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Reina Violant d’Hongria:
Srta. Carmela Cuevas Saunders
Na Dolça: 
Srta. Berta Mas Agut
Na Margarida:
Srta. Cristina Miravete Arjona
Na Rama:
Srta. Maria Querol Vicent

Roberto Pérez d’Heredia i Valle
José Antonio Godes Royo
Fernando Sanchis Segarra
Alfonso Fajardo Herrero
Benjamín Garcés Edo
Manuel Peláez de Cruells
Manuel Lleó Jaime
Eduardo Mas del Río
Emilio Pérez Salvador
Joan Prades Garcia
Vicent del Río Díaz
Jose Luis Alé Revest
Carlos Ulldemolins Salvador

José Guillén Franco
Carlos Del Río Díaz
Enrique Palazón Granchell
Vicent Montolio Beltrán
Miguel Monfort Casañ

Climent Aparici Torrent =
Fernando Arrufat Noviembre =
Luís Braulio Escribano =
Ramón Godes Bengoechea =
Rafael Ribes Plà =
Fernando Sànchez Colón =
Francesc Vicent Doménech =

Roberto Pérez d’Heredia i Valle
José Antonio Godes Royo

José Guillén Franco
Carlos Del Río Díaz

Fernando Sanchis SegarraFernando Sanchis Segarra

Roberto Pérez d’Heredia i Valle
José Antonio Godes Royo
Fernando Sanchis Segarra

Roberto Pérez d’Heredia i Valle
José Antonio Godes Royo
Fernando Sanchis Segarra

Roberto Pérez d’Heredia i Valle
José Antonio Godes Royo
Roberto Pérez d’Heredia i Valle
José Antonio Godes Royo
Roberto Pérez d’Heredia i Valle

!"#$%&&'()*"#"+

Alferes: Adrián Ortiz Doñate
 Jorge Blasco Gómez
 Nicolás Gas Nebot
 Víctor Meseguer Safon
 Cristóbal García Soler
 Ferran Casanova Portolés
 Ángel González Soler
 Francisco Doñate Sánchez

Álvaro Ferragut Alegre
Hugo Abril Segura
Nicolás Del Río Garcés

Reina Violant d’Hongria:
Srta. Carmela Cuevas Saunders

Alferes: Adrián Ortiz Doñate
 Jorge Blasco Gómez

Álvaro Ferragut Alegre
Hugo Abril Segura
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Acta de la reunió extraordinària del Capítol Permanent.
3 d'Agost de 2011
Fira i Festes de la Magdalena 2011
Volta a Peu a Castelló - XI Trofeu Lluís Adsuara
Setmana Santa 2011
Carlos Ulldemolins Salvador, Cavaller Honorari del Centenar de 
la Ploma
Festes en honor a la Mare de Déu del Lledó
Les Festes de carrer
Sant Cristòfol i Sant Roc del Raval
Assemblea General
VI Entrada de Moros i Cristians al Grau de Castelló
Santa Maria Magdalena
Raúl Puchol Guinot, XVI Guillem de Mont-rodón
XXVII Acampada al Castell Vell
Visita de Violant d’Hongria a les regines de les Festes
Verge de la Salut. Alcublas
XXVIII Entrada Mora i Cristiana D’Almàssera
Impossició de bandes
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La Germandat al Pregó d’Almassora
Canal 9. Programa Trau la Llengua
Presentació als mitjans de comunicació
Turismo activo en Castellón
Vicent Farnós De Los Santos, Rei 2012
XXXI Homenatge a Tombatossals
Visita als Monestirs de Vallbona de les Monges i Poblet
Visita Guiada al Museu de Belles Arts
Festa Gran de l’ermita de Sant Francesc de la Font i XXXV 
Aniversari de la seua reconstrucció
XXII Cicle de Conferències Setmana del Cavaller
Vetlla d’Armes
La Germandat amb les Forces i Cossos de Seguretat
In Memoriam. Fernando Sánchez Colón
Entrevista Virtual a Jaume I
Mis Minicrónicas
Exposició "Quiquet de Castàlia" en la Universitat Jaume I
Sopar de Gala, octubre 2011
VIII Edició dels Premis Radio Castellón Cadena Ser
Presentació del cartell Magdalena 2012
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Migdia d'un dissabte de Març, tercer de Quaresma, 
centre de la vila de Castelló, primers aromes de 
pólvora i ja es començava a intuir que alguna cosa 
passava eixe mateix dia. Carreres cap a la Mascletà, 
primeres recepcions a l'Ajuntament, últims arranja-
ments a les indumentàries medievals...

Sí. Com cada any, donarien començament les 
festes fundacionals de la Ciutat de Castelló.

Resulta un gran honor per a la Germandat organit-
zar el primer acte, que és per als Cavallers, el 
vertader inici de les festes, l’Homenatge al Rei 
Jaume I.

Sota un sol radiant, eclipsat per la nostra represen-
tació femenina, partíem des de l'estàtua de la 
Regina Violant i, culminat el tradicional recorregut, 
presentàvem els nostres respectes al rei d'Aragó, 
Mallorca i València, Comte de Barcelona i d’Urgell i Senyor de Montpe-
llier, a més, fundador de la vila de Castelló de Fadrell: al Conqueridor.

Després d'això començàvem la tirallonga d'actes que celebraríem al 
llarg de tota la setmana. Pregó, Romeria de les Canyes, Des!lada de 
Gaiates, visites a mitjans, Homenatge a la nostra Regina Violant, visites 
a Institucions i Cases Regionals, Cós Multicolor, sopars amb ens 
agermanats, més visites, Concurs de Paelles, etc.

I tot, per a arribar al moment !nal, el Vítol.

No per ser l'últim, deixa de ser alegre, emotiu, tradicional, i tants altres 
quali!catius i sentiments que ens venen, invadits per ells com ens 
sentim, des del comiat al Cau, !ns a la des!lada !nal de festes i 
acabant amb el crit del Vítol a la Plaça Major. Junt amb la pena del !nal 
de festes, s'encreuen les ganes de descansar i apareixen llàgrimes 

d’acomiadament junt amb somriures de felicitat per tot el viscut.

Ja apareixen els records que seran inesborrables per sempre.

Un any més la Germandat havia complit amb una de les seues come-
ses fonamentals: “la defensa i conservació de les tradicions pairals de 
Castelló i primordialment les que s’originen en la fundació de l’actual 
ciutat, col·laborant amb el Municipi en els actes que, cada any, 
recorden el trasllat de la nostra ciutat al lloc que ara ocupa per Reial 
concessió del Rei En Jaume I, especialment la participació al Pregó i 
Romeria de les Canyes” (Article 4 dels nostres estatuts).

Jesús Redón Gallardo
Cavaller Redón
Secretari
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Lliuraren els Premis patrocinats per la Germandat, Na Violant, Estefania, i les seues Dones de Companya
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Com cada any, la Germandat dels Cavallers de la Conquesta va assistir 
als actes que, amb motiu de la Setmana Santa, organitza la Confraria 
de Santa Maria Magdalena, atenent a la seua invitació i donades les 
relacions de vinculació entre ambdues entitats des de l'origen de la 
confraria, vinculació que es posa de manifest en el fet que el Prohom 
de la Germandat siga membre nat de la Junta de Govern d'aquesta 
confraria.

D'aqueixa manera, el dia 10 d'Abril, Na Violant 2011 Estefania Bartoll i 
les seues Dones de Companya Patricia, Alejandra, Leire i Sheila junt a 
alguns membres del Capítol Permanent es van desplaçar en l’autobús 
noliejat per la Confraria !ns a la població de Les Alqueries, per a 
participar en la Processó Diocesana organitzada anualment per la 
Junta de Confraries de Setmana Santa de la Diòcesi Sogorb-Castelló.  
Així mateix la Germandat va agrair el mosset que va oferir la Confraria 
en acabar la Processó, encara que va haver de ser més ben ràpid a 
causa de les inclemències del temps.

Arribada l’hora de l’acte principal de la  Setmana Santa castellonenca, 
Na Violant, Estefania Bartoll, les seues Dones de Companya i membres 
del Capítol, van fer acte de presència el divendres 22 d'Abril, Diven-
dres Sant, a la Parròquia de Sant Vicent Ferrer, seu de la Confraria de 
Santa Maria Magdalena, on es va celebrar el solemne Via Crucis pel 
claustre de la Parròquia. 

Na Violant i les seues Dones de Companya, 
elegantment abillades de rigorós negre amb “teja y 
mantilla” van prendre part en el Via Crucis acompan-
yant, per torns,de dos en dos, la creu penitencial porta-
da per diferents confrares.

En acabar el Via Crucis tots els participants en la 
Processó General del Sant Enterrament, es van 
desplaçar !ns a l'antic asil situat en la cantonada del 
carrer Governador amb l'Avinguda del Mar, per confor-
mar allà el seguici confrare per a aquesta processó.

Encara que cada confraria ha d'eixir des de la seua 
parròquia, la Confraria de Santa Maria Magdalena, 
dóna inici a la processó des de l'asil, ja que el Pas 
Processonal que porta la Santa no pot passar pel pòrtic 
de la Parròquia a causa de les seues dimensions.

El recorregut realitzat per la Confraria per incorporar-
se a la Processó del Sant Enterrament, recorre els carrers i places del 
centre de la vila a ritme de tambor i bombo i en comitiva formada pels 
diferents confrares i cambreres.
Una vegada arribats a la Plaça Major va donar començament la 

Processó del Sant Enterrament en la qual participem al costat de les 
diferents confraries de la nostra ciutat, com és el cas de la Hermandad 
de Paz y Caridad, la de Jesús de Medinaceli, la Orden Terciaria dels 
Franciscans, i la Confraria de la Puríssima Sang de Jesús.

 Una vegada !nalitzat el recorregut, es va tornar al punt d'inici per 
concloure la Processó, on la Confraria obsequia tant a la Germandat, 
com als diferents confrares, cambreres, portadors del pas i integrants 
de la Secció Interna de Tambors i Bombos de la Confraria, amb un 
abellidor mosset per reposar forces.
 Durant aquesta àgape, un confrare pertanyent a la Secció de Tambors 
i Bombos, José Luis Nicolás (Nico, per a nosaltres) recità un poema en 
honor a la seua Confraria de Santa Mª Magdalena i a la Processó del 
Divendres Sant.

Acomplida per tant, de nou, un altra cita amb la tradició de recolli-
ment i fervorós esperit penitencial, a la nostra Setmana Santa.
                                                      
Sergio  Ulldemolins Juesas
cavaller Joan Vicent
Cofrade

Setmana Santa 2011
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Per acord unànime dels components del Centenar de la Ploma, 
Dehena de Barcelona, en la seua reunió celebrada el dia 4 de març de 
2011, el Cavaller de la Conquesta CARLOS ULLDEMOLINS SALVADOR 
(Prohom 1992-1995) va ser nomenat CAVALLER HONORARI de la 
noble Institució Foral Valenciana del CENTENAR DE LA PLOMA, 
DEHENA DE BARCELONA.

El Centenar de la Ploma va ser una companyia de cent ballesters 
encarregada d'escortar i protegir la Senyera de la ciutat i regne de 
València. Va ser instituïda, legislada i ordenada per Pere II el Cerimo-

niós, rei de València, en 1365 sota el nom de Centenar del Gloriós Sant 
Jordi per estar sota la advocació d'aquest Sant, però prompte es va 
conèixer popularment com a Centenar de la Ploma, per la característi-
ca ploma de garsa que portaven els ballesters en el birret, i amb 
aquest nom ha passat a la història.

Gràcies a un document de 1503, avui sabem que aquesta milícia va ser 
instituïda el 3 de juny de 1365, durant el setge de Morvedre, en plena 
guerra amb Castella. Sembla que aquesta concessió va ser una 
compensació pels serveis prestats per l'host o milícia urbana de Valèn-
cia en aquesta guerra, doncs feia temps que la ciutat demanava la 
creació d'una milícia !xa que es poguera reunir amb rapidesa, contra 
la lentitud que suposa la convocatòria ciutadana d'hosts. Així i tot la 
seua funció principal va ser la d'escortar i protegir la Senyera de Valèn-
cia, que en el moment de la seua constitució no era encara la Senyera 
Coronada, sinó el senyal o penó del rei. 

El Centenar de la Ploma estava format per cent ballesters, dividits en 
dehenes (10 membres), cadascuna comandada per un Capità de 
Dehena. El capità de la companyia era, o!cialment, el Justícia Criminal 
de València, que era el càrrec municipal encarregat de portar la Senye-
ra en la batalla i en les des!lades.

Va ser l'any 1992, poc després de ser nomenat Prohom de la German-
dat dels Cavallers de la Conquesta, quan CARLOS ULLDEMOLINS- 
acompanyat per la Reina Violant d’Hongria d'aquell any BÁRBARA 
BREVA VALLS i del seu antecessor en el càrrec el Prohom EMILIO 
OLUCHA ROVIRA- va acudir a Casa València a Barcelona on va conèixer 
als components de la Dehena de Barcelona. Va ser el començament 

d'unes fructíferes relacions tant institucionals entre les dues societats, 
com a personals entre els seus membres, que han portat a múltiples 
col·laboracions en actes conjunts, visites recíproques i participació en 
des!lades com es ve observant any rere any amb la presència dels 
Cavallers Ballesters en els actes del primer dissabte de les festes de la 
Magdalena quan participen junt a la Germandat tant en l'Homenatge 
al Rei com en el Pregó de les nostres festes.

Aquesta col·laboració institucional es va plasmar en l'acte 
d'Agermanament entre les dues entitats que el diumenge 15 de 
novembre de 1992 va tenir lloc als peus del sepulcre del nostre 
benvolgut Rei Jaume I en el Monestir de Santa Maria de Poblet on 
reposen les seues despulles mortals.
.
L'inoblidable PACO VICENT (Quiquet de Castàlia), que en aquell temps 
era vocal de premsa del Capítol de Carlos, va arreplegar aquest 
esdeveniment en una emotiva crònica que, publicada en el Butlletí de 
Casa València, relatava el següent: 
“Pels camins coincidents d’una història en comú, del fruit de una 
mateixa arrel, es va arribar al feliç desenvolupament de la trovada de 
la molt noble institució del Centenar de la Ploma, Dehena de Barcelo-
na, y la Germandat dels Cavallers de la Conquesta de Castelló, davant 
dels reials sepulcres de Na Violant d’Hongria a Vallbona de les Monges 
i d’en Jaume I a Poblet…”

L'acte de lliurament a Carlos Ulldemolins del pergamí i 
collaret/escapulari que acrediten la seua condició de Cavaller Honora-
ri va tenir lloc el diumenge 3 d'abril de 2011, commemoració de la 
festivitat de Sant Jordi, antic patró del Regne de València i del Cente-
nar de la Ploma, en la Reial Capella del Palau Menor de Barcelona en 
els prolegòmens d'una Missa Solemne celebrada pel Molt Il.lustre Dr. 
En Josep Pavia i Simó amb assistència de la totalitat de membres de la 
Dehena de Barcelona i de familiars i il·lustres convidats. 

En el mateix acte va ser, tant mateix, nomenat Cavaller Honorari el Sr. 
En Ricardo Navarridas, conegut actor i gran rapsode, i col·laborador 
extraordinari de la Dehena. Acabada la missa tota la comitiva es va 
reunir en un esmorzar de germanor en el Restaurant “Asador del Mar” 
en la pròpia ciutat de Barcelona, al !nal del qual i en el transcurs d'una 
molt agradable sobretaula el Sr. Navarridas ens va obsequiar amb 
l'impecable recitat d'una coneguda “romanza”, i fora de tot protocol, el 
Cavaller en Cap de la Dehena En Domenèc Escribà i Bonafé va felicitar 
als homenatjats, va agrair la presència de quantes persones des de 
Castelló ens haviem desplaçat i va fer vots perquè les relacions entre 
les dues institucions es mantinguen i intensi!quen any rere any. Per la 
seua banda el cavaller Muñoz, Carlos Ulldemolins Salvador, va agrair 
molt sincerament el nomenament que va fer extensiu a tota la 
Germandat i igualment va brindar per la continuïtat d'aquestes 
amigables relacions.

Cavaller Ferran Loris
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Com cada any, en començar el mes de maig -el de les !ors,
el de Maria- es celebren les festes en honor a la Nostra Patrona, 
la Mare de Déu del Lledó.
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I com es costum en la nostra Germandat no podie faltar 
a unes de les Festes més importants de la nostra Ciutat.

El primer diumenge de maig, després de l’última missa 
del Tridu en honor a la Verge Lledonera, la processó 
comença a la Basílica arribant !ns al monument a Perot 
de Granyana tornant cap a la casa de la nostra Mareta, 
que és la de tots els !lls de Castelló.

Encapçalant la comitiva de la Germandat el nostre Penó, 
darrere les nostres Dones de Companya, a continuació la 
nostra Violant, la senyoreta Estefania Bartoll Moya, totes 
elles vestides de castellonera i amb mantilla.

Tancant la comitiva, el Capítol Permanent amb el 
Prohom en funcions José Antonio Balfagó. Quan tornem 
a entrar a la Basílica, ja estem tots dins i es disposa a 
entrar la Verge, mirant a la ciutat, portada pels seus 
barreros i escortada pel seu pal.li de respecte, es 
produeix al entrar la imatge, sota una pluja d’in!nitat de 
pètals de rosa, amb els càntics, aclamacions i lloances 
cap a la nostra Mare, la Regina i l’Amor de tots els 
castelloneros, el moment de 
les emocions més manifestes i 
sublims al cor de tots.

Una vegada entronitzada en 
l’altar, s’entonen els Gojos i la 
Salve. I amb la benedicció !nal 
i la pujada de la imatge al braç 
per part del Perot, al seu 
camarí, !nalitzen els actes i 
ens acomiadem amb ganes 
de que passe un altre any per 
tornar a celebrar les Festes del 
Lledó. Les de la nostra Verge 
Bressolera.

 Javier Lluch Miralles
Cavaller Bernat de Naya



Superats els complexes absurds de les dolentes –o malintencionades- 
interpretacions post-conciliars, molts castellonencs, enamorats de sa 
terra i de la tradició, van fer grandíssims esforços per reviscolar el foc 
dormit de festes seculars abandonades per desídia i/o per una errònia 
i pusil.lànime mentalitat progressista.

Aquells castellonencs, mamprenent una tasca enorme d’estudi, 
divulgació i conreu d’esta part de la cultura del nostre Castelló, lluitant 
contra vent i marea, en molts casos contra la incomprensió, quan no el 
constant pal a la roda de les autoritats de torn, van saber i poder 
recuperar i vivi!car aquelles festes tan familiars, populars i entranya-
bles que exalten la fe i la devoció, recorden costums dels nostres 
avantpassats i promouen valors desterrats per la societat freda, buida 
de sentiments i tancada en l’individu, com la germanor entre veïns i 
famílies.

Aquell esperit ancestral de l’individu conscient de que no està a soles 
al món…

Del qui pasta, colze a colze, al caliu d’un forn amb els seus veïns, rotllos, 
primes o benitetes, del qui posa, amb l’ajuda del seu veí, un preciós 
cobertor al balcó. Del qui esmorza amb els veïns del carrer per anar 
després a posar "ors a la peanya del Sant o amanir els coets  de la 
despertà de l’endemà…

Eixes festes que ara estan tan vives i ho segueixen estant gràcies al 
treball, l’esforç, la fe en els projectes col.lectius i la devoció pels nostres 
Sants, exemple sempre vital per ser millors.Juntes organitzadores, 
clavaris, cambreres, majorals i veïns; tots s’esforcen per posar lo millor 
de la caixeta per a que la festa siga ben lluïda i tots es senten ben 
contents i comboiats.

Concursos, activitats infantils de tot tipus, teatre al carrer, balls, sopars 
de pa i porta, dinars de germanor, coets, tabals i dolçaines, panets, 
rotllos, primes, “cremaets”, bandes de música, xiques de paner, ciris, 
cobertors, processons, celebracions religioses, “resos” del Rosari, 
cercaviles i sempre la tradicional “Tornà”. Mare de Déu de la Balma, 
Santa Bàrbara, Sant Fèlix de Cantalici, Sant Roc del Raval, de la Vila i de 
Vora Sèquia, Sant Francesc, Portal de la Puríssima, Sant Vicent Ferrer o 
Sant Blai.

La Germandat acudeix a totes quantes festes de carrer és convidada 
–sempre que el nostre calendari d’actes ens ho permet- com a forma 
de correspondre a l’atenció que els veïns tenen cap a la institució i per 
complir, a més, amb totes estes !tes tradicionals que esguiten el 
calendari fester castellonenc.

En Carroç
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Durant tot l’any, els carrers de Castelló, 
els pertanyents als antics ravals i els de 
la vila, celebren les festes en honor als 
Sants que els hi donen nom i als que 
prenen des de fa segles, per Patrons, 
protectors i intercessors.
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En la vesprada del dissabte 9 de Juliol de 2011, representant a la Germandat Na 
Violant d'Hongria 2011, Estefania Bartoll acompanyada per membres del 
Capítol, la Reina de les Festes de Castelló, Mónica Sidro Maneus, la Reina 
infantil, Maria Badenas Boldó, Dames de la Ciutat, i representants d'altres ens 
festers, van assistir en la Concatedral de Santa Maria, als actes religiosos en 
honor a Sant Cristòfol, Patró de la ciutat i de la Germandat. La missa va ser 
o!ciada per En Casimiro López Llorente, Bisbe de Sogorb-Castelló.

Posteriorment, es va procedir a la tradicional benedicció de vehicles i el 
lliurament de la cinta commemorativa. 

Sant Cristòfol, patró de la ciutat

Sant Roc del Raval
En el matí del diumenge 23 
d'octubre, va tenir lloc la solem-
ne processó i Eucaristia en honor 
a Sant Roc del Raval, acte central 
de les festes del raval del mateix 
nom a les quals va acudir Na 
Violant d'Hongria 2012, Carmela 
Cuevas, acompanyada pel 
Prohom Marco A. Esteve i les 
seues Dones de Companya junt a 
altres membres del Capítol de la 
Germandat.

A les 11,30 es va formar la proces-
só davant de la casa dels Clavaris 
d'enguany, José Miguel Sidro 
Trilles i Mª Ángeles Maneus 
Ferrer, tant autoritats, Na Violant, 
Dones de companya, Prohom i 
Cabildo, Reina de les Festes de 
Castelló, dames de la ciutat com 
Gaiates i veïns, van acompanyar 
el Sant en processó !ns l'Església 
Parroquial de La Mare de Déu del 
Carme, on va tenir lloc la solemne 
Eucaristia o!ciada pel rector de la 
mateixa, el Pare Miguel Hernan-
sáiz. La missa va ser cantada per la Coral Laudete. 

A la !nalització de l'Eucaristia, es va continuar amb la processó que va 
concloure davant de la casa dels Srs. Clavaris, els quals van oferir un 
porrat popular. 

Els clavaris entrants per al pròxim any són: Enrique Pardo Tirado i Rosa 
Causanilles Clarós. 

De nou, la Germandat ha complit amb les comissions d’estes festes tan 
entranyables que són les festes de carrer del nostre Castelló, a les que 
els Clavaris i Majorals tenen la deferència sempre de convidar als 
Cavallers de la Conquesta i la seua Reina i Dones de Companya.

Berenguer d’Esplugues



La nostra Germandat no és aliena a la realitat i al present i això es va 
posar de manifest en l'Assemblea General Ordinària que es va celebrar 
el passat mes de Maig.

Cap candidatura presentada a temps, i l'Assemblea va haver de  
postposar el canvi de Prohom i Capítol, marcat pels estatuts, per al 
mes següent. Va ser un mes difícil per a tots, marcat per la recerca de 
socis que estigueren disposats a agafar les regnes de la Germandat. 
Tots sabíem que més de 50 anys d'història no podien acabar així, de 
sobte, i que molta gent sentia i sent esta institució com a pròpia.

I així va ser, poques hores abans de l'Assemblea Extraordinària de 
Juny, va aparèixer una candidatura al capdavant de la qual estava 
Marco A. Esteve Cano.

Cavaller des de xiquet, membre de l'Esquadra, Alferes i membre del 
Capítol, va entendre que era el moment de posar-se al front i tirar amb 
més força que mai per a no deixar perdre tants i tants moments 
historia viva del nostre Castelló i tornar a la Germandat al lloc que 
mereix.

Protegida la seua candidatura amb membres de la seua Esquadra i 
amb la ferma convicció de treballar en pro de la institució, va ser 
anomenat Prohom per aclamació el dia 13 de Juny de 2011.

De tot l’ocorregut i esmentat, com a Secretari, vaig donar fe. Fadrell!

Jesús Redón Gallardo
Cavaller Redón
Secretari

Assemblea General:
nou Prohom i Capítol
Corren mals temps per als ens festers. Les mateixes cares, 
la mateixa gent i la joventut -no tota- cada vegada més 
distanciada dels valors de la tradició. 
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El dia 2 del passat mes de juliol, va tindre lloc al nostre estimat Grau de Castelló, 
la VI Entrada de Moros i Cristians. Des!lada organitzada per l’Associació 
Cultural Penya El Suret dins dels actes celebrats a les festes en honor a Sant 
Pere, Patró de la gent de la mar. A l’Entrada van participar nombroses i diverses 
entitats i associacions de representació històrica mores i cristianes, i dintre 
d’estes últimes –com no- també la Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

El seguici de la Germandat va estar compost per diversos cavallers veterans i 
d’altres joves, la Milícia Templària de la Germandat, la Secció Interna de 
Tambors i Bombos de la Confraria de Sta. Maria Magdalena, el Penó de la 
Conquesta, l’Esquadra Jove i la nostra bellíssima i més granada representació 
femenina: la Reina Violant 2011, Estefanía Bartoll i les seues Dones de Compan-
ya: Patricia Amat, Alejandra Giner, Leire Martínez i Sheila Gil amb el recentment 
estrenat Capítol Permanent i el seu Prohom Marco A. Esteve, al capdavant.

La des!lada va transcórrer amb total normalitat, un animadíssim ambient 
festiu i –com pertocava- durant la calorosa i humida vesprada que ens ofrenava 
l’inici del mes de juliol.
 
La Reina Violant i el Prohom, al seu pas per la presidència i baix les espases de 
l’arc d’honor que li paraven els joves cavallers de l’Esquadra Jove, van fer 
ofrena, en nom de la Germandat, a les Regines Major i Infantil així com al 
President de la Junta de les Festes de Sant Pere, d’un bust de la Reina Violant 
d’Hongria, rèplica exacta del que hi ha a la plaça que porta el seu nom a la 
nostra ciutat.
 
Cal assenyalar que, durant el trajecte, els membres del nou Capítol van rebre nombroses mostres d’estima, recolzament i ànim, per part de 
diferents persones assistents, per a la nova etapa que acaben d’iniciar.

Des d’estes línies, volem donar les gràcies a l’Associació Cultural Penya El Suret, a la Milícia Templària a Domingo (sempre pegat al nostre penó) 
i als tambors i bombos de Sta. Mª Magdalena. També a les famílies de les Dones i Reina Violant i a quants cavallers veterans, joves i xiquets van 
fer acte de presència en aquesta festívola des!lada.

VI Entrada de Moros
i Cristians al Grau de Castelló
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On? En l’Ermitori de Sta. Maria Magdalena del Castell Vell. 

Per què? Es celebra a l'Ermita de la Magdalena perquè així 
ho estableixen els Estatuts i l'Ordenança de Processons i 
culte. Així mateix és important no oblidar la vinculació amb 
la Germandat dels Cavallers de la Conquesta. En aquest 
sentit, l'abril de 1990, durant la renovada Festa del carrer 
Sant Vicent, de la Ciutat a la que, convidats per la Comissió 
organitzadora, assistien membres de la Germandat dels 
Cavallers de la Conquesta, el seu Prior i el Secretari van 
deliberar sobre la possibilitat de crear, en el si de la mateixa, 
una Confraria que canalitzés els sentiments religiosos 
penitencials dels seus membres convenint, en principi, que 
el patronatge més apropiat era el de Maria Magdalena, la 
Santa penitent i penedida, titular de l'Ermita situada en el 
turó del Castell Vell, solar de l'antiga Vila que, a més, donava 
el seu nom a les anuals i tradicionals Festes commemorati-
ves del seu trasllat al pla i fundació del actual Castelló.

Qui? La Confraria de Santa Maria Magdalena, estant al capdavant el 
seu Clavari, Jorge Batiste; Germandat dels Cavallers de la Conquesta, 
amb Marco A. Esteve com a màxim representant, Na Violant 2011, 
Estefania Bartoll Moya, Dones de Companya i membres del Capítol 
Permanent, madrines i presidents de diferents Gaiates i com Autori-

tats els Regidors Miquel Soler, Miguel Ángel Mulet, Joaquín Torres, 
Juan José Pérez Macián i Vicent F. Sales. 

Des de quan? Des de les 19,30 h, amenitzant la vetllada el grup de 
boleros "Jacaranda".

Com? A càrrec del Prior Juan Bautista Miralles es va dur a terme una 
solemne missa en valencià i a continuació, es va procedir al lliurament 
de medalles, insígnies i Fadrins.

A qui? Medalla amb Cordó blau: Marco A. Esteve, Prohom, com a 
vocal de la Junta de Govern, successor de Jose A. Balfagó; Alejandra 
Llopis, com a secretària, succeint a M ª Angeles Escribano.

Insígnia d’ argent: Na Violant d’Hongria 2011 senyoreta Estefania 
Bartoll.

Insígnies de color: Dones de Companya 2011 (Patricia Amat, Leire 
Martínez, Sheila Gil i Alejandra Giner), Madrina Gaiata 7 Cor de la 
Ciutat: Cristina Fornas i Madrina Infantil Gaiata 7 Cor de la Ciutat: 

Cecilia Luján.
Fadrí d'Or: David Muñoz.

Fadrins d'Argent: Lidón Tornero, Antonio Ramón Talamantes, Juan 
Pablo Hernandez y Mª Angeles Escribano.
 
Fins quan? Fins a les 21.30h, !nalitzant la celebració amb un "porrat" 
junt a l'ermita.

Alejandra Llopis Tirado
Reina Violant d’Hongria 2009
Secretaria de la Confraria de Santa Maria Magdalena 
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El passat dia 22 de juliol va tindre lloc el tradicional sopar estival de la Milícia Templària de la German-
dat dels Cavallers de la Conquesta que es va celebrar al Restaurant la Marina, del Port de Castelló.

El Mestre de la Milícia, Eugenio Díaz i la seua esposa Eugenia Portolés 
van anar rebent, com a bons am!trions, a tots els comensals. Una 
vegada assentats en una taula amb format imperial van degustar 
l'àgape i, a l'hora dels cafès, el Mestre de la Milícia va prendre la parau-
la.

Després d'unes paraules de 
benvinguda als comensals, va 
començar agraint la labor de 
l'anterior Mestre de la Milícia 
Templària, Daniel Prades, i li 
va entregar un quadro amb 
un pergamí que feia referèn-
cia al període desenrotllat al 
capdavant del grup.

Daniel Prades va agrair el detall i va comentar la importància del 
treball en grup per a aconseguir totes les metes que es puguen 
marcar.
  
A continuació, Eugenio Díaz va presentar al què serà, per votació de la 
Milícia Templària, XVI Guillem de Mont-rodón durant l'any 2012, Raúl 
Puchol Guinot, periodista que exercix les seues funcions en la Cadena 
COPE de la nostra província, i li va imposar la insígnia d'or i plata de la 
Milícia Templària.

Raúl Puchol va agrair la seua designació fent gala d'haver estudiat la 
vida de l'insigne Mestre de l'Orde del Temple, Guillem de Mont-rodón, 
tant en la infància del nostre Rei Jaume I com posteriorment com a 
conseller i va mostrar el seu propòsit estar a l'altura de l'honor que se 
li havia brindat.

També va ser presentat als 
membres de la Milícia Templària el 
nou Prohom de la Germandat, 
Marco Antonio Esteve Cano a qui se 
li va imposar, de la mateixa manera, 
la insígnia d'or i plata de la Milícia.

Este, va prendre la paraula per a 
exposar la seua satisfacció pel 
càrrec a exercir, ressaltar la importància de la Milícia en el si de la 
Germandat i per a sol·licitar la màxima col·laboració en els actes i 
des!lades que desenvolupa l'entitat.

En un ambient cordial i molt distés va !nalitzar la vetlada en la que no 
va faltar el brindis amb cava pel futur de tots els presents, de la Milícia 
i de la Germandat.

Eugenio Díaz Carsi
Cavaller Ferran Díez
Mestre de la Milícia Templària
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Anava a ser una de les acampades més nombroses dels últims anys, 
quant a participació es refereix, sinó la més concorreguda...

Les campanes del nostre estimat Fadrí anunciaven les vuit del matí, 
hora prevista per reunir-nos junt a l'Ajuntament i partir cap a La 
Magdalena fent parada a Sant Roc de Canet per esmorzar. Na Violant, 
les dones de Companya, el Prohom amb el seu Capítol, i sobretot, els 
grans protagonistes del cap de setmana, els xiquets, ja estaven en els 
porxos de la Casa de la Vila esperant per partir. Però era impossible 
poder recórrer ni tan sols cinquanta metres. 

El diluvi que havia caigut eixa mateixa nit, encara ens esperançava 
amb obtenir un radiant matí de dissabte de juliol. Però no, la cortina 

d'aigua ens impedia poder emprendre la nostra marxa. Tot i això 
molts pares i !lls van acudir a la Plaça Major per si el temps millorava.
Finalment, i molt al nostre pesar, el nou Capítol va prendre la millor 
decisió en aquest moments: ajornar l'acampada. Els núvols cobrien 
Castelló i no hi havia indicis d'una immediata millora. Una vegada 
suspesa l'acampada, un grup de membres del Capítol va pujar a la 
Magdalena a desmuntar i arreplegar tot el material i aliments diposi-
tats a l'ermita per al vivac, comprovant in situ que el terreny estava 
impracticable i perillós.

El cap de setmana següent, i amb la !nalitat que els xiquets pogueren 
obtenir el seu dia de recompensa, es va realitzar un esmorzar-dinar a 
l’ermita de Sant Francesc de la Font encara que malauradament -per la 
premura de temps i la normal plani!cació de les famílies a l’estiu- no 
va tindre l’assistència desitjada... malgrat tot, els xiquets van tornar a 
ser els protagonistes, però lluny del que podria haver estat la XXVII 
edició de l'Acampada al Castell Vell organitzada per la Germandat del 
Cavaller de la Conquesta. 
L'any que ve si Déu vol, i si 
el temps ho permet ... més.

Alejando Ferrer Navarro 
Cavaller Bernat Ferrer
Mestre de la Germandat
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En un dia tal com el 29 de Juliol, 
amenaçador estava el cel gris amb una 
tempesta d'estiu. Na Violant 2012, Carme-
la Cuevas Saunders, acompanyada pel 
Prohom dels Cavallers Marco A. Esteve 
van rebre telefonada del President de la 
Junta de Festes de Castelló, en Jesús 
López, donant-los la notícia del nomena-
ment de Maria España Novoa i Carla 
Collazos Rovira, com a Regines major i 
infantil per a les festes de la Magdalena 
de l’any fester que començava.

Marco A. Esteve amb Carmela Cuevas i al 
costat de les Dames de la Ciutat 2012 Sara 
Cambronero Salvador, Araceli Moliner 
d’Ivernois, Cristina Pastor Salines, Alejan-
dra Cosin Gual, Bàrbara Martínez Hauens-
tein, Raquel Pérez González les qui també 
anaven acompanyades pels seus respec-
tius presidents de Gaiata. Totes formades 
per primera vegada, vam ser acollides 
d'una en una per Maria España Novoa, 
Regina de les Festes de la Magdalena 
2012, en el jardí de la seua villa a Benicàs-
sim, on tenia preparada als convidats una 
taula servida ben generosament.

Amb els seus millors gal·les i somriure 
conqueridor, la nova Reina de les Festes 
de Castelló de la Plana celebrava el dia de 
la seua presentació als mitjans de comunicació. 

El mal temps va voler estar present, però no va poder fer mal bé la 
festa que va seguir el seu ritme i que María va interpretar com un bon 
auguri per a l'any esdevenidor. 

Malgrat la pluja, va ser una vetllada molt amena d'on sorgirien grans 
amistats entre la Reina, la Cort, Na Violant D’Hongria, els acompan-
yants i els familiars, també grans i emotives vivències. A part de les 
anècdotes meravelloses esdevingudes en la jornada, és fantàstic 
haver pogut gaudir de la seua companyia i la de tota la seua família i 
la seua Cort amb la qual, com a Reina de les Festes de Castelló, 
representarà als veïns de la ciutat i a les gents que ens visiten de la 

resta del cuir 
ibèric i d'altres 
nacions, oferint el millor de la dona de la 
Plana, en educació, lliurament als altres, 
bellesa i saber estar.

Bon auguri del que ocorrerà amb el seu 
regnat, que prediem d'entre els millors 
que mai s'han donat. La noblesa d'esperit, 
la bondat, la simpatia, la serenitat, la 
sensatesa, i tants valors més que atresora, 
sabrà combinar-los a la perfecció, com allí 
va demostrar, amb l'enorme il·lusió de 
representar nostra més pairal tradició i les 
ganes de passar-ho molt bé en convivèn-
cia durant tot el seu regnat. 

Hores abans, s'havia celebrat la presenta-
ció de la Reina Infantil, Carla Collazos 
Rovira, també es va celebrar en la casa 
familiar, una llar amb un ampli jardí on 
destacava il.luminat el nom de la nostra 
xicoteta Regina. 

Carla, molt elegant i cordial ens va rebre 
amb la seua família, fermament arrelada a 
les nostres festes i tradicions (sa mare, Mª 
Lledó Rovira: Madrina i Dama de la Ciutat 
infantil i major; sa tia, Maria José Rovira, 
va ser Na Rama l’any 1993, Dama de la 
ciutat en 1995 i Regina de les Festes en 

1997. Son pare President de la Gaiata 8, com el seu iaio Pepe Rovira, 
entre altres molts càrrecs, també incansable “Lledonero”)

Na Violant D’Hongria i el Prohom de la Germandat, van ser rebuts per 
Carla, amb gestos d'agraïment i emoció. Va estar acompanyada per la 
seua Cort, les seues amigues i els seus familiars durant tota la festa 
que va durar !ns ben entrada la matinada.

Es tracta d'una Reina amb un saber estar impecable, que conquerirà 
tots els cors amb el seu somriure.

Carmela Cuevas Saunders
Reina Violant d’Hongria 2012

Visita de Violant d’Hongria a les
regines de les Festes de la Magdalena 2012
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El vint d’agost, una xicoteta representació de la Germandat, encapça-
lada pel Prohom i Na Violant d’Hongria 2011, Estefanía Bartoll Moya, 
va assistir a l'acte organitzat per l'Associació Cristiana Verge de la Salut 
- Jaume I, que enguany complia la seua IV edició.

Segons la història, Jaume I va passar per Alcublas camí de València per 
a reconquerir-la quan un pastor el va alertar de que li esperava a Llíria 
una emboscada de les hosts sarraïnes de l'Adalil Azén. Per açò Jaume 
I va recompensar a la Vila d’ Alcublas amb la imatge de l'advocació 
Mariana de la Salut.

A les sis de la vesprada, va començar la recreació dels fets, on el Rei 
Jaume I després de vèncer en combat a cavall i ser advertit pel pastor, 
entrega la Verge de la Salut al poble d'Alcublas, una vegada la Verge 
en mans dels alcublans la comitiva marxa cap a l'església de la vila. La 
des!lada va recórrer els principals carrers de la població, guarnits amb 
motius de l'època per a l'ocasió, on Na Violant i les seues Dones de 
Companya van ser les que van concentrar totes les mirades i aplaudi-
ments, !nalitzant la des!lada en l'església, on es va col·locar la !gura 
de la Mare de Déu en el retaule de l'altar, presidint aquest acte els 
membres de la Germandat. 

Després, Mossèn Miguel A. Buendia va dedicar unes paraules i va 
realitzar una ofrena "oral a Na Violant d’Hongria la senyoreta Estefanía 
Bartoll.

Posteriorment la comitiva va abandonar l'església per dirigir-se a 
l'Ajuntament, on el Sr. Alcalde, D. Manuel Civera, va rebre els represen-
tants de la Germandat i de l'A.C.Verge de la Salut- Jaume I. Després de 
les paraules d'agraïment de l'Alcalde, Na Violant d'Hongria i el Prohom 
van signar en el llibre d'Or de l'Ajuntament.

B. Esplugues

Per primera vegada, la Germandat va ser convidada a participar en la recreació històrica que
en el poble valencià d'Alcublas es realitza amb motiu del pas del Rei Jaume I per eixa localitat. 
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Els actes festius que conformen les festes 
Patronals d’Almàssera, són un conjunt 
d’esdeveniments De caire religiós, cultural i 
gastronòmic que tracten de reunir el màxim 
nombre de veïns durant la celebració d’estes 
festes.

Exposicions, homenatge als majors, Festivitat del 
Corpus, Festivitat del Crist de la Fe i la Providència, 
Concurs de Paelles, Cavalcada de Disfresses, les 
Calderes,  Nits de la Xulla i la Sardina, y, sobre tot, 
l’Entrada Mora i Cristiana són el conjunt d’actes 
que se celebren durant els deu dies de festa en 
esta població.

La vila d’Almàssera té origen en una antiga alqueria àrab, el topònim 
de la qual deriva del vocable àrab que signi!ca molí d’oli. La vila va ser 
conquerida per Jaume I i entregada en 1238 a Vidal de Canyelles, 
Prelat de la Diòcesi d’Osca. En 1239 estes terres patiren una segrega-
ció y passaren a mans dels Senyors Guillem de Capcentelles, Raimun-
do de Rovira y Guillem Cazador. Més tard, seria propietari Miró de 
Ciutadella.  De 1300 a 1350 apareixen com Senyors d’Almàssera 
Gaspar i Miquel Arts. La parròquia d’Almàssera va estar sota  la 
jurisdicció d’Alboraia !ns darreries del s. XVI, data en la que va obtenir 
la plena independència civil i eclesiàstica. Un segle més tard, van ser 

Senyors d’Almàssera els Comtes de Parcent, descendents dels Senyors 
de Cernesio, d’orige italià, els quals van manar l’edi!cació una casa 
senyorial. Esta casa es va alçar a la Plaça Major, al lloc en el que hui es 
troba el Centre Cultural d’Almàssera. Al segle XIX, !nalitzà la construc-
ció del temple parroquial, que data de 1875. Per privilegi especial de 
Roma, Almàssera celebra com a Patró al Santíssim Sagrament  i la seua 
festa es celebra el quart diumenge de l’agost. Festes que, com des de 
fa uns anys, compten amb la presència de la Germandat dels Cavallers 
de la Conquesta.  

Eren prop de les quatre de la vesprada d’un fabulós i radiant dissabte 
d’agost, quan la Germandat, reunida junt a l’Auditori de la nostra 
ciutat, es disposava a partir cap a terres valencianes amb un bon 
nombre participants, aplegant a millorar, si cap, la participació 
d’edicions anteriors. Ja posicionats al carrer Colón, y seguint els 
passos dels Cavallers del Dragó-Ho.Mu.Fes, els Cavallers de la 
Conquesta es disposaven a tancar la representació del Bàndol Cristià 
dins de l’Entrada.

Com no podia ser d’altra manera, la bandera quadribarrada i l’escut de 

la Germandat, portats per Luis Ulldemolins i el seu !ll Luis, eren els 
primers símbols identi!catius de la gran des!lada que la Germandat 
havia preparat per a aquesta ocasió. A continuació, els Tambors i 
Bombos de la Confraria de Santa Maria Magdalena, anunciava, amb 
solemnes tocs, el pas de la nostra Reina Violant pels carrers 
d'Almàssera. Després d'ells, un nombrós grup de la Milícia Templària 
de la Germandat amb seu Mestre Templer, Eugenio Díaz Carsi 
donaven bon compte als nostres veïns valencians de la riquesa del 
nostre grup.

Després dels passos de la Milícia, el Penó de la Conquesta, portat per 
José Manuel Bartoll, obria pas a l'Esquadra Jove, que juntament amb 
el seu Alferes Adrián Ortiz formava en dues !les. Es va anar consumint 
la des!lada  !ns arribar a la Plaça Major del poble, on l'Esquadra i 
membres de la Milícia Templària homenatjaven amb les seues espases 
i un gran arc a NaViolant i a les  seues Dones de Companya. La gent 
posada en peu agraïa mitjançant un perllongat aplaudiment, la 
presència, elegància i l'afecte que havien oferit al poble d'Almàssera 
nostres Dones de Companya i la Regina Violant. 

Membres del Capítol, del Consell d'Honor i el Prohom de la German-
dat tancaven el seguici de la Germandat. Després de la des!lada, vam 
compartir  un sopar de germanor amb els grups de la representació 
del Bàndol Moro, Hassam-Hardá-Ben-Mamats, Tuareg-Almirant 
Cadarso-Champs, Almoravits, Alboraija, i Ben-Vinguts, i en acabar, va 
haver un intercanvi de detalls amb el que es donava cloenda al jorn 
viscut a la XXVIII Entrada Mora i Cristiana de la vila d’Almàssera.
     
Alejandro Ferrer Navarro
cavaller Bernat Ferrer  
Mestre de la Germandat           
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El passat dia  3 d’ agost, organitzada per l’Associació Cultural Ben-Vinguts, y amb la col.laboració de 
l’Excel.lentíssim Ajuntament d’Almàssera, la Germandat del Cavallers de la Conquesta va participar 
en la XXVIII Entrada Mora i Cristiana celebrada en aquesta la vila de l’Horta Nord.
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Na Violant d’Hongria, segons dicten el 
estatuts de la Junta de Festes, té el rang de 
Dama de la Ciutat, per això rep la banda 
que l'acredita com a tal en el mateix acte 
d'imposició de la Reina de les Festes i la 
resta de Dames de la Ciutat.

Un acte emmarcat en el preciós Teatre 
Principal i ben conduït per la seua presen-
tadora, Maria Mulet Ripollés, Regina de 
les Festes de 2009 -néta de qui fora 
Prohom de la Germandat entre 1973  i 
1975, el prolí!c cavaller En Miguel Mulet i 

Ortiz i !lla d’En Miguel A. Mulet Taló, Cavaller Rodrigo Ortiz. Ple total 
per al dia en què Maria España Novoa, anomenada feia escasses 
setmanes, passava a ser, o!cialment, Regina de les Festes de Castelló.

L'escenari, guarnit per a l'ocasió, va anar rebent una a una a les madri-
nes de les dinou Gaiates, a les que va seguir Carmela Cuevas, Na 
Violant d'Hongria 2012 i després d'ella les altres sis Dames de la Ciutat, 
que van anar ocupant els seus seients igual que les anteriors, en la 
part alta de l'escenari i des d'on totes elles van rebre, igual que ho va 
fer el públic, en peu i amb un fort aplaudiment a Maria España 
Novoa. 

Després que Maria España va ocupar el seu seient, la senyora Matil-

de Martínez Almela, Secretària de la Junta de Festes, va pujar al 
faristol per donar lectura a l'acta de nomenament. Després, el 
President de la Junta de Festes En Jesús López i l'Alcalde, l’Excm. Sr. 
En Alfonso Bataller, van dedicar unes paraules a totes elles, les quals 
seguidament, van rebre de mans de l'Alcalde la banda que acredita el 
lloc preeminent que ocupen en les Festes de la ciutat. De la mateixa 
manera que en començar, una a una van anar abandonant l'escenari 
entre aplaudiments, ara ja o!cialment, Regina, Dames i Madrines de 
les Festes Fundacionals de Castelló de la Plana.
Enhorabona!

Marco A. Esteve
Cavaller Berenguer d’Esplugues
Prohom
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cia al Pregó de la veïna localitat d’Almassora. Un pregó suspès per la 
pluja el passat mes de maig, a les festes de Santa Quitèria i que els 
almassorins no van voler deixar de celebrar. Així que ho van aplaçar 
per a les festes de la Mare de Déu del Roser, al setembre. La German-
dat dels Cavallers de la Conquesta, va acudir a la des!lada amb una 
formació que encapçalaven dos genets cavalcant dos preciosos 
corsers blancs, donant amb els seus exercicis de domatge, una vistosi-
tat i una elegància extraordinària al seguici.

Els seguien dos cavallers a peu, portant la senyera i l’escut identi!catiu 
dels Cavallers, la Secció Interna de Tambors i Bombos de Sta. Maria 
Magdalena, la Milícia Templària de la Germandat, amb el seu gomfaró 

al capdavant, el Penó de la Conquesta, l’Esquadra d’Honor i Na Violant 
d’Hongria 2011, Estefanía Bartoll, amb les seues Dones de Compan-
ya, Patricia, Alejandra, Leire i Sheila. Tancant la secció històrica, la 
representació del Capítol Permanent amb el seu Prohom al capda-
vant, En Marco A. Esteve Cano.

Intentant tapar el sol del matí: uns núvols perduts pel cel de La Plana. 
I un airet ja tardorenc, que baix la cota de malla i –suposem també- 
dels trajes de les xiquetes, s’agraïa, però que molt…

L’ambient: fester, alegre i acollidor sempre cap a la nostra institució i, 
en acabar, la foto de família per deixar-ne constància.

No volem acabar esta xicoteta ressenya sense fer 
públic el nostre agraïment  als senyors Manuel 
Vilarroig Sanz i José Luís Moreno Solaz que amb la 
seua generosa aportació i el magistral domatge dels 
seus dos preciosos cavalls –Tardío i Zalamero- van 
enriquir en gran manera, la presència de la German-
dat en esta des!lada. Déu vullga que només siga la 
primera d’una llarga llista d’encontres…

També, com sempre, a tots aquells cavallers que van 
fer acte de presència per formar a les !les dels 
cavallers del Rei Conqueridor.

J. V. Aguilar
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Des de la producció del programa Trau la 
Llengua de Canal 9 es van posar en contac-
te amb nosaltres per sol·licitar la nostra 
col·laboració en el programa especial del 9 
d'octubre. Na Violant d'Hongria 2011 
Estefania Bartoll i el Prohom, Marco A. 
Esteve acompanyats pel membre del 
Capítol Rafa Verchili, van protagonitzar una 
part del programa especial del dia de la 
Comunitat Valenciana. 

Trau la Llengua és un programa que promo-
ciona l'ús de la nsotra llengua, el valencià, 
conjugant-ho amb els costums i paraules 
pròpies de les poblacions que composen la 
nostra comunitat.
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El dijous dia 8 de setembre de 2011, 760 aniversari de la fundació de 
la ciutat de Castelló pel lliurament de la Carta Pobla signada pel Rei 
Jaume I el Conqueridor a Lleida l'any 1251; la Germandat dels 
Cavallers de la Conquesta va organitzar l'acte de presentació als 
mitjans de comunicació social de Na Violant d'Hongria la Srta Carme-
la Cuevas Saunders i les seues Dones de Companya: Na Dolça, Srta. 
Berta Mas Agut, Na Margarida, Srta. Cristina Miravete Arjona i Na 
Rama, Srta. Maria Querol Vicent, per a l'any fester de 2012.

La celebració, presidida per Na Violant 2011, Estefania Bartoll i la 
seua Cort: Patricia, Alejandra, Leire i Sheila i que va tindre una 
mil.limètricament preparada seqüència 
d'actes, plani!cada pel cavaller Héctor de 
la Cagiga, va haver de començar sense la 
presència de Na Dolça 2011, la Srta. 
Patricia Amat Diago i la seua família, per 
la sobtada defunció de la seua iaia mater-
na, la Sra. Teresa Sebastià Granell (al cel 
estiga). A l'acte, va assistir una nodrida 
representació de la Corporació Municipal, 
amb l'Alcalde al capdavant, l'Excm. Sr. 
Alfonso Bataller Vicent, ens va acom-
panyar la Regina de les Festes, que apura-
va ja el seu regnat, la encantadora senyo-
reta Mónica Sidro Maneus i el President 
de la Junta de Festes, Jesús López 
Guillén així com altres representants de la 
vida social de la ciutat, a més de les famílies de la representació 
femenina entrant i eixint i la totalitat dels mitjans de comunicació 
convocats a l'esdeveniment.

Per primera vegada en els 60 anys de vida de la Germandat, aquest 
acte tenia lloc a l'incomparable entorn de l'ermita de Sant Francesc 
de la Font (de la que els Cavallers en som custodis) que en aquest dia 
lluïa especialment engarlandat i bell. Senzill i elegant. Un lloc únic per 
la historia, la religiositat, l'art i la cultura que atresora.

Després de la recepció de tots els convidats, va fer la seua entrada en 
el recinte un vehicle des del que posava peu a la catifa roja, la Senyore-
ta Carmela Cuevas Saunders, Reina Violant d'Hongria 2012 a la qual 

rebien, oferint-li el seu braç, el Prohom de la 
Germandat, Marco A. Esteve, la Secció Interna de 
Tambors i Bombos de la Confraria de Santa Maria 
Magdalena, amb el seu atronador ressò, i tots els 
presents, amb un calorós aplaudiment. En 
començar l'acte, el presentador, En Carroç, va comu-
nicar als assistents el traspàs de la sra. Teresa 
Sebastià Granell excusant així l'absència de 
Patricia Amat Na Dolça 2011 i família, mostrant-los 
el condol de la Germandat i pregant una oració per 
la seua ànima.

Començat l'acte i cridades ambdues Corts amb les 
seues Reines Violant a l'escenari, El Secretari de la 
Germandat, en Jesús Redón, va donar lectura a 
l'Acta de Nomenament de Carmela Cuevas 
Saunders com a Violant d'Hongria 2012. Després, 

ofrena "oral a les "ors novelles de la Germandat, de mans del Mestre, 
Alejandro Ferrer i tot seguit, paraules del Prohom als assistents, 
expressades amb emoció quan tenia el gust de comunicar-los com a 
primícia la noticia que li havia estat participada feia unes poques 
hores: la Germandat havia estat guardonada per Ràdio Castelló amb 
el Premi Tradició i Festes en la seua VIII edició.

A continuació va ser l'Excm. Sr. Alfonso Bataller, Alcalde de la ciutat, 
qui es va dirigir als presents. Després de donar cloenda a l'acte amb el 
crit d'aclamació als Sants Patrons, donat conjuntament per Estefania 
i Carmela, es van retirar de l'escenari les Dones de Companya, de nou 

baix l'arc d'espases de l'Esquadra d'Honor i de braç dels cavallers del 
Capítol.

Finalment, el públic assistent va acomiadar amb la major de les 
ovacions les Reines Violant 2011 i 2012, Estefania i Carmela, que 
baixaven d'escena cadascuna d'un braç del Prohom. Tot seguit, la 
família Cuevas Saunders va oferir als presents un generós i reparador 
còctel que vam poder compartir amb harmonia.

Una nit reblida d'emocions i un palpable sentiment de germanor.

Jaume C. Vicent
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Presentació als mitjans de comunicació de Na
Violant d’Hongria i Dones de Companya 2012



Tras los ciento veinte 
kilómetros de costa de 
la Provincia de Caste-
llón se abre un interior 
plagado de oportuni-
dades tanto para los 
amantes del turismo 
cultural, como para los 
que  disfrutan con la 
buena gastronomía, 
como para aquellos que desean realizar actividades en contacto con 
una naturaleza siempre sorprendente. Para todos ellos el Patronato 
Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón, pone a su dispo-
sición la web: www.turismodecastellon.com donde pondrán encon-
trar información sobre estos aspectos de la oferta turística de la 
provincia.

Muchos municipios del interior de la provincia: Morella, Segorbe, 
Vilafamés, Sant Mateu, Jérica, Onda, Benassal, Catí. Onda, y tantos 
otros, son monumentales y merecen una visita detenida para poder 
pasear por sus calles y descubrir mil y un rincones sorprendentes. 
Pero además de los cascos urbanos, la Provincia de Castellón posee un 
rico patrimonio que se enmarca en una naturaleza agreste y sorpren-
dente, numerosas ermitas, santuarios o ermitorios se enclavan en 
lugares que son verdaderas maravillas naturales, por citar algunos: 

Santuario de la Virgen 
de la Balma en Zorita, 
Ermitorio de Sant Joan 
de Penyagolosa en 
Vistabella, Ermitorio de 
la Virgen de la Cueva 
Santa en Altura. 

También disperso por 
el territorio de la 
provincia se encuentra 
la arquitectura de la 

piedra en seco que podremos observar en nuestros paseos por las 
montañas castellonenses. Para descubrir todo el signi!cado de esta 
arquitectura, sus secretos y 
curiosidades aconsejamos 
visitar el “Museu de la 
Pedra en Sec” en la 
localidad de Vilafranca, 
donde, además, nos 
guiarán por senderos para 
acercarnos de primera 
mano a esta peculiar 
arquitectura.

El museo y centro de acogi-
da del Parque Cultural de la 
Valltorta , en la localidad de 
Tiríg también nos ayudará 
a comprender la vida y la 
obra artística que los 
primeros pobladores de la 
provincia de Castellón 
dejaron dispersa en las 
paredes de cuevas, barrancos y acantilados de esta tierra. Estas 
pinturas han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad  por la 
UNESCO y la contemplación de las mismas nos acercará a lugares con 
paisajes realmente evocadores.

El paisaje y la riqueza medio ambiental de provincia de Castellón es 
realmente sorprendente. Castellón tiene un paisaje abrupto y es la 
segunda provincia más montañosa de España, estos factores posibili-
tan que en esta tierra convivan numerosos ecosistemas que 
consiguen construir un paisaje diverso, ameno y sorprendente que 
podemos descubrir por medio de más de 1000 km. de senderos, 
muchos de los cuales se adentran en los siete parques naturales que 
posee el interior de la provincia. Senderos de Gran Recorrido, PR's, 
Vías Verdes, la Vía Augusta, el Camino de Santiago, Senderos Locales, 
... son recorridos por amantes de la naturaleza y del deporte para 
acercarse de forma respetuosa a la naturaleza agreste que la provincia 
de Castellón pone a su disposición. 
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Centros BTT

Si quieres disfrutar de recorridos en bicicleta de montaña la provincia 
de Castellón es tu mejor opción. La segunda provincia más montaño-
sa de España pone a tu disposición mas de 800 kilómetros señalizados 
para que disfrutes con tu bici. 

Para facilitarte tus rutas o marchas en bicicleta, dos Centros BBT ubica-
dos en las localidades de Morella y Navajas ponen a tu servicio nume-
rosas posibilidades para que conozcas los múltiples recorridos que 
ofrecen.

Un Centro BTT es un espacio de acceso libre preparado para los practi-
cantes de la bicicleta todo terreno (BTT o Mountain bike), que cuenta 
con una red de rutas perfectamente señalizadas y con una serie de 
equipamientos y servicios de apoyo complementarios al uso de la 
bicicleta. Sea cual sea tu nivel, los centro BTT de la provincia de Caste-
llón te permitirán recorrer los más bellos parajes de esta tierra y 

circular con seguridad 
y tranquilidad. Los 
Centros BTT de Caste-
llón te ofrecen un 
servicio de atención e 
información sobre el 
propio Centro BTT y su 
entorno, servicio de 
alquiler de bicicletas, 
zonas de aparcamien-
to, zonas habilitadas 
para el lavado y reparación de bicicletas, duchas y servicios, botiquín 
y primeros auxilios, puntos de información ubicados en diferentes 
establecimientos y lugares de la comarca facilitan información sobre 
el propio Centre BTT y sobre los recursos turísticos de la zona. Los 
Centros BTT de Castellón te ofrecen un estándar de calidad en los 
servicios y las infraestructuras ya que cuentan con la certi!cación y 
respaldo de la Conselleria de Turisme de la Comunidad Valenciana.

Centro BTT Els Ports

El Centro BTT Els Ports está ubicado en la Fábrica de Giner en Morella, 
unas antiguas instalaciones fabriles que formaban una colonia indus-
trial a las orillas del río Bergantes, que ha sido restaurada por la 
Generalitat Valenciana.

El centro BTT Els Ports consta de 12 rutas con un recorrido total de 390 
kilómetros. Las rutas presentan diferentes niveles de di!cultad, y 
oscilan entre paseos fáciles aptos para toda la familia hasta trayectos 

de alta exigencia física y técnica. En función de dicha di!cultad las 
rutas se han clasi!cado en muy fácil (1 recorrido), fácil (2 recorridos), 
difícil (7 recorridos) y muy difícil (2 recorridos). Todas las rutas son 
circulares. Nueve de ellas tienen su origen y !nal en el centro de 
acogida de la Fábrica de Giner, y las tres restantes en el punto de 
información ubicado en el municipio de Zorita.
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Cada una de las rutas es temática, y plantea como objeto el conoci-
miento de algún aspecto del patrimonio cultural, o natural de Els 
Ports. Así por ejemplo la ruta 1 examina la importancia de los ríos de 
la comarca y su relación con sus habitantes. La ruta 7 rememora, a 
través de un recorrido por las sierras de la comarca el trabajo tradicio-
nal del carboneo.

Centro BTT Alto Palancia

El Centro BTT Alto Palancia está ubicado en la localidad astellonense 
de Navajas. Sus nueve rutas forman un recorrido de 385 kilómetros 
que discurre por un territorio variado y de fuertes contrastes, con 
grandes atractivos naturales que se complementan con una gran 

riqueza patrimonial y 
cultural fruto de la intensa 
actividad humana que ha 
conocido a lo largo de la 
historia. Estas rutas, 
adaptadas para diferentes 
niveles de di!cultad, 
invitan al visitante al 
descubrimiento de todos 
estos valores al ritmo 
pausado que permite el 
uso de la bicicleta de 
montaña.
Experimentar el placer de 
adentrarse por dos de los 
entornos paisajísticos más 
espectaculares de la 
provincia de Castellón, 

como son el Parque Natural de la Sierra Calderona y el Parque Natural 
de la Sierra de Espadán, o conocer algunos de los municipios más 
sorprendentes del interior de la provincia de Catellón, como Segorbe, 
Navajas, Bejís o Jérica, hacen de este recorrido un auténtico espectá-
culo para los sentidos.

Más posibilidades con tu bicicleta en la provincia de Castellón…

Además de los recorridos que ofrecen los Centros BTT de la provincia 
de Castellón, existen otras rutas señalizadas en las que también 
podemos disfrutar de la bicicleta, entre ellas destacamos “El Camino 
del Cid” que ofrece una ruta apta para BTT que transcurre por los 
parajes del Alto Mijares y Alto Palancia;  la “Vía Verde Benicàssim – 
Oropesa” es otra opción  que pone el contrapunto azul con sus 
paisajes junto al mar Mediterraneo, …, pero en la provincia de Caste-
llón todavía hay más, puedes descubrir todas las posibilidades en 
www.turismodecastellon.com.

Escalada, barranquismo, 
espeleología, rappel, … 
son también actividades 
que se pueden realizar en 
contacto con la naturale-
za castellonense. Nume-
rosas empresas facilitan la 
realización de estas 
actividades añadiendo así 
un atractivo más a la 
riqueza turística de la 
provincia de Castellón. 

Para poder practicar todas estas actividades de forma cómoda la 
provincia de Castellón cuenta con una gran oferta tanto de hoteles, 
campings, apartamentos, viviendas de turismo rural o albergues que 
facilitarán la estancia de cuantos deseen conocer esta tierra practican-
do su a!ción  o deporte favoritos. 

Información sobre estas actividades y empresas dedicadas al turismo 
activo/aventura, municipios, alojamiento, restauración, etc. en 
www.turismodecastellon.com.
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El passat dia 16 de setembre, Vicent Farnós de 
los Santos, va ser designat pel Prohom de la 
Germandat dels Cavallers de la Conquesta per 
representar al Rei Jaume I a la cavalcada del 
Pregó de les Festes de la Magdalena 2012.

Farnós és membre de la Germandat des de que 
era un xiquet. Ha sigut Mestre del Capítol 
Permanent, i ja va tindre el privilegi de represen-
tar la !gura del Rei En Jaume al 1986, fa 25 anys.

El Director Executiu de Castelló Cultural va 
estar acompanyat, durant la comunicació de la 
seua designació pel Prohom, Marco Esteve, el 
Mestre, Alejandro Ferrer, el Secretari, Jesús 
Redón, i per l’anterior Rei Jaume I, En Manuel 
Altava. 

Des de les pàgines del Crònica volem fer arribar 
la nostra més cordial felicitació al cavaller Pere 
de Montcada, En Vicent Farnós de los Santos 
per esta designació que estem segurs, l’ompli 
d’orgull i il.lusió. Sentiments que, segur, els hi 
arriben al cor a molts cavallers què el coneixem, 
puix creiem convençuts que n’és mereixedor del 
que pot suposar el més alt honor per a un home 
com ell: per arrelat al nostre Castelló de Fadrell, 
pels grans serveis que li ha prestat sempre allà 
on haja estat, per bon cavaller i millor castello-
nenc.

Enhorabona i… al vostre servei, Majestat!
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FABRICACIÓN DE PALETS

FOTO D’ARXIU.  Comitiva d’un Homenatje al Rei en Jaume I (anys vuitanta del segle passat) arribant 
a la Plaça Borrull des de la plaça de Na Violant d’Hongria. 
D’esquerra a dreta: Vicent Farnós, com a Mestre de la Germandat, portant la Carta Pobla; darrere 
d’ell, Manolo Gómez Lauterio, Vicent Esteve Broch (pare de l’actual Prohom) Miguel Arechava-
leta Navarro, Emilio Aicart Puerto, Paco Vicent “Quiquet de Castàlia” (=), Pepe Rovira Balaguer 
(=) i José María Fortanet Blasco (=).
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El dia 1 d’octubre donant inici al rosari d’actes i celebracions de la XL 
Setmana del Cavaller organitzada per la Germandat dels Cavallers de 
la Conquesta, se celebrava a l’ermita de Sant Francesc de la Font una 
missa o!ciada per l’ermità de la joia barroca de la partida de Cap del 
nostre terme i Prior de la Basílica de la Mare de Déu del Lledó, en 

Josep Miquel Francés 
Camús i a la qual van assistir 
les Regines Violant, Estefa-
nia i Carmela, les seues 
Dones de Companya: 
Patricia, Alejandra, Leire, 
Sheila, Berta, Cristina i 
Maria i el Regidor Procura-
dor d’Ermites l’Il.lm Sr. I bon 
amic Miquel Soler Barberà.

L’encantadora senyoreta María España Novoa, Regina de les festes 
de la Magdalena, també ens va honrar amb la seua presència, acom-
panyada pel sr. En Javier Agustina, en representació de la Junta de 
Festes de Castelló.

Ens van acompanyar -aportant el no sempre convenien-
tment valorat ambient tradicional i festívol que corres-
pon a qualsevol festa com pertoca- els dolçainers José 
Manuel Bou Gas, Emili Blanch Ginés i el tabaleter 
Diego Climent Gas, que van interpretar els Clarins de la 
Ciutat, de Matilde Salvador (a.c.e.) a la Consagració de 
l’Eucaristia i uns solemnials i joiosos tocs de processó. 
Entre d’altres, el composat pel propi Emili Blanch per als 
gegants de les Danses del Corpus de Castelló.

Després de la missa, es va formar la comitiva de la proces-
só cívica encapçalada pel Penó de la Conquesta i el de 
l’Ordre de Sant Cristòfol, que va en!lar el Camí de les 
Villes (antic Camí Reial) cap al paratge del Molí de la Font 
on va tindre lloc el XXXI Homenatge a Tombatossals.

Col.locada la representació femenina (Violants i Regina 
de les Festes) els representants de la Comissió Cívica, els 
penons i el presentador de l’acte, a l’estreta passarel.la 
sobre la sèquia de l’Obra, el Cavaller Ximen de Carroç va 
introduir l’acte recordant els iniciadors del sentit i romàn-
tic homenatge: Miquel Peris, Matilde Salvador, 
Quiquet de Castàlia, Josep Antoni Pradells i Josep 
Miquel Francés. Rememorant tot seguit la vigència de 
l’heroi i el mite.

Virginia Porcar va donar lectura al passatge del relat mitològic d’En 
Josep Pasqual Tirado (Pepe Mirona) que fa menció al Molí i a 
l’ermita de St. Francesc. Després el Dr. Josep Antoni Pradells, cavaller 
Pere Canterelles, va donar lectura al poema Invocació, del qual és 
autor i la seua esposa, Fina Irún, va llençar a les cristal.lines aigües del 
Molí, un ram de llorer envenzillat amb senyera, que es va emportar la 
corrent per la sèquia de l’Obra cap a la mar, seguint el camí que van 
solcar les naus del gegantí Almirall Tombatossals i sa conlloga, en 
l’expedició de la conquesta de les illes Columbretes.

L’acte va !nalitzar amb la tradicional aclamació als Sants Patrons de la 
Germandat per part de Estefania i Carmela, Regines Violant 2011 i 
2012 i el toc dels Clarins de la Ciutat pels dolçainers i el tabaleter.

Després es va refer la comitiva per tornar a l’ermita, on vam compartir 
un senzill porrat de germanor.

Cal esmentar, desgraciadament, l’escassa a"uència de públic en 
general, especialment de socis. Encara recordem aquells anys en que, 
tal dia com aquest, estaba el Molí de gom a gom…

Totes les coses passen per cicles; uns pròspers i altres "uixos. Este és el 
temps que ens toca viure… Només ens queda resistir, treballar i 
pensar satisfets que nosaltres, un any més, hem complit. Pensar, com 
va dir el Senyor de l’Algepsar* el primer any de l’edició o!cial de 
l’homenatge: “Si enguany en som vuit, l’any que ve, cinquanta vuit!”.
Des d’estes pàgines; cordial, cavalleresc i agraït abraç als dolçainers i al 
tabaleter (José Manuel, Emili i Diego) que van donar mostra del seu 
militant castellonerisme, una excel.lent execució en les seues tocates i 

una immensa generositat amb la Germandat i les tradicions del nostre 
poble.

*Miquel Peris Segarra

Jaume Cristòfol Vicent Aguilar
Cavaller 
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El diumenge dia 2 d'Octubre, complint 
amb la costum de la Germandat dels 
Cavallers de la Conquesta i atenent a 
les circumstàncies viscudes per Na 
Violant d'Hongria 2011, Estefania 
Bartoll i a les seues Dones de Compan-
ya, Patricia, Alejandra, Leire i Sheila; 
ens vam desplaçar a la població 
lleidatana de Vallbona de les Monges 
i la tarragonina de Poblet, per visitar 
els monestirs cistercencs de Santa 
Maria de Vallbona i Santa Maria de 
Poblet i així retre, un any més, meres-
cut homenatge a la memòria dels nostres reis Violant i Jaume, als 
peus dels seus sepulcres.

El Capítol, amb el seu Prohom al capdavant, no va voler que Estefania 
i la seua Cort, així com les seues famílies, passaren l'any de la seua 
representació sense fer este viatge tant interessant a nivell cultural, 
artístic, turístic i històric. Tan emotiu i apassionant.

Va ser així que, buscant una 
escletxa en l’atapeidíssima agenda 
de la Setmana del Cavaller es va fer, 
molt gustosament, un esforç i vam 
mamprendre el camí cap a la Terra 
Ferma. Per voluntat del Prohom, 
Marco A. Esteve, obstinat com 
n'està a recuperar abandonades 
costums i llaços descurats en temps 
passats, va establir contacte amb La 
Dehena del Centenar de la Ploma 
de Barcelona, oferint-los tindre 
trobada per visitar conjuntament 

els monestirs i conjuntament, retre el tradicional homenatge, just 
quan s'acomplia el XIX aniversari del nostre agermanament, tan 
encertadament promogut pel Prohom En Carlos Ulldemolins Salva-
dor l'any 1992 i segellat als peus del monument del Rei Conqueridor, 
a la nostra ciutat, el primer dissabte de les nostres festes fundacionals 
d'aquell any. Agermanament con!rmat el mateix any als peus de les 
tombes de Na Violant i Jaume I.

En un jorn assolellat, el viatge va tindre no poques vicissituds i 
incidències. En l'era del Tom Tom, el GPS i el Google Earth, el nostre 
conductor -s'ha de dir que molt amable i educat- ens va extraviar. Per 
tant, l'expedició castellonenca va anar acumulant un retràs considera-
ble amb el que això suposa per a les visites concertades i la taula 

reservada al restaurant per dinar. Malgrat esta anècdota (i la de 
Carmela, mamà de Patricia Amat, Na Dolça 2011, abans de pujar a 
l'autobús...) a més del xicotet -gràcies a Déu- incident que alguns 
membres de la Dehena de Barcelona van patir anant cap a Poblet 
amb el cotxe, malgrat tot això -diem- va ser possible salvar els contra-
temps gràcies a la in!nita paciència dels Cavallers Ballesters i les 
seues esposes, de les monges de Santa Maria de Vallbona i els guies 
i monjos de Santa Maria de Poblet.

In extremis, donada l'hora que era a la nostra arribada, ens vam 
incorporar a l'última visita guiada del matí del monestir de Vallbona i 
la guia ens va facilitar la nostra parada a la tomba de Na Violant 
d'Hongria i el nostre senzill homenatge. Conforme al guió acostumat, 
breus paraules de salutació i introducció per part del cavaller Pere 
Ximen de Carroç, lectura del Laude Arbitral per Estefania Bartoll, 
Reina Violant 2011, lectura per Jaume C. Vicent del testament de la 
Reina, ofrena de ram de llorer envenzillat amb senyera dipositat en 

nom de tots per Estefania, 
oracions per l'etern descans de la 
seua ànima i la tradicional aclama-
ció als Sants Patrons.

En acabar i havent passat per la 
tendeta del monestir per comprar 
alguns records i col.laborar així amb 
el manteniment de la vida de la 

comunitat monàstica i la conservació del monument; el Prohom de la 
Germandat en Marco A. Esteve, va fer entrega per exprés encàrrec 
del nostre Cronista i amic, l'il.lustre cavaller en Roberto Pérez de 
Heredia i Valle, d'un sobre amb varis exemplars dels últims números 
de la Crònica dels Cavallers, a la Mare Abadessa del monestir de 
Sta. Maria de Vallbona que, com des de fa un bon grapat d'anys, ens 
atén amb la seua proverbial amabilitat.

Després vam compartir taula en 
fraternitat amb els cavallers de la 
Dehena i les seues esposes. Tot seguit, 
amb la digestió en marxa i les corregu-
des pel retràs acumulat, vam aconseguir 
entrar (també pels pèls) a Santa Maria 
de Poblet on vam fer la visita i, a puntet 
del rés de vespres dels monjos, vam 
poder retre en nostre homenatge al 
gran Rei En Jaume I; amb la lectura del 
Privilegi Fundacional o Carta Pobla, del 
que s'acompleix el 760 aniversari, per part del Prohom, Marco A. 
Esteve, l'ofrena del ram de llorer amb la senyera, les oracions per la 
salvació del rei i el crit dels Sants Patrons.

Volem agrair la resposta dels cavallers de la Dehena del Centenar de 
la Ploma de la Ciutat Comtal, sempre !dels, amables i complidors, 
que van voler compartir amb nosaltres de nou un jorn tan agradable i 
ja tradicional. A ells i també a les seues esposes per la seua simpatia, 
bona disposició i natural alegria, esperant trobar-nos l'any vinent, 
quan celebrarem el XX aniversari del nostre agermanament: de tot cor 
i per sempre... gràcies! 

Petrus Eiximenis Carrocius

Visita als Monestirs de
Vallbona de les Monges i Poblet



Visita Guiada al
Museu de Belles Arts de Castelló

Amb una fantàstica, entretinguda i molt didàctica explicació per part 
d’En Antonio José Gascó Sidro -Cronista O!cial de la ciutat de Caste-
lló- del llenç: Entrada Triomfal a València del Rei En Jaume el 
Conqueridor (1238), l'autor del qual és Fernando Richart Montesi-
nos.

Durant la xarrada, als peus de l'imponent obra, signada en 1884, els 
assistents van conèixer l'autor, la seua obra i la seua trajectòria profes-
sional. Es van endinsar en l'obra, de la mà d’en Antonio José, desco-
brint tot el seu apassionant sentit.

Cóm va utilitzar la perspectiva per a emfatitzar la !gura del Rei i la 
seua poderosa presència. D'igual forma van aprendre els matisos amb 
els quals l'autor dota a l'obra, una obra molt estudiada i documentada 
en tots els seus aspectes. Una harmoniosa fusió entre els protagonis-
tes del moment històric i l'arquitectura del seu temps.

Des d’estes línies volem agraïr a Castelló Cultural, a la direcció del 

Museu de Belles Arts de Castelló i al Sr Cronista, Antonio José Gascó, 
tot l’esforç empenyat per que un grapat de joves i no tant joves, 
poguérem apropar-nos a aquesta obra d’art tan valuosament carrega-
da d’història.

Jaume Claramunt

El dilluns dia 3 d’octubre, la Germandat dels 
Cavallers de la Conquesta va gaudir d'una visita 
guiada al Museu de Belles Arts de Castelló.



38

Dimarts 4 d’octubre, festivitat de Sant 
Francesc d’Assís, es celebrava a l’ermita 
de la partida de Cap del nostre terme, 
la festa del seu titular i també un altre 
aniversari de la seua reconstrucció. 
Enguany el 35é.

Solemne Eucaristia o!ciada pel Prior 
de la Basílica de la Mare de Déu del 
Lledó i Ermità de Sant Francesc de la 
Font, Mossèn Josep Miquel Francés 

Camús i cantada pel cor Veus de Lledó, amb l’assistència de represen-
tants de la Corporació Municipal: el primer Tinent d’Alcalde, en Miguel 
Ángel Mulet Taló, el Regidor Procurador d’Ermites, en Miquel Soler 
Barberà i el Regidor de Festes en Joaquín Torres Navarro; Estefania 
Bartoll, Reina Violant d’ Hongria 2011 i Carmela Cuevas, Violant 2012, 
amb les seues Dones de Companya, el Prohom de la Germandat, 
membres del Capítol, així com alguns representants del Capítol de la 
reconstrucció (1976) com el seu Prohom Eduardo Mas del Río i el 
cavaller Benjamín Garcés Edo, tresorer.

També vam poder vore entre els assistents, diversos cavallers veterans 
–que no vells- amb llurs esposes. Gent coneguda i vollguda pels 
cavallers de la nostra generació, que s’han deixat la pell per la 
Germandat durant molts anys de sa vida. Entre altres: Pepe Bernat, 
Ingnacio Piqueras i Paco Asencio.

Ens va alegrar i- per què no dir-ho- sorprendre, la més que nodrida 
a"uència d’assistents. Sent com és, una celebració que té lloc a les 18 
hores d’un dia laborable. En acabar la Missa, es va composar la comiti-
va de la processó que, creu processonal al capdavant, va recorrer el 
Camí de les Villes (antic Camí Reial) !ns el paratge del Molí de la Font. 
La imatge del Pare Sant Francesc, va ser portada sobre la seua engar-
landada peanya, per quatre membres del Capítol i quatres xiquets es 
van fer càrrec de les crosses.

Agraïment als joves de la bandeta de música que van donar relleu a 
l’acte. Els almassorins de l’associació Cultural Banana Boom (aixina es 
diuen) que, malgrat la frivolitat del seu nom, amb la seua bona execu-
ció i solvència musical, van donar solemnitat a la celebració amb la 
interpretació de la Marxa Real o Himne Nacional tant al moment de la 
Consagració com a l’entrada i eixida del Sant, i també a la processó, 
amb les solemnes marxes interpretades.

Arribats al Molí de la Font, i pegada mitja volta per tornar, es va fer 
parada a la creu de terme o peiró, on mossèn Josep Miquel va fer la 
tradicional Benedicció dels Camps. De nou amb la Marxa Real, els 
corresponents vítols, aclamacions, aplaudiments i, cóm no, la pólvora 
a cremar adientement… el Sant  va tornar a l’ermiteta que l’aixopluga, 
com diria en Josep Pascual Tirado. Amb la peanya parada davant el 
porxo de l’ermita, se li van cantar els Gojos al Sant d’Assís i es va donar 
a besar als !dels la seua reliquia, !nalitzant aixina la celebració.

Després tots vam compartir un senzillet porrat popular, per donar 
cloenda un any més a la festa gran de l’ermita de la que els Cavallers 
som custodis.

En Carroç 

Festa Gran de l’ermita de Sant Francesc de la Font 
i XXXV Aniversari de la seua reconstrucció
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Va ser inaugurat el dimecres 5 d'Octubre per part de l’actual Secretari 
de la Cambra de Comerç de Castelló i cavaller de la conquesta, en 
Carlos Fabra Carreras, com a !ll d’un dels principals impulsors i 
fundador de la Germandat; amb la presentació de la primera de les 
conferències, a càrrec del Doctor en Dermatologia, cavaller de la 
conquesta i IX Guillem de Mont Rodó, en Javier Vicente Queralt, 
President i fundador de la Asociación de Amigos de la ruta Jacobea de 
Castellón, Ultreia Castelló.

Amb la seua xerrada: "DE FADRELL A COMPOSTELA. EL CAMÍ DE 
SANT JAUME A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ" durant la que ens va 
oferir el visionat d’un audiovisual realitzat per ell, l’amic Javier ens va 
il.lustrar sobre la reconstrucció del Camí de Sant Jaume o Santiago 
(Patronímic del nostre rei i Patró d’Espanya) a la nostra província, des 
de l’ermita de Sant Jaume de Fadrell !ns més enllà de la comarca dels 
Ports, on enllaça ja amb altres rutes conegudes del Camí. Ens va fer 
gaudir amb un preciós i il.lustratiu passeig per diferents camins i llocs 
Sagrats -alguns d’ells amb símbols de signi!cació Xacobea- al llarg del 
camí que, gràcies als amics d’Ultreia Castelló, ja podem gaudir molt 
ben senyalitzat i documentat. Javier, amb la vitalitat i el bon humor 
que el caracteritzen, ens va portar de la Plana, del lloc de Fadrell, per 
un recorregut mil.lenari de camins, plans, sendes, rambles, colls, 
moles i barrancs, des del nivell de la mar a les altes muntanyes del 
nostre interior.

El dijous 6 d'octubre va ser torn per al Sr en Vicent Gil Vicent, Historia-
dor, Arxiver Municipal de Vila-real. Així va voler ser ell anunciat, 
malgrat el seu extensíssim i magní!c currículum. "ELS CORSARIS DEL 
PAPA LUNA" es va titular la seua conferència. En Vicent ens va oferir 
un apassionant viatge d’aventures corsàries de la mà del cavaller 
Rodrigo de Luna (germà del Papa Luna, Benet XIII) a bord de les 
seues galeres. L’amic Vicent va fer ús de la seua experimentada mà 
docent, interessant i amena, i ens va portar a navegar i combatre des 
de Peníscola a Sardenya, de Málaga a Tunísia… arreu del Mare 
Nostrum.

Vam poder sentir la sal als llavis i el vent al rostre. La dolçor de les 
glòries i l’amargor de la sang i la traïció. Tota una aventura, a la !, que 
ens va permetre gaudir amb eixes sorprenents històries medievals de 
la mar.

Per donar cloenda a este cicle de conferències, el divendres 7 
d'Octubre es va desplaçar des de Torrevieja, on exercís la docència, el 
cavaller Pablo Castellet Marqués, Llicenciat en Història per la Univer-
sitat de València.

"VOLCH NOSTRE SENYOR... ANÀLISI DEL COMPONENT ÈPIC EN LA 
CONCEPCIÓ DE JAUME I" va ser la seua conferència. En ella, Pablo va 
exposar les sorprenents coincidències de la concepció èpica del Rei 
Jaume I El Conqueridor, amb diferents i molt diversos herois èpics des 
de la Cultura Clàssica a les llegendes Artúriques. De cóm el rei 
Conqueridor es sabia triat per la mà de l’Altíssim i, guiat per Ell, 
destinat a aconseguir grans gestes. Cridat per a un destí gloriós ja 
escrit. De les curioses intrigues, trames i plans que van fer possible la 
seua concepció, per a la salvaguarda del Regne.

Un hora interessantíssima i entretinguda, que va passar en un bu!t. 
Després de les xerrades, la Germandat va fer entrega d’una placa 
commemorativa en mostra d’afecte i agraïment cap a cadascun dels 
tres conferenciants i ens vam acomiadar, com sempre, amb el crit de 
“Fadrell!” després de l’aclamació tradicional als Sants Patrons, per part 
de Violant.

J.C.V. Aguilar

El XXII Cicle de Conferècies de la Setmana del 
Cavaller es va celebrar els dies 5, 6 i 7 d’Octubre 
de 2011 als salons de la Fundació Caixa Castelló- 
Bancaixa (edi!ci “Hucha”) sitis al c/ d’Enmig nº 82 
de la nostra ciutat.
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Enguany, com a novetat, 
s’han incorporat a la 
cerimònia alguns Cavallers 
que han volgut renovar el 
seu jurament. Es va tractar 
de Jorge Blasco Gómez 
cavaller Alfonso Narváez i 
Adrián Ortiz Doñate  
cavaller Mateu II, Alferes de 
l’Esquadra d’Honor.

Els Cavallers que van vetllar 
armes i van jurar van ser: 
Héctor de la Cagiga Alonso 
cavaller Pere Fernandez 
d’Azagra, Juan Antonio 
Guzmán Martí cavaller 
Guillem Desmont (Milícia 

Templària), Ángel González Soler cavaller Alfonso Soler (membre 
Esquadra d’Honor) Tomàs Amat Artero cavaller Bernat Amat (pare de 
Patricia Amat Diago, Na Dolça 2011) La cerimònia va començar entorn 
a les vuit de la vesprada quan els cavallers neò!ts, acompanyats pels 
seus padrins, van acudir a peu pels camins de l’horta a l'ermita de Sant 
Francesc on van ser rebuts pel Prohom i la Esquadra Jove que vigilava 
el recinte de l'ermita i custodiava la seua porta.

Una vegada dins de l'ermita, el Prohom els va alliçonar sobre el desen-
volupament i el sentit de l'acte iniciàtic de la vetlla de les armes d’un 
cavaller. Després, van adreçar tots junts al cel  les seues oracions amb 
la lectura d’uns salms escollits per l’ocasió. Després de signar al Llibre 
de Coses Notables de Sant Francesc de la Font, van sopar pollastre 
rostit i pataques (sense cobert, com cal) al jardí de l'ermita a la llum 
dels ciris i les torxes. 

En acabar, la comitiva va formar en!lant els seus passos cap a l’ermita 
de Santa Maria Magdalena del Castell Vell.

Com és tradició, va ser un silenci sepulcral, el principal protagonista 
durant tota la cerimònia, permetent una total concentració i recolli-
ment dels aspirants i sent trencat aquest només, amb el cant de la 
Salve a la Mare de Déu del Lledó en la parada que van realitzar al 
Seminari Mater Dei. La comitiva, encapçalada pel Penó de la 
Conquesta i la creu processonal, va ser rebuda a la Magdalena per Na 
Violant 2011, Esfetanía Bartoll, les seues Dones de Companya, el 
Mestre i el Prohom de la Germandat.

Allà conforme a la costum del ritu, van anar formulant el seu 
jurament, rebent agenollats el vist i plau del Mestre, espasa al muscle 
i, posteriorment, acceptant el reconeixement del Prohom i les armes 
per part Violant d’Hongria 2011, besant la creu de la seua espasa, 
escoltant la descripció de 
les seues armes i una breu 
ressenya històrica per part 
del Rei d’Armes de la 
Germandat, n’ Albert 
Sánchez Pantoja. L'acte va 
!nalitzar, com és costum, 
amb la invocació als Sants 
Patrons per part de Na 
Violant Estefania Bartoll 
Moya.   

Manuel Lleó Piquer
Cavaller Jaume Claramunt

El dissabte dia 8 d’octubre, va tenir lloc un dels actes més 
entranyables per a la Germandat dels Cavallers de la Conquesta: 
la Vetlla d’Armes, durant la qual els nous socis després de vetllar 
les seues armes i jurar !delitat a la memòria del Rei Conqueri-
dor, són armats cavallers.



La Germandat del Cavallers de la Conquesta representada per Na 
Violant d'Hongria Carmela Cuevas Saunders i el Prohom Marco A. 
Esteve, van assistir a les celebracions dels Ángeles Custodios, Sant 
Miquel Arcàngel i la Verge del Pilar, patrons del Cuerpo Nacional 
Policía, la Policia Local de Castelló i la Guardia Civil respectivament.

Celebracions que servixen per recordar el treball que els defensors de 
la llei i l'ordre realitzen cada dia en els carrers dels nostres pobles i 
ciutats i durant els quals s'homenatja a aquells que, en l'exercici de les 
seues funcions destaquen per la seua professionalitat i valor, com 
també a aquells ciutadans que, sense pertànyer a estos cossos 
policials, col·laboren de forma desinteressada en mantindre i preser-
var la seguretat de tots nosaltres. Totes tres celebracions van estar 
precedides d’una santa Missa o!ciada pel Bisbe de la Diòcesi Sogorb-
Castelló  Sr. En Casimiro López Llorente, tenint lloc després, com a 
moment més emocionant i emotiu, l’ofrena i homenatge als caiguts 
en acte de servici.

Des d’ací el nostre més afectuós abraç per a tots els Agents que 
composen les Unitats desplegades a Castelló i província i l’agraïment 
per, any rere any, tenir la deferència de convidar la Germandat amb Na 
Violant d’Hongria al capdavant, al que és el seu dia gran.

Marco A. Esteve
Berenguer d’Esplugues
Prohom

!"#$%"&'()
(Palabra de Dios)

ARTÍCULOS LITÚRGICO RELIGIOSOS:

LIBRERÍA
ORNAMENTOS
ORFEBRERÍA
CERERÍA
CONOS Y FIGURAS

TEJIDOS
LAMPADARIOS
ARTICULOS VARIOS
OTROS SERVICIOS

C/ Honori García i García - bajo 4. 12006 Catellón 
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El pasado día 9 de Abril de este Año 2011 la Germandat sufrió la 
sensible pérdida de Fernando Sánchez Colón, estimado Cavaller, 
apreciado amigo de siempre, nuestro y de todos nosotros, cuya vida 
cortó, casi de repente, una grave dolencia, cuando a sus 72 años, en 
estos tiempos, joven aún, disfrutaba con orgullo de un gozoso 
descanso laboral en el seno de su querida y castellonera familia.

Fernando era, ciertamente, uno de los miembros más antiguos de la 
Germandat. Cuando esta iniciaba el tercer aniversario de su creación, 
ingresó en ella, a sus 19 años profundamente ilusionado y captado 
por los principios y el espíritu que la informaban, incorporándose, 
como miembro activo, a aquella juventud que aspiraba a aportar su 
contribución que consiguiera la sustitución de los reclutas del 
Regimiento en la formación de la Primera Parte de la Cabalgata del 
Pregó, la dedicada, expresamente, a exaltar, junto a la excelsa !gura 
del Rey D. Jaime I, conquistador del viejo Castillo y Villa y Fundador de 
la nueva Ciudad, la memoria de los Caballeros que le acompañaron 
en la reconquista de las tierras castellonenses, y no tenía ninguna 
duda para embarcarse en la tarea de hacer algo por Castellón de la 
Plana y por las ya Famosas, desde 1945, Fiestas de La Magdalena. 

En los Libros O!ciales de Socios de la Germandat !guró siempre 
como dado de alta con efectos del 1-I-1953, habiéndosele adjudicado 
el personaje de Fernando de Sanchez, Troba 457 de las de Mosén 
Jaime Febrer: aquél que “Del tronch de Namfós segon de Aragó, / 
fonch !ll En Fernando, apelat Sanchez, / Compte en Perpinyà, 
també en Roselló. / De Vos segon tío, que fonch gran varó, / encara 
que vos per les asetjances / de molts envetjosos, ab ell estiguereu / 
disgustats un temps; mes desenganyat, / del Rey vostron pare, la 
pau ab ell féreu: / son !ll natural, a qui vos traguereu / de Pila, os 
servix, é li habeu donat / de Aragó les armes, é el banch platetjat”. 

Desde un principio, al Cavaller Fernando se le vio ocupando un 
puesto en las formaciones del Pregó que en 1955 y tiempos del 
Prohom Adsuara, fue el de uno de los tres Abanderados que abrían 
la marcha del Grupo “Cristianizar” protagonizado por la Germandat. 
Pero no le bastaba la anual “eixida al Pregó” y su ansia por colaborar 
en tareas directivas las vio satisfechas cuando, el 18-IV-1956, la Asam-
blea le nombró Vocal del primer Cabildo 
presidido por el Prohom  Joaquín Olucha. 
Cabildo excepcional que, con inusitados 
bríos, no solo impulso el aumento del medio 
centenar de socios sino que, en tiempo 
record, tras una cena homenaje al Prohom 
saliente Fabregat, logró celebrar, con éxito, 
gran !esta baile en la Pérgola; nombrar a 
nuestra 1ª. Dama, Salomé Calduch, 
reconocida de momento como Madrina y 

Proclamarla solemnemente, con Banda e Insignia de oro, en el Savoy; 
celebrar el Iº. Homenaje al Rey D. Jaime I ante su Monumento, con 
entrega de Títulos a cada Cavaller y, de allí, ir a formar el Grupo 
“Gesta” del Pregó (21-III-57) en cuya carroza de cierre lució la belleza 
de Salomé (como esposa de Jaime I) con sus Damas y demás perso-
nal de su Corte. La Asamblea electoral de 3-VII-57 que rati!có por otro 
año a Olucha como Prohom y a Fernando como Tesorero del 
Cabildo, el cual en el Grupo “História” del Pregó celebrado el 8-III-58, 
dando vida a uno de los O!ciales de la Guardia de la Reina Violantea 
representada por Rosario Fonollosa que,  com 2ª. Dama dels 
Cavallers, había sido previa y de!nitivamente rati!cada en el Acto 
O!cial de la Imposición de Bandas (29-I-58).

Desde aquel año Fernando Sánchez pasó a ser un directivo funda-
mental de la Germandat, una y otra vez reelegido como Tesorero de 
la misma; e!caz gestor y administrador de las !nanzas del colectivo, 
en cuya gestión gozó de la plena con!anza de Prohoms, compañeros 
del Cabildo y pleno dels Cavallers, impulsando el crecimiento y la 
superac$ión del colectivo, a más de su aportación a otras tareas y 
realizaciones del mismo.

En los dos mandatos del Prohom, Peláez que, por cierto, era Secreta-
rio de la Junta Central, Fernando, el Tesorero, sería uno de sus princi-
pales apoyos en el ejercicio del cargo. En 1959, el Cabildo promovió la 
reforma total de la Germandat, eliminando su carácter de Cofradía, 
suprimiendo las dos Ramas de Casados y Solteros; elevando el 
número de socios hasta los 562 personajes de les Tobes de Mosen 
Febrer y alguno más; se reguló la nueva composición de los Órganos 
de Gobierno, su composición y duración de los mandatos, sus reunio-
nes y elecciones; se creó el cargo de Prior, se eligieron los tres Santos 
Patronos, etc., redactándose nuevos estatutos que estuvieron en 
vigor durante muchos años. Na Violant fue Ana Mª. Alegret 
(reconocida por el Alcalde como Dama de la Ciudad de la Corte de 
Marito Ribés, la Reina de las Fiestas). En el Grupo “Histórico” del 
Pregó (1959) a Jaime I lo representó el Secretario del Cabildo Jose A. 
Godes y Fernando, el Tesorero, nombrado en principio  para ser 
Abanderado, acabó encarnando al ex Rey Moro Zeit Abûceyt que 
años antes vistiera el ex-Prohom Boluda). En el segundo año (1960) 
siguió Fernando, como Tesorero,  y ejerció de portavoz dels 
Cavalllers en el Semanario La Plana y en su Nº. 121, Extra de Magdale-
na, informando sobre las actividades de els Cavallers, su participación 
en el Pregó, con su Na Violant’1960, María del Carmen Alé, junto a 
la cual el esperaba representar de nuevo al ex rey Moro de Valencia  
Zeit Abûceyt.

Tras el “Madalena Vitol!” del 21-III-60, Peláez convoco al Capitulo 
General electoral celebrado enseguida, el Domingo 27, en Lledó, con 
gran asistencia, misa o!ciada por Mosén Prades, almuerzo, votación y 
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elección de Domingo Tárrega como Prohom, mientras 
que Fernando continuaba como Tesorero. Bien pronto, 
ya el 4-IX-60, se celebró por  vez primera en Lledó, la Festa 
Patronal (que perduró más de 15 años) con ofrenda a la 
Patrona  y presentación de la nueva Dama, ese año  Ana 
María Martí Rodríguez “Na Violant d’Hongria’61”, a la 
que, Fernando, precisamente, sustituyendo al Prohom, 
llevaría del brazo en la Imposición de Bandas celebrada en 
el Teatro el 9-II-61, preludio de un próximo y feliz 
matrimonio, y de un inmediato y sensacional grupo 
“Epopeya” en el Pregó de 1961, Y, al año siguiente, 1962, 
el Cabildo, siempre con Tárrega como Prohom y Fernan-
do como Tesorero, se llevó a buen puerto el con!icto 
habido con Na Violant’62”, en principio Rosita Varella la 
cual, por el fallecimiento de un familiar, no pudo 
continuar en el cargo, pero que pudo ser sustituida por 
Inés Barreda; conseguir que el Prohom de la Germandat 
fuese automáticamente Vocal de la Junta Central de 
Festejos de la Magdalena y organizar un fantástico grupo 
del Pregó en el que Fernando volvió a personi"car al ex 
rey moro, ya cristiano, Zeit Abûceyt.

A Fernando le quedaba un año como Tesorero cuando el Capítulo 
General electoral del 12-IX-1962 eligió para Prohom de 1963 al hoy 
Cronista que, al frente del Cabildo, promovió la normal llevanza de los 
Libros O"ciales de Actas y de Socios ya nunca más interrumpidos y, 
con Fernando, abrió la famosa Cuenta nº 293 de la Caja de Ahorros 
para control de los ingresos y gastos sociales; la ya vieja cuota social 
de 5 ptas. mensuales se elevó de elevo 10 y a 25 en Julio y Diciembre; 
se vivió con intensidad la Festa Patronal en Lledó y presentación de la 
nueva Dama Rosa Mª. Sánchez Yarto (última celebración presidida 
por Mosén Prades fallecido un mes después); se proclamó a Rosa Mª. 
como Na Violant’63 en el Baile del Savoy, y ocupo un sitial en la 
Imposición de Bandas de la Reina de las Fiestas Mª. Antonia Martí-
nez Mata y su Corte; se participó en el Grupo Historia del Pregó, en el 
que Fernando, al pie de la Torre del Homenaje del Castillo de Arenós, 
presidió, como Zeit Abûceyt, el grupo familiar que celebró la boda de 
un hijo suyo con la hija de Ximén Pérez de Arenós; culminando la 
Semana de las Fiestas con un Homenaje dels Cavallers a la Reina e las 
Fiestas. La mañana del 26-X-63 tuvo lugar el nuevo Capítulo General 
electoral celebrado en el Castell Vell, previo almuerzo de hermandad 
y asistencia de 61 Cavallers, en el que Fernando cesó como Tesorero, 
dedicándosele sentidas palabras de gratitud y aplausos por la trayec-
toria mantenida como gran veterano del Cabildo.

En el similar Capitulo electoral del Domingo 26-IV-1964, antes del 
almuerzo proyectado y como previo a la reunión, asistiendo 76 
Cavallers, se rindió Homenaje a Fernando y, en medio de una ovación 

general, se le impuso la Insignia de Plata y le fue entregado un Perga-
mino con elogiosa y artística inscripción obra de Sanmillán, sobre 
una fotografía de la Magdalena. Y es más, en el Capitulo General 
Electoral siguiente, celebrado el 17-X-1965 también en La Magdalena, 
con asistencia de 25 Cavallers, el resultado de la votación dio como 
resultado la elección de Fernando Sanchéz Colón como Prohom 
para 1966; pero, en su primera reunión con el Cabildo, el 20 de 
Octubre siguiente, presentó la renuncia irrevocable, ya que sus 
obligaciones particulares le impedían ejercer dignamente el cargo de 
Prohom, dejando para más adelante la posibilidad de que pudiera 
presentar su correspondientes candidatura. Lo que no fue óbice para 
que desde entonces Fernando se mantuviera de alta en el German-
dat aportando su granito de arena para contribuir a su sostenimiento.

CRÒNICA y la GERMANDAT entera se unen al dolor de la familia de 
Fernando, elevando nuestras oraciones por su alma, con"ando en 
que haya sido recibida en la Gloria del Señor con el aval de nuestros 
Santos Patronos la Mare de Déu del Lledó, Sant Jaume y Sant 
Cristòfol.

Castellón de la Plana a 1 de Agosto de 2011
R.P.H.V.
Cavaller, Pere de Perea - Cronista
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Va ser una càlida nit del passat agost, què vaig sortir a fer un tomb 
després de sopar. Vaig en!lar l’avinguda del Rei, desserta a aquella hora, 
i en arribar al peu del monument al Conqueridor em vaig aturar per 
contemplar-lo. Adverteixo que no he patit mai d’al·lucinacions i que 
aquella nit no havia tastat cap gin tònic. És per això que em vaig quedar 
de pasta de moniato quan vaig percebre que el monarca, amb veu un 
poc aspra però ben clara, em preguntava:  “¿Que en voleu alguna cosa?”.

Dominat el primer impuls d’arrencar a córrer, vaig pensar que sí que 
m’abellia alguna cosa: apro!tar la seua disposició de parlar per fer-li 
unes quantes preguntes. Li’n vaig demanar, amb tot el respecte i humili-
tat que vaig poder, i em va respondre amb un simple moviment a!rmatiu 
del seu cap, abillat amb el drac alat. Tot seguit intentaré explicar com va 
anar la cosa.      

-La història ens diu que vau ser un gran 
rei.  ¿Què n’opineu?
-Això de ser rei és molt més complicat que 
la gent no es pensa i puc donar fe que no 
és cap ganga. En el meu cas, vaig fer en 
cada moment allò que vaig poder i que 
em va semblar més convenient. Amb tota 

seguretat que vaig tenir 
molts encerts i que 
també vaig cometre 

un bon grapat 
d’errades, com li passa a qualse-

vol que ha de prendre moltes 
decisions.

-Anem a pams i comencem pel 
principi. Pel que sabem, la vostra 
infància va ser prou accidentada.
-Crec que dir “accidentada” encara 

és poc. Vaig tenir una concepció 
molt enrevessada, vaig patir 

un atemptat quan 
encara era un bebé de 

bressol, gairebé no vaig 
conèixer a ma mare, la 

reina Maria, ja que em van 
treure dels seus braços i del 

seu senyoriu de Montpeller 
quan només tenia tres anys i 

mon pare em portà a Carcassona i 
em lliurà a Simó de Montfort, amb 
la intenció de poder recuperar per 

via matrimonial (amb la !lla de 

Montfort) el control dels comtats occitans.   En morir el meu pare, vaig 
ser retornat als meus estats a l’edat de sis anys i vaig anar al castell de 
Montsó, on vaig completar la meua infantesa fent el que avui anome-
narieu un “master” de quali!cació reial sota el mestratge dels cavallers 
templers. Ja podeu imaginar-vos que vaig tenir ben poques ocasions 
de sentir-me un infant “normal”, com qualsevol altre.

-I, gairebé sense deixar de ser un infant, us vau casar.
-Efectivament. El meu casament amb Elionor de Castella va ser tan 
prematur que als meus tretze anys encara no podia fer ús del 
matrimoni. Ben aviat vaig superar això i, com a conseqüència, va 
nàixer el meu primogènit, el príncep Alfons, què no va arribar a 
heretar la corona d’Aragó perquè va morir molt jove. De tota manera, 
aquell va ser un matrimoni purament polític que no va funcionar i als 
dinou anys vaig aconseguir la separació canònica per raons de paren-
tiu.

-Ben diferent va ser el vostre posterior matrimoni amb Violant 
d’Hongria.
-Aquest matrimoni també va ser pactat amb intencions polítiques, ja 
que Violant era !lla d’un dels més importants reis d’Europa, però tot 
això va restar en segon terme quan vaig conèixer personalment la 
meua nova esposa, una dona impressionant de la què em vaig 
enamorar perdudament. Ella volia que tots els seus !lls foren reis i em 
va empènyer a conquerir els reialmes i territoris que calien per a tal !.

-Vau començar amb Mallorca i vau continuar amb València.
Sí, però no va ser tan ràpid ni tan fàcil com ho pinteu. Van ser campan-
yes dures i complicades i, al marge de la victòria !nal, també va haver 
algunes ensopegades. Recordeu els primers atacs fracassats a 
Peníscola i a Borriana i comprendreu que vaig haver de superar un 
bon grapat de di!cultats de tota mena.

-Sembla que vau tenir molts problemes amb la noblesa.
-Amb la noblesa, amb els polítics, amb els eclesiàstics…  Cadascú que 
tenia alguna parcel·la de poder anava a la seua, sense cap mirament, i 
vaig haver d’espavilar-me per fer respectar els drets de la Corona.

-I ho vau aconseguir, !ns i tot pactant amb els moros, quan calia.
-Repeteixo el que ja he dit anteriorment: vaig fer el que vaig poder i 
vaig vetllar en tot moment per l’interés de la Corona. Vaig pactar quan 
convenia pactar i vaig lluitar quan calia i no hi havia altra solució. En la 
meua Crònica, l’anomenat Llibre dels fets, explico amb prou claredat i 
detall com van anar les coses.

-També vau procurar guanyar-vos aliats a base de repartir rique-
ses, terres i viles obtingudes amb les conquestes.
-Com que la Corona no comptava amb prou mitjans propis per dur a 
terme les campanyes de conquesta, calia pactar amb els nobles, les 
ordres militars i els eclesiàstics llur col·laboració, a canvi de 
compensar-los amb els fruits de la conquesta.    El més complicat i la 
meua major preocupació va ser harmonitzar aquestes compensa-
cions amb el dret que tenia la Corona a conservar les terres, les ciutats 
i els bens necessaris per a articular de forma adequada i viable els 
nous regnes que calia instituir.

anar la cosa.      

-La història ens diu que vau ser un gran 
rei.  ¿Què n’opineu?
-Això de ser rei és molt més complicat que 
la gent no es pensa i puc donar fe que no 
és cap ganga. En el meu cas, vaig fer en 
cada moment allò que vaig poder i que 
em va semblar més convenient. Amb tota 

seguretat que vaig tenir 
molts encerts i que 
també vaig cometre 

un bon grapat 
d’errades, com li passa a qualse

vol que ha de prendre moltes 
decisions.

-Anem a pams i comencem pel 
principi. Pel que sabem, la vostra 
infància va ser prou accidentada.
-Crec que dir “accidentada” encara 

és poc. Vaig tenir una concepció 
molt enrevessada, vaig patir molt enrevessada, vaig patir 

un atemptat quan 
encara era un bebé de 

bressol, gairebé no vaig 
conèixer a ma mare, la 

reina Maria, ja que em van 
treure dels seus braços i del 

seu senyoriu de Montpeller 
quan només tenia tres anys i 

mon pare em portà a Carcassona i 
em lliurà a Simó de Montfort, amb 
la intenció de poder recuperar per 

via matrimonial (amb la 
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-¿Què em dieu de la vostra relació amb els !lls?
-Hi va haver de tot, com no podia ser altrament havent tants !lls i 
tants regnes a repartir però, en conjunt, crec que em vaig sortir prou 
bé. Els majors problemes els vaig tenir amb l’hereu, en Pere, que tenia 
un caràcter molt fort, però també és del qui em sento més orgullós;  
va regnar molts menys anys que jo i en tan poc de temps va fer coses 
molt grans.  Es va apoderar de Sicília i, !ns i tot, va clavar una colossal 
estomacada als francesos, cosa que jo no vaig ni intentar mai.

-I ara una pregunta d’home a home. ¿Qué hi ha de cert en tot el 
que s’ha escrit de vos amb relació a les dones, fora del matrimo-
ni?
-Penseu que a més de rei soc un cavaller i, evidentment, no entraré en 
detalls. Per tercera vegada us diré que vaig fer el que vaig poder (que 
en aquest aspecte va ser molt i ben grati!cant), però quan es parla 
d’aquestes coses ja sabeu que la gent sempre exagera…

-Una altra relació problemàtica la vau tenir amb el vostre gendre, 
Alfons X de Castella, anomenat el Savi.
-Vam tenir les naturals rivalitats, perque cadascú mirava pel seu país.   
Ell va intentar llevar-me Xàtiva i jo no li ho vaig permetre.  Després va 
millorar la relació i el vaig ajudar a recuperar Múrcia, on s’havien 
sublevat els moros. El que més em fotia d’ell és que sempre que 
discutíem em tocava canviar d’idioma i parlar-li en castellà perquè, 
encara que li deien “el Savi”, era incapaç de mantenir una conversa en 
català. De tota manera, en això s’ha progressat ben poc, ja que han 
passat vuit segles i continueu amb el mateix problema.

-La immigració i el racisme són qüestions que preocupen molt 
avui,   ¿Vau tenir aquests problemes durant el vostre regnat?
-El nostre país és terra de pas i és per això que sempre ha hagut (i 
sempre hi haurà) immigració i convivència de gents de diverses 
procedències.   Si hi ha tolerància i convivència pací!ca no hi ha perill 
de racisme.  Durant el meu regnat, malgrat mantenir una guerra de 
conquesta contra els moros, sempre vaig respectar els pactes amb els 
qui pací!cament van optar per establir-se al país. Cristians, musul-
mans i jueus hi van conviure amb una raonable harmonia. Va ser uns 
segles més tard, amb uns altres reis i unes polítiques més intolerants, 
que es van produir les expulsions de moriscos i de jueus, que van 

destruir la convivència i van despoblar i empobrir el país durant un 
bon grapat d’anys.

-¿Quina va ser la satisfacció més gran que vau tenir a la vostra 
vida?
-Sense cap dubte, la presa de la ciutat de València.  Va ser una empresa 
molt difícil i costosa i el fet de poder coronar-la amb èxit em va 
suposar una enorme satisfacció, tant pel valor del que s’havia aconse-
guit con per les conseqüències que se’n van derivar.

-Com que no vull abusar més de la vostra paciència, acabaré amb 
una última qüestió. El temps ha demostrat el vostre encert en 
disposar el trasllat de la ciutat de Castelló al pla, fet al segle XIII, 
però ¿què recomanaríeu als castellonencs del segle XXI?
-El trasllat de Castelló al pla va ser una decisió que tenia l’èxit assegu-
rat. Una nova ciutat amb bones terres, abundància d’aigua i magní!-
cament ubicada per a les comunicacions, tenia un futur ben propici.
Respecte als castellonencs del segle XXI, són ells els qui han de 
resoldre els seus problemes, però jo m’atreviria a fer-los tres recoma-
nacions:

La primera és que tinguen molt clar que el treball i l’afany de supera-
ció són els que han fet possible el Castelló actual i que continuar amb 
aquesta recepta és la forma més e!caç d’assegurar el progrés i la 
prosperitat de la ciutat. La segona recomanació és mantenir la 
!delitat a la identitat pròpia, tenint sempre present qui som i d’on 
venim. El respecte i consideració que hem de tenir pel que ve de fora 
no pot justi!car mai abandonar o menysprear els valors culturals i 
tradicionals de la nostra identitat. I una última recomanació és acollir 
els nou vinguts amb la consideració i el respecte a la diferència que   
merèixen, éssent conscients que la tolerància mútua és la millor 
forma d’assolir una convivència harmònica i bene!ciosa per a 
tothom.

Amb aquestes darreres paraules, el Conqueridor va restar mut i no es va 
dignar ni a respondre les meues paraules d’agraiment per l’atenció que 
havia prestat al meu interrogatori. Vaig marxar cap a casa ben cap!cat ,i 
com que no portava bolígraf ni gravadora, he hagut de fer un intens 
exercici de memòria per re"ectir de la forma més aproximada possible 
tot el que vaig sentir.

Com ja podeu imaginar, no he parat de 
preguntar-me si no hi vaig ser víctima 
d’algun miratge o ofuscació i -!ns i tot- he 
tornat un parell de nits al peu d’aquell monu-
ment, sense que el Rei haja alterat en cap 
moment la seua habitual actitud silenciosa, 
impassible i hieràtica. 

Albert  Sánchez-Pantoja 
Rei d’Armes de la Germandat
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I.- Las erratas observadas en nuestro Libro de la Historia de la 
Germandat.

Tarea obligada del Autor, responsable principal de la correcta edición 
de todo libro, es la de dar cuenta de todas y cada una de las erratas 
que haya advertido en la de!nitiva publicación de su obra. La “PRIME-
RA PARTE DE LA HISTORIA DE LA GERMANDAT DELS CAVALLERS DE LA 
CONQUESTA DE CASTELLÓN DE LA PLANA (Sus primeros 25 Años, de 
1949 a 1975) apareció en Octubre de 2002 y, aunque siempre se 
procuró que con el Libro fuese una nota con la oportuna “Fe de 
Erratas” (la 1ª. que dimos solo tenía 8), el número de ellas ha crecido 
constantemente; por lo que aprovechamos estas nuestras “minicró-
nicas” para ofrecer a los poseedores de la obra un resumen de las 
advertidas hasta hoy, bien sean menores, de imprenta o de concepto. 
Por de pronto son las siguientes:

a) En la página 7, al !nal de la Línea 18, donde dice Viloant, debe 
decir VIOLANT.
b) En la página 27, Columna 2ª., Línea 17, en vez de Viciano, debe 
decir LANA.
c) En el Cuadro IV de la página 45, al !nal de la Línea 13, el nombre de 
Guillermo debe encabezar la siguiente Línea 14.
d) En la página 49, Columna 1ª., Línea 20, donde dice Marzo, debe 
decir FEBRERO.
e)- En la página 51. Columna 1ª., Línea 7, donde dice Marzo, debe 
decir FEBRERO.
f) En la página 59, Columna 1ª., Línea 11, donde dice 24-III-51, debe 
decir 24-II-51.
g) En la página 112, Columna 2ª., Línea 6, donde dice 2-III, debe decir 
1-III-59.
h) En la página 124, al pie de la 1ª. Fotografía, donde dice Elías debe 
decir ANTONIO.

i) En la página 135, Columna 2ª., al pie de la 1ª. Fotografía le falta 
añadir FIESTAS.
j) En la página 157, Columna 1ª., Línea 5, donde dice Colón debe decir 
RODRÍGUEZ.
k) En la página 174, Columna 2ª., Línea 3, donde dice Colón, debe 
decir RODRÍGUEZ.
l) En la página 185, al pié de la Foto, donde dice Violant’67, debe 
decir VIOLANT’66.
ll) En la página 208, Columna 1ª., Línea 30, donde dice contacto debe 
decir CONTACTOS.
m) En la página 278, Columna Única, Línea 31, donde dice 2’30 debe 
decir 22’30.
n) En la página 283, Columna, 1ª., al inicio de la Línea 17, donde dice 
de, debe decir QUE.
ñ) En la página 312, Columna 2ª., al !nal de la Línea 4, donde dice de, 
debe decir DEL.
o) En la  página 317, Línea 17, donde dice 1-IX-1962, debe decir 
12-IX-1962.
p) En la página 317, Línea 28, donde dice 23-V-21971, debe decir 
23-V-1971. 
q) En la página 317, Línea 31, donde dice 28-XI-1974, debe decir 
29-XI-1974.
r) Y en la página 319, Línea 7, el Año 1956 debe estar incluido en la 
relación de la Línea 6, anterior. 

II.- Las “Dueñas” de la Corte de Na Violant d’Hongria’59

En el citado Libro “Primera Parte de la Historia de la Germandat dels 
Cavallers de la Conquesta de Castelló de la Plana (sus primeros 25 
años, de 1 949 a 1975)”, la mitad de la Página 114 la ocupaba una gran 
fotografía, tomada desde su lado izquierdo, de la Carroza de cierre del 
Grupo “Historico” organizado por els Cavallers como participación 
suya en la Cabalgata del Pregó del 28-II-1959. Pretendía representar 
un bello palacio en el que la esposa de D. Jaime I, aposentada en su 
trono real, presidia una escena palaciega, acompañada de 8 Damas 
de su Corte, 3 Dignatarios y 2 Pajes. Al describir la escena en el texto 
del Libro reconocíamos a la soberana ocupante del sitial, que era Ana 
María Alegret Colom, Dama de la Ciudad representante dels Cavallers 
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en la Corte de Marító Ribés, (Reina de las Fiestas de la Magdalena de 
1959), dando vida a la Segunda esposa de Jaime I, como 3ª. Na Violant 
d´Hongría’59. También reconocíamos a los tres Dignatarios que la 
amparaban tras el Trono; eran: Tomás Vazquez Tirado -Guillem de 
Cardona- Fundador; José Forcada Jarque -Ximén Cornell- gran 
Maestre y José Fabregat Pérez -Guillem d’Entenza- y Fundador y 
Ex-Prohom.

Sin embargo, no supimos identi!car a las 8 Damas de Corte ni a los 2 
Pajes que iban sobre la Carroza. De ahí que, al reseñar su presencia en 
el Libro, apenas pudimos decir que “escoltada por los tres dignatarios 
Ana Mari paseo su palmito sentada en su trono, acompañada de 8 
bellas Damas de Corte y 2 Pajes”. Y que la reseña de “Mediterráneo” se 
había limitado a constatar: “!gurando en la Carroza la Dama de la 
Ciudad elegida por els Cavallers de la Conquesta, presidiendo una 
escena de Corte”. Con el tiempo, al descubrir que una de aquellas 8 
“Dueñas” de Ana Mª. Alegret había sido nada menos que Ana María 
Martí Rodríguez (Na Violant’1961), esposa de Fernando Sánchez 
Colón (q.e.p.d.), ambos grandes amigos, no dudamos en que llegaría-
mos a conseguir desvelar sus personalidades. Y, en efecto no ha 
mucho que Ana Mari Martí nos proporcionó varias fotos de aquel 
Pregó de 1959.

Una de dichas fotos es de!nitiva. Se trata de otra vista distinta de la 
Carroza hecha durante el des!le de la Cabalgata, pero tomada desde 
su costado derecho, y en la que las CATORCE personas que la ocupa-
ban se distinguían, perfectamente, excepción hecha de una, precisa-
mente, la Reina que, sentada en su Trono, quedaba oculta. Sobre esa 
Foto, utilizando los datos que nos dio Ana Mari Martí, hemos señalado 
e identi!cado a casi todas ellas, numerándolas del siguiente modo: 
Nº. 1.- Trono de la Reina Violante, la cual queda tapada. A continua-
ción sus Ocho “Dueñas”: Nº. 2, Ana Muñoz; Nº. 3, Tere Calduch; Nº. 4, 
Elena Bernat; Nº. 5, Srta. Utrilla; Nº. 6, una Srta. amiga de Canarias; Nº. 
7, Tere Dols; Nº. 8, Ana María Martí y Nº. 9, la octava, sin identi!car. Los 
tres “Dignatarios”: Nº. 10, José Fabregat, Nº. 11, José Forcada y Nº. 12, 
Tomás Vázquez. Y, por último, con los Núms. 13 y 14, los dos “Pajes”, 
cuyos nombres no hemos podido averiguar.

III.- Los “Reales” Personajes de nuestra formación del Pregó 
(28-II-1959)

Dos de las fotos que nos ha proporcionado nuestra estimada ANA 
MARÍA MARTÍ RODRÍGUEZ, permiten, ahora mejorar también, sustan-
cialmente, lo que no nos fue dable constatar en el Libro al que nos 
venimos re!riendo: “Primera Parte de la Historia de la Germandat” 
(publicado en el año 2002) y aclarar al máximo, incluso con imágenes 
nuevas, la personalidad de los tres miembros de la Germandat que 
representaron a personajes de nuestra historia, con ascendencia real, 
dentro del Grupo “Historico” de la Cabalgara del Pregó celebrado la 
tarde del 28 de Febrero del año 1959, cuya organización y realización 
corrió a cargo exclusivo de els Cavallers.

En ambas sobresale la juventud y belleza de ANA MARI ALEGRET 
COLÓN, ataviada con las galas de la Reina Dª. Violante de Hungría, 

segunda esposa de D. Jaime I, Conquistador del Castell Vell y Funda-
dor de la nueva Villa de Castellón de la Plana, momentos antes de 
ocupar su puesto en la Carroza que cerraba nuestro Grupo, haciendo 
honor a su condición de Dama de la Ciudad en representación de la 
Germandat en la Corte de la bellísima Reina de las Fiestas de la 
Magdalena de aquel año María Antonia Ribés Fernández. En una 
acompañada del Tesorero Fernando Sánchez Colón revestido con el 
atuendo de Zeit Abûzeyt, el destronado Rey Moro de Valencia y aliado 
del Monarca aragonés. En la otra acompañada del Rey D. Jaime, José 
Antonio Godes Royo; el mencionado Moro Zeit, Fernando Sánchez, y 
Cinco de las Damas de la Corte de Na Violant, que de izquierda a 
derecha son: Tere Calduch; Tere Dols; la srta. Utrilla; Gloria venida de 
Canarias y Elena Bernat; sin duda, reunidos para dejar constancia y 
recuerdo de su participación en el Pregó. Lo cual, ciertamente, lo 
ponemos de mani!esto a mayor abundamiento puesto que en el 
Libro la imagen de nuestra Violant’59 aparece con todo esplendor en 
las páginas: 108, cuando fue proclamada en el Savoy; 110, con sus 
galas de Reina y esposa de Jaime I y, 114, presidiendo en su trono la ya 
mentada escena de Corte en la Carroza del Pregó.
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La página 111 del Libro al que venimos re!riéndonos, “Primera Parte 
de la Historia de la Germandat” (publicado en el año 2002), recogía la 
noticia de una importante reunión de la Asamblea fechada el 
22-I-1959, en cuya Acta se trató, de la asignación de personajes a 
nuevos Cavallers; del reparto de papeletas de la lotería adquirida para 
el sorteo del 5 de Marzo; de la designación de Juan A Beltrán y Román 
Vidal para llevar a cabo la ofrenda dels Cavallers a la Reina en la 
Imposición de Bandas y, con referencia concreta al Pregó: de la 
designación del Secretario, José Antonio Godes Royo, como sustituto 
del Prohom Peláez, para encarnar a D. Jaime I; para vestir el hábito de 
Frailes Confesores del Rey a Sebastián Planchadell y a Juan A. Beltrán 
y de actuar como Abanderados del Grupo a Fernando Sánchez, Carlos 
Bellido y Ramón Ortells.

Pues bien, las dos Fotos de las que tratamos, corrigen aquella decisión 
de la Asamblea. En una, pese a haber situado a Fernando Sánchez 
como uno de los Abandorados del Grupo, en realidad, participó en él 
personi!cando al Ex Rey Moro de Valencia, Zeit Abûceyt, convertido 
al Cristianismo y aliado ya de Jaime I. El Cavaller y Ex-Prohom, Juan 
Boluda, que años anteriores lo había encarnado con gran !delidad, 
dejo de hacerlo y Fernando, no solo le sustituyó en 1959 sino que 
siguió representando a Zeit en las siguientes Cabalgatas del Pregó de 
1960 a 1963, ambas inclusive, para ser relevado por Luis Braulio en el 
año 1964, cual puede comprobar en el referido Libro.

La otra foto, la del Grupo, nos aporta una imagen trascendental que al 
editar el Libro no pudimos conseguir. O sea, la del propio Secretario 
del Cabildo, José Antonio Godes Royo, vestido de Jaime I quien, a 
pese a haberla buscado intensamente, no la encontró, y el Libro tuvo 
que salir sin ella. Siendo, ahora, cuando, gracias a Ana Mari Martí, 
hemos dispuesto, por vez primera, de una imagen de su noble !gura 
con el atuendo real.

IV.- Marco Antonio Esteve Cano, “Prohom”.

Pecaría de insincero si no recogiera 
en estas “Minicrónicas” el más que 
relevante hecho de que nuestro 
buen amigo MARCO ANTONIO 
decidiera, con sencillez y valentía, 
resolver la crisis planteada por la 
ausencia de candidatos en la convo-
catoria cursada para elegir nuevo 
Prohom.

Nos preciamos de conocerlo, 
admirarlo y tenerlo, a él y con el a 
sus padres, como buenos y estima-
dos amigos desde hace ya más de 

quince años. Pero veamos lo que nos dicen nuestros Archivos. 
Indagando en sus datos, podemos ver que en el 3º. y último Libro 
O!cial de Socios de la Germandat, abierto en Mayo de 1977 y usado 
hasta Enero de 1992, !guraba que el día 2-VI-1984, con el Nº. 1336, 
causó alta en ella el castellonense Marco Antonio Esteve Cano, nacido 
en 1971, domiciliado en Poeta Verdaguer, nº 1, 10º. Más tarde, con 
fecha 1-I-1995, en un listado alfabético extraído del ordenador, su Nº 
de socio había bajado ya al 466. También constaba desde el principio 
que le fue reservado el personaje de Berenguer de Esplugues, descri-
to así, en la Troba 226 de las de Mosén Jaume Febrer: “Aquest bell 
escut, que sobre camp roig / té una "or de llís, que és tota daurada, / 
de un Catalá es, que del moro boig / era lo espantall; féyali molt goig 
/ al Rey vostron pare, cuant en la estacada / pelear lo veya. Berenguer 
de Esplugues / tenía per nom; é allá en Peralada / es lo seu solar. Catiu 
en Granada / vell e pobre está, e ab moltes arrugues; / Just será, 

Senyor, que el rescat li dugues; / E será pietat de tots estimada”; y 
siendo niño ya de 14 años, el Sábado 16 de Marzo de 1985, en plena 
Semana de Fiestas, durante la Vetlla d’Armes celebrada en el Castell 
Vell, juró y adquirió su condición de Cavaller asumiendo el citado 
personaje tras el espaldarazo del Maestre, la investidura de Na Violant 
y el abrazo del Prohom. 

Pese a su juventud, en todo momento destacó por su !rme voluntad 
de participar en las actividades de la Germandat. En Septiembre de 
ese mismo año 1985, ya fue uno de los excursionistas que viajaron a 
Montpellier para tomar parte en las celebraciones de su Milenario, 
rubricadas con la colocación de una Placa en la famosa Torre dels Pins 
como recuerdo de la visita dels Cavallers. Casi nunca faltó a las excur-
siones anuales a los monasterios de Poblet, Vallbona de les Monges o 
Santes Creus. En el cuatrienio 1992-1995, bajo el mandato del Prohom 
Carlos Ulldemolins, fue Vocal de su Cabildo ejerciendo, además, como 
Alférez de la Escuadra varios años y organizando con éxito famosos 
Bailes anuales de la Dama; desde su primera edición de 1951fue 
principal promotor del anuel Trofeo Na Violant de Futbol; participó en 
el Viaje a la Expo’92 de Sevilla, donde el 25 de Julio de 1992, dio 
escolta a la Reina Violante (Bárbara Breva) en el Gran Des!le y Home-
naje a D. Jaime I; a primeros de Julio de 1994, tomó parte en el Primer 
Viaje a Hungria de la Germandat, con Homenaje a la Dinastía Árpád 
en la estatua de Bela IV de Visegrád, des!les de sus famosos Juegos 
Medievales y visitas a Estrigonio, Budapest y, en ésta, al Embajador de 
España D. Pablo Benavides Orgaz; y asiduo asistente a los más desta-
cados actos organizados por la Germandat, v. gr.: el gran Des!le del 
2-II-2002 en Valencia, conmemorativo de 800 Aniversario del 
Nacimiento de D. Jaime I El Conquistador; etc. etc. etc.

La presencia de Marco Antonio al frente de la nuestra Germandat es 
una garantía de que, desde el cargo de Prohom no se regatearan 
esfuerzos y deseos de triunfar y engrandecer su continuidad y trayec-
toria. Yo, aliento a todos a que le ayudemos sin reservas y le apoyemos 
en sus iniciativas puesto que su entrega y su talante son, ciertamente, 
garantía de éxito y de seguir caminando siempre hacia adelante, 
unidos a él en el amor a Castellón y en el honesto deseo de engrande-
cerlo por el conducto de nuestra inigualable Germandat.

Roberto Pérez de Heredia Valle
Cavaller  Pere de Perea - Cronista



!"#$%&'&()*+,&-,./)0.)12%/34&2*)
.5)42)65&7.8%&/2/)92,:.);

49

El dimecres 19 de octubre es va inaugurar, a la Biblioteca de la Univer-
sitat Jaume I de Castelló, l’exposició «Memòria del Castelló contempo-
rani», sobre la trajectòria del periodista i escriptor Francesc Vicent, 
Quiquet de Castàlia (Castelló, 1935-2004). La mostra, organitzada 
per la universitat amb la col∙laboració d’Acció Cultural, compta amb el 
patrocini de la Fundació Huguet i de l’Institut d’Estudis Catalans. 
L’exposició, que estarà oberta "ns a gener del 2012, se celebra amb 
motiu de la signatura del conveni de cessió de l’arxiu d’aquest 
destacat periodista castellonenc a la Universitat Jaume I. A l’acte de 
l’acord, signat per Consol Aparici, en representació de la família, i pel 
rector Vicent Climent, van assistir el Prohom de la Germandat, Marco 
A. Esteve Cano, i Na Violant d’Hongria per al 2012, Carmela Cuevas 
Saunders.

Entre els llibres i documents ara exposats a la Universitat Jaume I, 
destaquen les edicions originals d’obres de Bernat Artola, Miquel 
Peris i Vicente Gimeno Michavila; programes de les festes liberals de 
Castelló des de principis de segle XX "ns a la Segona República; o 
l’edició original de la Novena del Lledó del prior Joan Cardona Vives. A 
més es dedica un espai a la història del programa de ràdio en valencià 
Castelloneries, fundat pel mateix Francesc Vicent, que  va ser emés 
del 1965 al 1983.

Paco Vicent, Quiquet de Castàlia, va ser un personatge clau en la 
vida cultural i festera del Castelló dels anys seixanta als vuitanta del 
segle XX. A més de la seua labor com a periodista i escriptor, va ser un 
promotor de la recuperació de la llengua pròpia als àmbits festius i 
culturals, defensor del seu ús o"cial i en l’ensenyament. Especialment 
important va ser la seua vinculació amb la Germandat dels Cavallers 
de la Conquesta, de la qual va rebre la Insígnia d’Or.

El programa Castelloneries, de Ràdio Castelló, va ser l’obra més 
important de l’àmplia trajectòria de Quiquet. Durant quasi dues 
dècades va actuar com a portaveu de la reivindicació de "gures 
castellonenques de les arts i les lletres, de la història o del folklore, i va 
promoure grups de teatre, bandes de música, música de dolçaina, 
cors o rondalles. Moltes festes i tradicions populars de les comarques 

de Castelló, com Els pelegrins de les Useres, el Sexenni de Morella, les 
festes de Peníscola o la història de les ermites i santuaris, van tenir un 
ampli tractament informatiu desconegut "ns aquell moment.

Aquell programa de ràdio va ser una escola de nous valors culturals, 
on van oferir mostres de la seu obra literària autors com Miquel Peris 
Segarra, Vicent Pau Serra Fortuño, Josep Barberà Ceprià o Josep 
Forcada Polo. Es va popularitzar l’obra Tombatossals de Josep 
Pascual Tirado, i es van donar a conèixer "gures del món cultural 
castellonenc com Joaquín Campos, Josep Miquel Francés, Antonio 
José Gascó, Miquel Soler o Enric Soler i Godes. També es va 

difondre la música de Josep Gargori, Josep Garcia Gómez, Joaquín 
Sanchis Miralles, Ramon Garcés, Matilde Salvador i de la rondalla 
típica castellonenca “Els Llauradors”. De tota aquesta trajectòria 
ofereix un balanç l’exposició organitzada per la Universitat Jaume I.

Manuel Carceller Safont
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El dissabte 29 d'Octubre de 2011, a les 21:00 hores, va tenir lloc en els 
salons de l'hotel Intur de Castelló el tradicional sopar de comiat i 
benvinguda a les Reines Violant i Dones de Companya 2011 i 2012 
respectivament.

Ressenyar que, precedint al sopar, es va homenatjar als socis que 
complien més de 50 anys en la institució, imposant-los la insígnia d'or 
i fent-los lliurament d'un pergamí, l'Alcalde de Castelló Excm. Sr. D. 
Alfonso Bataller Vicent, les Reines Violant Estefanía Bartoll, Carmela 
Cuevas i el Prohom Marco A, Esteve.

Els cavallers homenatjats van ser:

Sr. En Roberto Pérez de Heredia i Valle, cavaller Pere de Perea, 
Cronista de la Germandat i soci fundador, al qui li va ésser lliurat 
únicament el pergamí, per ser ja posseïdor de la insígnia d'or des de 
l'any 1983.

Sr. En Carlos Gómez Llopis (cavaller Pere d’Arbuixech), Sr. En Francis-
co J. Fonfría Ruiz (cavaller Guillem Bernau), Sr. En Francisco Gascó 
Calduch (cavaller Arnaldo Gurrea), Sr. En Fernando Salvador Ventu-
ra (cavaller Pere de Garridell), Sr. En Víctor Manuel Viciano 
Agramunt (cavaller Agramunt II), Sr. En Manuel Beltrán 
Izquierdo (cavaller Guillem de Puig-Gat), Sr. En Vicente 
Porcar Roig (cavaller Namfós de Vergua), Sr. En Fernan-
do Sanchis Segarra (cavaller Pere Paleci), Sr. En José 
Miguel Llopis Peris (cavaller Guillem Rabassa), Sr. En 
Domingo Casañ Socarrades (cavaller Jaques Català), Sr. 
En Blas Montoya Gómez (cavaller Perot Montull) i Sr. En 
José Muñoz Castillo (cavaller Berenguer de Vich).

Finalment, es va lliurar la distinció, a títol pòstum, a D. 
Fernando Sánchez Colón, la insígnia del qual va ser 
arreplegada pel seu nét Álex Sánchez, també cavaller, 
sent la seua vídua, Dª Ana María Martí Rodríguez 
–Reina Violant d’Hongria 1961- a qui se li va fer ofrena de 
la rosa cavalleresca. Dª Ana Mª Martí va rebre una llarga 
i emocionant ovació per part dels assistents, esdevenint 

aquest, el moment més emotiu de l'acte.

Tot seguit es va servir un sopar de gala del qual els comensals  van 
donar bon compte en un ambient distès. En concloure la mateixa, es 
va donar inici a l'acte Benvinguda-Acomiadament, tenint lloc el 
lliurament d'un pergamí commemoratiu i una ofrena !oral a Estefa-
nía Bartoll i a les seues Dones de Companya, Patricia, Alejandra, 
Leire i Sheila. Després, els va ser concedida la insígnia de plata de la 
Germandat a les Dones de Companya de 2012, Berta, Cristina i 
Maria, sent la d'or per a Carmela Cuevas, Na Violant 2012 a qui li la va 
imposar el Prohom de la Germandat, Marco A. Esteve. Després d'açò, 
també les dames entrants van tenir les seues !ors.

Després dels parlaments dels intervinents, el cavaller i polifacètic 
artista Rafael Lloret Teruel (Pere Lloret), ofrenà uns bells i emocio-
nants poemes a les Corts entrant i eixint i, com sempre en la German-
dat, es va tancar l'acte amb la invocació als Sants Patrons per part 
d'ambdues Violants.

Una vegada "nalitzat l'acte, es va donar inici al ball que va transcórrer 
"ns a altes hores de la nit.

Cavaller En Carroç
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Aqueix mateix dia 8, mentre s'ultimaven en l'Ermita de Sant 
Francesc els preparatius per a la presentació de Carmela Cuevas 
Saunders com Na Violant 2012, als mitjans de comunicación, el 
Conseller Delegat de Ràdio Castelló, Fidel Gutiérrez, va comunicar 
telefònicament al Prohom de la Germandat la resolució per la qual 
s'atorgava el premi Tradició i Festes a la Germandat dels 
Cavallers de la Conquesta, un premi que omplia d'orgull al 
Prohom, qui immediatament ho traslladava als membres del Capítol 
que estaven acabant d'arreglar l'ermita i incorporava tan grata 
notícia en el seu discurs de la presentació.

Un premi en reconeixement a una trajectòria de 60 anys recuperant 
i enaltint la memòria del naixement de Castelló, un premi que 
reberen amb anterioritat cavallers de la talla del gran Paco Vicent 
“Quiquet de Castàlia” o d’en Rafael Ribes Plá i personalitatas 
il.lustres vinculades a ella com Matilde Salvador. Un premi que és 
per a tots els que han format i formen la Germandat.

En la gala celebrada en el Paranimf de la Universitat Jaume I, el 
gerent de la Fundació San Isidro de la Caixa Rural Castelló va fer 
lliurament al Prohom de la Germandat Marco A. Esteve del premi 
davant un auditori replet, entre el que es trobaven cavallers com 
Emilio Pérez, el Cavaller i Templer José Vicente Ramón i el Prohom 
(1992-1995) i membre del Consell d'Honor Carlos Ulldemolins.

!"""#$%&'&(#%)*+#,-).&+#
/0%&1#20+3)**(4#20%)40#5)-
El 8 de setembre, és un dia especial, no 
solament per a la Germandat, per ser el 
dia de la presentació als mitjans de Na 
Violant, si no també per a tot el poble 
de Castelló perquè es commemora 
l’aniversari de la llicència del trasllat de 
la ciutat que va atorgar Jaume I.
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Amb la presència de Reines, Violant, Corts 
d'Honor, Gaiates i públic en general, es va 
donar a conèixer a la ! d'Octubre i en els 
salons de la Fundació Dávalos-Fletcher, 
l'obra guanyadora sota el lema "Ensenya 
de tradicions", realitzat per Juan Fortanet 
Causanilles, castellonero de soca, gaiater 
de pro i fester incansable, aquest jove ja 
resultà guanyador del concurs l'any 2010. 

En aquesta ocasió ha sabut plasmar en la 
seua obra els signes d'identitat de la 
nostra ciutat i la "amant internacionalitat 
de les seues festes. Vaja des d’ací la nostra 
més sincera i cordial enhorabona.
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Després del començament 
de les presentacions en el 
"amant Palau de la Festa, 
el cicle fester de la ciutat 
continua amb innombra-
bles actes entre els quals 
cal destacar l'esperada 
presentació del cartell per 
a la pròxima Magdalena 
2012.



El Ayuntamiento de Castellón, 
con la Germandat dels
Cavallers de la Conquesta,
la cultura y la tradición de 
nuestra ciudad.

El Ayuntamiento de Castellón, El Ayuntamiento de Castellón, El Ayuntamiento de Castellón, El Ayuntamiento de Castellón, El Ayuntamiento de Castellón, El Ayuntamiento de Castellón, El Ayuntamiento de Castellón, El Ayuntamiento de Castellón, El Ayuntamiento de Castellón, El Ayuntamiento de Castellón, El Ayuntamiento de Castellón, El Ayuntamiento de Castellón, El Ayuntamiento de Castellón, 





!"#$%&#'()%*%+%,-%+%./%+%,011,%2(345''67

45'89%:.;%0<%*=%01%+%>(?9%:.;%0<%;:%..

5+@ABC9%%DEFGEHIJIKLMEDEFGEH8HNG

!"#$%&'&($)&*+,-,.$+("+&/&"+(0,1",21&3&)&04

.256!7896
7.:;28<2=


