’Ajuntament de Montesa, a l’empresa 
Horlesa Corporación F. Turia, així com a l’entrenador, jugadors i afi-
ció el suport i el recolzament rebut en una temporada on l’equip 
descendeix de categoria. Esperem que la pròxima temporada l’equip 
torne a il·lusionar i gaudir del bàsket en cada partit acompanyat 
per l’afició.

Per últim desitjar als festers del 2007 unes molt bones festes, que 
gaudisquen al màxim d’elles i que siguen uns dies inoblidables i 
plens d’alegria.

Bàsket Montesa.
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La directiva del MONTESA F.S. vol agrair al poble, als socis, als pa-
trocinadors, 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 ha-
ver aconseguit l’ascens a 1ª provincial i al senior per haver aconse-
guit 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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    Ja fa més de dos anys que un grup de músics 
i amics vam començar a practicar l’esport de la  
bicicleta de muntanya.La idea va sorgir amb la fi-
nalitat de passar-ho bé i disfrutar de la naturalesa 
i de la bicicleta. A poc a poc va  augmentar el 
nombre de components fins als onze que som en 
l’actualitat i per això decidirem crear l’any passat 
la penya ciclista “La Banda” amb l’equipatge co-
rresponent.

     Cada cap de setmana realitzem rutes a dife-
rents poblacions del nostre entorn com Moixent, 
Enguera, Navalón, Bellús, Fontanars, Quesa, Aie-
lo de Malferit, Genovés, Pla de Corrals, Sellent, 
etc. la qual cosa ens permet conéixer i gaudir de 
paratges naturals que d’una altra forma no seria 
possible. També hem participat en alguna marxa 
cicloturista com les de Bolbaite i Navarrés.

     L’estiu passat volíem realitzar una ruta d’un cap 
de setmana fora de  la nostra comunitat i per  això 
organitzarem la ruta denominada “Via Verda Ulls 
Negres” amb un recorregut de 210 km. entre les 
localitats de Caudiel i Terol, passant per poblacions 
com  Barraques, Toràs, Masades Blanques, Sarrión, 
La Pobla de Valverde, etc. per a finalitzar en la 

ciutat de Terol. Les “vies verdes” són antigues vies 
de ferrocarril que després de quedar sense servici 
han sigut preparades per a practicar senderisme, 
passejos a cavall, cicloturisme, etc. i això els dóna 
un encant especial pels seus ponts, aqüeductes, 
muntanyes i túnels per les quals transcorren.

     Encara que la major part dels components de 
la penya sóm músics o persones vinculades a la 
banda, ens agradaria que tots aquells que vull-
guen incorporar-se i disfrutar de la bicicleta i de 
la naturalesa ho  feren sense cap problema.

     Enguany també estem preparant una nova 
ruta de diversos dies, tot i que encara no podem 
confirmar ni les dades ni el recorregut que   rea-
litzarem.

     Finalment els components de la penya ciclista 
“La Banda” Vicent Moltó, Paco Barberà, Facundo 
Castelló, Pepe Pla, Juan José Vila, Juan Ramón 
Galbis, Vicent Ballester, Adrià Alcaraz, Alejandro 
Perales,Toni Brandon i José Albalat vos desitgen  
unes bones festes.
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Estimats veïns de Montesa:

Aquest any hem creat la Penya Taurina “Xe que 
m’agarra”. El nostre objectiu es engrandir els ac-
tes taurins de les nostres festes en un ambient 
de germanor.

Mirant enrere, al que ha sigut la festa taurina 
de Montesa aquest any hem volgut recuperar 
l’antiga tradició del “bou en corda” i com no-
vetat hem introduit la “desencaixonà”, un acte 
emocionant i vistós que esperem que els agrade.

Volem agrair el suport de l’ajuntament i de la 
comissió 2007.

Ha sigut un any de treball molt intens que entre 
tots els membres de la penya hem dut a terme, 
és per aixó que sobretot volem agrair al poble la 
col·laboració que des d’un principi ens han brin-
dat.

Esperem que ho gaudiu tant com nosaltres i que 
l’afició creixca cada any més.
Bones Festes.

J. Manuel Castelló Barberá
President
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Divendres 24 d’agost

23:00 h 
Presentació de la Regina de Festes i la seua Cort d’Honor.

00:30 h 
Vi d’honor oferit per la Regina de Festes.

Dissabte 25 d’agost

12:00 h 
Partida de raspall.

23:00 h 
Sopar de Gala amenitzat per l’orquestra Azalea, al saló FRAN REY.

Diumenge 26 d’agost

19:30 h 
Solemne Missa al Calvari. 
A continuació trasllat del Crist fins a l’Església Parroquial.

00:00 h 
Vaquetes i bou embolat.

Dilluns 27 d’agost

19:00 h 
Vaquetes.

00:00 h 
Vaquetes i bou embolat.
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Dimarts 28 d’agost

19:00 h 
Vaquetes organitzades per la Penya Taurina “Xe que m’agarra”.

00:00 h 
Vaquetes i bou embolat organitzats per la Penya Taurina 
“Xe que m’agarra”.

Dimecres 29 d’agost

19:00 h 
Vaquetes.

23:00 h 
Concert de la Unió Musical de Montesa a la plaça de la Vila.

01:00 h
Correfocs pel poble.

Dijous 30 d’agost

11:00 h 
Parc infantil en la plaça de la Casa de la Cultura.

22:00 h 
Arròs a banda cuinat per Galbis, per a tot el poble, 
amenitzat per l’orquestra EVASIÓN.

Divendres 31 d’agost
07:00 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.
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14:00 h 

Gran Mascletà.

19:30 h 

Solemne Missa al Santíssim Crist del Calvari.

Processó del Crist des de l’Església fins l’Ermita. 

En finalitzar, Castell de Focs d’Artifici.

23:00 h

Sopar i ball de disfresses en la plaça de la Casa de la 

Cultura amb l’actuació de l’orquestra “PATO DANIEL”.

Dissabte 1 de setembre
07:00 h 
Despertà per tot el poble.

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 a continuació processó de la Relíquia de la 
Santa Espina.

23:00 h
Revista Musical (variatets) amb l’actuació de Guille Barea (OT) i 
Juan Bao.

02:30 h
Disco-mòbil amb la intervenció de DJ Juan, DJ Juanjo, DJ Coca i DJ 
Hooligan al camp de futbol.
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Diumenge 2 de setembre

07:00 h 
Gran Despertà.

12:00 h 
Solemne Missa.

14:00 h
Gran Mascletà.

20:00 h
Processó de la nostra Patrona, la Mare de Déu del Castell,
encapçalada per dolçaina i tabalet.
Al finalitzar tradicional disparà de coets.

22:00 h
Magnífic castell de focs d’artifici.

24:00 h
Vaquetes.

Dilluns 3 de setembre

13:00 h 

Volteig general de campanes i passacarrer 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.
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COL·LABORADORS

» El Poble de Montesa

» Diputació de València

Àrea de Cultura SARC

(Servei d’Assistència i Recursos Culturals)

» Excelentíssim Ajuntament de Montesa

Regidoria de Festes

» Horlesa Cementval
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