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Alcalde de Castelló

ÓSCAR NOGUERA ALBEROLA

Amb la il·lusió com a estandard

Cada dia s’albira més l’anhel de normalitat que 
la nostra societat necessita. A poc a poc, però 
de manera constant, hem recuperat els espais 
que vam haver de buidar, els costums que 
sovintejàvem o les relacions que ens van obligar 
a defugir. I sense cap mena de dubte, tots 
eixos desitjos que la pandèmia ens impedia fer 
queden combregats en les festes populars que 
el poble valencià celebra com ningú.

Però per sort tot arriba. Enguany, el món faller ja 
ens ha oferit com sempre la seua màgia i ens ha 
recordat que això de la festa no se’ns oblida mai. 
I ara, és el torn de la festa de Moros i Cristians, 
que enguany, a més, celebra el 50é aniversari 
des que una colla de castelloners van celebrar la 
desfilada pels nostres carrers. Un aniversari que 
demostra, per si a algú li quedava algun dubte, 
que es tracta d’una festa consolidada i amb un 
relleu generacional que li garanteix un futur 
esperançador.

Per a l’equip de govern del nostre ajuntament 
és un goig poder compartir-la, però també som 

els encarregats de demanar responsabilitat i 
paciència. Tot el món fester de Castelló ens ha 
demostrat, durant els moments més durs que 
ens han tocat viure, que preval el benestar de 
la ciutadania per damunt de totes les coses, 
i amb esta premissa, ens han posat molt fàcil 
prendre decisions tan dures com les que hem 
hagut d’executar. I ara hem de continuar fent-ho 
perquè una societat sense memòria no té futur, 
i el futur més proper cada cop s’intueix més 
esperançador per a tothom.

Finalment, només ens queda agrair el 
compromís dels capitans i sultans eixints en 
cadascun dels actes a què han sigut convidats, 
perquè han sigut un model per als futurs càrrecs. 
I com no, desitjar a Andrea, Vicent, Reyes i 
Ramon que gaudisquen de cada moment, i 
fer-los saber que l’ajuntament de Castelló està 
a la seua disposició per al que necessiten. I 
a vosaltres, Moros i Cristians de Castelló, els 
carrers són vostres, torneu a fer-nos gaudir.



Regidor de Cultura Festiva

XAVIER TORTOSA PENADÉS

Sembla estrany, després de tant de temps, parar-
se a pensar que escriure en aquestes línies que 
ens cedeixen als llibres de les nostres festes, per 
saludar a la ciutadania de Castelló, i és que han 
estat uns anys de crisi festera a la qual hem fet 
front amb valentia per ara poder dir: TORNEM!

Hem tornat amb les falles, i una vegada 
gaudides i cremades, és el torn de veure com 
l'esperit fester del nostre poble, torna de 
nou a brollar amb l'esperada Festa de Mig 
Any de Moros i Cristians, on proclamarem i 
presentarem als nous representants d'aquesta 
gran festa per excel.lència.

Després de dos anys sense sentir el caliu 
d'aquesta festa, Castelló es prepara amb aquest 
mig any, com a preludi de les grans Festes de 
Moros i Cristians que celebrarem al mes d'agost. 
De segur que després de tant de temps, aquests 
pròxims dies seran una oportunitat perfecta per 
retrobar-se amb els companys i companyes de 
les comparses, tornar a donar vida a les cabiles i 
sobretot tornar a oferir festa al nostre poble.

A més, cal recordar que aquest esdeveniment 
festiu tan important a Castelló, com són les 
Festes de Moros i Cristians, estan d'aniversari. 
Han estat cinquanta anys de treball incansable 
per fer de Castelló un referent comarcal en què a 
aquesta festa afecta.

Molts anys on hem pogut veure als festers i 
festeres adaptar-se a les distintes situacions 
amb molt d'esforç per fer que centenars de 
castelloneres i castelloners, visquen activament 
aquesta festa.

Al llarg d'aquests anys, moltes dones i homes, 
s'han esforçat i han dedicat el seu temps de 
forma altruista per treballar a potenciar aquesta 
festa, i és per això, que des de l'ajuntament, 
volem agrair a cadascuna d'eixes persones 
aquest esforç i dedicació.

Finalment, només em queda adreçar-me als 
que han estat els màxims representants de la 
festa en 2020, Capitania i Sultania que, després 
de dos anys, deixen els seus càrrecs: Fàtima, 
Josuè, Alícia i Josué, gràcies per eixa Capitania 
i Sultania que tant us mereixíeu i que tant bé 
heu ostentat, però la tradició marca un canvi, 
que recau en mans de Reyes i Ramon, Capitania 
2022, i  Andrea i Vicent Sultania 2022, als 
quals els vull agrair la seua ferma vocació al 
càrrec i el fet de mantenir-se pacients esperant 
aquest moment. Per a nosaltres un honor que 
representeu al poble de Castelló en les Festes 
Majors i de Moros i Cristians.

A gaudir, per fi, de les nostres festes.
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50 anys mirant al present
Hem de confessar que es fa estrany tornar a 
escriure unes línies després de tant de temps 
sense fer-ho. Com també ho és el fet d’assumir que 
d’una manera o una altra, tindrem la possibilitat 
de presentar els nostres capitans i sultans en l’any 
en què en celebrem 50 des que les primeres 
comparses de Castelló van xafar els carrers del 
nostre poble. I tot plegat, encara es complica més 
perquè ni podem defugir el passat ni preveure el 
futur i per això volem transmetre que la nostra 
ferma voluntat és que cadascun dels membres de 
cada comparsa gaudisca intensament els moments 
en què tinguem l’oportunitat de tornar a estar 
junts. I prou, sense mirar més enllà, construint un 
present per garantir un futur imprevisible sempre, 
perquè ja hem aprés la lliçó i no farem plans a 
llarg termini, i, òbviament, tornarem a demostrar 
responsabilitat i civisme si això és el que la nostra 
societat necessita.

De fet, l’única mirada que volem fer al passat prové 
de la nostàlgia, de l’agraïment als nostres pioners 
i a tots aquells que, d’alguna forma, van contribuir 
perquè hui puguem gaudir d’una festa de Moros 
i Cristians consolidada i en creixement a Castelló. 
I en el marc del nostre 50é aniversari, els volem 
retre un merescut homenatge a cada acte, a cada 
nota, a cada so de pólvora, a cada mirada, a cada 
somriure perquè els hi devem tantes coses, que 
tot és poc per mostrar-los el nostre agraïment. I 
ho farem com només nosaltres sabem fer estes 
coses, amb festa, amb passió, amb tota la il.lusió 
i l’esperança de fer que el llegat que ens han 
deixat tots aquells homes i dones que un dia van 
començar-ho tot, no s’acabe mai.

Estimats Moros i Cristians, pareix que de nou 
ens ha arribat l’hora de mostrar la nostra força 
i, segurament, en el millor moment. Ara toca 
proclamar els nous capitans i sultans i acomiadar 
els que en el seu dia ens van representar. A Fàtima, 
Alícia, Jose i Josuè, moltíssimes gràcies i molta 
sort per esdevenir model i referència; a Reyes, 
Andrea, Ramon i Vicent, teniu la festa de Moros i 
Cristians enaltint-vos i mostrant-vos suport, i per 
descomptat, l’AFMIC per ajudar-vos a convertir 
en inoblidable el vostre any. I al poble de Castelló, 
a tu que no ens falles mai, hem tornat. En breu 
ens trobareu pels carrers preparant el que volem 
que siga una gran festa, i mai ho serà si no és 
compartida amb vosaltres, veïns i veïnes, amics 
i amigues del nostre poble, perquè si no esteu, 
no hi ha festa que siga possible. I com no, ens 
guardem un darrer homenatge en la mirada per 
fer un esguard al cel i cridar ben fort que, a tots 
aquells que s’ha endut esta maleïda pandèmia, 
vos trobem a faltar.



Programa d'Actes 
Mig Any 2022

divendres

dissabte

divendres

dissabte
abril

abril

abril

abril1

9

29

3020.30 h
Proclamació Capitania. 
Eixida des de la plaça de 
l’Ajuntament fins a la seu 
de la comparsa El Castellet, 
ubicada al carrer les 
Moreretes.

20.30 h
Proclamació Sultania. 
Eixida des de la plaça 
de l’Ajuntament fins a la 
seu de la comparsa dels 
Almoràvids, ubicada al 
carrer Sant Rafael.

20.30 h
Cercavila de recollida 
de Capitania i Sultania. 
Eixida des de la plaça de 
l'Ajuntament.

22.00 h
Presentació a l'Auditori 
Municipal Rex. En 
acabar l'acte es servirà 
un vi d'honor al Mercat 
Municipal.

00.00 h
Discomòbil a la Sala 
Multiusos a càrrec dels 
Alfàrabes.

10.30 h
Esmorzar al parc de 
l’Estació.

11.30 h
Jocs per a les comparses i 
animació infantil.

14.30 h
Dinar al mateix parc de 
l’Estació.

21.00 h
Cercavila.

22.00 h
Sopar de Germanor a la 
sala Multiusos.

00.00 h
Entradeta Falsa amb el 
recorregut següent:

Plaça de la Constitució, 
Carrer Sant Josep, 
Avinguda de Blasco Ibáñez, 
Avinguda de l'Estació, 
Carrer de Gaspar Valentí, 
Carrer del Palleter i Plaça 
de l'Ajuntament.

En acabar l’Entradeta Falsa, 
discomòbil en la Plaça de 
l'Ajuntament. 

Patrocina: 
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COMPARSES CRISTIANES
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COMPARSA 

El Castellet
I per què no?

Doncs en primer lloc perquè sí. Perquè han estat ací quan s’ha 
necessitat, als moments difícils o simplement perquè hem crescut 
junts, brindant-nos una amistat incondicional.

Aquestos dos últims anys, han sigut complicats per circumstàncies 
varies. La tasca de traure la Capitania ha estat complicada, i a 
més a més la pandèmia aquesta que estem patint. Però ser qui 
representa a una festa tan arrelada al nostre poble, i en aquest cas, 
a la nostra comparsa per ser una de les comparses més antigues, 
ens porta a complir amb el propòsit de fer la festa de Moros i 
Cristians GRAN!!

Gran perquè és nostra, gran perquè és una il.lusió, i gran perquè 
la portem allà dins els que estem molts anys treballant per fer-
la GRAN!!. No podia ser díaltra manera, i hem d’acomplir am la 
comparsa, amb la resta de comparses, amb l´Afmic, amb companys 
i companyes de batalla, I PER QUÈ NO? Amb tota eixa gent que 
any rere any ve a vore’ns eixe dia GRAN, dia que ompli els carres 
de Castelló de gom a gom, i gaudeix amb les filades i boatos.

I tal qual hem començat aquest escrit, I PER QUÈ NO? Doncs això 
hem pensat i decidim embarcar-nos en aquesta aventura.

Nosaltres, Capitania de 2022, conjuntament amb la Sultania de 
Vicent i Andrea, volem que gaudiu al nostre costat, i fer particeps 
a tota la ciutadina de Castelló i pobles del voltant, de les nostres 
festes.

Amb la Festa de Mig Any comença aquesta aventura i el compte 
enrere de les Festes d´Agost 2022.

Bon Mig Any a tothom!

CAPITANIA 2022
Ramón Mascarós Martí

Reyes Sala Franco



Membres Comparsa
EL CASTELLET

PRESIDENT
Vicente Jesús Climent Mateu

VICEPRESIDENT
Ramón Mascarós Martí

SECRETÀRIA
Eva Aviñó Liñana

VICESECRETÀRIA
Andrea Sauco Gilabert

TRESORER
Jordi Vizcaíno Garrido

CASALERS
Gustavo Castillo Palacios
Fernando Sánchez Moreno
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Robert Vallés Vidal

AFMIC
Pep Albero Badal

REPRESENTANT UNDEF
Juan Antonio Herrero Martorell
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Miquel Albero Ibáñez
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Vicent García Martí
Susana García Moscardó
Carlos Giménez Solivares
Salvador Gomar Belda
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José Ibáñez Hernández
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Neus Luna Granero
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Reyes Sala Franco
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Lluna Climent Luna
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Laia Vallés Pons



Un any més, podem gaudir de la tradició 
del nostre poble, tradició de festa, música, i 
germanor, una festa plena de sentiments… Sols 
es pot dir que any rere any les hem pogut tindre 
presents. Són quasi 50 anys fent festa, des dels 
nostres fundadors fins ara. 

La festa ha anat evolucionant fins a aplegar 
a aquest punt en el que el poble en general 
gaudeix i espera que arriben les dates d'agost.

Enguany és el torn de la nostra comparsa tenir el 
càrrec de la capitania que, després d'11 capitanies, 
enguany sumem una més fent-ne 12 ja.

Durant tots aquestos anys han passat 
generacions totes dispostes a seguir en la festa, 
generacions que han passat d'avis a pares i de 
pares a fills, que esperem i volem que seguisca 
endavant i per tant de la nostra part seguirà 
endavant, ja que es pot dir que la festa la 
portem a la sang, en el cas de les dues, des del 
nostre primer any i fins a l'últim.

COMPARSA CRISTIANA

El Castellet

Sols ens queda donar les gràcies als nostres 
fundadors, perquè gràcies a ells i a la seua 
meravellosa idea la nostra comparsa forma una 
xicoteta part de la festa de Moros i Cristians: 
José Vicente Climent, Luís Poveda (encara en 
actius), Juan Franco, Antonio Tomás, Eduardo 
Aranda, Roberto Climent, Pascual Martorell, 
José Ortiz, Fermin Fons, Pepe Ubert, Vicente 
Pons i Luís Abollo.

No trobem paraules per a poder descriure tot el 
que ens fa sentir aquesta festa, volem convidar 
a tot el poble a formar-ne part, a viure-la des 
de dins i gaudir tot el que nosaltres tinguem el 
plaer de sentir any rere any.

Salut i Festa! 

Lluna Climent Luna
Laia Vallés Pons

Mòbil 617 249 031
Tel. 962 451 389

Castelló

Estem al C/ Argentina, 7
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COMPARSA CRISTIANA

Els Roders
Què són per a tu les Festes de Moros i 
Cristians?
Després de pràcticament tota una vida formant part 
d’una comparsa encara em costa expressar amb 
paraules tot el que es viu durant la darrera setmana 
d’agost al nostre poble. Bé, si aquesta pregunta 
l’haguera de respondre la xiqueta que era fa un 
temps possiblement diria que les festes del poble 
eren màgiques. Ella sabia que s’acostaven Moros 
i Cristians quan la seua mare decidia que era el 
moment de traure dels armaris la vestimenta que 
coneixia tan bé.

Samarretes en record a cada any de festes que ja 
semblaven una col.lecció, espardenyots de totes 
les talles que s’anaven heretant, el barret de palla 
del pare per protegir-se del sol… Definitivament 
estaven ací les festes.

Carregada de tota la indumentària arribava a la 
comparsa i observava curiosa l’ambient. S’ajuntaven 
en aquell local menuts i grans, família i amistats. 
Segurament no coneixia el nom de tots els qui allí 
estaven, però, tot i això, la gent li resultava familiar. 
Si posava l’orella escoltava la música que tant li 
agradava per tot arreu, dins de la cabila, als carrers, 
al balcó de l’ajuntament…

De sobte era eixe diumenge tan calorós en què 
tocava anar a casa la iaia on es preparava per a la 
desfilada. Entre ties i cosines l’ajudaven a vestir-se 
amb aquell tratge que cada any li quedava un pam 
més curt però que lluïa colors vius i un estampat 
impol.lut. Quan ja estava tot apunt, eixien cap a 
l’ermita on ja els esperaven les filades formades a 
pas de marxa. Aplaudiments, música i molta festa.

Si accelere un poc el temps i responc a la pregunta 
ara mateix puc dir orgullosa que les festes del meu 
poble són patrimoni. Diuen que quan te’n vas fora 
i vius lluny del teu poble enyores aquelles coses 
que et fan sentir prop de casa. Sense dubte, les 
Festes Majors són part de l’essència de Castelló i 
és un goig poder presumir d’una celebració amb 
tanta identitat i història. Quan arriba el moment 
de compartir vivències amb els companys i les 
companyes d’aula que venen de terres mallorquines 
o fins i tot basques, no dubte a explicar-los com 
vivim els Moros i Cristians al nostre poble.

Sembla que no però és molt emocionant explicar a 
algú què és una desfilada, què és l’entradeta falsa o 
per què vestim tratges tan extravagants. De vegades 
és quasi tan emocionant contar-ho com viure-ho, ja 
que després d’haver experimentat tantes vegades 
l’expectació d’una batalla a la plaça de l’Ajuntament 
o d’escoltar tabals i saragüells incomptables 
vegades, es torna fàcil transmetre tot el que sents.

Tots aquests moments i records d’aquella xiqueta 
rodera a qui son pare i sa mare inculcaren l’amor per 
la festa perduren en la meua memòria fins hui. Se’m 
continuaran posant els pèls de punta quan escolte 
una marxa, continuaré sentint-me feliç després 
d’haver-me menjat el meu plat de paella en la cabila 
amb les meues amistats i seguiré impacient cada any 
esperant que arribe la millor setmana de l’any. Puc 
dir, a Castelló i on siga, que visquen les Festes de 
Moros i Cristians!

C/ La Vall, 8
46740 Carcaixent (València)

Tels. 96 243 07 61
Mòbil 639 213 306

DPT. DIVERSOS
gloriapascual@assegurancesgir.es
DPT. AUTOS
xavipascual@assegurancesgir.es
DPT. AGRÍCOLA-RAMADER-PYMES
rafaescuriet@assegurancesgir.es
DPT. SINISTRES
noraescuriet@assegurancesgir.esIns.Rec VS- 99-0041, Conselleria Hisenda www.assegurancesgir.es

Plz. del Ayuntamiento, 9-2-5ª
46270 Castelló (Valencia)

HERNÁNDEZ
Clínica Dental

Dr. Enrique Hernández Liñana
Nº Col. 46003022

Tel. 962 454 208
www.clinicadentalhernandez.es

clinicahdz@gmail.com

 Demane pressupost al 96 243 07 61

ÉS EL MOMENT D’ESTALVIAR!

CORREDORIA
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Gloria Roig
Rafael Escuriet
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sense compromís

Descomptes autos
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Descomptes cases
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per agricultors i ramaders
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Membres Comparsa
CONQUERIDORS

PRESIDENT
Alejandro Luna Granero

VICEPRESIDENT
Vicent Grau Romero

TRESORERA
Fani Tomàs Mascarós

SECRETARI
Pablo García Tortajada

VICESECRETÀRIA
Miriam Castells Franco

AFMIC
José Vicente Bosch Martínez 
Josep Puertos Beneyto 
Pascual Soriano Orta

CABILERS
Nicolau Escribà González 
Joan Gallego Romero

COMPONENTS
Carlos Alcover Grau 
Nati Alcover Grau 
Raül Amat Àbalos 
Juli Benavent Ferrer
Tania Borràs Grimaltos 
Andreu Bosch Terol 
Vicent Castells Puig 
José Caldes Mascarós
Verònica Carrasco Guixart 
Rubèn Diez Reig
Juan Carlos Daràs Mercé 
Josep Encarnación Aliques 
Maria Encarnación Benavent 
Inma Franco Sarasol 
Enrique Juan Garrigues 

Rubén Lloria Sanmiguel 
Conxin Larrosa Sanchis 
Imma Martínez Lamata
Jordi Mas Martorell 
Oscar Martínez Beneito 
Julio Pastor Jiménez 
Andrea Penalva López 
Núria Perales Martí 
Ivan Pastor Torres 
Juani Ruano Gil
Jose L. Samblancat Sanz 
Mireia Samblancat Martínez 
Roger San Mateo Franco
Iris Soriano Larrosa 
Anabel Sauco Gilabert 
Joan Samblancat Martínez
Emma Soriano Grimaltos 
Carla Tomàs Crespo 
Maria Val Zamora 
Alejandro Varela Bellver

XIQUETES I XIQUETS
Laia Juan Tomàs 
Aitana Juan Tomàs



COMPARSA CRISTIANA

Conqueridors

A la fi. Un any més ací. Qui ho diria? Pensàvem 
que aquest dia no aplegaria mai. Encara que 
també pensàvem que mai tindríem un estiu sense 
festes, i mireu, dos anys ha fet ja. 

Qui ho diria, que aquella pandèmia que pareixia 
tan llunyana ens afectaria de la manera més 
impensable? Que canviaríem els nostres vestits 
de batalla per pijames i que les espases amb què 
ens defensàvem es convertirien en vacunes? 

Qui ho diria, que no eixiríem de casa i veuríem 
fotos de l’ermita buida el divendres de festes, el 
Carrer Major sense cadires el diumenge del desfile 
i l’Ajuntament sense la banda en l’Homenatge 
a la Música Festera? Veritat que era impossible 
d’imaginar?

La realitat va ser ben distinta, tots ho sabem. 
Però una vegada més vam demostrar que açò no 
podria amb nosaltres i amb la passió que sentim 
per la nostra festa. Façanes plenes de banderes, 
música dins de les cases, gent desfilant als balcons 
i terrasses. La qüestió era fer festa, donava igual 

on, com i amb qui. Perquè el que més importa és 
que continue formant part de les nostres vides. 

No sabem si açò acabarà prompte (esperem que 
sí), però el que sí que tenim clar és que l’alegria 
que els moros i cristians ens transmeten, no s’ha 
de perdre. Enguany han canviat molt les coses i 
tenim per davant tot un estiu per a preparar el 
retorn de les que seran unes Festes Majors i de 
Moros i Cristians difícils de superar. L’objectiu és 
clar: que mai ens lleven la il.lusió, que mai ens 
roben el somriure i que mai s’apague la nostra 
festa. 

Finalment, en nom de tots els Conqueridors, 
volem donar l’enhorabona a la Capitania i Sultania 
de 2022, que a la fi ho celebraran merescudament. 
Gaudiu al màxim de cada acte i espremeu cada 
moment. De segur que serà un any molt especial. 

Visquen les nostres Festes de Moros i Cristians! odontologia general

cirurgia

ortodòncia

pròtesi

implants

estètica

blanquejaments

Finançament sense interessos 
fins a 12 mesos

Dra. XELO PERIS MOLL
Col·legiada nº 2786
Màster en pròtesi dental

C/ La Séquia, 5 · Vva. de Castellón

T e l .  9 6 2  4 5 2  2 6 9

Suministres per a la construcció
Exposició de paviments ceràmics, sintètics i revestiments
Contenidors i gestió de residus de construcció
Serralleria i fusteria metàl·ica
Sanejaments de bany i griferies

Ferramenta de ma d’albanyileria
Assessorament tècnic de materials de construcció
Servici de transport i grua giratoria auto-carregant
Servici arquitectura. Arquitecte tècnic col·legiat



PRESIDENT
Òscar Martí López
VICEPRESIDENT
Rafael Antoni Escuriet Roig

SECRETARI
Lluís Ferrando Cuenca

TRESORERA
Empar García Isern

VICETRESORER
Enrique Puertos Grimaltos

AFMIC
Eduard Ferrando Cuenca
Elisa Tomàs Sala
Ulisses Ortiz Badal
Rafa Escuriet Roig

COMPONENTS
Marta Albero Martínez
Josep Alfonso Chorques
Pablo Aparicio López
Esther Azorín Palazón
Mireia Caerol Garcia
Jesús Caerol Ribes
Ana Casanova Aràndiga
Anna Cuenca Arnal
Cintia Daràs Castañeda
Josué Donet Perales
Lluna Donet Piqueras
Pol Donet Piqueras
Laia Egea Someño
Ariadna Escruriet Egea
Guillem Escuriet Egea
Cristià Escuriet Roig
Clàudia Escuriet Santiño
Vega Escuriet Santiño
Maria Dolores Ferrando Bolinches
Nil Ferrando Cuenca
Elena Claudia Firca
Reme Garcia Bou
Pepe Giménez Solivares
Alba Granero Alimaña
Cristina Grimaltos Ribes
José Enrique Grimaltos Miñana

Yarelis Grimaltos Tomàs
Júlia Grimaltos Tomàs
Aina Liñana Azorin
Eduard Liñana Tomàs
Juan Carlos Maiques Tomás
Gemma Martínez Muñoz
Josep Oliver Seguí
Ulisses Ortiz Badal
Fàtima Piqueras García
Lorena Piqueras Garcia
Jose Antonio Puertos Martínez
Adrià Puertos Piqueras
Carla Puertos Piqueras
Tània Sanz Honrubia
Javier Soler Pérez
Elena Soro Martorelll
Arantxa Talens Hurtado
Medes Vallès Benavent
Arnau Verdú Grimaltos
Joana Verdú Grimaltos
Carlos Verdú Savall
Neus Vidal Puertos
Teresa Vidal Vila

Membres Comparsa
CONTRABANDISTES



Estimades veïnes i veïns de Castelló, companyes 
i companys de la festa, que complicat es fa tornar 
a pensar unes paraules per dir-vos després de 
dos anys de pausa. Hi ha tantes coses a dir, tants 
sentiments que necessiten sorgir que no sabem 
per on començar.

En primer lloc, volem agrair a totes i tots la 
paciència mostrada, la responsabilitat demostrada 
i valentia d’aprendre a viure d’una manera 
totalment distinta, per la capacitat d’adaptació i 
sobretot de buscar noves formes d’estar a prop 
dels qui estimem i gaudir amb ells/elles.

En segon lloc, fer -vos o millor dit, fer-nos la gran 
pregunta, ESTEM PREPARATS PER REPRENDRE 
LA NOSTRA FESTA? I clarament la resposta és 
SÍ!!!! Estem carregats d’energia, d’il.lusió, de 
ganes de compartir amb tot el poble de nou la 
festa de MOROS I CRISTIANS!!!

COMPARSA CRISTIANA

Contrabandistes

Tenim ganes d’escoltar la música per cada racó 
del poble, el tro dels trabucs anunciant que les 
tropes estan arribant , de veure la cara d’il.lusió i 
alegria dels capitans i sultans vivint i representant 
el seu càrrec amb tant d’orgull; i per totes eixes 
ganes, estem treballant de valent perquè arribe 
el dia i no falte res. Vos convidem a gaudir amb 
nosaltres de cada instant de la festa, perquè 
d’això es tracta la vida de viure-la i gaudir-la, ben 
bé que ho hem après.

Per últim, i no menys important, volem aprofitar 
aquest moment per felicitar a Jose, Alícia, Josué i 
Fàtima per representar-nos tant bé al 2019 i durant 
aquestos anys de descans, GRÀCIES! I donar 
l’enhorabona a Reyes, Ramon, Andrea i Vicent; i 
desitjar-los el millor dels anys i que gaudeixquen 
al màxim de cada acte i cada instant, i oferir-los el 
nostre suport pel que necessiten.

SALUT!

opticaminguez.com @farmacia_optica_minguez /Farmacia-Optica-Minguez 962451093

AMES DE CASA

Revisió visual 
i audiologica gratuïta
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COMPARSA 
Almoràvids

I ací estem un any més poble de Castelló, encara que no és un 
any qualsevol de cap manera. Els Almoràvids ens posem de nou al 
capdavant del llibre de mig any per tal de dedicar unes boniques 
i sentides paraules que com a nosaltres, us facen sentir part del 
nostre món.

Andrea i Vicent, ella una mora de bressol que amb anades i 
vingudes als Almoràvids s’ha criat, ell un faller de casal amb tal 
esperit de fer festa que al cor els moros també li hem aplegat. Una 
unió tan forta que faça tremolar els fonaments d’aquest, el nostre 
poble, defenent el bàndol moro. I ser en aquest precís moment on 
serem nomenats com a màxims representants de les festes 2022.

Almoràvids que bonic nom tens. Ets portadora de rialles i plors a 
la teua esquena, anys i estones de tants moments viscuts com a 
comparsa, com a família que quasi fan perdre la memòria. El temps 
passa, molts ja no estan amb nosaltres i mereixen una referida, hi 
ha d’altres que entren nous i donen un aire pur i fresc acompanyat 
de vida. Aleshores, donem pas els Almoràvids a una nova era, una 
nova etapa que des de fa un parell d’anys ha començat, on seguir 
compartint vivències i aprenent d’aquells que estaven, estan i 
estaran sempre com un llibre obert per tal de guiar-nos a tots.

En aquest punt de l’escrit volem agafar-nos de la mà d’aquells que 
són tan importants com nosaltres i sense els quals no hi hauria festa 
de Moros i Cristians. Reyes i Ramón, ella una mestra i cristiana, tan 
bona com valenta d’enfrontar-se al càrrec per segona vegada amb 
més força, si cap, que l’anterior. Ell un cristià dels bons, d’aquells 
que per més que facen, sempre estan disposats a donar més i 
més per tal que tot siga perfecte. Són, en resum, els més dignes 
oponents que podíem demanar.

Que Al·là us guarde a tots, i que tots ens guardem uns a altres. 

Aquí arranquem de nou.

SULTANIA 2022
Andrea Domènech Chordi // Vicent Castells Andrés



Membres Comparsa
ALMORÀVIDS

PRESIDENTA
Delia García Pasamar

VICEPRESIDENTA
Xaro Reig Ferrando

SECRETÀRIA
Marta Grimaltos Perales

VICESECRETARIS
Vicent Llinares Talens
Eva Negre Reig

TRESORERS
Cristina Duato Iborra
David García Lloret

LOTERIES
Clara Mascarós Martí

CABILERS
Sergi Martínez Murillo
Salvador Mateu García

AFMIC
Cristina Duato Iborra
Eva Negre Reig

CUINA
Ana Penadés Garrido
Encarna Roca Villar

MÚSICA
Pascual Estrada Espert

SULTANIA
Joan Tomás Serra Llinares 
Pascual Someño Perez

VESTUARI / MAQUILLATGE
Carmen Donato Donet

COMPONENTS
Carla Albero Hernández
M. José Amorós Bru
Dolores Aparicio Barberán
Roser Bayot Valero
Alejandra Bellver Segura
Sílvia Benavent Puertos
Cristina Benavent Presencia
Héctor Caldes Martorell
Vicent Castells Andrés
Marcos Castells Franco
Jordi Chordà Soro
Sara Chordà Belda
Marc Codina Climent
Cristina Daràs Talens
Carlos Domènech Honrubia
Fernando Domènech Martorell
Andrea Domènech Chordi
Alba Domènech Mascarós
Javier Fons Estrada
Carles Francés Botella
Fede Franco Lorda
Joan Antoni García Camarena
Adrián García Ferrando
Júlia García Daràs
Carla Gilabert Perales
Emilio González Ferrando
Cristina Hernández Ballester
Marta Herrero Sala
Xaro Llinares Romero
Edu Lliso Someño
Andrea López Romero
Shakira López Romero
Laura Martí Amorós
Marian Martorell Torregrosa
Àngela Mateu Martorell

Nerea Mateu Martorell
Javi Morales González
Fabián Negre Gismero
Xavi Negre Reig 
Bea Pardo Sánchez
Vanessa Pardo Sánchez
Jose Manuel Perales Andani
Natàlia Perales Andani
Aida Pla Alcover
Eliseu Pla Alcover
Aida Pous Granero 
Arnau Presencia Sanchis
Guillem Rodríguez Calatayud 
Paula Sanchis Crespo
David Santiago Monroig
Laura Sanz Domènech
Ainhoa Sanz Grimaltos
Francesc Sanz Grimaltos
Francesc Sebastián Ferrús
Carlos Sebastián Puertos
Salvador Serra Codina
Aroa Someño Barberà
Samuel Soto de la Torre
José Tomás Llopis
Maria Tomás Llopis
Salva Vallés Vidal
Teresa Vallés Sala
Alba Zalvez Donato

XIQUETES I XIQUETS
Clàudia Benavent García
David García Daràs
Izan Llinares Donato
Mireia Morales Pardo
Xavi Morales Pardo
Lua Someño Martínez



Enguany ens toca!!, ens toca representar a totes 
les comparses mores de Castelló, un any ple 
d’il·lusió per a nosaltres i amb molta feina per 
davant, donem l’enhorabona i tot el suport al sultà 
i sultana, Vicent i Andrea (Comparsa Almoràvids) 
i als nostres “contrincants” però amics la capitana 
i capità (Comparsa El Castellet), Reyes i Ramón, 
de segur que serà un gran any per als quatre, les 
nostres comparses estaran ací per ajudar en tot el 
que faça falta. 

Aprofitem per a acomiadar a Fàtima i Josué, 
Capitana i Capità 2019 i a la Sultana i sultà 2019, 
Alícia i Jose, pel seu any, donant les gràcies pel 
paper que van fer l’any passat, ens continuem 
veient a la festa!!

COMPARSA MORA

Almoràvids

Seguim omplint les comparses de joventut que 
serà la que en futurs anys portarà a terme la 
tasca de seguir amb aquesta gran festa que tant 
ens agrada, consolidem-la i fem-la gran, donem 
espectacle perquè el poble de Castelló es faça 
gran i vinguen d’altres a gaudir-la amb nosaltres. 

No tot és festa, per a fer-la hi ha una gran tasca 
que porta la nostra Associació Festera de Moros 
i Cristians, des de les comparses hem de donar 
suport i col·laboració perquè la nostra festa siga 
gran i un exemple en tolerància i respecte, i agrair 
la feina que fan.

Compartim germanor amb totes les comparses 
i obrim la festa perquè reben més membres, 
treballem en aquest aspecte perquè de segur el 
futur serà gran.

Recordem i reivindiquem que a la festa no tot 
val, reivindiquem el respecte per part de tothom, 
festers i festeres de les comparses i poble de 
Castelló, hem de compartir festa i hem de ser 
tolerants. I com ja hem dit tot no val, NO ÉS NO!!.

La comparsa Almoràvids desitja a totes les 
comparses i a tot el poble unes bones festes.

Desverdització de fruites
Manteniment de fruites i congelats
Túnel de congelació
Càrrega i descàrrega de contenidors
Eliminació astringència caquis
Diposit duanes

Ctra. Sant Joanet, s/n
46270 Castelló (València)
Tel. 96 245 01 05 - Fax 96 245 21 33
sebastia@frigorificossebastia.com

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Pol. Ind. Sant Joanet - C/Tordera, 3 - 46669 Sant Joanet (València)
Tel. 96 259 11 95 • Mòbil 667 601 440 • info@jcamposmaquinaria.com



Membres Comparsa
CALIFES-TUAREGS

PRESIDENTA
Yurema Talens Tebar

VICEPRESIDENTA
Loles Campos Carbonell

TRESORERIA I LOTERIES
Julia Acevedo Badenes
Lucía Encarnación Garrido
Eduardo Estrada Aznar

SECRETARIS
Omar Marco Vidal
Andreu Pla Martínez

AFMIC
Julia Acevedo Badenes
Lara López Clar
Neus Villar Ribes

CABILERES
Maica López Clar
Naomi Penades Barbera
Anna Sanz Honrubia

XARXES SOCIALS
Mª José Puertos Talens

COMPONENTS
Juan Carlos Acevedo Badenes
Rosana Acevedo Badenes
Paola Clar Acevedo
Rafael Clar Franco
Vanessa Clar Franco
Maria Teresa Encarnación López
José Espinosa Penades
Julio Gascó Hurtado
Paola Llorente Blau
José Rogelio Martorell Oliver

Mª Amparo Pausà Pocoví
Joan Roca Esteve
Myriam Marie Rodríguez Guerola
Carles Tebar Acevedo 
Juan Jesús Tebar Sanchis

XIQUETES I XIQUETS
Dan Chafer Franco 
José Espinosa Clar
Arnau Estrada Pausa 
Marta Estrada Pausa
Sergi Gascó Puertos
Naiara Marco Botella
Traviss Pla González
Gerard Pla Martínez
Cesc Roca Campos
Manel Sancho Rodríguez
Bastian Vidal Encarnación
Borja Vidal Encarnación



COMPARSA MORA

Califes-Tuaregs

Castelloners i Castelloneres!

Després de dos anys per fi podem dir que ha 
arribat el moment de poder tornar a celebrar la 
nostra festa, la festa de Moros i Cristians! 

No sabem per on començar a explicar tots els 
sentiments que tinguem en aquest moments, 
tenim alegria, nervis, il.lusió de poder tornar a 
omplir els carrers de festa, de l’olor a pólvora amb 
els nostres trabucs i sobretot de poder tornar a 
gaudir com sempre ho hem fet.

Fer aquest escrit significa que ens queda la meitat 
per a arribar a la setmana més esperada de totes 
les persones que componem aquesta festa, i 
esperem amb moltes ganes poder ajuntar-nos, 
disfrutar dels passacarrers, de fer les tradicionals 
voltes en bicicleta on visitem a totes les comparses 
abans de dinar, del les revetlles, del nostre gran 
dia, L’ENTRADA DE MOROS I CRISTIANS i en 
definitiva de tots els moments, que per molt 
menuts que siguen fan que disfrutem com infants 
durant aquesta setmana.

Volem fer una menció especial a totes les 
comparses, que durant aquests dos anys tan durs 
que hem passat per la maleïda pandèmia hem 
aguantat, hem superat tot el que ens ha vingut i 
tornem amb més força que mai, desitgem poder 
tornar a reviure la nostra festa, animar al poble a 
que s'unisca a ella i fer que siga millor que mai!

Per últim, però no menys important, la comparsa 
Califes - Tuaregs volem donar l'enhorabona  a 
Ramón i Reyes de la Comparsa El Castellet per la 
Capitania 2022 i  Andrea i Vicent de la Comparsa 
Almoràvits per la Sultania 2022, esperem que 
disfruteu molt del vostre any i siga inoblidable.

Que visca Castelló i visquen les festes de Moros 
i Cristians!

REPARTO A DOMICILIO GRATUITO*
de lunes a domingo de 20:00 a 24:00

RESERVAS PARA LLEVAR
96 245 44 10

IMAN DÖNER KEBABIMAN DÖNER KEBAB
Y PIZZERIAY PIZZERIA

De lunes a jueves:
12:00 a 16:00 - 18:00 a 24:00
Viernes, sábados, domingos 
y festivos: 12:00 a 24:00

C/ Maestro Giner, 3 bajo • Castelló

* Pedido mínimo a domicilio en Villanueva 6€, en Senyera 8€ y Sant Joanet 10€

ROLLO PAN
NORMAL



Membres Comparsa
ALFÀRABES

PRESIDENT
Josep Ribes Pellicer 

VICEPRESIDENT
Mª Esther Argente López

SECRETÀRIA
Nerea Penadés Sanz 

TRESORERES
Mª Isabel Candel Perales
Nerea De Haros Herrero

AFMIC
Jose Carlos López Aranda Juan 
Antonio Navarro Francés 
César Pla Fons 

CABILERS
Esteban Benetó Aranda
Tonet Guitart Maiques 
Jesús Puertos Sanjuan 

COMPLEMENTS
Sara Lorente Llorens 
Verònica Pizarro Díaz 

COMPONENTS
Edu Amat Samper
Eusebio Amat Sanjuan
Graciela Argente López
Sara Badenes Capsir
Jordi Benetó Aranda
Mati Benetó Argente
Valeria Benetó Argente
Lino Calatayud Mongort
Bàrbara Campos Albaladejo
Alexandre Carrascosa de la Torre

Adrian Cuadros López
Vicent Chordà Abad
Cristian Chordà Belda
Vicen Climent Carbó
Irene de Andrés Vert
Salvador Delhom Gallego
Marta Durà Sala
Mari Estarlich Pérez
Juanjo Estruch López
Joana Estruch Martí
Laia Estruch Martí
Neus Francés Mateu
Eva García Gómez
Sisenando García Fernández
Javier García Puig
Gema Guitart Maiques
Anna Guitart Pizarro
Marta Guitart Pizarro
Ricardo Hinojosa Francés
Elena Hinojosa Peris
Maria Ibáñez Hernández
Adrián López Caldes
Blanca López Lorente
Alma Llacer Gomis
Miguel Llacer Lorente
Sonia Llacer Lorente
Nerea Llorens Durà
Sofia Maiques Perales
Mercè Martí Beneyto
Marc Muñoz Fombuena
Jose Vicente Muñoz Galbis
Ayla Muñoz Vayà
Nerea Muñoz Vayà
Ana E. Olcina Llinares

Noemí Pausà Climent
Fani Perales Isern
Dani Pineda Oltra
Miguel Ángel Pla Caldés
Iker Pla Climent
Miquel Pla Climent
Laura Ramis Alba
Tamara Rigo Vila
Pau Rodríguez Calatayud
Ariadna Sala Olcina
Carla Salom Ferrer
Ànnia Soler Mascarós
David Talens Díaz
Ruth Vayà Soler
Alba Vela Galbis
Eduard Vidal Puertos

XIQUETES I XIQUETS
Ana Amat Estarlich
Pau Amat Estarlich
Emma Amat Olcina
Aitana Francés Climent
Gal·la Francés Climent
Ibai Garcia Guitart
Natàlia Hinojosa Peris
Mauro Noguera de Haros
Daniela Pla Climent
Vicent Pla Climent
Yaima Pla Perales
Ivanna Vidal Rigo



COMPARSA MORA

Alfàrabes
Cinquanta anys d'història
Si ens preguntaren alguna característica del 
veïnat del nostre poble, contestaríem: Ens agrada 
el comboi, ajuntar-nos amb la família i amistats 
i com no, gaudir d’una festa molt significativa 
al nostre poble, la festa de Moros i Cristians. El 
nostre sentiment per aquesta festa, s’estén com 
la pólvora que es desprèn dels trabucs en un 
assolellat dia d’agost.  Però un bon dia, aquest 
sentiment tan important en els nostres veïns va 
ser víctima d’una foscor la qual es va allargar 
durant dos anys. Malauradament, una malaltia 
dolenta s’emportà moltes amistats, parents i 
d’altres, deixant-nos trists i dolents. 

El passat mes d’agost, els i les membres de les 
comparses miràvem amb esperança cap al futur, 
il.lusió per tornar a la càbila, per veure totes eixes 
persones que formen part de la nostra festa, i 
com no, amb moltes ganes de poder celebrar 
les nostres enyorades festes.  Doncs bé, Castelló 
comença a il.luminar-se de nou, la gent torna al 
carrer, les colles de joves omplin les xarxes socials 
amb comentaris arran de la nostra festa i els no 
tan joves obrin les càbiles per deixar-ho tot a punt 
com si res haguera passat.

És cert que alguna cosa ha passat i a més 
molt important, hi ha que fer referència a 
l’esdeveniment que va ocórrer ja fa uns quants 
anys. Fa uns cinquanta anys, una colla d’amics del 
poble de Castelló decidiren dur a terme una idea 
que feia temps els rondava pel cap. Aquesta idea 
finalment va acabar convertint-se en una realitat. 
I a eixa realitat, aquests amics li van atorgar un 
nom,  «Comparsa Alfàrabes». 

Enguany ens toca celebrar, celebrar tot allò 
que gràcies al llegat que ens deixaren aquestes 
persones, ha anat transmetent-se generació 
rere generació i  hui podem dir que la nostra 
comparsa és un referent en les Festes de Moros i 
Cristians de Castelló. 

Complim cinquanta anys. Cinquanta anys de 
records, de gent que ha eixit  i ha entrat, on 
moltes famílies han format part d’aquesta història, 
on moltes persones joves no podrien entendre 
la festa sense formar part d’aquesta comparsa 
perquè han nascut dins d’ella i on el gran llegat 
que ens deixaren eixos fundadors  i col.laboradors 
s’ha convertit en el motor dels Alfàrabes. Una 
raó per continuar celebrant i gaudint de la nostra 
comparsa. Des d’ací volem agrair, de tot cor, a 
totes eixes persones que fa cinquanta anys van fer 
que allò que tan sols era una idea es convertira en 
una realitat. La Comparsa Alfàrabes. 

Castelloners i castelloneres ja estem ací!! Estem a 
punt per fer gaudir al poble del Mig Any i d’unes 
festes d’agost inoblidables. Unes festes que ens 
permetran no oblidar els records dels últims anys, 
però també continuar endavant per fer d’aquesta 
festa un estil de vida.

Abans d’acomiadar-nos, hem de donar 
l’enhorabona a les comparses Castellet i 
Almoràvids i desitjar el millor per al seu any a 
la Capitania de Ramon i Reyes i a la Sultania de 
Vicent i Andrea. I com no, convidar a tot el poble 
de Castelló a gaudir i celebrar aquestes festes als 
carrers del nostre poble.



Membres Comparsa
ALMOHADES

PRESIDENT
Guillem López Murillo

VICEPRESIDENT
Jesús Patuel Alandes

SECRETARI
Josep Vicent Martínez Expósito

VICESECRETARI
Marc Villar Aviñó

TRESORER
Víctor Martorell Grau

AFMIC
Ricardo López Aranda
Jose Antonio Martínez Sala
Jesús Patuel Climent

REPRESENTANT UNDEF
Belen Climent Franco

CABILERS
Eduardo Encarnación Talens
Pablo Patuel Climent
Álex Villar Martínez

MANTENIMENT
Rafael Gregori Alventosa
Miquel Gregori Ribes

LOTERIES
Blasi Álvarez Carbó
Ana Maria Olcina Franco
Alba Villar Aviñó

VOCALS JUNTA
Esther Barberà Casas
Zenaida Gascó Rodrigáñez
Vicen López Aranda
Ausiàs Martínez Álvarez
Toni Martínez Murillo
Núria Murillo Martínez

COMPONENTS
Sara Ahullo Català
Jordi Albero Hernández
Manolo Amorós Aviñó
Maria Pilar Amorós Aviñó
Pau Amorós Córdoba
Blanca Anguera Blanch
Desirée Bañuls Perucho

Esther Barbera Casas
Elvira Bataller Moreno
Ana Beneyto Benetó
Antonio Borja Ordiñaga
Carles Borja Ordiñana
Maria Cardona Mir
Josep Antoni Carrascosa Torregrosa
Jose Vicente Català Candel
Marta Chinesta Amorós
Marcos Chinesta Garrigues
Cristian Chordà Belda
Marisa Córdoba Ferrandis
Franck Cuisinier Martínez
Delia De La Torre Fernandez
Jose Luís Encarnación Martorell
Juli Esparza Chulià
Rafael Francès Alonso
Jose Ramon Gascó Amat
Alexandre Gascó Rodrigáñez
Ramon Gómez Bernabeu
Aitana Gorris Esparza
Salvador Honrubia  Sala
Graciela López Aranda
Maria Dolores López Buitrago
Filiberto Mateu Ribes
Jose Mateu Ribes
Erika Momparler Guardiola
Alícia Murillo Ortiz
Amparo Murillo Perucho
Jesús Noguera Ferrer

Paula Núñez Lloret
Lucre Ordiñana Terol
Ana Cristina Pardo Uberos
Jesús Patuel Alandes
Adria Pla Perucho
Marco Puig Franco
Cristian Puig Rodrigáñez
Antonio Ribeiro Pedrosa
Tere Ribes Fons
Leo Ribes Martínez
Antonio Rodrigáñez Iglesias
Raquel Rodrigáñez Iglesias
Yolanda Rodríguez Parra
Joan Roig Perucho
Desamparados Sala Contreras
Juan Antonio Talens Sanjuan
Maria Vallés Martí
Jose Varela Cabanes
Gabriel Vidal Peris
Jose Villar Franco
Juan Villar Franco
Ariane Villar Martínez
Vicent Villar Ribes

XIQUETES I XIQUETS
Raül Amorós Córdoba
Anna Benavent Bataller
Carme Benavent Bataller
Pau Borja Ordiñana
Andreu Encarnación López
Lluís Encarnación López
Marc Francès Olcina
Juan Alejandro Fuertes Rodríguez
Hugo Gómez Cardona
Leire Gómez Cardona
Marc Martínez Álvarez
Álex Mateu Anguera
Pau Mateu Anguera
Naia Mateu Momparler
Ainhoa Puig Gómez
Unai Ribeiro Bañuls
Erik Varela Pardo
Iker Varela Pardo
Alexandre Vicente Puertos
Edurne Vidal Benavent
Laura Ynat Sala
Mireia Ynat Sala



Lletra de batalla
Si poseu aquestes paraules en qualsevol dels 
buscadors de la xarxa de segur que la primera en 
aparéixer  seria aquesta:

«Una lletra de batalla era una carta de desafiament 
en la que un cavaller reptava un altre cavaller a 
un combat, per venjar greuges personals o, a 
vegades, per esport».

Ací al nostre país el gran especialista en aquesta 
classe d’actes és,, sense dubte uns dels nostres 
escriptors més universals, Joanot Martorell, del 
qual es tenen referència almenys quatre lletres, 
l’any 1437 contra de Joan de Monpalau; l’any 
1442 contra Jaume Ripoll; el mateix any contra 
Felip de Boil, a causa d’un testimoni gràfic; 
per últim des de l’any 1442 fins al 1450 contra 
Gonzalo de Híjar. Cap dels quatre enfrontament 
va comportar combats.

Sense dubte l’enfrontament amb més ressò va 
estar el de Joan de Montpalau. Joanot i Joan 
ereN cosins i amics, fins que Montpalau va seduir 
la germana de Martorell. La primera lletra de 
batalla de Martorell comença quan la seducció 
ja ha derivat  en relació carnal. Montpalau nega 
haver promés el casament a Damiata Martorell, 
però reconeix implícitament la realitat de la 
relació física. I Joanot Martorell  el repta a una 
batalla a ultrança, és a dir, a mort. En aquest 
desafiament, Joanot Martorell, va aconseguir que 
el rei d’Anglaterra fes de jutge, però el contrincant 
no es presentà; finalment s’arribà a un acord quan 
Joan de Montpalau va pagar una quantitat de 
diners a Damiata.

COMPARSA MORA

Almohades
Joanot Martorell, no content amb les seues 
escomeses combatives per venjar l’honor ja siga 
seu o de la família, també ho reflecteix en la 
seua gran obra Tirant lo Blanc on podem trobar 
diversos exemples, com el cas de la lletra de 
batalla que Tirant envia al rei d’Egipte: «Jo Tirant 
lo Blanc repte al senyor rei i sobirà d’Egipte a 
un combat a mort sense concessió de pietat. El 
repte a l’alba del cinqué dia a partir del qual reba 
aquesta carta. Les armes seran pactades el dia 
del combat que es farà al pont del riu i com a 
jutges el mateix emperador de Constantinoble i 
el Gran Turc...»»

També podem trobar una altra lletra de batalla 
tramesa  per Tirant al Soldà:  «A tu, Soldà, que has 
gosat matar tots els cristians de la manera més 
cruel possible, et repte a un combat cos a cos per 
saber qui de nosaltres serà el vencedor d’aquesta 
batalla entres cristians i turcs. Estic disposat a 
protegir a la meua gent per no perdre el meu 
honor, amb la condició que la teua espasa i la 
meua es puguen ajustar a una batalla a ultrança, 
fins que els nostres cossos diguen prou...»

Com heu vist el nostre autor universal estava molt 
versat en aquests tipus de situacions, i com no 
d’igual manera ho podíem traslladar a les nostres 
ambaixades, on Jaume I el nostre benvolgut 
Alacaid es lliuren sendes lletres de batalla, encara 
que no de forma escrita com les que redactava 
Joanot Martorell, però sí de manera clara i 
concreta, sobre tot la segona on per mediació 
de Na Violant es produeix un repte a combat 

singular, o com deia el nostre escriptor, a ultrança, 
amb un guerrer en representació de cada bàndol, 
amb l’únic motiu d’evitar un bany de sang. Jo 
des d’aquestes línies vos vull reptar   a començar 
una aventura que ens portarà a viatjar al segle 
XIII i conéixer un poc més als actors de la nostra 
particular història. CONTINUARÀ.....



Fruites i Verdures

SARA

Mercat 651 032 968Mercat 651 032 968

C / Major, 27-1º  -     Castellón
piganbe@gmail.com 

962 451 477  .  608 975 221

Pilar Gandía Benetó
COL. 461778

NaturalDent
ODONTOLOGÍA Y ACUPUNTURA

HORARI: 
Vesprada de dilluns a divendres: 17:30 a 20 h.

CLÍNICA VETERINÀRIA

Llda. Anabel Benetó Martí
Nº Col. 1109

Tel. 962 453 230 
Urgències: 626 557 039

C/. Diputació, 11 - CASTELLÓ

pla
assessors

Fiscal, Laboral, Comptable, Jurídic

Assegurances

Declaracions de renda
IVA General i Simplificat
Comptabilitat d’empreses

Estimació directa i objectiva
Retencions i ingressos a compte

Automòbils - Hogar -Comerç - Vida - Jubilació

Avda. de Cuba, 23 - 46270 CASTELLÓ
Tel./Fax 962 452 723

C/ Nou, 4 - 46670 LA POBLA LLARGA
Tel./Fax 962 590 420

C/ Arrabal, 17
46640 MOIXENT
Tel. 690 829 966

C/ Felipe II, 21 · 46270 Castelló
96 245 20 15 · fatima@jcpiqueras.com



TOT L’ANY

SERVEI OFICIAL

Tel. 962 450 245
46270 CASTELLÓ
www.talleresmomparler.citroen.es
(Reserva la teua cita ONLINE)

MOMPARLER

Administració de 
Loteria nº 2

C/ JOANOT MARTORELL Nº 10
46270- CASTELLÓ (VALENCIA)

Tlf: 96 245 22 19 
Email: quinielesjuli@telefonica.net

EL TEU PUNT AMIC: 79825

Carrer Nou, 29
Tel. 96 245 04 40
46270 Castelló

Forn artesà
CASA PEPE

Especialitat
en mones

DISTRIBUCIÓN DE GASÓLEOS A DOMICILIO

C/. Diputación, 24
46270 VILLANUEVA DE CASTELLÓN (Valencia)

Tel. 96 245 08 72
administracion@gasoleosmasip.es

DISTRIBUCIÓN DE GASÓLEOS A DOMICILIO

C/. Diputación, 24
46270 VILLANUEVA DE CASTELLÓN (Valencia)

Tel. 96 245 08 72
administracion@gasoleosmasip.es

DISTRIBUCIÓN DE GASÓLEOS A DOMICILIO

C/. Diputación, 24
46270 VILLANUEVA DE CASTELLÓN (Valencia)

Tel. 96 245 08 72
administracion@gasoleosmasip.es



FONTANERÍA

CALEFACCIÓ

AIRE CONDICIONAT

TEL. 636 344 910
C/ Castellonet de la Conquesta, 1

Castelló · 46270 Valencia

INSTAL·LACIONS 
DE FONTANERIA
Emilio J. González FerrandoPepe SanzPepe Sanz

Fontaneria en general 
i calefacció

Telf.: 651 907 321
C/ Hernan Cortés, 1-1er

46270 Castelló
fontaneriapepesanz@gmail.com

C/ Argentina, 22 - Tel. 96 021 23 31
Vva. de Castellón

PUB - CAFETERIA - TAPES
Esmorzar - Tapes - Cervessa 

 Entrepans - Cocteleria - Bon ambient

Wi

ISMAEL

FORN-PASTISSERIA
Elies Varó, 9

Tel. 96 245 02 26
46270 Castelló

(Valencia)

Reparació i Muntatge 
d'Electrodomèstics

Rentadores • Frigorífics • Forns • Encimeres • Secadores • TV
Aire condicionat •Antenes • Internet • TDT • Electricitat • Videoporters, etc.

C/ Mestre Serrano, 26
670 330 772



imagine. change.

www. iplgrafica.com
LA POBLA LLARGA



Dr. Lorenzo Santamaría, 16
Tel. 962 590 036
Fax 962 970 106

46670 LA POBLA LLARGA (València)
ipl@iplgrafica.com

www.iplgrafica.comwww. iplgrafica.com





Tractaments Fitosanitaris
Treballs agrícoles
Transports
Reparació i manteniment
de maquinària agrícola

Albalat dels Sorells, 19-21 
46270 Castelló (València)
Tels. administració 653 794 948 - 96 245 32 47
Tel. gerent 653 794 949
administracion@jaiva.es
www.jaiva.es

PARKING 
PÚBLICP

3000 (2 cares)
300 grs 52x70

glasofonat mate


