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-t1gues dilíglmcies. I tot seguit ja la
carretera blanca, enlJuernadorament
blanca, sota aqueU sol de les onze!

Darrere queoa la població. La mas
sa del casteU de Cocentaina apareix
sobre l'imponent penyal, que és una
talaia magnifica. Des d'allí domina
totes les entrades a la vall, aque:;[
centinella que mai no descansa.

El sol no ens perdona ni un mo
ment la seua companyia implacable,
el monoton sonar deIs picarols sem
bla un mal somni. La blancor ens
voaa, ens invadeix, ens penetra...
ens tornem lluminosament blancs.

EnUARD L. CRAVARRI

..-
Les terres, altes
, de CasteUó

Salmerón preguntava, els dar
rers anys de la seva vida, a un re
presentant a les Corts d'un districLe
republica de Castelló:

-1 aquell Mestral? Com esta el
Mestrat?

Salmerón va morir creient que el
Me?trat era un terrible regar elels
carlins, un niu d'homes disposats Q

fer armes cohtra' tot moviment libd
raLo Quan l'ex-President de la He
pública espanyola s'interessava per
les idees polítiques deIs h,'tbHadors
de les nostres muntanyes, el caciquis
me oprimia eIlLl'e les arpes els braus
bomes d'aquesta c{)marca valencia
níssima! PerO el general carlí Joa
quim L1orens, encara sortía diputat
per Morella, i ell tot sol, .,'imb la se\-a
reconeguda capacitat técnico-militar,
les' seves condicions de polemista i
la seva fe en el tradicionalisme, pro
le'ctava una extensa ombra absolu
tista imaginaria sobre oot,'i la comar
ca. No és doncs, estrany, que el se
nyor Nicolau temes l'existencia d'un
irreductible baluard enemic, Pocs
anys després, tota aquella antiga, va
lenta rebeldia d'aquests penyals,
d'!lques1es valls estretes, passaven,
en absolut, maÍlsament,. masellarnl<nt,
al joc' deIs partits de tor:n: Avui el,
Mestrat no prendria les armes en
pro d'una Hepública, pero tampoc,
tio les prendria per defensar ni el
tron ni l'altar. La política de conser
vadors i dberals, h,'i estafo un nar:
cotic, 1 el poble no es desvetlla en-

. cara a la veu mairal que Ji parla el
llenzuatge de la terra tremolós
d'hlstbrles nostrades. '

Les guerres carlines han deixat ~n

la conscHmcia deIs peninsulars un
posit de llegendes i d'históries cruels
nades al 11estral Es un recó valen
cii't curull de fets. Esta carregat d'his
toria que hom desconeix o que co
neix mal':lment. No diré que les ter
res aItes de Castelló estan per desco-.
brir, pero, sí pot dir-se que són semi
verges. No obstant. hav.er conegut
enamorats com Samper Segura Bar,
reda, Betí Bonfill, Tormo, Hicard
Carreres. Sarthou. Valls i Taverr, el',
Alardo Prats i altl'es que en' dife
rents direccions estudioses l'h'in ama
nyagat i corregut, manquen prou es
oomeses cultes per a carregar les

biblioteques I les revistes de fills 000
nogratics.

Si no esta per descobrir, estA per
delimitar. En dir Mestrat quasi sem
pl'e hi ha un malentes~ cal' sovint
hom parla d'un Mestrat comarca va·
lenci'ina, un l\;lestrat geografic, quan
.cls erudits diuen d'u,n Mestrat his
torie - els dominis que ['orde cava-

I
Ilercsca de Montesa va posseir en ter,
.res valencianes -les fronteres' deIs
quals no coincideixen. ' '

En el repartiment de terres tocaren
als cavallers de Santa Maria i Snnt
Jordi, les vil-es de Montesa i Vall<L
da, el lloc de Sueca i la Bailia de
Montcada a Valencia, i la Bailía di!
Cervera a 'Castelló. D'ací neix el
nom del 1\1estr''1t e,'isteUonenc. Aques- :
ta Bailía cen'erina estava formada. '1
per la Setena, ¡;O és, per les set vil s
següents: Sant Mateu, Traigu a.
Sant Jordi. Xert, Canet, La Farr. ¡
Calic, Anys després ho esterfl el
Mestrat amb les armes de <:9ves de
Viuroma, A!bocacer, SaJsadel~, Tírig
Vilanova, Torre d'En Dom~nec, Ser
rntella, Xivert, Pulpis, Alcaía, Culla,
Vistabella, Molinell (avui masad1. cu
llerana), Onda, Vilafamés, Ares B'J
nassal, Benicarló i Vinaroc. El 'Mes.
trat historic; les vUes e-oUocades so
ta el flomlnl del 'Mestre montes!a.
Manca Morella amb la TinEmcia. Man
ca Vilafranca del Cid, 90 és, Vil a
franca del senyor En Blasco d'A·
lagó, qu¡ acompany va el rei Jatlme
els dies de l'i re onquesta. Manca
Catí, la gotlca. Mor'llla és la dita
avui la capital del' 1\-1estrat. quan mai
no ha <'stnt liota el'poder del Mes
tre de Montesa. Ben carló i Vinaro~

són a la vora de la m~ . Onda és ~
la plana, exornada de tarongers,
Ares, Benassal, Culla t Vist bella són
a l'alta mun~anya, Aquests nobles
tan distanriats i hn diferencüi,ts no
poden ésser comp'resos en un nomi
natiu comarcal comÚ. L'antic Mes
t1'at inclou distinles ,formes lingüís
tiques subdialectals, l'explotació del
terreny produix distintes economies
agrícoles i industrials, els c{)stums
deIs pobladors varien. Aquells pollles
no han format mai, potser mai no
form'iran up.a mateixa comarca. Ho
impedeix la geografia. El Mestrat és
ara, les tenes aItes de .casteUó situJ.
des al nord-est, filIes d'un 'sistma
ol'ografic que arrenca del Penyago·,
l{)sa i que al nord fa córrer les ai!
gües cap a l'Ehre i que al sud les ~a

anal' al riu Millars.
... ..

Abrupta comarca lsolada i 'mtran
sitable fin s fa pocs anys (el !yeneral
Weiles es feia ajudar contra ';15 car
lins per canons que rodaven per ca
renes, roquissars i cingles)1 és enca
ra hen desconeguda deIs valencians
mateixos. Una incompleta xarxa de
c,'irreteres h~ obert a l'exeursionisme
unes belletals naturals comparahles a
les dels Plreneus. Hi ha, pero, es·
campada per damunt de les munta
nyes, una grossa capa de tristor: la
tala deIs bosc{)s. Pehts els cims,
afaitades les llomes i eixures les va.lls
les roques s'airafen als blaus amo·
ratats. a les asprors i a les fortituds
violentes per atraure els esguards i
admirar els ánims. M'tnca la robusta
gracia riel pi. I'al'gulós posat del rou
re i la cftlida veu de l'alzina. Per '

aixó quau ací i aBa es veu una ves
sant vestida amb la verdor fosca del
bosc, trobem que el paiútge del
Mestrat pot é6ser novament penti
nat i parfumat en mans d'un go'Vern
nostre amador de la patria i burj9.
dor de l'economia.

Dins aquest marc d'altíssimes ser
ralades trobareit C'l.ti, vila tota t~n
dra, encara del segle 'XV amb fal;a
nes i finestrals gbtiques, amb una
església enllosada amb amples pe
dres, de~gasti!,des i llises, que té un
m'igilffic retal,lle de Jacomart i una
porta romilLica de pedra exornada.

El barránc de la Valltorta, que con·
ser.a ,en els flancs, uries coves amb
pintures rupestres _ interessantíssi·
mes, estudiades per Opermaier i
l'In'~titut ...l'Estudis· c;atalans...

Albocace'r <P12 s,'l.bé edificar una
ampla er:miUi en el lloo on probablil
ment predica. 'I\ls valenciaNs rom a
nitzats l'apostol Sant Pau,' aue té
una església rQmanioa on conserva
un Jesús bizant,f interwetat. en fusta
policrom'ld'l! .

Bena sal, la vila reformada a, pri:

meries del setcents, plena' de trets
fisics i moral s d'ar¡uella centúrla.;
vila d'aigües medici nals ja en explo
tació des d'a.b'l.ns que els BorbollS
domi~essin els ::lOslres exercits a
Almansa. Font d'En Segures és avui
una riquesa que s'etScampa per totes
les terres de la nos~ra lHmgua.
. Més al no1'd Morella, que serva dan
ses antiquissimes p.¡triones de les" ·le
la Catalllnya estrict.':l; que té una e,,
glésia arxiprestal, que ha" conegut
tots els estils i on ,el gbtic, joia ar
t(sUca, es mostra CfJm una. merave
lla. Escala.. fl'orfebr:eria· en el 'seO'le
XIV, ón eIs' Santa)ínea aC,onseguOei'
xen un deIs més 'estimilts, punxons
<le l'epoca, .Morclla fou la· porta (le
,la re~onquesta valenci'ana, i pE'l.
lJoc estrategic ,que :o(}upa 'fou Ja, l'·'i-·
pital .de :la ComandAncia 'militar del
Mestrat.
. El monestir 1e Benifara, és a dir,

les seves ruInes" oonobl ,que 'fundfl'
}aume J, de ,¡¡-bUca. fai'rica, fou uná
g;lMia l' 'ar'.! ~s una ver\(on:ya;, pl se'!"
abaru:ló, rJ6na' Ira. 1)avant el dernilt
nioneStir filial de P<>blet, la tristor t.:!e
l'anima es fa angible. rn maduri!s
llagrimes. Eis una rUllla materi'l.l
que solament s'explica per la da
vallada espiritual deIs valencians.

Z'orita, la "ila que trafica en .les
bruixes que cada ,'iny, pel setembre,
s'apleguen després de llargs viatges
en automóbil, a I'ermitori de Nostra
Dona de la Balba per a pactar ami>
els diat,lils la curació deIs pOSsc'ssos
estamp,'i medie,'al plena de car\cter
analfabet i d'incultura religiosa que
les autoritats haurien de terminar J

I Vistabella, a I'oest. tocant l'Ara·
gó, que té l'orgull de posseir la més
alta cima del regne, el Penyagolos'i
que aguanta els 1813 metres d'al<;:aria
coro un !ndex o una bandera. Des
d'aquesta. muntanya hom eSl'lIarda
a.mb l'abf'lQ d'una mirada tflta la
Catalunya-des deIs Pireneus al Mont
gó i les Mallorques al Iluny.

En aquestEs terres altes de Castelló
~s conserva el vernacle més pUl' ele
Valimcia. Té moHes de ¡es caracterís
tiques propies del catala occidental.

CARLES SALVADOR


