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QUIN ANY 2020!

La PENTECOSTA de cada quart trimestre té regust de tardor. Li escau el groc que enceta la fi. El
darrer  tram d'any sembla  especialment acord amb tendres finals.  La pandèmia,  enguany,  ha
decorat de dol la terra insolent i els humils inicis s'imposen arreu. Aquests mesos, interminables,
han apagat concerts, cursos, festes i eixides al camp, les muntanyes i  les platges. Ens hem tancat
a casa, temerosos de contactes infectes. Un virus invisible ronda amenaçant la Terra. 

Quan acabem l'any 2020, marcat per la pandèmia del COVID 19,  ens ve a la memòria
aquella frase popular a casa nostra: '... xiquets per terra, dones plorant'. I és que, en realitat, hem
passat uns mesos catastròfics marcats per una colla de desastres, tan trista com inesperada. Qui
es podria esperar esta depressió social que ha irromput en la nostra vida com un parèntesi en la
història  de les  persones  i  les  institucions?  Perquè així  ha  estat  la  situació  que s'hi  ha  creat,
retallant relacions i activitats,  reduint l'economia a una situació d'inframínims (ai dels pobres,
sobretot!) i convertint-nos en  titelles moguts per uns dits incontrolats i incontrolables. Pendents
de la televisió que només transmet motius de desesperança. I ara, què?

Repassant la història, recordem aquells anys (a vegades segles) marcats per les pestes i
altres  epidèmies  que  assolaven  les  societats  medievals  i  modernes,  reduint-les  a  la  meitat,
davant la impotència dels poderosos i de la ciència del moment. I el poder i la ciència del nostre
segle XXI? La mateixa impotència davant un virus microscòpic que s'infiltra en el nostre cos i
l'acaba destruint. Com és possible? Entre nosaltres, l'expresidenta Maria Segarra Ferrando se'ns
moria en una residència de Granollers (Barcelona), i la nostra benvolguda Rosita Tena Rubio se'ns
n'anava, al mateix Castelló, en la més absoluta desolació, sense poder-la ni tan sols acomiadar
amb els honors deguts i amb la pietat dels seus. En la segona part de la revista, recordarem tres
dels presidents de l’Associació que ens han deixat cap a la casa de Déu

Activitats  que  han  deixat  de  funcionar  aquest  2020:  cor  Pentecosta,  amb  assajos
setmanals i concerts de pasqua i nadal, de primavera i tardor. Tanquen de tristor la  colònia i el
campament AMUNT 2020 que respirava aire nou d'infantesa i joventut. Se senten insegurs les
monitores i els monitors a l'hora d'engegar l'esplai del nou curs ... Tot depén de factors que no
són al seu abast. Només s'obren el Sambori i la catequesi, amb fortes mesures sanitàries. I dos
assajos del cor, que després passa a un i, finalment, deixem de fer. I la missa d'Onze? Va des de la
supressió, passant pel canvi de llengua ... fins que l'hem recuperada amb condicions.

Espontàniament  pensem  en aquell  estat  que descriu  el  Cohèlet:  '...  I  recorda't  del  teu
creador ... abans no vinguen els anys dolents i arriben aquells anys en què ja no dóna gust de
viure; abans no s'apaguen el sol i la llum, la lluna i els estels, i, després de la pluja, encara torne la
nuvolada.  Aquells  dies  tremolen els  homes que abans  guardaven la  casa,  els  més  vigorosos
s'encorben, les dones que abans molien són poques i deixen de moldre, les que guaitaven per
les finestres ja només veuen foscor; i es tanquen les portes del carrer mentre s'apaga la remor de
la mola;  l'home s'alça amb el cant dels ocells,  però totes les cançons es perden. Llavors una
pujada ja espanta,  i  tenim por de fer  camí.  L'ametler  floreix,  la llagosta s'engreixa i  la tàpera
madura, però l'home se'n va al seu estatge etern mentre les ploraneres ja ronden pel carrer ... Sí,
recorda't del teu creador, abans no es rompa el fil de plata, i la llàntia d'or es bade, abans no
s'esmicole la gerra a la font i la corriola del pou no es trenque, abans la pols no torne a la terra, al
lloc on era, i l'alè de vida retorne a Déu, ell que l'havia donat ...' (Cohèlet 12, 1-7)

Per als assidus de la missa d'Onze, la celebració interrompuda, sense setmana santa ... Ens
hem refugiat en la missa per la televisió catalana ... després per la  valenciana ... La nostra missa
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d'onze reaparegué durant el mes juny, però en castellà  ... fins que, amb el nou horari d'hivern,
l'hem recuperada, ja en la llengua original.  Ben separats els uns dels altres,  tornem a cantar,
aplegats vora l'altar de la Paraula i el Sagrament ...  I,  quan acabem, reemprenem la conversa
animada,  primer  al  claustre,  després,  a  la  sagristia  nova,  amb  finestres  ben  obertes  i  cares
contentes ... Tornem a la normalitat? Tant de bo! ... Però no, la situació s'agreuja i ens tornem a
confinar. Ja no podem recuperar aquella trobada feliç cada setmana ... I així termina l'any!

Hem passat una primavera de dol, un estiu de pors, una tardor sense esperança. Pendents
de  bones  notícies  que  no  arriben.  Tornen  a  aparèixer  nous  brots  de  l'epidèmia.  Ja  no  ens
interessen les baralles entre els polítics per demostrar qui administra millor la por i els perills.
Que passe tot d'una vegada per totes! Necessitem que siga veritat, entre nosaltres, el vell desig
de l'himne eucarístic: 'Recedant vetera, nova sint omnia' 

Hem viscut (i encara vivim) una situació que sembla apocalíptica. Al carrer, les mascaretes
són la imatge d'una vida somorta, sota el vel de la por ... Sembla que ni ens coneixem ja ... La
gent saludant-nos amb signes inexpressius ... A les celebracions, tristes, sense cants, ni amb el
simpàtic senyal de la pau, allunyats els uns dels altres ... tot separacions i precaucions ...

És temps de reduir-ho tot a la mínima expressió. És temps de reflexió i de pregària. De
l'Associació hem posat a punt el recer de la vida privada amb la  publicació dels números de
PENTECOSTA, repassant breument, com en un flash, tres mil anys d'historia (109);  després, els
inicis de la nostra era, amb la inauguració de la nostra salvació en Jesús de Natzaret i la difusió de
la seua obra i doctrina fins als límits més llunyans de la terra (110); i, finalment, l'etapa dolorosa
de les persecucions generals als segles II, III  i IV (111). Tant de bo guanyem en profunditat de
pensament i experiència íntima. Tant de bo els majors aprenguem dels infants que, enguany,
aprenen a fer pregària en la catequesi.  I que així recuperem el sentit d'eternitat els qui fàcilment
ens perdem pels viaranys de les nostres petites històries. I el nostre cor, per fi, descanse en Déu. 

Amb Quint Horaci Flac acabem entonant un cant d'esperança. Com sempre naixen noves
fulles i noves paraules, sempre renaix la primavera entre els qui patim de mort. Ell ho expressava
així: 'Com els boscos muden les fulles, amb el pas dels anys, quan les velles han caigut, unes
paraules moren de velles, i unes altres, en nàixer, floreixen de joves' (Ars poètica, vv. 60-62). Tant
de bo,  morim a la nostra mort i  renovem la vida sobre la terra!  Com resa el  Cant dels  ocells
'Vençuda és la mort,  ja naix la vida mia'!  O, com canta Bernat Artola: 'Damunt de la mort, la vida'.

Junta Directiva 
Associació Josep Climent

Desembre de 2020
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EPIDÈMIES

La situació que hem viscut, aquest any 2020, tan marcada per la COVID 19, ha posat d'actualitat
el  fet  de  les  epidèmies,  abans  conegudes  com  'pestes',  tan  freqüents  en  la  història  de  la
humanitat  com  oblidades  en  èpoques  de  salut  social.  Enguany,  però,  ens  ha  tocat  reviure,
actualitzat,  el  malson  de  les  pestes,  talment  una  síntesi  actualitzada  de  tantes  històries  del
passat.  I ho fem dividint la matèria en dos capítols: el primer, més breu, descrivint algunes de les
epidèmies universals; el segon, repassant les epidèmies patides a la Plana, sobretot a la capital.
Per a la primera part (epidèmies universals), forcem un resum de l'obra de José Enrique Ruiz-
Doménec  L'endemà de les  grans epidèmies (Rosa dels Vents, Barcelona, 2020).  Per a la segona
(epidèmies a Castelló), ens servim del llibre  Las epidemias en la Plana y la virgen del Lledó, obra
darrera del prior de la basílica de Lledó, Mn. Josep Miquel Francés Camús (Castelló de la Plana,
2020). Agraïm als dos autors l'amabilitat amb què ens han permés la reproducció d’extractes dels
seus valuosos treballs.

EPIDÈMIES UNIVERSALS

La primera epidèmia que tenim documentada comença l'any 542 dC, a la Constantinoble
dels temps de l'emperador Justinià i la seua esposa Teodora, i tingué tanta influència social que
féu caure l'imperi  bizantí,  o imperi  romà d'Orient.  Es tracta de la  pesta bubònica que es va
allargar  durant  dos  segles,  provocà  l'abandó  de  moltes  terres  de  conreu  i  despoblà  ciutats
senceres. Els historiadors calculen que hi van morir 25 milions de persones. En temps de l'imperi
Romà hi havia hagut més epidèmnies, però esta va ser molt més atroç. De fet es va estendre per
tota la mar Mediterrània i arribà fins  a les illes Britàniques, on va ser especialment letal a Irlanda.
A la capital, Bizanci, esta pandèmia paralitzà l'administració i generà debats 'bizantins' (mai més
ben dit) sobre què calia fer. Ja aleshores les discussions anaven sobre si fer èmfasi en la llibertat
de comerç o en la seguretat sanitària. La caiguda d'aquell  imperi  va comportar l'inici  de dos
noves civilitzacions: l'Islam i l'Europa medieval.

La segona gran pandèmia, la pesta negra, propagada pel mateix bacteri que la bubònica
(Iersinia pestis), va produir-se a Euràsia durant el segle XIV, entre els anys 1347 i 1353, i arribà fins
a Noruega i Islàndia. La van provocar i escampar rates i puces. Els pèssims sistemes d'eliminació
de residus van ser  claus per  a  l'extensió de la  malaltia.  Comparada amb la  de Justinià,  esta
segona  pandèmia  va  durar  poc,  però  de  nou el  resultat  va  ser  una  catàstrofe  demogràfica:
milions  de  morts;  parlen d'un  terç  de la  població  europea,  uns  20  milions  de persones.  Als
territoris hispans i, concretament, als antics regnes de la corona d'Aragó, esta pandèmia arribà el
maig de 1348;  la nostra gent  en donava la culpa als  jueus,  i  parlava d'un just castic diví  ...
S'alçaren,  però,  veus  crítiques  com  és  el  cas  del  Decameró de  Bocaccio  que  donaria  peu  a
l'humanisme i el renaixement. Curiosament, el 1377, des de Ragusa, avui Dubrovnik, arribà la
proposta  innovadora  d'imposar  un  període  de  30  dies  d'aïllament  a  tots  els  viatgers  que
arribaven a la ciutat. La proposta s'estengué aviat a Venècia, Pàdua, Milà, Marsella, Gènova ... i
s'acabà ampliant a 40 dies, batejats, per això, amb el substantiu de 'quarantena'. I així fins avui.

L'espiral de contagis, a Amèrica, de malalties portades pels espanyols durant els segles XV,
XVI i XVII és la tercera gran pandèmia. Alguns autors han parlat d'homogenovè o imperialisme
biològic. Entre el 1492 i la dissolució de l'imperi Asteca, el 1521, la població indígena va quedar
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molt disminuïda (estimen que hi van morir 50 milions de persones per la  grip  (la primera a
arribar), el xarampió (que desembarca el 1495), el tifus, la febre groga (que arriba amb el tercer
viatge d'un Colom negligent a l'hora de posar en quarantena els mariners malalts) i la  pigota
(1518, a Cuba). La caiguda de Tenochtitlan, la capital asteca, va ser a causa de la pigota, i no de
l'èpica militar d'Hernan Cortés. El causant d'impedir la recuperaciò de la població indígena no
van ser les epidèmies, sinó la gestiò que se'n va fer, basada en el principi que la conquesta era un
dret diví, i en el culte a la política autoritària,  segons l'autor d'aquest estudi. Fins el 1550 no es
van fer hospitals al Nou Món. La resposta a la pesta va ser, segons ell, el mestissatge. 

Al segle XVII vingueren noves plagues. Entre el 1628 i el 1665 Europa va ser assolada pel
tifus, la pigota i la pesta, que es van unir als estralls de la guerra dels Trenta Anys (1618-1648) i
el  fred  de  l'anomenada  Petita  Edat  de  Gel  (meitat  del  segle  XIV  fins  a  1850).  El  1630,  a  la
Llombardia (Itàlia), s'hi comptabilitzava un milió de morts, el 63% de la població. El 1651, només
a Barcelona, sobre un total de 44.000 habitants, els morts foren 20.000. La ciència, la il·lustració i
l'esperit revolucionari de canvi va ser la resposta als segles següents.

L'última  gran  pandèmia,  abans  del  nostre  coronavirus,  va  ser  la  grip anomenada
'espanyola' (un nom evidentment equívoc ja que venia dels Estats Units) de l'any 1918. El COVID-
19  tancaria en realitat el segle XX i iniciaria, al segle XXI, una nova etapa, en què estem ara.

LES PESTES A CASTELLÓ 

SEGLE XIV 
Una de les  pandèmies mortals  patides per  Europa durant  l'edat  mitjana fon la  pesta

negra. La primera gran onada d'esta pandèmia, en terres de Castelló, entre els anys 1349 i 1369,
provocà una gran mortaldat.  Durant  la  segona meitat  del  segle  XIV,  la  vila  de Castelló,  que
aleshores comptava només amb cent anys d'existència, es trobà immersa en unes circumstàncies
terriblement  adverses.  És  precisament  l'any  1366,  en  aquest  context  de  pesta,  que  tenim
documentat  el  primer  relat  de  la  troballa  de  la  petita  imatge  que  identificaren  amb  una
representació de la Mare de Déu. 

Per  a  major  abundament,  és  partir  de  1379  que,  a  conseqüència  de  les  sequeres,
l'escassetat de les collites de blat i les mortaldats produïdes per la pesta i el paludisme a causa de
les aigües estancades en el conreu de l'arròs,  que es produeix un decreixement demogràfic i
econòmic de la vila que n'alterà el desplegament urbà. 

SEGLE XV
Durant la primavera de 1404, a causa d'una altra epidèmia de pesta, la ciutat de Castelló,

per imperatiu de les autoritats civils, peregrina a l'ermita de Lledó. Així ho refereix el llibre de
Consells el dia 15 de juny: '... en lo consell fon proposat per los dits honrats jurats e lloctinent, que
plagués al Consell ordenar que fos feta professó e cantat, axí com mills ordenar se posqués, per
ço que nostre senyor Déu nos vulla relevar aquesta plaga de mortalitat que és de present en la
dita vila. Lo Consell acorda que divendres primer vinent sie feta professó solemnialment, la qual
vaja a sancta Maria del Lledó molt devotament, hòmens, dones e infants a peu descalç, e de set
anys amunt tots dejunen, e sie fet pastat per lo síndic e clavari un cafís de forment, e sie donat a
caritat a tothom qui mester ho haja, e allí sie dita missa e preïcat, e sie feta crida per la dita vila,
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per los llocs acostumats, que aquell dia hom faça festa en reverència de la passió de Jesuchrist e
a honor e reverència de la verge sancta Maria e de tots los sants e santes de paradís, e sots pena
de nou sous,  mijançant los quals lo nostre senyor Déu Jhesuchrist,  per la  sua santa pietat  e
misericòrdia e per les nostres pregàries e béns que farem, li  plàcia que.ns relleu aquesta fort
plaga de mortaldat, la qual per nostres pecats a present és entre nosaltres, la qual professó sie
feta e ordenada segons que·ls dits honrats justícia e jurats plaurà e ben vist serà'

L'any  1439,  encara  hi  haurà  una  nova  epidèmia  de  pesta  bubònica que  portarà  les
autoritats de la vila a promoure novament rogatives a l'ermita de Lledó per implorar l'auxili del
cel en aquella situació desesperada. I així el 15 d'agost, dia de la marededéu, celebraren una
processó de penitència a l'ermita 'per tal que nostre senyor Jhesucrist nos vulle rellevar aquesta
mortalitat en què de present la vila és, com notòriament [els veïns] se muyren d'epidèmia'. El
segle  XVI  no  detecta  cap  referència  a  epidèmies;  i,  per  això,  passem  directament  al  segle
següent.

SEGLE XVII
El  1631  una  epidèmia  de tifus,  conseqüència  de  l'aigua  estancada  en  basses  que

desguassaven en el  llit  del  riu  de Millars,  causà centenars  de morts  en tota  la  comarca.  Un
document del Consell de la vila, amb accents dramàtics, indica que les malalties que assoten la
població són tan greus 'que no se n'escapa a penes u', i els cadàvers són tants que cal habilitar
finestres a l'església Major de santa Maria per ventilar-la de la insuportable pudor que exhalen
els vasos sepulcrals plens de cossos.

El mes de juliol d'aquest any (1631),  i  en el  mateix document en què el  Consell  pren
l'acord de 'fer pregàries per a la salut i  perquè es conferisquen ab lo clero per portar nostra
senyora del Lledó a la vila', hom determina escriure a les altres viles de la Plana per tal que, en
nom de totes, les autoritats castellonenques visiten el riu, instant a la demolició de les basses
pestilents, que directament o indirecta escorren les seues aigües al seu llit, ordenant execució o
rigoroses penes contra els qui 'matapollen l'aigua del riu'. I  així, tenim en el  Llibre de Consells
(document XV), est acord: '...  fonc proposat per dit jurat que aquesta universitat pateix grans
calamitats per raó de les enfermetats que y ha són tran graves que no se n'escapa a penes u, que
per ço vegen si es faran pregàries. E fon determinat per la major part, fent comissió als jurats per
a fer pregàries per salut i perquè es conferisquen ab lo clero de portar nostra senyora de Lledó a
la vila i per a fer les finestres que pareixerà ser necessàries y donar  assiento  en les sepultures i
basos de la Sglésia, y que esta vila escriga a les demés de la Plana perquè, en nom de totes, se
faça la  visita del  riu de Millàs  y se inste demolició de les  baces que directament o indirecta
escorren en lo riu de Millàs, y que se inste execució contra los qui faran escorrenties, y crida ab
rigoroses penes contra los que matapollen l'aigua del riu ...'

L'any 1647 la pesta bubònica s'agreujà i provocà grans mortaldats. Passat l'estiu, i davant
les alarmants notícies que arribaven a la vila, es reuní el consell de la vila i acordà nomenar un
síndic perquè esbrinàs, a València, si les malalties que en esta ciutat patien eren contagioses, i
[quines eren] les mesures preses en les altres viles i ciutats del regne. Designaren per a aquest
afer el doctor Miquel Mur, jurat municipal, que complí aquest encàrrec, i declarà, quan tornà de
València, que 'les malalties de la ciutat de València són febres pútrides y de mala calitat y que
porten en si lo contagi'.

Per tal que el mal no es propagàs a la ciutat, perquè ja s'anava estenent pels altres pobles,
les autoritats de la vila de Castellò tapiaren totes les portes de les muralles, deixant només obert
el  portal  de  l'Aigua,  que  hui  estaria  davant  la  porta  de  l'antic  Asil  d'Ancians,  al  carrer  del
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Governador, on posaren persones de confiança, perquè no deixassen entrar els qui venien de
llocs  sospitosos  sense  passar  la  deguda  quarantena  a  l'ermita  de  la  Magdalena.  També
habilitaren, al Pla, vora el portal de sant Roc, hui plaça Teodor Izquierdo, prop de l'actual estadi
Castàlia, un hospital per a empestats o casa Blanca, i obligaren a alçar el camp a tots els gitanos
que havien establert els seus barracons als ravals.

Si aquella primera onada de pesta es mostrà una mica benigna amb els castellonencs, no
seria així la de l'any 1648, que deixà amarga memòria, escampant la desolació i l'horror en tot el
seu terme. El vell cementeri municipal, encara vora l'antic edifici de l'ajuntament i excessivament
ple de cadàvers, canvià de lloc, i fon traslladat més enllà del calvari, a l'actual parc de Ribalta, al
solar  que hui  ocupa  la  Pèrgola.  Era  tal  el  pànic  que s'apoderà  de la  gent  que fins  i  tot  els
religiosos, que tantes proves d'abnegació i caritat havien  donat en totes les ocasions, ara no
gosaven entrar a l'hospital ni acostar-se als malalts.

A mitjan 1648 va créixer la mortaldat amb tal fùria que tots els pobles de la Plana que ja
no hi havia lloc on dur i complir la quarantena els que havien tingut algun empestat a casa. Les
portes de les cases dels empestats, les tancaven amb grosses cadenes per a major seguretat, i
posaven  també forts  barrots  de  ferro  a  les  finestres.  No  hi  havia  manera  d'eixir-ne.  El  pare
Gavaldà, testimoni presencial, arriba a afirmar que molts més morien a mans del seu desconsol i
soledat que per culpa de la pesta bubònica.

El terme  'pesta bubònica' deriva del mot grec BUBON que significa 'engonal'.  La pesta
bubònica fon, realment, una infecció produïda per un bacteri que provocava la inflamació de
ganglis infectats en òrgans sexuals i ulls. Els ganglis limfàtics inflamats i dolorosos es produïen en
les àrees més pròximes a la zona on el bacteri ingressava en l'organisme. A causa de la inflamació
dels  ganglis  limfàtics,  aquests  s'obrien  i  expulsaven  material  purulent  a  l'exteior.  El  terme
'bubons' s'usava per referir-se als ganglis limfàtics inflamats i als engonals.

L'any següent, 1649, quan encara continuava l'epidèmia, vingué a Castelló el catedràtic de
medicina de València, Dídac Pruñonosa, que comprovà que es tractava d'una pandèmia tan greu
i  amb gran  risc  d'infecció,  'tan  malas  enfermetats que  le  donaren  a  ell  cuidado e  temor  de
infectar-se, que digué que diàriament morien fins a huit persones, 'i que no hi havia cases que no
y hagués malalt y casa de quatre y de sis persones a un mateix temps...' 'En lo any de mil sis-cents
quarant y nou, anant ell testimoni a visitar al batle de Castelló, a sa muller y a tots [los] de sa casa
de aquell, qu·estaven malalts, fonc tant lo número dels malalts que per orde de la dita vila visità,
cuidadosa de que no engendràs alguna pesta, que passava el número de malalts de més de mil
persones,  y  eren  tan  males  enfermetats  que  le  donaren  a  ell  testimoni  cuidado e  temor  de
infectar-se, de les quals enfermetats morien a set y a huit persones cada dia, y estava tot lo poble
que no y havia casa que no hi hagués malalt'.

El famós metge valencià explicaria que la malaltia, possiblement [estava] produïda per la
contaminació de l'aire 'inficionat de les llacunes o escorrenties'. I, sobre el mateix problema, un
tal Jaume Peset, de Vila-real, digué que 'l'aigua de les dites escorrenties és corrupta y llança mal
olor y cria llimacs, bova y fa un depòsit molt corrupte y està, dita aygua, podrida'.

Esta pesta donà un respir temporal i cessà el mes de juliol de 1650. El dia de santa Anna,
el 26 d'aquell mes, segons diu el llibre del Consell, 'havent-nos fet el Senyor mercè d'enviar-nos
sanitat  del  contagi',  cantaren  el  Te  Deum i  celebraren  una  altra  processó  d'acció  de  gràcies.
Segons tradiciò de la ciutat, corroborada pels documents de l'arxiu històric municipal, la  pesta
bubònica  cessà precisament el  dia 10 de juliol  de 1653,  dia de sant Cristòfol.  Reunits  aquell
mateix dia, el consell municipal i el  clero de santa Maria acordaren escriure una carta al papa,
exposant-li les raons per les quals sol·licitaven que sant Cristòfol fos proclamat patró major de la
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vila. El document de l'arxiu històric municipal de la ciutat relata que, l'any 1653, una mortífera
pesta assolà la  Plana de Castelló,  que s'abrasia per tan gran ardor de la  pesta mortal  (tanto
mortiferae  pestis  ardebat  incendio),  que per  totes  parts,  per  carrers  i  places,  amb gran terror
(summo omnium terrore), morien innombrables persones, i la malaltia semblava completament
incurable per a les ciències i els recursos naturals. És aleshores que el poble s'aclamà al Senyor,
pare de tota misericòrdia i Déu de tot consol, per intercessió del senyor sant Cristòfol (praecipue
ad divum Christophorum ex intimo corde preces effudit).  El dia de la seua festa, ja no es donà cap
cas més d'infecció. El llibre del Consell ho comenta així: ' ... no caigué malalt algú de dites febres
de mala calitat'; i els mateixos que hi estaven atacats milloraren sobtadament i es referen en pocs
dies.  Aquest  és  l'origen  del  patronat  de  sant  Cristòfol  sobre  la  vila  de  Castelló,  que  seria
proclamat canònicament el 1703.

Tal com anaven superant-se les seqüeles de la pesta negra, el Consell acabà la construcció
de l'ermita de sant Roc del Pla, hui despareguda, i, agraïts per la fi de l'epidèmia, li'n construïren
una altra, vora el Caminàs (1651, ara ermita de sant Roc de Canet). I el consell de la vila adreçà
una petició al bisbe de Tortosa demanant-li  el  patronat del Sant, confiat que ell  protegiria la
ciutat en l'epidèmia de còlera que patia 'cujus favorem ob epidemiae morbum imploramus'.

Finalment cal que esmentem la relació de les dos darreres epidèmies del segle XVII: el
nou rebrot de pesta bubònica, el 1684, i la de febres malignes de 1697 i 1698. Aquests darrers
anys, la virulència d'esta darrera epidèmia s'incrementà tant que la gent no s'atrevia ni tan sols a
atendre els propis malalts.  El famós  Llibre Vert  de la vila descriu amb  dramatisme la situaciò
creada: 'Pus de dos anys que nostre Senyor fonc servit castigar a esta vila [amb] unes febres
contajoses y de tan mala calitat, que no es trobaven persones que volguessen servir als malalts, y
encara  les  parentes  y  mes  pròpies  s'escusaven,  quan  podien,  pues en  la  casa  que entraven
passaven tots o casi tots sense poder-se lliurar de aquelles'.  Ni els mateixos parents i familiars no
gosaven entrar a casa pel temor als contagis perquè, als que atenien els malalts, als pocs dies 'los
causava un dormitori que los deixava atroncats y adormits'. En esta darrera situació, la virulència
de l'epidèmia  es  féu  tan  insuportable  que  el  Santíssim  com  a  viàtic  solia  eixir  fins  a  dihuit
vegades al dia, per a administrar-lo als moribunds, davant l'ensurt i la temor de la gent, i, com diu
el llibre del Consell: '... aplegà tal extrem que casi tots els dies es donava lo veàtic a deu, quinze y
dia de dihuit, y en algunes ocasions eixia nostre Senyor ...' 

SEGLE XVIII
Durant el  segle XVIII  tenim dos epidèmies a consignar:  la  primera coneguda com del

'dengue'  (1730)  i,  la  segona,  la   de  les  febres  malignes  (1757).  El  'dengue'  era  una  malaltia
infecciosa  causada  per  un  virus  que  transmetien  els  mosquits,  sobretot  una  certa  classe
d'aquests. La infecció causava símptomes gripals i, de vegades,  evolucionava fins a provocar un
quadre potencialment mortal,  conegut com a 'dengue' greu o hemorràgic. El  terme 'dengue'
significa 'enutjós' o 'complicat' perquè provoca, en el pacient, un típic dolor d'ossos.

El 1730, l'ajuntament de la vila acordà traslladar la imatge de la marededéu de Lledó a la
ciutat, a causa d'una epidèmia de refredats i manca d'aigua: 'Per causa de l'epidèmia de catarros
y mal de costats y falta de aigua, se resolgué portar la verge del Lledó a la parroquial', segons un
document de l'arxiuu municipal. El notari Llorenç de Clavell també deixà constància escrita de
l'acord del Consell en el llibre de sessions de 19 d'abril (ara, ja en castellà): 'Fue propuesto por
dicho  decano  que,  en  esta  villa  ay  una  grande  epidemia  de  catarros,  que  se  mueren  muchas
personas,  y  también  ay  gravisima  necesidad  de  agua,  por  falta  de  lluvias,  y  por  dicho  motivo
permececen,  se van agravando las enfermedades, por lo que ustedes vean si se llevará la Virgen,
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nuestra señora de Lledó asta la Parochial Yglesia, o aquello que les pareciere para la salud pública '. El
document es refereix, naturalment, al 'dengue', una epidèmia d'origen víric, semblant a una grip i
caracteritzada per una afecció aguda febril que s’escampava per tota la comarca de la Plana i,
també, per altres territoris.

SEGLE XIX
La  febre  groga,  dita  així  pels  símptomes  que  patien  els  malalts,  causà  epidèmies

devastadores ja des del segle  XVII.  Coneguda, al  principi,  com a 'vòmit negre',  originària de
Àfrica occidental i  tansmesa a Amèrica per vaixells,  homes (mariners i  esclaus) i  mercaderies,
causà els  primers  contagis  l'any 1647.  Fon el  franciscà Diego López de Cogolludo (Alcalà de
Henares  1613-Medellín  1665)  en  el  seu  llibre  Historia  de  Yucatán  (1688),  qui  n'havia  fet  una
primera descripció dels símptomes (traduïm del castellà): 'Els malalts es posaven grocs, patien un
grandíssim dolor  de cap,  vomitaven sang,  i  la  majoria  moria al  cinquè dia'.  Esta febre groga
degué entrar a Europa a través d'Espanya i Portugal. Foren Cadis, Lisboa, Cartagena i Màlaga les
primeres ciutats que la patiren abans d'arribar a València i a Catalunya. Hui sabem que la febre
groga  està  produïda  per  un  virus  transmés  per  la  picada  de  mosquits.  Les  seues  larves  es
despleguen en aigües estancades, i els mosquits n'esdevenen portadores en picar les persones.
Com ja sabem, durant segles, en una part important de les terres de la Plana, entre altres la
marjaleria castellonenca, s'hi conreava l'arròs en aigües estanques. Però passem a la situació de
Castelló al segle XIX.

Les  poblacions  de  la  Plana,  durant  el  segle  XIX,  patiren  tres  epidèmies  de  còlera
importants: la primera, el 1834; la segona, el 1855. La tercera, la de 1885, potser la més greu i
amb major nombre de morts. L'origen sembla produït, en gran mesura,  per la contaminació de
les aigües del subsòl que filtraven dels pous morts. Deixant de banda el primer dels tres brots
(1835), que afectà la població de Vila-real, amb 450 morts, ací ens referirem només als altres dos:
el segon, dels anys 1854-1955,  i el tercer, de 1885.

L'estiu de 1854 fon ric  en esdeveniments.  La situació política  de l'Estat,  gens estable,
s'agreujà  amb  la  invasió  del  terrible  còlera  asiàtic,  que  començà  a  la  ciutat  d'Alacant,  i  es
transmeté ràpidament per les males condicions climàtiques. A l'agost, constituït ja el nou govern
de signe progressista del general Espartero, el clima a la vila de Castelló resultava asfixiant, tant
per  la  temperatura  com  per  l'ambient  enrarit  davant  tan  dolents  i  desoladors  auguris.  El  5
d'octubre es produia la primera mort per 'còlera fulminant', i, a partir d'aquest dia, les baixes se
succeïren sense interrupció, fins al dia 15 del mes, quan la xifra pujà a vint. L'epidèmia remeté
progressivament, i es donà per extingida el 21 de novembre. L'ajuntament, en acció de gràcies,
acordà traslladar a la ciutat la imatge de la Marededéu de Lledó, el dia 26 d'aquell mes.

El còlera és una malaltia diarreica que es manifesta com una infecció intestinal. La malaltia
prengué el nom del grec, KHOLÉRA, 'fluix de bilis', referent a  la infecció de les vies digestives del
cos  humà.  Morir  de  còlera  era  una  de  les  experiències  més  sinistres.  Persones  relativament
saludables caïen quan treballaven, com si rebessen una martellada al cap. El  shock inicial era
seguit per vòmits i descontrolades deposicions aquoses que deixaven el cos sense fluids. Quan la
deshidratació arribava a un moment crític, les rampes masegaven cada múscul del cos humà i les
víctimes  es  retorçaven udolant  de dolor.  Gent  sana i  jove al  matí,  al  vespre  apareixien com
cataplasmes de cara blavosa i fosca, ulls afonats i dents desencaixades. Pitjor encara, cap al final,
la víctima podia estar conscient de les coses terribles que suportava el seu cos, brut i deshidratat;
però la degradació física no cessava amb la mort. Les cames i els braços continuaven agitant-se
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un parell d'hores, una volta extingit el seu esperit de vida, cosa que duia els familiars a esperar
que el cadàver no estigués mort del tot.

En  relació  amb  el  tercer  episodi  de  còlera,  el  1884,  l'epidèmia  s'estengué  per  les
demarcacions d'Alacant i  València, però, de moment, no arribà a Castelló.  Quan començaren,
però, els rigors estiuencs de 1885, el còlera envaí la conca del Palància i arribà a la Plana, on causà
terribles estralls entre els habitants de Nules, Borriana, Vila-real, Betxí i la Vilavella. La guàrdia Civil
i alguns veïns s'encarregaren d'acordonar les principals poblacions per tal d'evitar l'entrada dels
qui  s'havien  contagiat  de  la  terrible  malaltia.  A  Castelló,  l'ajuntament  prengué  enèrgiques
mesures per tal d'evitar que l'epidèmia s'estengués,  i establí un llatzeret a la casa prioral  de
Lledó.

Per pal·liar aquest problema i altres pràctiques poc higièniques, com llançar aigües brutes
al carrer o elaborar fems als patis  de les cases,  l'ajuntament havia dictat molt abans algunes
disposicions o crides (1871) i, posteriorment dictaria un reglament d'higiene municipal (1908)
que,  entre  altres  disposicions,  exigia  la  construcció  de  depòsits  de  latrines  en  les  cases,  i
l'obligació de dur a terme l'evacuacio d'aquests depòsits, dels pous negres i de l'acumulació dels
fems de les quadres de les cases.

El primer cas de contagi, a la vila de Castelló, es presentà els primers dies del mes de juny.
al carrer de Falcó. Es tractava d'una venedora de peix, contagiada durant la seua estada a Vila-
real. En sentir-se indisposta, tornà a sa casa, i, aquella mateixa nit, moria ella amb el seu marit i
una  de  les  seues  nétes.  Els  dies  següents  continuaren  presentant-se  nous  casos  d'afectats,
sobretot entre els malalts de l'hospital Provincial. El doctor Roig, director de l'establiment, aïllà
l'edifici,  i,  gràcies  a  esta  mesura,  aconseguí  extingir,  de  moment,  aquest  focus  important.
Mentrestant  les  autoritats  locals  aconseguiren  habilitar  els  centres  hospitalaris  destinats  als
malalts afectats pel  còlera.  Un d'aquests,  l'establí  l'ajuntament,  a la casa prioral de Lledó. Un
segon, l'habilità la Diputació en un espaiós magatzem vora la carretera de l'Alcora, pròxim a un
altre que havien facilitat les autoritats militars.

En aquells moments, quan hi havia notícies d'algun cas sospitós, posaven un sentinella a
la porta de la casa del malalt, i, si es produïa la mort, en cremaven totes les pertinences. L'alcalde
de la ciutat,  com els dels altres municipis de la Plana,  publicà proclames per a comunicar la
dotació de recursos econòmics destinats als tractaments de la malaltia i, també, a la provisió
d'aliments a les persones que els necessitaven. Als porxes de l'ajuntament, instal·laren una cuina
on  preparaven  brou  de  gallina  per  alimentar  les  famílies  més  necessitades.  Crearen  també
brigades de desinfecció que col·laboraven amb la Guàrdia Civil  i  els  soldats en la vigilància i
aïllament de les cases on vivien els infectats. També, per les seues dimensions, foren habilitades,
per a albergar malalts o presos, les ermites de sant Isidre i de sant Pere de Censal. El còlera arribà
fins a l'interior de la presó. El 17 de juliol, en traslladaren  42 presos a l'ermita de sant Isidre, i
només quedaren, a la presó, 22 interns.

L'epidèmia  colèrica  de  1885,  any  de  la  mort  del  rei  Alfons  XII,  acabà  de  complicar  i
agreujar  encara  més  la  situació  politica  i  econòmica.  L'ajuntament  de  Castelló,  en  veure
amenaçada la ciutat per la situació, ordenà, el 4 de juny, acordonar el centre urbà, servei que
prestaren els  mateixos veïns i  les  forces de la  Guàrdia Civil.  El  palau del  bisbe del  carrer  del
Governador i la casa prioral de Lledó foren novament habilitats com a hospitals d'empestats o
llatzerets, i prengueren dràstiques mesures sanitàries en aquella situació que provocà més de
tres-cents morts.  L'epidèmia arribà al seu moment més crític el matí del dia de sant Joan, quan
moriren nombrosos empestats internats al llatzaret de la casa prioral de Lledó i es produïren
defuncions, per culpa del contagi, a la mateixa presó. 
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L'any  següent,  entre  desembre  de  1885  i  gener  de  1886,  s'estengué  la  malaltia  del
xarampió que causà nous estralls a la ciutat de Castelló, i on moriren, d'aquest virus, 317 infants.
L'any  1890 encara  traslladarien la  imatge de la  marededéu de  Lledó  a  la  ciutat,  amb motiu
d'haver-se alliberat d'un nou brot de grip o de còlera. Seria el seu darrer trasllat, en aquells temps
de por, per malalties.

SEGLE XX
Del segle XX, cal descriure la pandèmia de grip impròpiament denominada 'espanyola',

que  a  Castelló  batejaren  amb  el  nom  de  'cucaracha',  suposem  perquè  el  nom  més  nostre
'panderola'   designava el  tren a vapor  al  Grau i  a  Onda.  La  primera onada de l'epidèmia,  la
primavera de 1918, acabà amb la vida de 50 milions de persones a tot el món. La segona encara
seria més letal, i afectaria especialment Castelló amb més de 68 mil infectats i dos-cents morts.
Amb  ocasió  d'esta  pandèmia,  se  celebraren  rogatives  al  santuari  de  Lledó,  les  últimes  que
l'església de Castelló ha programat amb ocasió de problemes i desastres de salut.

SEGLE XXI
Del nostre segle actual, no cal descriure la pandèmia COVID 19 que ens afecta des del

mes de març d'enguany i que no sembla que mostre ganes de deixar-nos tranquils. De moment
ens agafa a tots confinats als nostres domicilis, esperant millors notícies que ens permeten la
desitjada  desescalada.  Significativament  l'església  no  programa  rogatives,  ni  processons,  ni
peregrinacions ni res de res. Ha entés que, en esta situació, també val allò que recitem i cantem
del Parenostre: '...faça's la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel ...' Sabem que estem en
bones mans, i Déu Pare, que fa eixir el sol sobre bons i dolents, també farà lluir el bon sol pel seus
fills del segle XXI. Que així siga, com més prompte possible!

Castelló de la Plana, desembre de 2020
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GENER 2020

MISSA D'ONZE 115
Podeu consultar-ne el text a la nostra pàgina
web www.josepcliment.org

diumenge 19
Reflexió de la fe sobre el segle XV

Després de la missa de les 11 (i  el  'café'  de
costum),  tenim  la  nostra  reflexió  sobre  la
nostra  història,  centrada  en  el  segle  XV.
Juntament  amb  la  cronologia  i  els  textos
complementaris,  que  repartírem  el
diumenge  anterior,  dia  12  de  gener,
reflexionem  sobre  el  canvi  mental  cap  a
l'humanisme  i  les  conseqüències  en  la
percepció de la fe per part de les esglésies. La
documentació  distribuïda,  la  trobeu  a
DOCUMENT 1.

dimecres 22
Junta Directiva de l'associació

 Josep Climent
Esta  junta  directiva  tenia  com  a  objectiu
preparar  l'assemblea  general  ordinària
prevista per al diumenge 26 de gener. Trobeu
l'acta de la reunió a DOCUMENT  2.

dissabte 25
Trobada de la Infància Missionera

Els  nostres  infants  de  catequesi,
acompanyats  de  les  seues  catequistes
participaren  en  la  trobada  diocesana  de  la
Infància Missionera. 

Al matí celebraren l'eucaristia, i participaren 
en els tallers i jocs previstos. Després de dinar
van gaudir d'una actuació musical  

diumenge 26
Assemblea General 

de l'Associació Josep Climent
Terminada la celebració de la missa de les 11, 
celebràrem l'assemblea general ordinària de 
l'associació Josep Climent a la sagristia gran 
de Santa Maria. Prop de trenta socis 
s'ajuntaren per dinar al restaurant Danubio. 
Podeu conèixer el contingut de l'assemblea 
en el DOCUMENT 3.

dimecres 29
Circular 1-2020 

Per  tal  d'informar  dels  acords  presos  en
l'assemblea  general  ordinària,  la  junta
directiva remeté una circular que trobareu a
DOCUMENT 4.
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FEBRER 2020

MISSA D'ONZE 116
Podeu consultar-ne el text a la nostra pàgina
web www.josepcliment.org

dijous 6
Visita cultural guiada a la ciutat

Aquest  és  el  primer  dijous  que  fem  visita
guiada per la ciutat. Comencem per la plaça
Major i visitem el temple de santa Maria. Ens
hi  acompanyen  vint  persones  que  troben
ben  interessant  la  informació  donada.  Del
pòrtic de santa Maria, podem llegir el text de
les  làpides  dels  dos  bisbes  que  hi  estan
enterrats: Josep Climent i Antonio Salinas  a
DOCUMENT 5

dimecres 12
Amb els grups d'Oració i Amistat

A la cripta de Santa Maria, els grups d'Oració i
Amistat  celebren  els  seus  cinquanta  anys
amb una hora santa. S'hi sumen els cantors
del cor Pentecosta.

dissabte 15
Festa de les Normes de Castelló

A  la  plaça  Major   els  infants  de  l'Esplai
Pentecosta participen, com tots els anys, en
la  celebració  de  la  festa  de  les  Normes  de
Castelló,  organitzada  per  Castelló  per  la
Llengua. Van fer  dos tallers de globoflèxia i
de maquillatge. Després hi van dinar tots els
monitors participants

diumenge 16
Reflexió de la fe sobre el segle XVI

Continua  la  reflexió  de  la  fe  després  de  la
missa  de  les  11  i  el  corresponent  café,
després  de  la  repartició  del  material
informatiu sobre aquest segle. Podeu trobar
els  fulls  corresponents  amb  la  informació
cronològica  i  la  reflexió  prevista  a
DOCUMENT 6

dilluns 17
Soterrar de Joan Flors Bonet

El cor Pentecosta cantà en la celebració de les
exèquies de Joan Flors Bonet al tanatori de  
Germans Bou, al Grau de Castelló. Podeu 
llegir les paraules de comiat a DOCUMENT 7

dijous 20
Visita cultural a la ciutat

Acompanyats pel tècnic Miquel Gómez, fem 
una visita guiada al centre de la ciutat; hi 
participen una trentena de persones 
interessades.  
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diumenge 23
Missa i calçotada 2020

 A la missa de les
11 ens acompanya 
i concelebra el pare
Pere Riutort Mestre,
vingut expressament
de la Vall de Gallinera.
A continuació té lloc, 
a l'alqueria dels
Alegre, la tradicional
calçotada abans de 
la quaresma, amb la
participació d'una
vuitantena de
persones 

dimecres 26
Celebració de la Cendra

A la cripta de santa Maria, com tots els anys,
els  infants  de  la  catequesi  de  Santa  Maria
celebren  la  cerimònia  d'imposició  de  la
cendra.  Hi  participa  un  grup  del  cor
Pentecosta que hi canta.

dijous 27
Visita al Museu de Belles Arts

Un  grup  de  trenta  persones  fa  una  visita
guiada al Museu de Belles Arts de la ciutat,
amb  valuosíssimes  explicacions  del  seu
director, Ferran Oluja 

MARÇ 2020

MISSA D’ONZE  117
Podeu consultar-ne el text a la nostra pàgina
web www.josepcliment.org

diumenge 1
Concert de pasqua 

a la parròquia de la Trinitat
Amb subvenció de la Diputació provincial, el
cor  Pentecosta  canta  a  la  parròquia  de  la
Santíssima  Trinitat  de  Castelló  a  les  19  h
DOCUMENT 8

dissabte 7
Els grups d'esplai Pentecosta 
fan el camí de la Magdalena

A  les  10  h,  un  nombrós  grup  d'infants  de
l'espai  Pentecosta,  acompanyats  pels  seus
monitors fan, com tots els anys, el camí de la
romeria  a  la  Magdalena.  Hi  fan  la  seua
reflexió quaresmal al  cim de la  muntanyeta
sagrada. Després de dinar amb les famílies, a
les  16  h,  els  infants  tornen  a  casa
acompanyats pels seus pares 
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diumenge 8
Concert de pasqua 

a la parròquia del Carme

Després  de  la  missa  vespertina,  el  cor
Pentecosta  interpreta  a  la  parròquia  del
Carme  el  concert  de  pasqua,  que  ja  havia
cantat a la parròquia de la santíssima Trinitat
el diumenge anterior.

dimecres 11
Porrat de Magdalena al Sambori

Com tots els anys, abans de festes, els infants
i voluntaris del Sambori van gaudir d'un típic
porrat castellonenc. 

divendres 13
Darrer assaig del Cor 

i confinament per Covid-19
Sense sorpresa, quan el cor Pentecosta fa el
corresponent assaig de divendres,  rebem la
confirmació  del  confinament  a  causa  del
COVID  19.  No  hi  haurà  festes  de  la
Magdalena, ni celebració de la missa d'Onze,
ni esplai  Pentecosta,  ni  catequesi,  ni  classes
del Sambori, ni quinari a la capella de la Sang,
ni  esplai,  ni,  previsiblement,  colònia  ni
campament AMUNT. Ni ... 

Es  manté  l'atenció  als  infants  de
l'Esplai, la catequesi i el Sambori per mitjans
telemàtics.  La  directora  del  cor  Pentecosta,
davant  la  impossibilitat  de  fer  els  assajos
setmanals,  envia  per  correu  les  veus  del
repertori  de  cants  per  al  concert  de
primavera, si és que es pot acabar donant.

PENTECOSTA 109
SEGLES ABANS DE LA NOSTRA ERA

Es  tracta  del  número  de  la  revista
PENTECOSTA  corresponent  als  mesos  de
gener a març d'enguany, i que tracta dels tres
mil  anys  anteriors  a  la  nostra  era  cristiana.
Conté  informació  cronològica  i  un  conjunt
interessant de textos legals i literaris que ens
donen una perspectiva, superficial si es vol,
però  prou  ampla,  dels  segles  històrics  que
precediren l'inici de la nostra era. 
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ABRIL 2020
MISSA D'ONZE 118

Podeu consultar-ne el text a la nostra pàgina
web www.josepcliment.org

diumenge 5
Missa per TV valenciana Àpunt

Amb ocasió de la bona pensada d'ÀPunt de
retransmetre per TV la missa en valencià des
de la parròquia major de Torrent, l'associació
Josep  Climent  va  trametre  un  correu  de
felicitació  a  esta  parròquia,  així  com  a
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Podeu
llegir el contingut del missatge a DOCUMENT
9.

diumenge 12
Comunicats per internet

Des  d'aquest  diumenge,  uns  assidus  a  la
missa  d'onze,  atesa  la  impossibilitat  de
trobar-nos  presencialment,  decideixen
intercanviar impressions per internet a l'hora
que acaba la  missa retransmesa per TV des
de la parròquia de Torrent. Esta comunicació
es mantindrà mentre dure la incomunicació i
no puguem celebrar amb normalitat la missa
de les onze.

dilluns 13
Mor Maria Segarra Ferrando

A la residència de can  Mònic  de Granollers,
als 98 anys, mor l'expresidenta de l'associació
Josep Climent Maria Segarra Ferrando. No en
coneixem la notícia fins passats un dies. 

dimecres 15
Junta directiva per internet

Podeu trobar el  text de l'acta d’esta junta a
DOCUMENT 10

divendres 17
Mor Rosita Tena Rubio

En la intimitat de casa, i acompanyada per la
seua família, mor l'addicta Rosita Tena Rubio,
als  96  anys.  Soterrada  en  privat  per  la
pandèmia COVID 19 
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MAIG 2020

MISSA D'ONZE 119
En podeu consultar el text a la nostra pàgina
web www.josepcliment.org

diumenge 24
Missa d'0nze en castellà

Amb el procés de desescalada de la Covid 19,
santa  Maria  recupera  la  celebració  de  les
misses, també la de les Onze que se celebra,
però, en castellà, i  sense cants, de moment.
La missa en valencià no es tornarà a donar
fins a començament del nou horari d'hivern.
Les  misses  d'onze  d'aquests  diumenges
només recuperen, en part, el valencià, en els
cants i en alguna lectura.

JUNY 2020

MISSA D'ONZE 120
Podeu consultar-ne el text a la nostra pàgina
web www.josepcliment.org

dimarts 23
Celebració a la capella de la Sang

Presidida  per  Guillem  Badenes  i  convocada
per la presidència de la confraria de la Sang,
la  nostra  Associació  participà  ben
activament,  amb  la  intervenció  del  cor
Pentecosta, en un acte de pregària davant la
imatge del Crist jacent. 
Podeu llegir-ne els moments d’aquest emotiu
acte en DOCUMENT 11

PENTECOSTA 110, 
SEGLE I DE LA NOSTRA ERA

Acabem  de  publicar  el  número  110  de  la
revista  Pentecosta  corresponent  al  segon
trimestre de l’any sobre el segle I de la nostra
era, fundacional de l’església
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JULIOL DE 2020

dimecres 1
Sambori d'estiu

Durant  aquest  mes  s'organitza  una  escola
d'estiu  dedicada  als  infants  atesos  des  del
Sambori, i que, durant la pandèmia, han estat
aïllats  a  sa  casa.  Les  activitats  educatives  i
lúdiques  s'organitzen  en  tres  sessions  els
dilluns, dimecres i divendres, majoritàriament
a l'aire lliure

dissabte 11
Trobada de grups 

d'esplai PENTECOSTA al Pinar
Com que enguany no hem pogut programar
el  campament  i  la  colònia  AMUNT  per
l'epidèmia del Covid 19, hem organitzat una
eixida  a  la  qual  han  estat  invitats  els
participants  de  la  colònia  i  el  campament
AMUNT  2019  i  els  infants  de  l'esplai
Pentecosta. 

La convocatòria ha reunit més de 110 infants
i 30 monitors. S'ha fet al Pinar del Grau, amb
totes les mesures sanitàries recomanades per
les  autoritats.   Tots  han  tingut  la  seua
samarreta de record. 

dimecres 29
Eixida dels alumnes de Sambori al Pinar

Conjuntament amb infants d'altres Samboris
de  la  ciutat,  les  activitats  han  acabat  el
dimecres 29 amb una eixida, amb jocs, dinar
per grups i acte final molt ben participat. 
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AGOST DE 2020

dissabte 8
Mor el bisbe Pere Casaldàliga

Podeu llegir-ne alguns dels seus significatius
poemes a DOCUMENT 12

dimecres 12
Reunió de la junta directiva

Ens  reunim  per  aprovar  la  sol·licitud  de
subvenció  per  a  entitats  juvenils  a
l'ajuntament de Castelló. Trobareu l'acta de la
reunió a DOCUMENT 13

SETEMBRE DE 2020

MISSA D'ONZE 121
Podeu consultar-ne el text a la nostra pàgina
web www.josepcliment.org

diumenge 2
Junta directiva a l'alqueria

La Junta directiva es  reuneix avui a l'alqueria
dels  Alegre.  Podeu  llegir-ne  l'acta  a
DOCUMENT 14.

dilluns 3
Mor Remedios Moreno Fernández

El cor Pentecosta canta en les exèquies de la
mare de Paula Patrón al tanatori del Grau

diumenge 11
Trobada de cantors del cor Pentecosta

Per decidir si convé continuar els assajos per
preparar els concerts previstos per al  darrer
trimestre d'enguany

diumenge 20
Comença la missa d'Onze

En aplicar-se  l'horari  d'hivern,  recomença la
missa de les onze, exactament com es venia
celebrant  des  de  fa  tants  anys.  En  acabar
prenem cafè al claustre de la catedral.

PENTECOSTA 111, 
SEGLES II, II i IV DE LA NOSTRA ERA

Acabem  de  publicar  el  número  111  de  la
revista  Pentecosta  corresponent  al  tercer
trimestre de l’any sobre els segle II, III i IV.
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OCTUBRE DE 2020

MISSA D'ONZE 122
Podeu consultar-ne el text a la nostra pàgina
web www.josepcliment.org

divendres 2
Assaig del cor Pentecosta

Recomencen els assajos del cor a la sala gran
dels  locals  de  Santa  Maria  del  carrer  dels
Pescadors. Per minimitzar els riscos, assagem
per  veus  el  divendres:   de  18.15  a  19  h,
contralts i baixos; de 19.15 a 20 h, sopranos i
tenors.  El  dimarts,  assaig  conjunt  de  45
minuts, de les 19.15 a les 20.15 h.

diumenge 4
Concert per les festes 

de Francesc i Clara d'Assís
Amb cafè i tot a la sagristia gran, semblava
que  començava  la  normalitat  en  la  nostra
celebració de la missa d'Onze. A la vesprada,
el  cor  Pentecosta  participà  cantant  en  una
missa vespertina  l'església de sant Agustí. A
continuació  vingué  el  concert,  amb  la
intervenció  del  flautista  Rubén  Grinyó  Vilar
que interpretà magistralment una sonata de
Johan Sebastian Bach. Finalment la soprano
Ada  Moliner  Navarro,  directora  del  cor
Pentecosta  oferí  un  concert  de  peces
clàssiques  i  romàntiques,  acompanyada  al
teclat  per  Avel·lí  Flors.  Podeu  saber  amb
detall  el  repertori  del  concert  en  el
DOCUMENT 14.

En el  DOCUMENT 15 podeu llegir  una breu
ressenya del flautista Ruben Grinyó Vilar

 dilluns 5
Recomença el Sambori 2020-2021

Amb assistència de 35 infants d’edats entre
els 6 i 16 anys, organitzats en 9 grups i atesos
per 22 voluntaris s’han reprès les sessions de
Sambori  els  dilluns,  dimarts  i  dimecres  de
17:30  a  18:30  als  locals  de  la  parròquia  de
Santa Maria del carrer Pescadors 19.

diumenge 11
Missa de primera comunió

A  les  10.30  celebrem  la  missa  de  primera
comunió de Mar Manrique

dissabte 14
Mor Anna Albert Martí

Sobtadament,  eixint  de  comprar  a
Mercadona  del  carrer  d'Herrero,  caigué
fulminada,  a  causa d'una aneurisma.  No en
vam conèixer la mala notícia al seu moment.
Els darrers mesos de la seua vida, Anna solia
vindre a la nostra missa, i es posava als bancs
de  la  banda  del  sagrari.  Sempre  la
recordarem  per  moltes  coses  bones.
DOCUMENT  16
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diumenge 18
Comença la catequesi 
de comunió 2020-2021

Com en anys anteriors, la catequesi infantil se
centra  en  el  matí  del  diumenge.  Enguany
amb  tretze  infants.  En  la  missa  férem
memòria  de  Rosita  Tena.  Podeu  llegir-ne
l'evocació a DOCUMENT 17 

En  terminar  la  missa,  una  dona,
entusiasmada pels cants que havia sentit en
la  missa:  'Que  barbaridad!  usted  sabe  como
cantan?  Todavía  estoy  temblando!'  Un  dels
pocs reconeixements per tants anys d'esforç
en dignificar la celebració. I cap retret per ser
en català. I això que era ben castellana!

NOVEMBRE DE 2020

MISSA D'ONZE 123
Podeu consultar-ne el text a la nostra pàgina
web www.josepcliment.org

dissabte 7
Junta directiva

Podeu llegir-ne l'acta a DOCUMENT 18

diumenge 8
Missa de primera comunió

Prengué la primera comunió 
Mar Bixquert Montañés, 
que havia estat confinada i no 
la pogué pendre amb la seua 
companya el dia 11 d'octubre.

divendres 13
Junta directiva de l'Associació

Podeu llegir l'acta de la reunió a 
DOCUMENT 19

diumenge 22
Mn. Josep Antoni Gaya Ballester,  

honor Pentecosta 2020
El  diumenge de Crist  rei,  Mn.  Josep Antoni
Gaya  Ballester  presidí  la  concelebració
eucarística  amb   Guillem  Badenes  Franch  i
Joan Antoni Albiol Cavaller; hi cantà la coral
Pentecosta  dos  peces  emotives,
especialment  significatives:  Tu  es  sacerdos i
Canticum amoris de L. Millet. 
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A continuaciò, a la porta que dóna al carrer
de l'arxiprest  Balaguer,  tingué lloc  l'entrega
del  guardó  HONOR  PENTECOSTA  2020,
després de les paraules de la  laudatio  que li
adreçà Avel·lí Flors. Amb la participació d'una
trentena  d'assistents,  amics  i  familiars  de
l'homenatjat, Mn. Gaya tancà l'acte amb unes
emotives paraules d'agraïment. 

Podem llegir-ne la laudatio al DOCUMENT 20

dissabte 28
Domingo Vilar Climent, 

Honor Societat 2020
A la sala d'actes del Menador Espai Cultural,
tingué  lloc  l'emotiu  lliurament  de  l'HONOR
SOCIETAT 2020 als familiars de Domingo Vilar
Climent.  En  l'acte  llegí  la  laudatio  de
l'homenatjat  Avel·lí  Flors  que  féu  un  breu
recorregut pels anys de la seua vida fins al dia
de la seua mort, el 30 de juliol de 1940. 

El  periodista  i  polític  Ernest  Nabàs  feu  una
exposició  sobre  un  fet  en  què podia  haver
participat  l'homenatjar:  la  columna  Torres-
Benedito que partí de Castelló cap al front de
Terol el juliol de 1936.  El president Guillem
Badenes,  lliurà  el  guardó  al  seu  nét,  Vicent
Domingo  Nebot  Vilar  que  agraí,  amb
paraules  emotives,  la  distinció  en  memòria
del seu avi. 

Tancà l'acte, al qual assistiren una trentena de
persones,  la  soprano  Yanie  Castaño
interpretant quatre peces de música lleugera
polpulars  els  anys  de  vida  de  l'homenatjat.
Podeu  llegir  la  laudatio  i  les  paraules
d'agraïment  de  Vicent  Domingo  al
DOCUMENT 21

diumenge 29
Missa en recordança 

de Josep Climent Avinent
Coincidint  amb  l'inici  del  cicle  de  nadal,  el
primer diumenge d'advent, el mateix dia que
Josep Climent  prengué possessió  de la  seu
de Barcelona (1766), l'associació que es gloria
de portar-ne el  nom,  celebrà  l'eucaristia  en
memòria seua. Per la situació pandèmica no
vam acabar l'acte amb l'acostumat respons a
la  seua tomba.  Podeu llegir-ne les  paraules
que  adreçà  al  seus  diocesans  el  dia  que
prengué possessió de la seu de Barcelona, en
el DOCUMENT 22
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DESEMBRE DE 2020

MISSA D'ONZE 124
Podeu consultar-ne  el text a la nostra pàgina
web www.josepcliment.org

dissabte 19
Donació de la partitura original 

del  Miserere de Mn.Vicent Ripollés 
a la Confraria de la Puríssima Sang

A les 11 del matí, a la Capella de la Sang , el
president  de  l’associació  va  fer  entrega  al
president de la Confraria de la Puríssima Sang
de  la  partitura  original  del  Miserere del
mestre   Vicent  Ripollés.  Esta  partitura  va
desaparèixer de l’arxiu de la Confraria en una
data  desconeguda  i  passà  a  l’arxiu  del  Cor
Pentecosta  provinent  del  fons  del  mestre
Rafael Roca.

diumenge 20
Concert de nadal 

organitzat per l'ajuntament
Dins  la  campanya  NADAL  DE  CORALS,
organitzada  i  patrocinada  per  l'ajuntament
de la ciutat, el Cor Pentecosta, dirigit per Ada
Moliner, intervingué amb el concert d'aquest
diumenge al Teatre del Raval. Podeu saber el
repertori  interpretat  en  aquest  concert
nadalenc a DOCUMENT 23 

dijous 31
PENTECOSTA 112

ANY DE GRÀCIA 2020

Acabem  de  donar  a  la  impremta  la  revista
PENTECOSTA 112 on fem memòria  de l’any
que acaba

25



pentecosta

26



comunió d'església i llengua

DOCUMENTS
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MES DE GENER

diumenge 19
DOCUMENT 1

SEGLE XV: AGONITZA L’EDAT MITJANA. NAIX L’HUMANISME

No  debades  (sant)  Vicent  Ferrer  (+1419)  predicava  oportunament  i  importunament  que
s’acabava el món i que venia l’anticrist. Abans que ell, el gran metge Arnau de Vilanova (+1311)
ja havia anunciat que aquest esdeveniment es donaria el 1375, l’any que, tristament, començaria
el cisma d’Occident. En realitat és evident que s’acabava aquell món que sant Vicent volia que
perduràs, és a dir, l’edat mitjana, plantejada com una societat religiosa unificada sota la figura del
papa, a la qual se sotmetien els pobles i els regnes. Al segle XV es derrumba esta edificació tan
mal concebuda. I així, si al segle XIV havia nascut l’esperit laic, al segle XV es produïa la revolució
del laicat contra la jerarquia i el naixement de l’humanisme, que col·locaria l’home i el món en el
centre del pensament i el sentiment de la societat baixmedieval.

L’angoixa davant la mort,  la inquietud per la salvació i  la  pèrdua de confiança en la
institució eclesial transformen l’existència cristiana. L’experiència personal preval per damunt
de la importància que tenia la jerarquia en la conducció de les consciències. Això explica, en part,
la condemna de (santa) Joana d’Arc (1431) que tenia més confiança en les veus que sentia que en
l’opinió de bisbes, monjos i teòlegs a sou d’anglesos i borgonyons. Aquesta nova actitud, però, té
sentits  oposats:  des  d’un  increment  de  l’individualisme  i  la  superstició  fins  a  un  autèntic
aprofundiment en la vida de fe.

N’hi ha que viuen inquiets, a la recerca de tots els mitjans possibles per assegurar-se la
salvació.  El  culte  als  sants  i  a  les  relíquies  viu  el  seu  punt  àlgid.  El  rei  de  França  Carles  II
distribueix,  entre  els  seus,  les  costelles  de  sant  Lluís  IX  (+1270),  i  aquests  darrers  les
redistribueixen  entre  els  seus.  Es  multiplica  l’oferta  d’indulgències  que,  a  Flandes,  es  poden
guanyar fins i tot com si es tractàs d’una loteria. La pietat es fa quantitativa: es multipliquen les
misses, i els preveres, per guanyar-se la vida, opten acarnissadament per aconseguir un benifet i
viuen dedicats, gairebé exclusivament, a repetir incansablement el ritual de la missa.

Els primers a promoure una autèntica reforma de l’Església són marginats i, fins i tot,
són cremats a la foguera de la Inquisició, com Joan Hus (+1415) que, cansat de reclamar una
església pobra i evangèlica, acaba enfrontat amb el clergat txec i el (anti)papa Joan XXIII. També
morirà  pel  foc  de  la  inquisició,  a  instigació  del  papa  valencià  Alexandre  VI,  el  severíssim
reformador de Florència, el dominicà Jeroni Savonarola (+1498). La Imitació de Crist de Tomàs
de Kempis es difon pertot, com un autèntic best-seller, i és traduïda a totes les llengües d’Europa.
Miquel Peres ho fa al català (1482); i, més tard, encara ho tornaran a fer Pere Gil (1621) i Pere
Bonaura (1698).  En esta atmosfera de devoció es banyaran els homes del Renaixement,  com
Erasm de Roterdam i el mateix Martí Luter, entre altres.

A esta visió més aviat pessimista de l’església d’Occident,  hauríem d’afegir  una breu
consideració de l’església d’Orient, una mica més positiva. L’església búlgara i la sèrbia oscil·len
entre l’adhesió a Constantinoble o a Roma. El principat de Kíev ha de cedir el relleu a Moscou
(1425) i, per a major desgràcia, cau Constantinoble, la segona Roma, davant les tropes otomanes
(1453), i així es consolida la capitalitat de Moscou, convertida ara en la tercera Roma.
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L’element més valuós de  les esglésies d’Orient és l’espiritualitat.  El sant mont Athos
s’omple de monestirs i de monjos. G. Pàlamas (1296-1359) fa la síntesi del monacat ortodox en
l’hesicasme,  teoria i pràctica de la contemplació i recerca del repòs en Déu. Moltes esglésies
conserven mosaics, frescos i icones d’aquest període. Tots coneixem a bastament la icona de la
Santa Trinitat pintada pel mongo rus Andrei Rublev (1411).

Possiblement  els  fidels  de  Castelló que  participaven  de  les  celebracions  litúrgiques
(missa i sagraments), exercicis de pietat (processons i novenes) i representacions teatrals (de la
passió i l’assumpció de Maria) a l’església de Santa Maria, no devien estar prou al corrent de les
coses que passaven a l’Església en totes les nacions d’Europa, l’únic món que els era conegut.
Estaven entretinguts rebent visites importants de religiosos (el frare Vicent Ferrer, el papa Benet
XIII  i  Roderic de Borja,  futur Alexandre VI)  i  civils  (el  rei  Ferran d’Antequera,  l’infant Alfons el
Magnànim, l’infant Joan II, l’infant Ferran, i els reis Ferran II d’Aragó i Isabel I de Castella).

Per les dades que coneixem, la gent de Castelló estava interessada a reconstruir i fer més
gran la vella església, adquiria una nova pila baptismal (la que encara conservem), completava
les  portades gòtiques amb la  corresponent  principal,  dedicava  capelles  laterals a  diversos
sants  i  santes,  i  incorporava,  al  seu  altar  major,  un  bellíssim  retaule,  obra  de  Pàolo  de  san
Leocadio.

Durant el segle XV, la vila de Castelló acull els primers jueus en un call, i moltes famílies
musulmanes, procedents de diverses comarques de l’interior, en la seua moreria. Comencen a
fer-se, en el mateix temple renovat i  ampliat,  les primeres  representacions de la passió del
Senyor i de l’Assumpció de la verge Maria al cel. Santa Maria acull la celebració de solemnes
exèquies que coneixem amb tota mena de detalls (entre altres, les de Martí el Jove, Marí l’Humà,
Carles de Viana, Ferran d’Antequera, l’infant Joan d’Aragó). El temple s’omple d’imatges de sants
i  de  santes,  i  s’incrementa  el  culte  a  les  ermitesde  la  vila,  sobretot  per  les  sovintejades
processons  de  rogatives amb  ocasió  dels  incessants  brots  de  pesta  negra.  Els  bisbes  de
Tortosa  visiten  l’església de Santa  Maria  (1429  i  1485)  per  vigilar-ne el  culte  i  controlar  la
moralitat de clergues i laics. D’altra banda,  el cementeri, prou deteriorat, demana una millora
substancial, i, lamentablement, una ampliació substancial per acollir les despulles de milers de
cossos dels que moren a causa de la pesta, sembla que dos terceres parts de la població.

Políticament,  amb la  mort  del  rei  Martí  l’Humà,  extingida la  dinastia  dels  comtes de
Barcelona, els estats de la corona d’Aragó (també el regne de València) comencen a dependre de
prínceps castellans. Eclesiàsticament, amb la mort de Benet XIII, es va extingint el fantasma del
cisma i retorna, a la vella cristiandat, una pau relativa.

A València el mercedari pare Gilabert Jofre promou la primera institució que comença a
tractar  científicament  i  amb  dignitat  els  afectats  de  malalties  mentals.  La  seua  obra  va
indissolublement unida a la confraria de Santa Maria dels Innocents, Folls i Desamparats (1414).
Per iniciativa de Benet XIII se celebren, a Tortosa i Sant Mateu, en un clima de relativa tolerància,
les segones disputes entre cristians i jueus.

El  pensament i les lletres  s’enriqueixen amb l’admirable aportació dels poetes Ausiàs
March i Joan Roís de Corella, i els novel·listes Jaume Roig, Joanot Martorell i sor Isabel de Villena.
Un  discret  laic,  Francesc  de  Pertusa  escriu,  a  València,  una  autèntica  enciclopèdia  del  saber
teològic: El memorial de la fe catòlica (1440). Vivim el segle esplendorós de la ciutat (i el regne) de
València,  capital  general  dels  territoris  de l’antiga corona d’Aragó que,  durant  aquest  segle,
s’estén pels territoris de la península italiana, als regnes de Nàpols i Sicília, fins als límits grecs
d’Atenes i Neopàtria, darreres conquistes de l’armada almogàver. Recordem que, des de 1335,
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Castelló (aleshores conegut com Castelló de Borriana) era cap de la governació dellà el riu Uixó,
dins el regne de València.

Castelló de la Plana, 12 de gener de 2020
TEXTOS COMPLEMENTARIS DEL SEGLE XV

UN BISBE NO POT EXIGIT LA MORT DELS HERETGES
Una paraula lúcida de Wason, bisbe de Lieja (Flandes), en la seua Carta al bisbe de Chalon (1405).
Aquest és el text: ‘... Nosaltres no hem rebut el poder d’apartar d’esta vida per l’espasa secular els
que el nostre creador i redemptor vol deixar viure perquè ells mateixos s’alliberen dels llaços del
dimoni... Els que avui són els nostres adversaris en el camí del Senyor poden convertir-se, amb la
gràcia de Déu, en superiors a nosaltres en la pàtria celestial ...  Els qui som cridats bisbes hem
rebut la unció del Senyor, no per a donar la mort, sinó per portar la vida ...’

EL DECRET SACROSANTA (1415) DEL CONCILI DE CONSTANÇA
‘Aquest sant sínode de Constança, reunit en concili general, legítimament congregat en l’Esperit
Sant  per  a  lloança del  Déu totpoderós,  per  a  l’extirpació del  cisma actual,  per  a  la  unió i  la
reforma de l’Església de Déu en el cap i els membres, per tal d’arribar més fàcilment, segura i
lliure a la unió i la reforma de l’Església de Déu, ordena, defineix i declara el següent:

Primer, que aquest sínode que representa l’Església catòlica militant té poder directament
de Crist; qualsevol home, siga quin en siga l’estat o dignitat, fins i tot si és papal, està obligat a
obeir-lo  en tot  allò  que pertoca la  fe  i  l’extirpació  d’aquest  cisma,  i  també la  reforma d’esta
Església de Déu en el cap i en els membres ...’

DECRET FREQUENS (1417) DEL CONCILI DE CONSTANÇA
‘...  La freqüent celebració de concilis generals és un dels millors mitjans de conrear el camp del
Senyor ... Per això, pel present edicte perpetu decretem, decidim i ordenem que d’ara en avant se
celebren concilis generals, de manera que el primer que es faça, a partir del final del present
concili,  tinga lloc  cinc  anys després;  el  segon després del  que seguesca al  present,  set  anys
després, i, després, de deu en deu anys, en un lloc que el papa o, en el seu defecte, el mateix
concili s’obliga a fixar i designar el mes que precedirà la fi del concili ...’

CONCILI DE FLORÈNCIA (1439) SOBRE LA UNIÓ DELS GRECS
‘... Que s’alegren els cels i exulte la terra (Salm 95, 11): ha estat destruït el mur que separava les
esglésies d’Occident i d’Orient. Ha tornat la pau i la concòrdia per Crist, pedra angular que, de
dos pobles, n’ha fet un de sol (Efesis 2, 20.14). El vincle poderosíssim de la pau i la caritat les ha
unides  i  ajuntades  mitjançant  un pacte  d’unitat  perpètua.  Després  d’un prolongat  núvol  de
tristos i les negres i odioses tenebres d’una llarga separació, finalment brillen, per a nosaltres, els
serens raigs d’una unió llargament desitjada... Després d’un llarg temps de dissensió i discòrdia,
els pares d’Occident i d’Orient, exposats als perills de mar i terra i arribats al cap de totes les
dificultats, han vingut joiosos i alegres a aquest sant concili ecumènic, impulsats pel desig de la
santíssima unió i amb l’objectiu de restaurar l’antiquíssima caritat. I no s’han vist frustrats en el
seu desig perquè, després de llargues i laborioses recerques, per la misericòrdia de l’Esperit Sant,
finalment han arribat a esta unió tan santa i desitjada ... Renovem l’ordre que cal seguir entre els
venerables  patriarques,  tal  com ens ho han tramés els cànons,  de forma que el  patriarca de
Constantinoble sia el segon darrere el santíssim pontífex de Roma, el d’Alexandria el tercer, el
d’Antioquia el quart i el de Jerusalem, el quint ...’
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JOAN HUS (+1415)
RESPOSTA AL SÍNODE DE PRAGA (1413)
‘... Ah, si els deixebles de l’Anticrist poguessen declarar-se d’acord sobre l’autèntica santa església
romana,  és  a  dir  tots  els  cristians  fidels  i  sants  que  militen  en  la  fe  de  Crist,  dòcils  als
ensenyaments de Pere, el bisbe de Roma, i més encara a les de Crist! Si ocorregués, com pot
passar, que Roma fos destruïda com Sodoma, amb el seu papa i els cardenals, la santa Església
continuaria subsistint.

Vull  limitar-me  a  això:  tinc  el  papa  per  vicari  de  Crist  en  l’església  romana,  però  no
considere aquest assumpte com de fe ... I també afirme això: si el papa està predestinat i exerceix
l’ofici pastoral imitant el Crist, aleshores és el cap de la porció de l’església militant que governa. I
si governa així com a cap en tota l’església militant segons la llei de Jesucrist, aleshores és el seu
cap autèntic sota l’arxicap de nostre senyor Jesucrist. Però, si viu en contra de Crist, aleshores és
un  lladre,  un  bandoler  que s’ha  introduït  subreptíciament,  un  llop  assassí,  un  hipòcrita  i  el
principal anticrist de tots els mortals. El Senyor ens ha advertit prou que ens guardem dels falsos
crists i els seus miracles. I jo em limite a això: estic disposat a acceptar amb respecte i referència,
com  correspon  al  fidel  cristià,  tot  allò  que  l’església  romana  o  el  papa  i  els  seus  cardenals
defineixen i manen creure i practicar segons la llei de Crist, però no tot allò que el papa i els seus
cardenals defineixen i manen en general. Perquè no hi ha res més segur sinó que el papa i tota la
cúria poden enganyar-se tant sobre la veritat com en els costums...’

DARRERES PARAULES DE JOAN HUS A LA FOGUERA DE CONSTANÇA (1415)
‘..  Déu és testimoni que mai he ensenyat ni predicat això que m’atribueixen per la deposició de
falsos testimonis. La meua primera intenció en la predicació i  tots els  meus actes ha estat la
d’arrencar els homes del pecat. Estic disposat a morir amb goig en la veritat de l’evangeli que he
escrit, ensenyat i predicat segons la tradició dels sants doctors...’

LA DEVOCIÓ MODERNA: LA IMITACIÓ DE CRIST DE TOMÀS DE KEMPIS (+1471)
‘... Aquells que vulguen tenir un ple i saborós coneixement de les paraules de Crist, els convé que
procuren conformar-hi tota la seua vida. De què t’aprofita disputar coses altes sobre la Trinitat si
no és humil i per això desagrades la Trinitat? Per cert, les paraules pujades de to no fan sant ni
just; però la vida virtuosa fa l’home amable a Déu...

Si sabés tota la Bíblia a la lletra i les dites de tots els filòsofs, de què t’aprofitaria tot sense
caritat i gràcia de Déu? Vanitat de vanitats, tot és en va sinó amar i servir solament Déu. Summa
saviesa és, pel menyspreu del món, anar als regnes celestials ...

Per cert,  millor  és  el  rústic  humil  que serveix  Déu que el  savi  filòsof  que,  deixant  de
conéixer-se, considera el curs del cel ... No tingues massa desig de saber perquè en això es troba
un gran destorb i engany ... Si et sembla que saps molt i entens molt bé, tingues per cert que és
molt més la part que ignores ... L’autèntic coneixement i menyspreu de si mateix és lliçó altíssima
i doctíssima...

Cal no fer res dolent per cap cosa del món, ni per amor de ningú, més que pel profit de
qui  n’hagués  menester;  alguna  vegada  podries  interrompre  una  bona  obra  o  també
emprendre’n una altra de més perfecta ... El regne de Déu està dins vostre. Converteix-te a Déu
de tot cor i deixa aquest món miserable i la teua ànima trobarà repòs. Aprén a menysprear les
coses exteriors i donar-te a les interiors i veuràs com ve a tu el regne de Déu ...
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 AUSIÀS MARCH  CANTIC ESPIRITUAL. 
1

Puis que, sens Tu, algú a Tu no basta/dóna'm la mà o pels cabells me lleva;
si no estenc la mia [mà] envers la tua/quasi forçat a tu mateix me [es]tira.

Jo vull anar envers tu a l'encontre;/no sé per què no faç lo que voldria
puix jo sóc cert haver voluntat franca/e no sé què aquest voler m'empatxa.

2
Llevar-mi vull e prou no m'hi esforce:/ço fa lo pes de mes terribles culpes;

ans que la mort lo procès a mi cloga,/plàcia't Déus, puis teu vull ser, que ho vulles;
fes que ta sang mon cor dur amollesca:/de semblant mal guarí ella molts altres.

Ja lo tardar ta ira em denuncia;/ta pietat no troba en mi què obre.
3

Tan clarament en l'entendre no peque/com lo voler he carregat de culpa.
Ajuda'm Déu! Mas follament te pregue/car Tu no vals sinó al qui s'ajuda,

e tots aquells qui a Tu s'apleguen/no·ls pots fallir, e mostren-ho tos braços.
Què faré jo que no meresc [que] m'ajudes/car, tant com puc, conec que m'esforce?

4
Perdona-mi si follament te parle!/De passió parteixen mes paraules.

Jo sent por d'infern, al qual faç via;/girar-la vull, e no hi disponc mos passos.
Mas yo·m record que meritist lo lladre/(tant quant hom veu no hi bastaven ses obres);

ton esperit lla on li plau espira;/com ne per què no sap qui en carn visca.
5

Amb tot que sóc mal cristià per obra,/ira no·t tinc ne de res no t'inculpe;
jo sóc cert que per tostemps bé obres/e fas tant bé donant mort com la vida;
tot és igual quant surt de ta potença/d'on tinc per foll qui vers Tu vol iràixer.

Amor de mal, e de bé ignorança/és la raó que·ls hòmens no·t coneixen.
6

A Tu deman que lo cor m'enfortesques, /sí que·l voler amb ta voluntat lligue; 
e puis que sé que lo món no·m profita,/dóna'm esforç que del tot l'abandone,

e lo delit que·l bon hom de Tu gusta,/fes-me'n sentir una poca centilla
perquè ma carn, qui m'està molt rebel·le,/haja afalac, que del tot no·m contraste.

7
Ajuda'm, Déu, que sens sens Tu no·m puc moure/perquè el meu cos és més que paralític.

Tant són en mi envellits los mals hàbits/que la virtut al gustar m'és amarga.
Oh Déu, mercè! Revolta'm ma natura/que mala és per la mia gran culpa;

e, si per mort, puc rembre ma falta, /esta serà ma dolça penitença.
8

Jo tem a Tu més que no·t só amable,/e davant Tu confés la culpa aquesta;
torbada és la mia esperança,/e dintre mi sent terrible baralla.

Jo veig a Tu just e misericorde;/veig ton voler qui sens mèrits gracia: 
dónes e tols de grat lo do sens mèrits./Qual és tan just, quant més yo, que no tema?

9
Si Job, lo Just, por de Déu l'oprimia,/què faré yo que dins les culpes nade?

Com pens d'infern que temps no s'hi esmenta, /lla és mostrat tot quant sentiments temen.
L'arma, qui és [a] contemplar Déu eleta,/encontra Aquell, blasfemant se rebel·la; 

no és en hom[e] de tan gran mal estima./Doncs, com està qui vers tal part camina?
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10
Prec-te, Senyor, que la vida m'abreuges/ans que pitjors casos a mi enseguesquen;

en dolors visc fent vida perversa/e tem dellà la mort per tostemps llonga. 
Doncs, mal deçà, e dellà mal sens terme. /Pren-me al punt que millor en mi trobes;

lo detardar no sé a què em servesca;/no té repòs lo qui té [de] fer viatge.
11

Yo·m dolc perquè tant com vull no·m puc doldre/de l'infinit damnatge, lo qual dubte;
e tal dolor, no la recull natura,/no·s pot aesmar, e menys sentir pot l'home.

E, doncs, açò sembla a mi flaca excusa/com de mon dany, tant com és, no m'espante.
Si el cel deman, no li don basta estima;/fretura pas[se] de por i d'esperança.

12
Per bé que Tu irascible t'amostres,/ço és defalt de nostra ignorança;

lo teu voler tostemps guarda clemença,/ton semblant mal és bé inestimable.
Perdona'm, Déu, si t'he donada culpa,/car yo confés esser aquell culpable;
amb ull de carn he fets los teus judicis:/vulles dar llum a la vista de l'arma.

13
Lo meu voler al teu és molt contrari,/i em só enemic pensant-me amic esser.

Ajuda'm, Déu, puis me veus en tal pressa./Yo·m desesper, si los mèrits meus guardes.
Yo me'enuig molt la vida com allongue/e dubte molt que aquella fenesca;

en dolor visc car mon desig no·s ferma/e ya en mi alterat és l'arbitre.
14

Tu és la fi on totes fins termenen/e no és fi si en Tu no termena.
Tu és lo bé on tot altre·s mesura/e no és bo qui a Tu, Déus, no sembla.

Al qui·t complau, Tu, aquell déu nomenes;/per [a] Tu semblar, major grau d'home el muntes; 
d'on és gran dret del qui plau al diable,/prenga lo nom d'aquell amb qui·s conforma.

15
Alguna fi en aquest món se troba;/no és bona fi, puis que no fa l'hom fèlix;

és lo començ per on altra s'acaba/segons lo cos que entendre pot un home. 
Los filòsofs qui aquella posaren/en si mateix, són esser vists discordes: 

senyal és cert que·n veritat no·s funda;/per consegüent, a l'home no contenta.
16

Bona per si no fon la llei judaica/(al paradís per ella no s'entrava),
mas tant com fon començ d'esta nostra,/de què·s pot dir d'estes dues una.

Així la fi de tot en tot humana/no da repòs a l'apetit o terme,
mas tampoc l'hom[e] sens ella no ha l'altra: /sent Joan fon senyalant lo Mesies.

17
No té repòs qui nul·la altra fi guarda, /car en res àls lo voler no reposa;

ço sent cascú, e no hi cal subtilesa/que, fora Tu, lo voler no s'atura.
Sí, com los rius a la mar tots acorren,/així les fins totes en Tu se n'entren.

Puix te conec, esforça'm que yo t'ame,/vença l'amor a la por que yo·t porte!
18

E si amor tanta com vull no m'entra, /creix-me la por, sí, que, tement, no peque
car, no pecant, yo perdré aquells hàbits/que són estats, perquè no t'am[e], la causa.
Muiren aquells qui de Tu m'apartaren, /puis m'han mig mort e·m tolen que no visca.

Oh senyor Deus! Fes que la vida·m llargue/puis me apar qu·envers Tu yo m'acoste.
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19
Qui·m mostrarà davant Tu [a] fer excusa/quan hauré [de] dar mon mal ordenat compte?

Tu m'has donat disposiciò recta,/e yo he fet del regle falç molt corba.
Dreçar-la vull, mas he mester ta ajuda./Ajuda'm, Deus, car ma força és flaca; 
desitg[e] saber què de mi predestines: /a Tu és present i, a mi, causa venible.

20
No·t prec que·m dons sanitat de persona /ni béns alguns de natura i fortuna, 

mas solament que a Tu, Deus, sols ame,/car yo só cert que·l major bé s'hi causa.
Per consegüent, delectació alta yo no la sent /per no [estar] disposat a sentir-la;

mas, per saber, un home grosser jutja/que·l major bé sus tots és delitable.
21

Qual serà el jorn que la mort yo no tema?/E serà quan de ta amor yo m'inflame,
e no·s pot fer sens menyspreu de la vida/e que, per Tu, aquella yo menyspree.

llandoncs seran jus mi totes les coses/que de present me veig sobre los muscles;
lo qui no tem del fort lleó les ungles/molt menys tembrà lo fibló de la vespa.

22
Prec-te, Senyor, que·m faces insensible/e que, en nul temps, alguns delits yo senta,

no solament los lleigs qui et vénen contra,/mas tots aquells que indiferents se troben.
Açò desig perquè sol en Tu pense/e pusca haver la via que·n Tu es dreça

Fes-ho, Senyor, e, si per temps me'n torne,/haja per cert trobar ta aurella sorda.
23

Tol-me dolor com me veig perdre el segle/car, mentre·m dolc, tant com vull yo no t'ame,
e vull-ho fer, mas l'hàbit me contrasta;/en temps passat me carreguí de culpa.

Tant te cost[e] yo com molts qui no·t serviren/e Tu els has fet no menys que yo·t demane,
per què·t suplic que dins lo cor Tu m'entres/puix és entrat en pus abominable.

24
Catòlic só, mas la fe no m'escalfa,/que la fredor lenta dels senys [l']apaga

car yo lleix ço que mos sentiments senten/e paradís crec per fe e raó jutge.
Aquella part de l'esperit és prompta,/mas la dels senys rossegant-la'm acoste;

doncs Tu, senyor, al foc de fe m'acorre/tant que la part que·m porta fred abrase.
25

Tu creïst me perquè l'ànima salve/e pot-se fer de mi, saps, lo contrari.
Si és així, per què doncs me creaves/puix fon en tu lo saber infal·lible?

Torn[a] a no res, yo·t suplic, lo meu esser/car més me val que tostemps l'escur càrcer;
yo crec a Tu com volguist dir de Judes/que·l fóra bo no fos nat al món home.

26
Per mi segur, havent rebut baptisme/no fos tormat als braços de la vida, 
mas a la mort hagué retut lo deute/e de present yo no viuria en dubte!

Major dolor d'infern los hòmens senten/que los delits de paradís no jutgen;
lo mal sentit és d'aquell altre exemple,/e paradís sens lo sentir se jutja.

27
Dona'm esforç que prenga de mi venja./Yo·m trob ofés contra Tu amb gran culpa,

e, si no hi bast[e],Tu de ma carn te farta/amb què no·m tocs l'esperit que a Tu sembla 
e, sobretot, ma fe que no vacil·le/e no tremol[e] la mia esperança;

no·m fallirà caritat, elles fermes,/e, de la carn, si·t suplic, no me n'oges.
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28
Oh, quan serà que regaré les galtes/d'aigua de plor amb les llàgrimes dolces!
Contricció és la font d'on emanen:/aquesta és clau que·l cel tancat nos obre.

D'atricció parteixen les amargues/perquè en temor, més que·n amor, se funden;
mas, tals quals són, d'aquestes me abunda/puix són camí e via per les altres.

SANTA MARIA DE CASTELLÓ AL SEGLE XV

1400: Pero de Luna, papa Benet XIII
Pero de Luna Albornoz, administrador apostòlic, bisbe de Tortosa
Mn. Arnau Moster, vicari major de santa Maria

1403: Guillem Miró, batle de la vila, proposa al Consell construir ‘major església que la que 
hi ere’

1404: Lluís de Prades Arenós, bisbe de Tortosa
El consell de la vila de Castelló acorda que se celebre una processó de pregària a 
l’ermita de Lledó amb motiu de la pesta.

1407: Francesc Climent, de sobrenom Sa Pera, bisbe de Tortosa
Pere de Sa Garriga, arquebisbe de Tarragona

1409: després d’un acord municipal, el dia 17 de gener comencen les obres del nou temple
de santa Maria sota la direcció del mestre Miquel Garcia. En planta, aquest projecte 
presentava una nau de cinc trams, amb capelles entre profunds contraforts, i un 
gran absis pentagonal, amb una capella o absidíol al centre per al cor. Les voltes 
eren de creueria, a l’estil gòtic.

El 19 de juny hi ha problemes, a la vila, per la celebració del Corpus a causa de l’interdicte 
llançat pel vicari general de la diòcesi de Tortosa al governador que es negava a eixir
de la vila. El Consell acorda que la processó i les celebracions tinguen lloc el dia de 
sant Joan.

El dia 25 de juliol se celebren exèquies per l’ànima de l’infant Martí el Jove, rei de Sicília, 
per a la qual se celebra una processó que ix del monestir de sant Agustí, seguint la 
‘carrera que és aprés del forn de na Simona, seguint fins al carrer Major (o dels 
Hostals), seguint fins al pou d’en Miró (o pla de la Fira); des d’ací feren via pel carrer 
Enjús que és davant del dit pou vers l’església de santa Maria; després passaren 
davant lo portal de la Badia fent la volta del fossar, i entraren en la dita església pel 
portal Nou davant la pescateria o carnisseria ...’

1410: Pedro de Luna, administrador apostòlic, bisbe de Tortosa
Mor, a Barcelona, el rei Martí l’Humà

1411: se celebra el concili de Viena del Delfinat
El monjo rus Andrei Rublev pinta la icona de la Trinitat

1412: el mercedari fra Jofre obre, a València, el primer manicomi per a orats.
Els compromisaris reunits a Casp, per instigació del papa Benet XIII i el poder de convicció 
de fra Vicent Ferrer, elegeixen el castellà Fernando de Antequera, rei de la corona d’Aragó.

1413: comencen, a Tortosa, amb presència del papa Benet XIII i de fra Vicent Ferrer, les sessions 
de la Disputa de Tortosa entre jueus i cristians.

1414: se celebra el concili ecumènic de Constança
A Santa Maria, substitueixen l’antiga pila baptismal per una altra de nova.

35



pentecosta

La vila es prepara per la visita de Benet XIII a la vila.
Preparen també la visita de Ferran I d’Antequera.
Termina, a Sant Mateu, la Disputa de Tortosa.

1415: Ot de Montcada i de Luna, bisbe de Tortosa
Sembla que en la visita que fa a la vila, fra Vicent Ferrer hi predicaria

1416: el príncep Alfons, futur rei Alfons el Magnànim, és de cacera al nostre Grau
A la mort de Ferran I, el seu fill Alfons el Magnànim, rei de la corona d’Aragó.

1417: Oddone Colonna, papa Martí V
1418: la vila de Castelló té 1.100 focs, uns 3.850 habitants
1419: la vila de Castelló baixa a 1.015 focs, uns 3.552 habitants

Arnau de Mur i de Cervelló, arquebisbe de Tarragona
Mor, a Gwened (Vannes) de la Bretanya, fra Vicent Ferrer

1420: construeixen la porta nord de Santa Maria, d’estil gòtic florit.
1421: el cementeri de la vila està en molt mal estat

Mn. Domingo Allepuç, vicari major de Santa Maria
1423: el Consell planteja un espai, dins la vila, per a call dels jueus

La reina Maria ordena reforçar les muralles i els portals de la vila
Mor, al castell de Peníscola, Pero de Luna, papa Benet XIII

1424: el Consell ordena pagaments per les representacions de la Passió
Ot de Montcada, bisbe de Tortosa, passa visita pastoral a santa Maria

A banda l’altar Major dedicat a santa Maria, en els laterals troba aquests altres altars: el de 
sant Jaume i santa Llúcia, el de sant Miquel, el de sant Vicent, el de sant Martí, el de 
sant Antoni i santa Anna, el del Crist crucificat i el de les Onze (mil) verges.

La vila de Castelló també compta amb les ermites de Lledó, de sant Sebastià i de santa 
Bàrbara, tot segons l’acta de l’esmentada visita pastoral.

1428: Mn. Pere Casalduch, vicari major de Santa Maria
1429: a Sant Mateu, el cardenal Alfons de Borja (futur papa Calixt III) aconsegueix la signatura de

renúncia de Climent VIII: termina el cisma d’Occident
Nova visita pastoral del bisbe Ot de Montcada a Santa Maria

1431: Gabriele Condulmer, papa Eugeni IV
Concili ecumènic de Basilea-Ferrara-Florència (1431-1442)
En plena guerra dels Cent Anys, mor a la foguera (santa) Joana d’Arc.

1435: construeixen la tercera portada (principal) de santa Maria en estil gòtic
1438: la vila de Castelló baixa a 569 focs, uns 1.991 habitants
1439: a causa de la pesta, el Consell de la vila acorda fer la processó de la Marededéu 

d’agost a Lledó
1440: el laic Francesc de Pertusa acaba de redactar el seu Memorial de la fe catòlica
1442: Mn. Francesc Diona, vicari major de Santa Maria
1444: mor, a Siena, el franciscà (sant) Bernardí
1445: l’aragonès Pero de Urrea, arquebisbe de Tarragona
1447: Tommaso Parentucelli, papa Nicolau V

Comencen a establir-se, al carrer d’Amunt i voltants, famílies de moros procedents 
de la Plana i les valls del Millars i el Palància.

1451: la vila de Castelló té 649 focs, uns 1.215 habitants.
1453: Constantinoble cau en l’òrbita de l’imperi Otomà. Fi de l’imperi Bizantí.
1455: el valencià Alfons de Borja, papa (català) Calixt III
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1457: el consell de la vila publica ordenances per protegir la moralitat pública
Mor la monja agustina sor (santa) Rita de Càssia

1458: Enea Silvio Piccolomini, papa Pius II, canonitza fra (sant) Vicent Ferrer
A la mort d’Alfons el Magnànim, Joan II sense fe, rei de la corona d’Aragó
Col·loquen, a Santa Maria, el retaule de l’altar major, obra de Joan Reixac

1459: mor, a València, el poeta Ausiàs March. Sobre la seua tomba podem llegir aquests versos 
seus, tan expressius: ‘Yo só aquell que·n la mort delit prenc
 / car no tol la causa per què·m ve’.
La vila de Castelló es prepara per rebre el rei Joan II sense fe

1461: a l’església de Santa Maria se celebren les solemnes exèquies per la mort del príncep
Carles de Viana, fill de Joan II, amb qui estava enemistat.

1462: la vila de Castelló puja a 717 focs, uns 2.509 habitants
1463: la vila de Castelló té 725 focs, uns 2.537 habitants
1464: Pietro Barbo, papa Pau II
1467: Mn. Francesc Salvador, vicari perpetu de Santa Maria
1469: la vila de Castelló baixa a 626 focs, uns 2.191 habitants
1471: Francesc della Rovere, papa Sixt IV
1472: visita la vila de Castelló el cardenal Roderic de Borja, futur Alexandre VI

La vila prepara la visita del príncep Ferran, futur rei Ferran el Catòlic
1473: la població de la vila de Castelló baixa a 553 focs, uns 1.935 habitants
1474: publiquen a impremta, a València, el llibre Obres e trobes de la verge Maria
1475: Isabel ‘la Catòlica’, reina de Castella

El cardenal Alfons d’Aragó, bisbe de Tortosa
Davant l’epidèmia de pesta que es propaga de forma alarmant, el consell de la vila acorda 

celebrar processons de rogatives a les ermites de Lledó, la Marededéu de Gràcia i 
santa Bàrbara.

1478: la vila de Castelló té només 533 focs, uns 1.865 habitants
Ix, a impremta, la Bíblia valenciana atribuïda al cartoixà fra Bonifaci Ferrer

1479: a la mort de Joan II sense fe, el seu fill Ferran II, rei de la corona d’Aragó
La vila de Castelló fa els preparatius per a l’anunciada visita del rei Ferran II

1481: la vila de Castelló baixa a 499 focs, uns 1.746 habitants
1484: Gian Battista Cybo, papa Inocenci VIII
1485: la vila de Castelló puja a 630 focs, uns 2.205 habitants

Alfons d’Aragó, bisbe de Tortosa, passa visita pastoral a Santa Maria
1487: la vila de Castelló baixa a 480 focs, uns 1.680 habitants
1490: publicada, a València, a impremta, la novel·la Tirant lo Blanch

Paolo de San Leocadio pinta un retaule per a l’altar major de Santa Maria.
L’aragonès Gonzalo Fernández de Heredia, arquebisbe de Tarragona

1491: el valencià Roderic de Borja, papa Alexandre VI
1492: Granada es rendeix als exèrcits de Ferran el Catòlica

Descobriment d’Amèrica per Cristòfor Colom i els seus mariners
1493: la vila de Castelló té 479 focs, uns 1.645 habitants
1497: per iniciativa de la reina Isabel la Catòlica, publiquen a València la Vita Christi de la monja 

clarissa sor Isabel de Villena.
Primera referència documental a la representació, dins el temple de Santa Maria, del 

misteri de l’Assumpció de la Mare de Déu al cel.
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Se celebren, a Santa Maria, les exèquies de l’infant Joan, príncep de Castella i Aragó, fill dels 
Reis Catòlics, nat a Sevilla i mort a Salamanca als 19 anys.

1498: a Florència, mor a la foguera el dominicà Jeroni Savonarola
1499: la vila de Castelló té 484 focs, uns 1.694 habitants, una de les xifres més baixes dels segles 

XIV i XV.

REFLEXIONS
El segle XV veu com és qüestionada una església reduïda a la jerarquia (papa, bisbes i preveres). I 
ens podem preguntar: Com tenim ara esta relació laics-jerarquia en esta església concreta 
que vivim? Què hi fem, els seglars?

Al segle XV s’alça la segona església de Santa Maria, després de l’incendi que inhabilità la 
primera del segle XIII. Ara fem servir la tercera església de Santa Maria, immensament més gran 
que les dos anteriors. I ens podem preguntar: Quina vitalitat té l’actual església de Santa 
Maria? Què hi podríem fer per millorar-la?

dimecres 22
DOCUMENT 2

ACTA núm. 143, de la Junta Directiva de l'Associació Josep Climent 

S'hi reuneixen els socis següents:
Guillem Badenes Franc, president
Rosa Maria Claros Marqués, tresorera
Dolors Mas Alegre, vocal
Amparo Grifo Benedicto, vocal
Batiste Porcar Gómez, vocal
Agustí Peris Leonisa, vocal
Avel·lí Flors Bonet, secretari
S'excusa d'assistir el vocal Manel Sifre
Seguint el corresponent ordre del dia  es prenen, per unanimitat, els acords següents:
1. Aprovar l'acta de la sessió del proppassat dimecres 11 de desembre
2. Dur a terme l'assemblea convocada per al diumenge 26 de gener amb les intervencions de
Guillem Badenes (estat de comptes), Agustí Peris (pressupost), Amparo Grifo (catequesi), Batiste
Porcar (Cor Pentecosta), Rosa Clarós (sambori), Dolors Mas (Esplai i campaments) i Avel·lí Flors
(missa d'onze i publicacions) 
3. Aprovar l'estat de comptes de l'associació corresponent a l'exercici 2019
4. Aprovar el projecte de pressupost per a l'any 2020 que ha presentat  Agusti Peris.

Aprovar una quota de 40€ per a l'any 2020 a cobrar el mes de desembre
5. Proposar a l'assemblea la següent Junta directiva: president, Guillem Badenes;  vicepresident,
Avel·lí Flors; tresorera, Rosa Clarós; secretària, Dolors Mas; vocal catequesi, Amparo Grifo; vocal
cor,  Batiste Porcar,  vocal campaments,  Nati  Alcañiz,  vocal  esplai,  Vanessa Fraga;  vocal,  Agustí
Peris
6. Aprovar la memòria de les activitats dutes a terme l'any 2019 tal com consten en la revista
Pentecosta núm 108 Any de Gràcia 2019
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7. Proposar Mn. Antoni Gaya Ballester com a Honor Pentecosta 2020 i el milicià Domingo Vilar
(memòria històrica) com a Honor Societat 2020.
8. Proposar a l'assemblea les baixes dels difunts Elvira Rambla Sales i Amparo García Ferran i les
altes de Ferran Olucha Montins, Luis Córcoles Molina, Vanessa Fraga Clofent i Teresa de Jesús
Lloret Porcar
9.  Aprovar  la  previsió  de  tres  números  de  la  revista  Pentecosta  dedicats  a  la  reflexió  sobre
l'església de Castelló i un quart número de resum de les activitats de l'any 2020
10. S'aproven les previsions d'activitats per al proper any: 

• sessions de catequesi amb la metodologia de l'oratori d'infants
• col·laboració en el Sambori
• sessions del grup d'esplai
• colònia,  campament  i  camp  de  treball  AMUNT  20  a  Cinctorres  (provisionalment),  i  a

Portell
• concerts del Cor Pentecosta
• visites culturals a la ciutat
• participació i animació de la missa d'onze

11. Paraula oberta
Estudiar com donar més publicitat a les nostres activitats
Repassar els acords presos i incomplerts.

De què, com a secretari, en done fe. Avel·lí Flors Bonet

Vist i plai, Guillem Badenes Franch, president
Castelló de la Plana, 22 de gener de 2020

diumenge 26
DOCUMENT 3

Acta núm. 140 de l’Assemblea General Ordinària

Hi assisteixen els membres de la Junta Directiva
Guillem Badenes Franch, president
Maria Dolors Mas Alegre, vocal
Agustí Peris Leonisa, vocal
Amparo Grifo Benedicto, vocal
Joan Baptista Porcar Gómez, vocal
Rosa Maria Clarós Marqués, tresorera
Avel·lí Flors Bonet, secretari

Amb els socis següents:
Dolors Gabriel, Carme Gabriel, Lola Mallén, Nati Alcañiz, Francesc Xavier Martí, Roser Boix,
Amparo  Fernández,  Amparo  Valenzuela,  Josep  Lluís  Guardiola,  Teresa  Lloret,  Virgínia  Porcar
Gómez, Joan Antoni Albiol Cavaller, Pili Sánchez Cazador, Consol Aguilar Aparici, Anna Sánchez
Manuel Sanaüja,  Anna Gual,  Maria Alonso de Armiño,  Xavier  Sanaüja,  Nicolás  Bolarín,  Agustí
Flors, Encarna Rius, Antoni Vizcarro, Pilar Peña
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Després de cantar el Veni creator, comencen a tractar-se els punts de l'ordre del dia (ANNEX 1), i
es prenen, per unanimitat, els acords següents: 

1. Aprovar l'acta de la sessió anterior, de 27 de gener de 2019 (ANNEX 2)

2. Aprovar l'alta de Vanessa Fraga Clofent, Lluís Córcoles Molina, Teresa de Jesús Lloret Porcar i
Ferran Olucha Montins;  i  lamentar les  baixes,  per  defunció,  dels  socis  Amparo Garcia Ferran,
Elvira Rambla Sales i Ricard Garcia Cerdà, honor Societat 2006.

3. Aprovar els comptes corresponents a 2019, amb un saldo negatiu de 1.131, 42  euros. (ANNEX
3)

4.  Aprovar el  pressupost  de 2020,  amb uns ingressos i  unes despeses previstes de 55.500 €,
col·laborant econòmicament amb Caritas d'acord amb el conveni que hi tenim signat (ANNEX 4)

5. Aprovar les activitats dutes a terme pels diversos àmbits de l'Associació: cor Pentecosta, missa
d'Onze,  catequesi,  esplai,  colònia  i  campament  AMUNT  2018,  Sambori,  publicacions  i  les
previstes per a 2020 (ANNEX 5)

6. Aprovar el cobrament de les quotes enguany, la de 2019 el mes de gener, la de 2020 el mes de
desembre.

7. Aprovar la concessió de l'Honor Pentecosta 2020 a Mn. Josep Antoni Gaya Ballester, a celebrar,
si és possible, el dia de la solemnitat de Pentecosta d'enguany. i aprovar la concessió de l'Honor
Societat  2020 als  represaliats  de  la  Guerra  Civil  1936-1939,  en la  persona  de  Domingo Vilar
Climent, afusellat pel govern franquista el 30 de juliol de 1940, a celebrar d'acord amb la família. 

8. Des d'ara la  Junta directiva queda constituïda pels membres següents:  president: Guillem
Badenes  Franch;  vicepresident:  Avel·lí  Flors  Bonet;  tresorera:  Rosa Clarós  Marqués;  secretària:
Maria  dels  Dolors  Mas  Alegre;  vocals:  Joan  Baptista  Porcar  Gómez,  Amparo Grifo  Benedicto,
Agustí Peris Leonisa, Vanessa Fraga Clofent i Natividad Alcañiz Gascó .

10. En paraula oberta es comentà la necessitat de fer efectiva la instal·lació, en la cocatedral de
Santa Maria, d'una pantalla i un canó per participar millor en les celebracions, si cal amb l'ajuda
econòmica de la nostra Associació.

I amb el cant del Parenostre en memòria dels socis, familiars i amics difunts es tanca l'assemblea.

De què, com a secretari, en done fe.

Avel·lí Flors Bonet, secretari
Guillem Badenes Franch, president

Castelló de la Plana, 26 de gener de 2020
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dimecres 29
DOCUMENT 4

CIRCULAR 1/2020

Benvolgudes companyes / benvolguts companys

Com sabeu, el proppassat diumenge 26 de gener, tinguérem l'Assemblea General Ordinària de
l'Associació a la sala de trobades de Santa Maria. Hi érem 33 persones amb la Junta Directiva i el
seu president. Aprovàrem l'acta de la sessió anterior, del diumenge 27 de gener de 2019, i l'alta
de quatre nous socis.

Aprovàrem també els  comptes a 31 de desembre de 2019, amb un saldo negatiu de
1.131,42 euros, i, també, el pressupost per a 2020 amb uns ingressos i unes despeses previstes de
55.500 euros, inclosa la col·laboració amb Caritas d'acord amb el conveni que hi tenim signat.

L'assemblea aprovà per unanimitat les activitats dutes a terme en els diversos àmbits de
l'Associació  (Cor  Pentecosta,  Missa  d'Onze,  Catequesi  infantil,  Esplai,  Colònia  i  Campament
AMUNT 2019, SAMBORI, publicació de PENTECOSTA i les mateixes activitats previstes per a 2020.
Aprovaren finalment que es mantenia la mateixa quota per als socis, és a dir 40 euros que faríem
efectius el mes de desembre d'enguany.

En el capítol dels honors, l'Assemblea decidí que l'Honor PENTECOSTA 2020 fos per a Mn.
Joan Antoni Gaya Ballester, i que l'Honor Societat 2020 seria per al grup de Memòria Històrica en
la persona de Domingo Vilar Climent.

Quant a la Junta Directiva, l'Assemblea en decidí aprovar una remodelació, segons la qual
quedaria constituïda pels socis següents: Guillem Badenes Franch, president; Avel·lí Flors Bonet,
vicepresident; Rosa Maria Claros Marqués, tresorera; vocals Joan Baptista Porcar Gómez,  Amparo
Grifo Benedicto, Agustí Peris Leonisa, Vanessa Fraga Clofent, Nativitat Alcañiz Gascó i Maria dels
Dolors Mas Alegre, secretària.

En el torn de paraula oberta, comenàrem la necessitat de fer efectiva la instal·lació, a la
cocatedral de Santa Maria, d'una pantalla amb canó per veure si podem millorar la participació
en les celebracions, si cal amb l'ajuda econòmica de la nostra Associació.

Comentàrem que enguany s'han publicat els quatre números de la revista PENTECOSTA:
el 105 amb sermons de sant Vicent Ferrer per al cicle de nadal;  el 106 amb sermons de sant
Vicent Ferrer per al cicle de pasqua; el 107, amb sermons de sant Vicent Ferrer per a les festes
dels sants; i el 108, que repartírem entre els assistents, amb el títol 'Any de gràcia 2019'. Si voleu
rebre algun exemplar d'estes revistes, ens ho dieu i us el farem arribar oportunament. Si podeu,
ajudeu-nos a pagar-ne les despeses, amb 5 euros per exemplar.

I  amb el  cant del  Parenostre,  en memòria dels  nostres  socis,  familiars  i  amics  difunts,
tancàrem l'Assemblea 2020.

Us informem, també, de les activitats previstes per a aquest trimestre i que poden ser del vostre
interés.

En primer lloc, el diumenge 23 de febrer, celebrem la tradicional calçotada, a l'alqueria
dels Alegre. Si us agradaria assistir-hi, feu-nos-ho saber perquè hi tingueu lloc, a les14 h.

El  Cor Pentecosta prepara dos concerts per a aquesta quaresma. A la pàgina web de
l'associació (www.josepcliment.org) informarem de les dates.
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Després de missa d'onze fem, una vegada cada mes, una reflexió sobre Santa Maria de
Castelló per segles. El diumenge 16 de febrer tocarem el segle XVI, i el diumenge 29 de març, el
XVII.  Podeu  trobar  els  textos  explicatius  dels  segles  a  l'adreça
https://sites.google.com/site/cercapou      

Els dijous 6, 13, 20 i 27 del mes de febrer continuarem les visites culturals a la ciutat que
seguírem  els  mesos  d'octubre  i  de  novembre  passats.  Començarem,  el  primer  dijous,  per
l'església de Santa Maria. Com sempre, a les11 h.

MES DE FEBRER

dijous 6
DOCUMENT 5

INSCRIPCIONS A LES LÀPIDES MORTUÒRIES 
DELS BISBES JOSEP CLIMENT I JOSEP SALINAS 

ARA AL PÒRTIC DE LA COCATEDRAL DE SANTA MARIA

JOSEP CLIMENT AVINENT
[Bisbe de Barcelona, de 1766-1775
i mort el 28 de novembre de 1781]

'Nascut a Castelló el 1706,
consagrat bisbe en l'antiga església de santa Maria 

el 21 de març de 1766, 
bisbe de Barcelona entre 1766 i 1775,

mort el 28 de novembre de 1781,
el castellonenc Josep Climent, bisbe de Barcelona,

exemplar per la pietat, doctrina i integritat de costums, 
insigne en la seua profunda dedicació 

i zel per la casa del Senyor
i pels assumptes públics.

Promogut al bisbat de Màlaga, que refusà,
i dimitit del de Barcelona, 

tornà als seus
i passà confiadament la resta dels anys a la casa paterna,

parc per a ell i generós per als pobres, 
agradable a Déu i als homes.

Els preveres, l'ajuntament i el poble de Castelló  
dediquen [aquest memorial] al ciutadà benemèrit.

Morí el 4 de les kalendes de desembre de 1781
als setanta cinc anys.
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JOSEP SALINES MORENO
[Bisbe de Tortosa de 1791 a 1814

i mort l'11 de juny de 1814]

Ací jau l'il·lustríssim i reverendíssim. senyor 
fra Antoni Josep Salines Moreno, natural d'Hellín, 

comissari general de la religió franciscana a Espanya.
Promogut al bisbat de Tortosa,
que governà 24 anys complets

en circumstàncies molt crítiques,
uní els ànims de les dignitats 

i els canonges de la seua església 
durant els funestos dies de la dominació napoleònica.

Obligat a emigar, adoptà els mitjans més oportuns 
per al bé del seu ramat.

Tranquil pel retorn dels sospirat rei Ferran VII
i, veent la desitjada llibertat de la seua diòcesi i capital,

morí a Castelló de la Plana l'11 de juny de 1814, 
als 82 anys, tres mesos i dinou dies d'edat.

A tan venerable prelat, addictíssim a la seu apostòlica, 
digne successor de la [seu]de sant Ruf, 

perfecte alumne del patriarca 
i liberal protector d'aquest convent, 

dedica esta memòria n'Antoni Martínez, ardiaca de Culla.

 
diumenge 16
DOCUMENT 6

SEGLE XVI:  L' EUROPA DIVIDIDA

Al  segle  XVI  apareixen  les  modernes  nacions-estat  que  tracten  d'independitzar-se  de  les
potències  del  passat:  el  papat  i  el  sacre  imperi  romano-germànic.  Es  dóna  una  profunda
renovació  cultural  que  ara  anomenem  'renaixement'.  La  invenció  de  la  impremta  permet
estendre pertot els textos de l'antiguitat profana i religiosa. La Bíblia i els escrits dels sants Pares
de l'Església ajuden alguns a treballar per netejar l'Església d'excrecències que s'hi havien adherit
al llarg dels segles. 

Moltes  institucions  eclesiàstiques  ja  no  responien  a  les  esperances  dels  cristians  del
temps, i, a començaments del segle apareixen uns homes decidits a empendre una reforma de
l'Església. Lamentablement, per culpa d'incomprensions i violències recíproques, aquests intents
de reforma provocaren la ruptura de l'Església d'Occident, i,  a finals de segle, quedava fixada
l'actual geografia de confessions religioses.

En  la  conformació  d'esta  nova  Europa,  s'hi  perfilen  tres  estats  nació.  El  1516  el  rei
Francesc I de França obté del papa Lleó X el poder d'elegir bisbes i abats. A Anglaterra, Enric VIII
desfà el seu primer matrimoni i s'autonomena cap de l'església d'Anglaterra, i el  rei Carles I de
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Castella i Aragó, esdevé emperador Carles V d'Alemanya (de l'imperi romano-germànic) després
que els seus avis, els reis Catòlics, haguessen implantat, als regnes hispànics, la inquisició per
perseguir  heretges,  musulmans i jueus.  Necessàriament tant de poder en mans de l'Església
havia d'enfrontar el rei de França, Francesc I, i els papes Juli II i Lleó X. Juli II (1503-1513) acudeix a
l'assalt de ciutats enemigues armat de casc i cuirassa i Lleó X ha d'enfrontar-se bèl·licament a
francesos i espanyols en defensa dels seus drets territorials.

En la renovació de les lletres, és fonamental la invenció, per Gutenberg, de la impremta
que revoluciona la transmissió del pensament. S'hi difonen els antics autors profans, i també els
pares de l'Església, els llibres de la Bíblia i  els manuals de pietat. Homes del renaixement per
excel·lència, els humanistes s'inspiren en les fonts bíbliques i patrístiques.  Maquiavel (+1527)
escriu  El  príncep (1532)  amb la   intenció  de millorar  l'església  i  els  seus  fidels.  Tomàs  More
(+1535), autor d'Utopia (1516) fa una divertida crítica de la societat política i religiosa del seu
temps.  Erasm de Rotterdam (+1536), el príncep dels humanistes, escriu Elogi de la follia (1511),
una àcida sàtira de totes les categories socials. I el nostre  Lluís Vives (+1540), oposat a Tomàs
More en la defensa de la propietat privada, és l'home més lúcid, sobretot en la seua obra  De
veritate fidei christianae.

Però l'Església oficial no respon a les  crítiques  i  les  esperances dels  humanistes  que
parlen en nom dels cristians del seu temps. La preocupació per la salvació obsessiona la gent,
acorralada  entre  un  Déu totpoderós  de  caràcter  arbitrari  i  l'amenaça  de  Satanàs  que ve  en
l'anticrist. És així com el Renaixement coincideix amb un increment de la fetilleria i la caça de
bruixes, en què moriren pel foc prop de cent mil persones. El papa Juli II, amb voluntat d'afrontar
la situació, convoca el  concili V del Laterà (1512-1517) que elabora un pla de reforma sense
resultats efectius. Als pocs dies de la clausura, el frare agustí Martí Luter publicava, a Wittenberg,
les famoses 95 tesis contra les indulgències. Començava la Reforma.

I, amb la Reforma, tenim la ruptura dins l'església d'Occident. Martí Luter, acusat davant
la cúria de Roma, que li demana que es retracte, contesta  (1520) amb tres opuscles:  Crida a la
noblesa cristiana de la nació alemanya, La captivitat de Babilònia de l'Església i La llibertat del cristià.
La  butla  pontifícia  Exsurge  Domine condemna  41  proposicions  seues,  i  el  1521  Roma
l'excomunica. Convocada la  dieta de Worms,  aquest es veu obligat a abandonar Alemanya i
amagar-se;  en l'exili  tradueix  la  Bíblia  a  l'alemany.  Immediatament  es  produeix,  a  Alemanya,
l'escissió  entre  partidaris  i  detractors  seus.  Es  declara  una  guerra  atroç  entre  els  pobres
camperols i  els senyors que els exploten (1524-1525). Luter es posiciona a favor dels senyors
contra els camperols que defensa  Tomàs Mützer, el  qual ataca violentament el reformador i
anterior aliat; i aquest trenca amb Erasm de Rotterdam i es casa amb una monja; el 1529 publica
Catecisme menor i Catecisme major. 

Tot ha nascut d'una experiència personal: la seua consciència de pecat només superada
per la sola fe en la misericòrdia de Déu. I, amb aquest principi original, Luter propaga altres punts
del  seu  pensament:  la  inutilitat  de  les  bones  obres  i  el  refús  a  tot  allò  que no  es  base  en
l'Escriptura. Sosté també que l'home no pot merèixer la salvació, rebutja el culte als sants, les
indulgències,  els  vots  religiosos,  els  sagraments  (tret  del  baptisme  i  la  cena),  el  sacerdoci
ministerial (només admet el sacerdoci dels laics) i només accepta com a església una comunitat
invisible que no s'ha d'organitzar visiblement ni ha de posseir béns.

Martí Luter té els seus deixebles: Melanchton (+1580), Bucer (+1551), Ecolampadi (1531)
Osiander (+1552) i, sobretot, Ulrich Zwingli (1531),  el gran reformador suís,  deixeble d'Erasm,
obsessionat  per  organitzar  l'Església  segons  l'evangeli  i  alliberar  el  poble  de  dependències
estrangeres. Amb el laic Joan Calví (+1564) la reforma esdevé francesa; amb la seua Institució de
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la religio cristiana,  ofereix un resum del seu pensament reformista, i,  en les seues  Ordenances
eclesiàstiques, estableix  els  trets  de  l'església  de  Ginebra,  el  model  que  intentaran  imitar  la
majoria d'esglésies reformades.

L'Església catòlica (la jerarquia, papa i bisbes) es replega sobre si en el concili de Trento
(1542-1563) plantejant-se els mateixos temes que Martí Luter,  negant-se, però, a fer canvis que
eren  urgents.  L'anomenada ‘Contrareforma’ catòlica acaba  sent  un  immens  desengany  en
distingir-se més com a antiprotestant que com a autènticament catòlica. Una nova oportunitat
perduda. L'església Catòlica, en no voler trencar amb el llast del seu passat, marcat pel desig de
poder terrenal, incrementa la crueltat de la seua inquisició contra els seus dissidents, que ella
considerava 'heretges', i afavoreix el crim i la guerra entre nacions europees de sòlida tradició
cristiana. La creu va davant dels dos exèrcits que lluitaran a mort, a vegades, després de celebrar,
cada  u  pel  seu  compte,  la  missa  corresponent,  impetrant  la  pròpia  victòria  contra  els  seus
'enemics'.

Les  missions  estrangeres,  a  l'Amèrica  i  a  l'Àsia,  no  són  coherents  amb  la  tradició
inculturadora del passat eclesiàstic. La mateixa missió que practica Francesc Xavier (1506-1552) a
la Índia ens produeix, ara,  una certa decepció; un altre seria l'estil del també jesuïta M. Ricci
(1552-1610) que s'avingué a fer-se xinés amb el xinesos. I a l'Amèrica, és frustrant l'evangelització
dels nostres missioners, com testimonia el bisbe de Chiapas, l'andalús Bartolomé de las Casas
(+1566)  que  descriví  l'aberrant  'evangelització'  dels  territoris  americans  duta  a  terme  per
espanyols en la seua  Brevísima relación de la destrucción de las Índias e Historia general de las
Indias. 

És cert que, amb el temps, molts missioners 'perderen' el temps aprenent les llengües
vulgars d'aquells immensos països; la immensa majoria missionà aquells pobles servint-se de la
llengua i  les  categories  occidentals  de pensament,  i  mostraren ben poc de respecte per  les
tradicions  autòctones,  arribant  fins  i  tot  a  humiliar  els  nadius  pels  seus  costums  ancestrals.
Aquells 'indis', per a fer-se cristians, i poder-se integrar en els nous estats (i esglésies), hagueren
de  sotmetre's  a  la  nova  cultura  importada  (espanyola,  portuguesa,  anglesa,  francesa),  en  la
majoria dels casos, renunciant a la seua pròpia llengua i cultura. L'església no seguí, en aquells
temps tan importants  pel  seu futur,  l'esperit  de Pentecosta;  al  revés,  foren els  'indis'  els  qui
hagueren d'apendre la  llengua dels  conquistadors (castellà,  portugués,  anglés o francés)  per
accedir a la nova fe i integrar-se en l'església. És la Pentecosta al revés. Com havia fet l'església de
València, cap i casal nostre, ja des del nostre segle XVI. Quin despropòsit! Com és possible que
l'Església hagués  perdut  el  seny que mostrà  Ramon Llull,  amb el  consentiment  de la  nostra
església, i  els  seus reis,  obrint als segles XIII  i  XIV,  escoles de llengües per preparar els futurs
evangelitzadors?

No era res nou. Abans, l'església ja havia practicat esta modalitat de 'missió' a Europa. Els
occitans hagueren de fer-se francesos per integrar-se en el nou estat francés i en la seua església.
A la península ibèrica, tant en temps de la dinastia dels Austria com, sobretot, de la borbònica,
valencians,  catalans  i  mallorquins  eren  forçats  a  fer-se  castellans  de  llengua  si  volíem  ser
acceptats com a bons ciutadans dins l'estat centralista. 

Els  concilis  de  Tarragona  s'interessaran  en  l'aplicació,  a  la  pròpia  província,  de  les
constitucions i els decrets del concili de Trento. Especialment interessant és el capítol dedicat a
la  predicació  i  la  catequesi  en  la  llengua  vulgar,  regulades  per  les  constitucions  Et  quia
agnoscimus  cum  Apostolo (1591)  i  Cum  ad  nostrum  pervenit  auditum (1593). Esta  disposició
afectaria  molt  especialment  el  bisbat  de  Tortosa,  on  es  crearia,  cap a  finals  del  segle  XVI  i,
sobretot, a començaments del segle XVII, una singular polèmica a la vila de Castelló de la Plana.
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SANTA MARIA DE CASTELLÓ AL SEGLE XVI

1500, El bisbe de Tortosa, Alfons d'Aragó, passa visita pastoral a Santa Maria, de la qual és 
vicari major Mn. Francesc Salvador

Després de visitar el temple, els altars i el cementeri, amonesta dos preveres que viuen 
amullerats i celebra la clerical tonsura de 8 joves.

1502, el consell de la vila cedeix als franciscans l'ermita de santa Bàrbara perquè hi funden 
un convent de l'ordre.

1504, Mor la reina de Castella, Isabel la Catòlica
El Consell emprén les obres de fortificació dels murs i les torres de la vila 

1505, Nicolau de Casalduc cedeix a la vila l'alfóndec de la Mar
1506, A la Moreria de la vila, hi viuen 39 famílies musulmanes
1507, arran de notícies sobre naus mores que havien captivat algunes persones de la vila, les  

autoritats no deixen eixir els musulmans d'esta moreria.
1509, el bisbe de Tortosa decideix que, dels dos hospitals, només es mantinga actiu el nou, 

o de Trullols.
1513, Maquiavel publica El príncep, viu retrat inspirat en la figura del rei Ferran II el Catòlic
1516, Mor Ferran II el Catòlic

Adrian Floriszoon, bisbe de Tortosa
Jeroni Penyarroja, vicari major de Santa Maria

1517, Martí Luter clava a la porta del castell de Wittenberg les 95 tesis
1519, Trobant-se a Barcelona, al rei Carles I li arriba la notícia que ha estat elegit 

emperador del sacre imperi romano-germànic com a Carles V.
Davant el perill d'atacs de la pirateria mora, el governador de la vila de Castelló insta a  

reparar les muralles de la vila 
1520, Revolta de les comunitats de Castella comandades per Juan de Padilla

Revolta de la primera Germania valenciana
Noche triste, en què les tropes d'Hernan Cortés van ser vençudes pels 

asteques a Tenochtitlan
1521, El cardenal Adrià d'Utrecht acull els agermanats valencians

Els agermanats valencians capitulen davant les exigències del virrei
1522, Adriaan Foriszoon, papa Adrià VI

Ignasi de Loiola fa la seua estada a Manresa i visita Montserrat 
Redacta els seus Exercicios espirituales

1523, La virreina Germana de Foix emprén una duríssima repressió dels 
agermanats valencians.

1526, El consell de la vila autoritza l'erecció del convent de monges de santa 
Clara en el lloc que abans ocupava l'antic hospital de sant Sebastià

1525, El Consell acorda traslladar el bordell del portal de la Fira a la plaça de la 
Ballesteria.

1535, Mor, a la torre de Londres, el canceller anglés Tomàs More per haver-se negat a reconéixer 
el matrimoni del rei Enric VIII amb Anna Bolena.

1540, El papa reconeix canònicament la Companyia de Jesús.
Mor, a Bruges, l'humanista valencià Joan Lluís Vives.
Amb monges vingudes del convent de la Puritat de València, inauguren el 

convent de clarisses de la vila
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1542, primers registres en el llibre de baptismes de Santa Maria
1544, Continuen les obres de fortificació de la vila de Castelló
1545, El papa Pau III convoca el concili de Trento
1549, Francesc Roures, en nom del bisbe de Tortosa, consagra l'església de 

santa Maria de Castelló.
1550, Mor, a Granada, el portugués (sant) Joan de Déu
1555, Marcello Cervini, papa Marcel II, a qui el compositor L.P. da Palestrina 

dedicaria la famosa Missa del papa Marcel.
Mor el papa Marcel II
Obres de reconstrucció de l'església del convent de sant Agustí
Mor, a València, l'arquebisbe (sant) Tomàs de Villanueva

1556, Mor, a Roma, (sant) Ignasi de Loiola
Mn.  Ausiàs Carbonell deixa de ser vicari perpetu de Santa Maria
Melcior Gascó, vicari perpetu de Santa Maria

1558, Mor, a Yuste, el rei-emperador Carles I/V
Felip II, rei d'Espanya

1560, En el dietari del consell de la vila de Castelló, comença a aparéixer el nom de la 
companyia de Jesús relacionat amb la predicació de quaresma.

1561, El bisbe de Tortosa Martí de Córdova Mendoza, passa visita pastoral a l'església de 
santa Maria de Castelló, de la qual és vicari perpetu Mn. Melcior Gascó: visita el 
temple amb una  multitud d'altars laterals (fins a 16), dedicats majorment a la  
memòria de sants.

1562, El Consell pren la decisió de facilitar habitatges per als que en tenen necessitat.
El rei Felip II envia el seu arquitecte, Joan B. Antonelli, per tal de planificar-les fortificacions

de la vila de Castelló, i també de la platja, per tal d'evitar danys de corsaris.
Mn. Pere Peirats, vicari major de Santa Maria

1563, Cloenda del concili de Trento
1564, Publicada, a Valencia, la  Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia, de Martí de  

Viciana, on hi ha una detallada descripció de la vila i de l'església de santa Maria.
Segons esta obra, Castelló compta aleshores amb 700 cases
El Consell continua preocupat per facilitar habitatges als que vénen a viure a la vila de 

Castelló. Sembla doncs, que esta, aleshores, creixia a bon ritme.
1565, El consell de la vila facilita als clavaris, majorals i confrares de la Sang, un lloc perquè 

hi puguen construir una capella per a l'hospital.
Mn. Vicent Pedro, vicari major de Santa Maria

1567, Pius V condemna proposicions de Miquel de Bay en la butla Ex omnibus afflictionibus
1569, Mor (sant) Joan d'Àvila

Juan de Ribera, arquebisbe de València
1571, A Lepant, victòria de la flota cristiana, comandada per Joan d'Austria, contra la flota 

musulmana. 
El papa Pius V institueix la festa del Roser, i es generalitza la devoció del rosari que ja era 

tradicional des de l'edat mijana, sobretot per part dels frares dominicans.
Castelló acorda construir la torre del Mar per a defensa de la costa, contra els pirates.

1572, Mor, a Roma, (sant) Francesc de Borja
El Consell autoritza a edificar cases fora dels portal dels Gascons

1573, El vicari de la diòcesi de Tortosa passa visita a pastoral a Santa Maria
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Tres nous altars
1574, Les autoritats de Castelló s'interessen pel jesuïta pare Villegas perquè  

predique la pròxima quaresma a Santa Maria
1575, Castelló compta amb 800 cases habitades

El bisbe Joan Izquierdo passa visita pastoral a Santa Maria
El Consell autoritza a ampliar el lloc destinat a la confraria de la Sang.
El venerable Mn. Joan Baptista Bertran, rector de la parròquia de l'Alcora

1576,  els orfebres valencians Jeroni Camanyes i Francesc Eva tallen la monumental creu  
processional de Santa Maria

1578, Nova visita pastoral del bisbe de Joan Izquierdo
1579, El consell de la vila dóna permís perquè es funde el convent de sant Tomàs  d'Aquí,  

dels frares dominicans, al raval del Roser.
1580, Mn. Domenge Jover, vicari perpetu de Santa Maria.
1582, Mor, a Alba de Tormes, la carmelita descalça (santa) Teresa de Jesús.
1583, El Consell acorda que s'òbriguen portes als portals de l'Hospital i de la Fira
1585, Hi ha perill que caiguen algunes cases a causa dels darrers aiguats
1586, Visita pastoral de Joan Terès, bisbe de Tortosa, que passa revista a l'ermita de 

Lledó; hi apareix un altar de sant Roc
1588, Desastre de l'Armada invencible en aigües de l'Atlàntic

Castelló reorganitza les aules de Gramàtica
El consell de la vila fa els tràmits perquè Castelló tinga el títol de 'ciutat'.

1580, Comencen les obres del convent de sant Francesc.
1581, Mor, al convent de València, el frare dominicà fra (sant) Lluís Bertran Eixarc, després d'anys  

com a missioner al regne de Nova Granada, a l'Amèrica
1591, Comencen les obres d'un nou campanar, sobre les restes del campanar anterior

El morellà Gaspar Punter, bisbe de Tortosa, passa visita pastoral a Santa Maria
Castelló compta amb 950 cases.
Mor, a Roma, (sant) Lluís Gonzaga
Mor, a Úbeda, (sant) Joan de la Creu
El concili Tarraconense publica la constitució Et quia agnoscimus cum Apostolo, sobre l'ús 

de la llengua vulgar en la predicació en les seues diòcesis
1592, Fundació de la diòcesi de Solsona

Mor, al convent de franciscans de Vila-real, fra (sant) Pasqual Bailón
1593, Proposen dur a Benadesssa l'aigua del molí d'en Saloni

El concili de la Tarraconense d'enguany promulga la constitució Cum ad nostrum pervenit 
auditum sobre l'ús de la llengua vulgar en la predicació i la catequesi en les seues 
diòcesis (la de Tortosa entre altres)

1594, Mor, a Roma, el polifonista G.P. da Palestrina
Mor Mn. Domingo Jover, vicari major de santa Maria
Visita pastoral del vicari general de la diòcesi, Pere Cisterer.
Hi troba una església amb catorze preveres beneficiats.
Visita els altars i la capella de sant Nicolau 
Insisteix en la reparació de les sepultures que hi ha a Santa Maria
Mana que el cementeri es conserve ben guardat i tancat.
Controla els benifets i els comptes del racional

1595, Mor, a Roma, (sant) Felip Neri, fundador de l'Oratori

48



comunió d'església i llengua

Pagament del Consell per les despeses de la representació del misteri de 
l'Assumpció a l'església de Santa Maria. 
En quina llengua es devia fer, esta representació?

Mn. Jeroni Gascó, vicari perpetu de Santa Maria
1597 El predicador de la quaresma nomenat pel Consell vol predicar en castellà.

El Consell comunica que, per a això, cal la llicència del bisbe de Tortosa, aleshores 
Gaspar Punter.
Consta el pagament del Consell per la reparació de les virtuts en la representació de 

l'Assumpció a l'església de santa Maria.
Vicent Ballester, el mestre de gramàtica, és qui es fa càrrec de la direcció de la 

representació del misteri de l'Assumpció a Santa Maria.
Consagració de la catedral de Tortosa

1598, Mor, a Madrid, el rei Felip II. 
Felip III, rei d'Espanya
Com que fra Ureta no pot predicar la pròxima quaresma, hi nomenen fra Jeroni Cantó, de 

l'orde de sant Agustí.
El bisbe morellà Gaspar Punter passa la darrera visita pastoral a Santa Maria, al 

front de la qual és Mn. Jeroni Gascó i 17 preveres.
Castelló compta aleshores amb 970 cases, més altres 22 de cristians nous.
Santa Maria compta amb tres mil 'persones de comunió'.

1599, Fra Jeroni Cantó predica enguany la quaresma a Santa Maria
El fuster Miquel Borda cobra per diversos treballs de reparació de l'escena del misteri de 
l'Assumpció.

REFLEXIONS

Els punts que podrien ser objecte de reflexió podrien ser la inculturació de la fe entre nosaltres
(passat, present i futur) i  la fe entre la vocació de servei als pobres  i l'afany de grandesa i
excel·lència.

1. Què podríem fer davant una església que majoritàriament, al nostre Castelló, margina la seua
pròpia llengua?

2. Què podríem fer en una església com la de Castelló, excessiva en manifestacions externes
(temple grandiós, celebracions solemnes) i amb tan poca vitalitat al servei dels altres, sobretot
dels pobres?
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dilluns 17
DOCUMENT 7

ADÉU,  JUANITO!

Quan érem petits, tu eres Juanito, i  compartíem casa i cambra.   I tu, al teu llit, hi dormies inquiet.
Una nit, ho recordaré mentres visca, em despertares esglaiat. T'incorporares cridant amb totes les
forces: Ai.........!!! Ai!!!!:  era un crit tan llastimós, i tan prolongat! tan desgarrador! Quan acabares de
cridar, es feu un llarg silenci. Et deixares caure al capçal i continuares dormint ... Per a mi, des
d'aquell dia, tu eres un altre. Intuïa que el meu germà patia, patia molt ... perquè a la nit tot és
sinceritat, sense trucs ni avisos ... I tu cridaves, molt, fort, llarg, penetrant ... Vaig fer el propòsit de
no dir-ho a ningú. Però vaig entendre, per a mi, que duies un secrets molt íntims que et feen
patir moltíssim ... La vida, després, ha estat per a tu diversa, distreta, rica en experiències, has
tingut temps per a l'èxit, t'ha trobat una dona per estimar-te sense límits i t'ha donat una rica
fillada. 

Però ara, Juanito, és l'hora de deixar esta terra que la fe descriu com una vall de llàgrimes,
és el moment gloriós de pujar al cel ... Has treballat molt, has patit massa ... Encara et recordo
brut, amb aquella bicicleta emprenent cada dia el camí del taller per guanyar-nos el pa ... El teu
crit, des d'aquells dies, l'ha sentit  l'Altíssim que ara t'acull amorós. Sembla que  ve a dir-te, com
quan eres infant: Dorm en pau, fill meu, que ja has treballat prou. Prou i massa. I tu, Juanito,
t'adorms, rendit. Mai més et despertaràs sobresaltat. Tens a la vora pare i mare, i el teu germà
gran Agustí que no saps com te volia. Dorm i descansa, que ja ere hora, germà.

Castelló de la Plana, 17 de febrer de 2020
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MES DE MARÇ

diumenge1
DOCUMENT 8

REPERTORI

QUARESMA
Si em porta a vós (Gib mich ganz zu eigen dir), Taizé
Vexilla regis, Antonio Lotti (1676-1747) i gregorià

DIUMENGE DE RAMS
Benedictus, Salvador Giner (1832-1911)

Hosanna filio David, Franz Schubert (1797-1828)
In monte Olivetti, Franz Schubert (1797-1828)

Sanctus, Franz Schubert (1797-1828)
Pueri hebraeorum, Franz Schubert (1797-1828)

Cum angelis et pueris, Franz Schubert (1797-1828)
Ingrediente Domino, Franz Schubert (1797-1828)

DIJOUS SANT
Jesu rex admirabilis, Giovanni P. da Palestrina (1525-1594)

Christus factus est, Joan B. Comes (1582-1643)
Animam meam, Tomás L. de Victoria (1548-1611)
O salutaris hostia, Giovanni F. Anerio (1560-1614)

Pange lingua, Pal Esterhazy (1635-1713)
Adoro te devote, Richard Wagner (1813-1883)

DIVENDRES SANT
Caligaverunt, Tomás L. de Victoria (1548-1611)

Stabat mater, Zoltan Kodaly (1882-1967)
Sepulto Domino, Tomás L. de Victoria (1548-1611)

Popule meus, Tomás L. de Victoria (1548-1611)

PASQUA
Regina caeli, Antonio Lotti (1676-1747) 

Jubilate Deo omnis terra, Taizé
El Senyor és la meua força, Taizé

Al Senyor un càntic nou (Singt dem Herrn), Taizé
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MES D’ABRIL

diumenge 5
DOCUMENT 9

Text del correu enviat a Apunt des de la nostra Associació 

'Des de Castelló de la Plana, l'Associació Josep Climent vol trametre l'alegria que ens ha produït 
la retransmissió de la missa d'avui per A PUNT, tan dignament celebrada. La nostra Associació ja 
fa quaranta anys que anima la celebració de la missa de les 11 a la cocatedral de Santa Maria, 
amb varietat de cants, amb la voluntat de convertir-la en un lloc de vivència de fe, de reflexió i 
d'estima comunitària. Voldríem, algun dia, ajuntar la nostra experiència a esta iniciativa que avui 
heu engegat des de Torrent. Gràcies, també, a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua que està 
darrere de tot intent de restauració de la dignitat lingüística del nostre poble.

Dimecres 15
DOCUMENT 10

ACTA núm. 144, de la Junta Directiva de l'Associació Josep Climent

S'hi reuneixen els socis següents:

Guillem Badenes Franch, president
Avel·lí Flors Bonet, vicepresident
Rosa Maria Claros Marqués, tresorera
Agustí Peris Leonisa, vocal 
Amparo Grifo Benedicto, vocal
Batiste Porcar Gómez, vocal
Nati Alcañiz Gascó, vocal
Vanessa Fraga Clofent, vocal 
Dolors Mas Alegre, secretària

A causa del confinament la reunió se celebra telemàticament.
Seguint el corresponent ordre del dia  es tracten els assumptes consignats a la convocatòria, 
sobre els quals es prenen, per unanimitat, els acords següents:

1. Aprovar l'acta de la sessió del proppassat dimecres 22 de gener

2. Assignar les vocalies quedant la junta constituïda de la següent manera: president, Guillem
Badenes  Franch,  vicepresident,  Avel·lí  Flors  Bonet;  tresorera,  Rosa Clarós  Marqués,  secretària,
Dolors Mas Alegre; vocal Catequesi, Amparo Grifo; vocal Cor, Batiste Porcar; vocal Campaments,
Nati Alcañiz; vocal Esplai, Vanessa Fraga; vocal Economia Agustí Peris

3. Informar de les activitats de l'associació durant el confinament:
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• Catequesi: s'ha enviat als infants una catequesi cada diumenge perquè les puguen fer des
de casa amb la família

• Esplai: s'ha suspès l'acampada de pasqua i s'ha mantingut un contacte a través del correu
electrònic. Es proposa que els monitors preparen alguna activitat, ball, cançó... i que se'ls
puga enviar  als  infants.  Es  podria començar el  curs  que ve amb l'acampada que s'ha
hagut de suspendre.

• Cor Pentecosta:  s'han suspès  els  assajos,  les  actuacions  durant  la  setmana santa i  els
concerts. La seua directora prepara enregistraments de les distintes cançons per a poder-
les assajar des de casa.

• Sambori: s'ha mantingut un contacte amb tots els alumnes mitjançant wathssap enviant-
los  activitats  lúdiques,  enllaços a recursos educatius,  lectures,  cartes  dels  voluntaris  ...
Seguirà el contacte acabades les vacances de pasqua.

• Missa  d'onze:  segueix  la  publicació  del  fullet  imprès.  Alguns  participants  mantenen
contacte telemàtic després de la missa en valencià d'àpunt.

4. Aprovar l'ajornament de la concessió dels Honors Pentecosta i Societat al mes de novembre,
sense concretar la data.

5. Aprovar la suspensió de la colònia i el campament AMUNT 20. Es proposa estudiar fòrmules
per  a  poder  mantenir  un  contacte  amb  els  infants  que  haurien  assistit  a  la  colònia  i  el
campament: penjar materials i reflexions a la web, enviar vídeos, gravar cançons...

6.  Aprovar  assistir  a  la  trobada  d'associacions,  dins  del  projecte  Castelló  ciutat  educadora,
programada per al  dia 13 de juny.  Participaríem en les comissions de patrimoni cultural i  de
compensació de desigualtats.

Aprovar una contenció de la despesa, atés que els ingressos pel campament seran 
inexistents.

De què, com a secretària, en done fe. Dolors Mas Alegre

Vist i plau, Guillem Badenes Franch, president

Castelló de la Plana, 15 d'abril de 2020
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MES DE JUNY

dimarts 23
DOCUMENT 11

Celebració a la capella de la Sang durant la pandèmia del COVID-19

1. PARAULES DEL PRESIDENT DE LA CONFRARIA
2. CANT

3. EVANGELI 
'Aquell  mateix  dia,  arribat  el  capvespre,  Jesús  diu  als  seus  deixebles:  'Passem  a  l'altra  riba'.
Deixaren, doncs,  la gent i se'l  van endur en la mateixa barca on es trobava. L'acompanyaven
altres barques. Tot d'una es va alçar un gran temporal; les onades es precipitaven dins la barca i
l'anaven omplint.  Jesús era a  popa,  dormint amb el cap sobre un coixí.  Ells  el  desperten i  li
diuen:'Mestre,  no t'importa que ens afonem?' Així  que es despertà,  increpà el  vent i  digué a
l'aigua: 'Silenci, calla!' Llavors el vent va parar, i seguí una gran bonança. Jesús els digué: 'Per què
sou tan covards? Encara no teniu fe? Ells van sentir un gran temor i es dien l'un a l'altre: 'Qui és
aquest, que fins el vent i l'aigua l'obeeixen'?

4. HOMILIA
5. CANT DEL CREDO

6. PREGÀRIA DELS FIDELS
7. CANT DEL PARENOSTRE

8.PREGÀRIA DEL PAPA FRANCESC A LA MARE DE DÉU
AMB OCASIÓ DE LA PANDÈMIA DEL CORONAVIRUS
Oh Maria, que resplendiu sempre en el nostre camí

com a signe de salvació i d’esperança.
Nosaltres ens encomanem a vós, Salut dels Malalts,

que a la Creu vàreu ser associada al dolor de Jesús mantenint ferma la vostra fe.
Vós, salvació del poble, sabeu de què tenim necessitat,

i estem segurs que proveireu a fi que, com a Canà de Galilea,
puga tornar la joia i la festa després d’aquest moment de prova.

Ajudeu-nos, Mare del Diví Amor,
a configurar-nos a la voluntat del Pare i a fer allò que ens diga Jesús,

que ha pres damunt seu els nostres sofriments i s’ha carregat els nostres dolors
per portar-nos, a través de la Creu, al goig de la Resurrecció. 

9. CANT DEL SUB TUUM PRAESIDIUM:
10. CANT FINAL

Capella de la Puríssima Sang
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MES D’AGOST

dissabte 8
DOCUMENT 12

 
SIGUEM COMUNICACIÓ!

Siguem comunicació,
que per a això hem nascut

de la boca de Déu!

Siguem comunicació, perquè la seva Paraula
es comunica en pròpia carn.

Siguem comunicació,
perquè hem estat marcats

pel testimoni del seu Esperit.

Comuniquem-nos, germans, comuniquem-nos, 
Diguem la veritat contra tota mentida.
Cridem l’esperança contra tota tristesa.

Donem el missatge suprem de l’amor contra tot egoisme. 

Amansim la cridadissa
del propi cor atabalat.

Ensenyorim-nos dels mitjans de comunicació, 
perquè els fills del Senyor no poden ser esclaus.

Escoltem totes les coses, 
escoltem totes les ales, 

escoltem totes les passes.

No podem deixar-nos aïllar, sords o muts,
ni per la por,
ni pel lucre,

ni per cap ordre dels dominadors.

Ajuntem totes les nostres boques en un sol crit de justícia
per damunt del mar de mons diversos, 

per sobre de la muntanya de totes les estructures.

Que parli el poble per la ràdio,
que parli el poble des de la premsa,

que parli el poble en la TV.

55



pentecosta

Que parli el poble la veritat.
Que la veritat parli al poble.

La veritat.

De dalt estant de les teulades
fins al cor del món.

A l’entorn del bramul que atueix els humans
fem foc i força a la humana llibertat

per a la notícia del Regne

Cridem l’Evangeli. 

Siguem paraula transmissora de la Paraula,
verbs del Verb, que s’encarna sempre

en el veïnat de Natzaret,
en les perifèries de Betlem,

a la vora del llac de la turba famolenca, 
en els carrers de la ciutat on ressonen

els crits del mercat, la festa i els clarins de l’Imperi,
davant del Sanedrí i del Pretori,

en la creu que carreguen a les espatlles
del Servent sofert,

en la silenciada vida del sepulcre,
en la vencedora tarda del Diumenge.

Si un dia no podem parlar amb paraules, 
parlem amb la vida en peu de testimoni. 
Parlem amb els ulls als germans atordits. 

Parlem, sobretot, a les oïdes del Pare.
I potser, protestarem

amb la paraula major de la sang, 
proclamada com a pregó de la Pasqua

ELS ULLS NOUS

Llavors, jo veuré el sol amb uns ulls nous
i l’ampla nit i el seu aplec de viles; 

la blanca garsa que amaga els seus ous, 
la pell del riu que duu vida secreta

Veuré l’ànima bessona de cada home
l’entera veritat de sa volença;

i cada cosa en el seu primer nom
i cada nom en la perfeta essència.
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Seguint la pau del teu Esguardament,
veuré, per fi, de cert, l’encreuament
de totes les senderes de la Història

i el revers de la Mort, que és una festa.
I els meus ulls nodriré de la teva Glòria

per tal de veure’m, veure’t sempre

Pere Casaldàliga Pla 
Del llibre A l’aguait del Regne.

dimecres 12
DOCUMENT 12

ACTA núm. 145, de la Junta Directiva de l'Associació Josep Climent

S'hi reuneixen els socis següents:
Guillem Badenes Franch, president
Avel·lí Flors Bonet, vicepresident
Rosa Maria Claros Marqués, tresorera
Agustí Peris Leonisa, vocal 
Amparo Grifo Benedicto, vocal
Batiste Porcar Gómez, vocal
Nati Alcañiz Gascó, vocal
Vanessa Fraga Clofent, vocal 
Dolors Mas Alegre, secretària

Seguint el corresponent ordre del dia  es tracten els assumptes consignats a la convocatòria, 
sobre els quals es prenen, per unanimitat, els acords següents:
1. Aprovar l'acta de la sessió telemàtica del proppassat dimecres 15 d'abril
2. Aprovar la sol·licitud a l'Ajuntament de Castelló de la Subvenció a Entitats Juvenils 2020, que
han redactat aquesta secretària i les vocals Nati Alcañiz i Amparo Grifo.

De què, com a secretària, en done fe. Dolors Mas Alegre

Vist i plau, Guillem Badenes Franch, president
Castelló de la Plana, 12 d'agost de 2020
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MES DE SETEMBRE

diumenge 2
DOCUMENT 13

ACTA núm. 146, de la Junta Directiva de l'Associació Josep Climent

S'hi reuneixen els socis següents:

Guillem Badenes Franch, president
Avel·lí Flors Bonet, vicepresident
Rosa Maria Claros Marqués, tresorera
Agustí Peris Leonisa, vocal 
Amparo Grifo Benedicto, vocal
Batiste Porcar Gómez, vocal
Nati Alcañiz Gascó, vocal
Dolors Mas Alegre, secretària
Excusa l'assistència Vanessa Fraga Clofent

Seguint el corresponent ordre del dia  es tracten els assumptes consignats a la convocatòria, 
sobre els quals es prenen, per unanimitat, els acords següents:

1. Aprovar l'acta de la sessió del proppassat dimecres 12 d’agost.

2.  Informar de la Trobada AMUNT 20 celebrada al  Pinar de Castelló amb l’assistència de 115
infants i 30 monitors. La trobada es va fer a l’aire lliure i respectant les mesures de prevenció
sanitària. La valoració va ser molt positiva.

S’informa,  igualment,  de les  activitats  de Sambori  que es  van dur a  terme els  dilluns,
dimecres  i  divendres  del  mes  de juliol  en els  locals  de la  parròquia  de Santa  Maria.  Hi  van
participar 20 infants i 10 monitors, la majoria voluntaris de l’Associació. 

Ja s’han publicat els números 109, 110 i 111 de la revista PENTECOSTA corresponents als
tres primers trimestres de l’any.

3. Informar de la previsió de les activitats per als próxims mesos
• Missa  d’onze:  Esperem tornar  a  la  celebració quan a Santa Maria  es  reprenga l’horari

d’hivern 
• Catequesi: El diumenge 11 d’octubre a les 10:30 del matí es celebrarà la primera comunió.

Amb els infants  que prenen la comunió es començaran les catequesis el diumenge 20 de
setembre. Quan la parròquia ho decidisca reprendrem la catequesi amb els infants de 2n
curs i amb els que es matriculen enguany. Segons l’evolució de la pandèmia decidirem
l’organització.

• Esplai:  S’ha  convocat  la  reunió de monitors  per  al  3  d’octubre.  L’esplai  començaria  el
dissabte 31 d’octubre i el cap de setmana del 7 i 8 de novembre es faria una acampada al
Mas de Borràs. S’estudiaran les mesures sanitàries per a la realització de l’activitat.
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• Cor Pentecosta: S’ha convocat una reunió el divendres 11 de setembre a les 18:30 per a
estudiar la continuïtat del Cor. El diumenge 4 d’octubre a les 19:30 cantarà a la festa de
Sant  Francesc  i  farà  un  concert  posterior  només  amb  la  participació  de  solistes  i
instrumentistes.

• Sambori: Es convoca una reunió de voluntaris per al dilluns 14 de setembre per conéixer
la seua disponibilitat. Es farà l’activitat segons les directrius de Càritas.

4. Informar de la concessió al Cor Pentecosta de la subvenció convocada per la Diputació de
Castelló per la quantitat de 1000€.

Informar  igualment  de  la  presentació,  d’acord  amb  la  decisió  de  la  junta,  de  la
documentació necessària per a sol·licitar a l’Ajuntament de Castelló la subvenció  per a entitats
juvenils.

5. Aprovar la celebració de la concessió de l’Honor Pentecosta a Mn Antoni Gaya a la Cocatedral
de Santa Maria després de la celebració de la missa d’onze. La data es decidirà d’acord amb la
parròquia i Mn. Antoni Gaya.

Es proposa celebrar la concessió de l’Honor Societat a la sala d’actes del Museu o del
Menador. S’estudiaran les dues posssibilitats i la data. Si  no fóra possible la celebració aquest any
es proposa dur-la a terme l’any que ve junt amb la concessió de l’Honor Societat 2021.

6. Alguns professors de l’antiga escola de música han sol·licitat fer ús del local de l’Associació per
fer classes individuals d’instrument.
Se’ls farà signar un protocol de responsabilitat sanitària tant a ells com als pares dels alumnes.

De què, com a secretària, en done fe. Dolors Mas Alegre

Vist i plau, Guillem Badenes Franch, president
Castelló de la Plana, 2 de setembre de 2020
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MES D’OCTUBRE

diumenge 4
DOCUMENT 14

 
FESTES en HONOR de FRANCESC i CLARA d'ASSÍS

CONCERT DEL COR  PENTECOSTA
ASSOCIACIÓ JOSEP CLIMENT

MISSA
Canticorum jubilo, Georg F. Händel

Kyrie i Gloria, Joan R. Herrero
Responsorial, Flors-Herrero

Alleluia, Wolf A. Mozart
Jubilate Deo omnis terra, Taizé

Sanctus, G. Chévetogne
Pater noster, Odiló Planàs

Agnus Dei, Odiló Planàs
Com un pastor al seu ramat, Georg F. Händel

CONCERT INSTRUMENTAL
Partita en la menor per a flauta sola 

(Allemande, Corrente, Sarabande, Bourrée Angloise), 
BWN 1013, Johan S. Bach

Rubén Grinyó Vilar, flauta travessera

CONCERT VOCAL
Lascia ch'io pianga, Georg F. Händel

Ombra mai fù, Georg F. Händel
Caro mio ben, Giuseppe Giordano
Sebben crudele, Antonio Caldara

Nel cor più non mi sento, Giovani Paisiello
Vaga luna che inargenti,  Vincenzo Bellini

Jesu Man's desire, Johan S. Bach
Moon river, Henry Mancini

Ada Moliner i Yanie Castaño, sopranos
Avel·lí Flors Bonet, orgue i teclat

Memòria de sant Francesc d'Assís
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DOCUMENT 15

RUBÉN GRINYÓ VILAR

Naix, a Castelló, el 7 de gener de l'any 2000. Ara té, doncs, vint anys. Son pare, Pepe Grinyó,
natural  de Bell·lloc (Maestrat),  segons ell,  és  un gran treballador,  tècnic  electricista.  Sa mare,
Carme Vilar Oluja, natural de Castelló, encantadora, és molt patidora i es desviu pels seus fills. Té
dos germans bessons (Daniel i Xavier) més petits que ell, molt inquiets, molt més  que ell, que és
molt tranquil.

Rubén ha seguit exemplarment els estudis d'Infantil i Primària a l'escola Lluís Revest, i els
de Secundària, a l'Institut Sos Baynat de Castelló.
És un jove encantador,  de caràcter afable, discret, prudent, de tracte reservat, però atractiu.

Va començar els estudis musicals a l'escoleta de Música de l'Associació Josep Climent, que
continuà, després, al Conservatori Elemental i Professional de Castelló, en l'especialitat de flauta
travessera. Diu haver elegit aquest instrument perquè així ho va veure interessant, i així li ho van
aconsellar a la mateixa escoleta de música de l'Associació

Juntament amb l'Orquestra del  Conservatori  de Castelló,  toca la  flauta travessera a la
Banda  de  l'Associació  Castàlia,  i,  des  de  2018,  amb  l'Associacio  La  Plana  canta  (de  música
americana).

D'ideologia progressista, esquerrana, socialista i igualitària. Té bona relació amb el poble
de Bell·lloc, on té amics i cosins, i un mas per passar l'estiu

Ha estat un alumne avantatjat del Conservatori Professional de Castelló, on ha acabat els
estudis amb les millors notes. És Premi Extraordinari dels Ensenyaments Professionals durant el
curs 2019-2020.

Ara està matriculat al conservatori Superior de Música de València des del curs 2020-2021,
en l'especialitat de flauta travessera.

Ha actuat,  durant molts  anys,  en concerts  de l'Associació Josep Climent i  del  seu Cor
Pentecosta. En el darrer concert, amb l'Associació Josep Climent, ha tocat, a l'església de sant
Agustí, el diumenge 4 d'octubre, festa de Francesc i Clara d'Assís, interpretant la Partita en la m,
BWN  1013  per  a  flauta  sola  (allemande,  corrente,  sarabande i  bourrée  angloise)  que  va  ser
llargament aplaudida pel públic que en quedà admirat de la tècnica i sensibilitat.

L'associació Josep Climent considera Rubén Grinyó Vilar una de les seues glòries, entre
altres coses per haver estat,  els darrers anys, mestre de flauta dolça i travessera.  Se'l veu feliç
ensenyant els infants,  als quals dedica una paciència infinita i aplica una pedagogia exquisita. Li
desitgem tota la sort que mereix. 

Esperem que, un dia, el nostre entranyable Rubén Grinyó Vilar, si més no, figure entre els
majors virtuosos internacionals de la flauta de tots els temps.

Castelló de la Plana, octubre de 2020 
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dissabte 14
DOCUMENT 16

ANNA ALBERT MARTÍ

D'ascendència de les Useres, Anna Albert Martí va nàixer a Castelló (1939), i moria sobtadament
fa ben poc, també a Castelló (2020). Segons recordava Xelo Aguilar, el seu marit Francesc Vicent
(Quiquet de Castàlia) comentava graciosament  que, com ell, Anna tenia vocació 'd'aceres' (és a
dir, de voreres de carrer) perquè els dos les solien trepitjar sovint. Els dos eren, com sabem, uns
personatges  profundament  coneguts  i  populars.  Significativament,  tots  dos  moririen en una
vorera. Paco Vicent, el 4 de desembre de 2001, davant de sa casa;  Anna Albert, el 14 d'octubre
d'enguany, davant un supermercat.

Anna Albert, de joveneta segui els primers passos socials en aquella Secció Femenina, tan
obligatòria com benemèrita. Com totes les jovenetes del seu temps tingué el seu primer amor
adolescent, que deixaria per passar al claustre en fer-se religiosa, obrera de la Creu, no de per
vida,  sinó només per tres anys,  suficients com per fugir-ne i  tornar al  poble d'on havia eixit.
Treballaria durant molts anys d'auxiliar d'infermeria i d'infermera al centre d'Atenciò Primària de
la plaça de la Constitució. 

I  si,  de professió,  es  dedicaria,  tota la  vida,  a  la  infermeria,  Anna Albert,  d'afició,  seria
fotògrafa.  La  vees  tothora  per  Castelló  amb la  seua màquina,  sempre  a punt  per  captar  els
moments  i  les  persones  que  li  interessaven.  I,  generosa  com  ella  sola,  regalava  les  seues
fotografies  a  qui  li  les  demanava,  convertida  en  un  autèntic  malson  de  competència  dels
fotògrafs professionals. Recordem una exposició que féu, amb fotografies pròpies, sobre totes les
reines de festes de la Ciutat, des de la primera edició després de la guerra (1945).

Amiga de l'encantadora regidora Marisa Ribes, ella conta i no para, referint-ne la bondat,
la capacitat d'amistat i de servei i els seus generosos detalls. Gaudia invitant amigues a menjar
en companyia, a sa casa mateixa o arreu. Gran  coneixedora de la història, vida i costums del seu
Castelló, que estimava apassionadament, durant molts anys, potser uns vint, es prestà a fer de
guia de museus. No debades la Regidoria d'Igualtat de l'ajuntament de Castelló la proclamaria
Primera Dona de l'Any 1996. Graciosa  com  ella  sola,  sempre  tenia  alguna  història  que  contar.
Castellonera com ningú, i  lledonera com la que més,  no faltava a les celebracions ordinàries
(como la missa vespertina dels dissabtes) i a les extraordinàries de la basílica. 

La gent de missa d'Onze de Santa Maria,  sempre la recordarem, els darrers mesos de la
seua vida, participant en la nostra celebració. Sabem que ella s'estimava molt la llengua dels
pares, i que, per això, volia que  li escriguessen el nom com calia, Anna. Seguia la missa asseguda
en  un  dels  bancs  que  donaven  a  la  capella  del  sagrari.  Quan  terminava  la  celebració,
desapareixia,  no  feia  rogle  amb  la  gent  de  missa  d'Onze,  suposem  que  per  delicadesa.
Segurament, també, pel seu caràcter lliure i independent. Llàstima, perquè estem convençuts
que hauria estat ben rebuda i s'hauria sentit ben estimada pel grup. Des del cel ens deu mirar,
cada diumenge, mentre ella celebra, amb una altra màquina de fer fotos celestials, la litúrgia del
paradís.

Anna,  Castelló  sempre  et  recordarà,  ulls  ben  oberts,   escampant  bondat,   simpàtica,
ocurrent.  Una gràcia que,  sobretot la  gent de missa d'Onze,  hem perdut,  però que el  cel  ha
recobrat. Prega per nosaltres, Anna. No deixes de fer-nos l'ullet des de la teua glòria
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diumenge 18
DOCUMENT 17

ROSITA TENA RUBIO
(Membre de l'Associació  Josep Climent 

des del primer moment de la seua constitució)

Rosita, te n'anares en un mal moment, ben a soles, que no et poguérem dir-te l'adéu. Però quina
rebuda es devia organitzar al cel, quan hi arribares. Tu que estimaves tant, tu que convocaves de
sobte amigues i conegudes, que sabies convèncer persones, que sabies aplegar voluntats per
defensar les causes nobles i justes. Tu que sempre ens venies a acompanyar, tant en moments
favorables com en hores de rebaixes. Tu, Rosita, que no fees distinció entre uns i altres, entre
dretes i esquerres, entre gent de missa i d'altres que no practicaven com tu fees, només que
fossen amics de la justícia. Tu, Rosita, només tu, i sobretot tu!

Quants anys, Rosita, cada diumenge venies a missa en companyia de les altres Maries:
Maria Segarra, Teresa Vives i Amparo Garcia Ferran. Ara ja, totes quatre, al paradís del vostre Déu i
pare. Que sempre ens acompanyaves en aquell cafè de família, després de missa, vora el mossèn,
sempre amb humor, amb una flor pintada per regalar. Rosita, quin regal eres tu per a tota esta
colla d'arreplegats, que n'hi ha que ens tenen per originals. Nosaltres guardem com un tresor les
teues  flors que repartirem entre els que et recorden quan recomence la primavera. I a tu, et
recordarem i celebrarem el primer dia que s'aplegue el cor dels teus companys.

No faltaves mai a cap de les activitats que organitzàvem. Tenies el mateix gust, la mateixa
traça, el mateix estil de la colla. Nosaltres et sentíem, no sabria dir si més germana que mare o tia.
Però sempre eres del rogle, tu sempre dels nostres. Quin goig de veure't especialment sensible
per la gent marginal o marginada. Quin goig preparant i celebrant aquell honor Societat a la
mare  d'Amàlia,  Manola  Fernández,  que  deixà  Astúries,  pàtria  querida,  per  Castelló,  aquells
dissortats anys de la guerra incivil.

Des del  primer moment formares part  de la  nostra Associació,  Rosita,  entusiasta com
ningú, inconformista,  apassionada. T'estimarem sempre,  amb les teues filles  i  la  seua família,
Rosita, privilegi dels sants. Eres la nostra primera sòcia d'honor per mèrits propis. I volem creure
que des de la teua nova pàtria, al paradís del teu Déu i senyor,  contemples, satisfeta?, el teu
Castelló i  l'encomanes a la gràcia i  a la  misericòrdia.  Que no desaparega ací  la raça dels qui
estimen  els  humils  d'esta  terra,  com  tu  estimaves.  Que  els  qui  ara  s'apleguen  a  l'esquerra,
puguen seure tranquils, un dia, a la dreta del pastor quan vindrà a judicar justament la humil
colla que ha teixit la nostra particular història. 
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MES DE NOVEMBRE

dissabte 7
DOCUMENT 18

ACTA núm. 147, de la Junta Directiva de l'Associació Josep Climent

S'hi reuneixen els socis següents:

Guillem Badenes Franch, president
Avel·lí Flors Bonet, vicepresident
Rosa Maria Claros Marqués, tresorera
Agustí Peris Leonisa, vocal 
Amparo Grifo Benedicto, vocal
Batiste Porcar Gómez, vocal
Nati Alcañiz Gascó, vocal
Vanessa Fraga Clofent, vocal 
Dolors Mas Alegre, secretària

Seguint el corresponent ordre del dia  es tracten els assumptes consignats a la convocatòria, 
sobre els quals es prenen, per unanimitat, els acords següents:

1. Aprovar l'acta de la sessió del proppassat dimecres 2 de setembre de 2020

2. Aprovar l’esmena de la sol·licitud a l'Ajuntament de Castelló de la Subvenció a Entitats Juvenils
2020, que han redactat aquesta secretària i les vocals Rosa Clarós i Amparo Grifo.

De què, com a secretària, en done fe. Dolors Mas Alegre

Vist i plau, Guillem Badenes Franch, president

Castelló de la Plana, 7 de novembre de 2020
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divendres 13
DOCUMENT 19

ACTA núm. 148, de la Junta Directiva de l'Associació Josep Climent

S'hi reuneixen els socis següents:

Guillem Badenes Franch, president
Avel·lí Flors Bonet, vicepresident
Rosa Maria Claros Marqués, tresorera
Agustí Peris Leonisa, vocal 
Amparo Grifo Benedicto, vocal
Batiste Porcar Gómez, vocal
Dolors Mas Alegre, secretària
Excusen l'assistència Vanessa Fraga Clofent i Nati Alcañiz Gascó

Seguint el corresponent ordre del dia  es tracten els assumptes consignats a la convocatòria, 
sobre els quals es prenen, per unanimitat, els acords següents:

1. Aprovar l'acta de la sessió del proppassat dissabte 7 de novembre.

2. Celebrar la concessió de l'Honor Pentecosta a Mn. Antoni Gaya el diumenge 22 de novembre.
Es farà una monició abans de la missa d'11. Acabada l'eucaristia es farà l'entrega de l'honor al
pati de la Casa dels Orfes. 
Celebrar la concessió de l'Honor Societat a D. Domingo Vilar Climent. L'acte es celebrarà a la sala
d'actes del Menador Espai Cultural el dissabte 28 de novembre a les 18:00 hores. 

3. Informar de les següents activitats 

• La missa d’onze s'ha représ normalment. No es fa el cafè posterior a la sagristia. Es segueix
repartint el full de Missa d'onze.

• Catequesi: Les primeres comunions es van celebrar els diumenges 11 d'octubre i 8 de
novembre. La catequesi s'ha représ el diumenge 19 d'octubre amb 13 infants dividits en
dos grups.

• Esplai: A causa de la pandèmia s'han suspés momentàniament les activitats programades
per a aquest primer trimestre. Si les condicions sanitàries ho permeten, el dissabte 19 de
desembre es farà una excursió per la ruta verda fins a Orpesa.

• Cor Pentecosta: Va començar els assajos el mes d'octubre. El diumenge 4 d’octubre a les
19:30  cantà  a  la  festa  de  Sant  Francesc;  el  concert  posterior  va  estar  a  càrrec  d'un
instrumentista  i  una  solista.  Actualment  s'han suspés  els  assajos   fins  que la  situació
pandèmica no millore.
El diumenge 27 de desembre a les 13:00 h dins del l'activitat Nadal de Corals, organitzada
per l'Ajuntament de Castelló, farà un concert de nadales al Templet del Parc Ribalta.
No ha pogut fer el concert programat per a aquest últim trimestre de l'any  que estava
subvencionat per la Diputació. Acceptarem la minoració de la subvenció concedida.
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• Sambori: Ha començat la seua activitat els dilluns, dimarts, dimecres de 17:30 a 18:30.
S'han organitzat 9 grups bombolla amb 34 infants atesos per 20 voluntaris. 

• Un representant de la junta va assistir a la reunió convocada per l'Ajuntament dins del
projecte Castelló Ciutat Educadora. La nostra associació pot oferir al projecte les seues
activitats,  especialment les  visites  guiades per  mostrar  el  patrimoni  i  la  història  de la
nostra ciutat.

•

De què, com a secretària, en done fe. Dolors Mas Alegre

Vist i plau, Guillem Badenes Franch, president
Castelló de la Plana, 13 de novembre de 2020

diumenge 22

DOCUMENT 20

LAUDATIO DE JOSEP ANTONI GAYA BALLESTER

Ha arribat el moment de fer la lloança de Mn. Josep Antoni Gaya Ballester, un home discret que
ens ha vingut d'Onda, la capital de les tres-centes torres, i que, des del primer moment, es posà a
servir-nos, i  no a fer-se servir,  per grups i comunitats del nostre Castelló. Amb gran eficàcia i
discreció,  sense  fer-se  notar  més  que pels  que  han  rebut  els  efectes  del  seu  ministeri.  Vull
recordar que tu i jo, Toni, ens portem exactament un mes, per haver nascut, els dos,  els mesos de
gener i febrer de 1941, precisament un maltractat dia 13, a distància de trenta dies. El teu primer
cognom GAIA és ja un preanunci exitós: ve del llatí GAUDIA, que indica  'alegries', passant per
l'occità GAI/JAI, amb connotacions felices, igual que el substantiu GAIA, vinculat a estris i peces
de colors virolats i vistosos que causen alegria a la vista.

Personalment, Toni, et recorde d'aquells anys cinquanta del segle passat, al seminari de
Tortosa, ja fa prop de setanta anys.  L'orde alfabètic ens agermanava: la llista del nostre curs, la
promoció del 1952-1953, passava de Flors a Gaya, sense solució de continuïtat. Junts formàvem
aquell trio indispensable per evitar el perill de les amistats particulars. D'allí et recorde, sobretot,
entusiasta de la nostra llengua: fores el primer a apuntar-te als cursos de llengua valenciana per
correspondència a lo Rat Penat; jo et vaig seguir amb el poeta i polígraf Vicent Gimeno Estornell.
Junts també acabàrem els cursos amb el títol de mestres en llengua valenciana. Quin temps,
aquell!

Els anys seixanta ens dugueren al nou bisbat de Sogorb-Castelló que presidia la inefable
trinitat Pont i Gol-Josep Perarnau-Anton Deig, un estat de gràcia irrepetible. Visquérem moments
d'eufòria diocesana, oberts a totes les apertures possibles i impossibles. Ordenats a la Nativitat
d'Almassora, (en vespres de la marededéu d'agost de 1964) i, després, seguírem camins distints.
Tu conegueres les parròquies de santa Maria de Castelló i el seminari Menor de Sogorb (des de
1965), des del qual servires també les parròquies de Pavias i Higueras, de Toràs i, sobretot, de
Viver (des de 1972), la de sant Joan de Ribera d'Alfara del Patriarca (des de 1976) quan em feres
personalment  un  bon  servei  d'amistat;  d'allí  recordaré  com  aconseguires  fer  una  missa  en
valencià amb una admirable participació de l'assemblea, tot i la situació adversa a l'inici de la
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batalla de València; després vingueren els vuit  anys a Torreblanca (des de 1979); i,  finalment,
tornares  a  Castelló  (el  1987),  per  fundar  la  parròquia  de  l'Esperança,  de  clares  ressonàncies
ondenses, amb aquells humils orígens en un baix del carrer Carcaixent fins a l'esplendor de la
nova planta a la plaça del cometa Halley que inaugurares aquell gloriós 20 de desembre. I és ací
que el bisbe t'exalça a la glòria de canonge de la seu que ostentes en pontificals on fas cantar el
poble de Déu, en processons pel carrer i en les laudes del matí dels dijous.

La  gent de l'associació  Josep Climent  no oblidarem mai  que tu ens  acollires  diverses
vegades per celebrar el tridu pasqual que no es podia fer a santa Maria. I allí es mantingué el foc
sagrat de la llengua en una missa familiar, els dissabtes al vespre, que presidia el nostre president
Guillem  Badenes.  Fill  de l'obediència  que prometeres  a  l'ordenació,  sempre disponible,  Toni,
sempre  obert  a  tots  i  en  tot,  destacares  per  acollir  grups  diversos  i  persones  distintes  que
acudiren a tu en les seues necessitats, a la recerca d'espiritualitat. Finalment el bisbe (el teu i el
meu)  disposaren  inexplicablement  que  abandonasses  la  parròquia.  I,  fill  de  l'obediència,
acceptares el canvi i te n'anares a servir les monges del carreró.

Quan els anys començaven a ser massa i  la salut se'n ressentia,  passares moments de
patiment i angoixa que la fe i l'esperança et feren superar. Tothom preguntava per tu, per la teua
salut;  pendents  de les  notícies  que ens  arribaven dels  teus,  convençuts  que,  al  final,  eixiries
recuperat i victoriós, com així acabà sent. I ara feliçment continues el teu servei inestimable a les
monges del carreró i a Santa Maria on, gloriosament, formes part, anava a dir del cor dels àngels,
en realitat del cor dels canonges. Ens ho diu el rètol: 'Hic est chorus'. 

Un  estol  de  bones  persones  vénen,  pelegrins,  a  la  residència  sacerdotal  a  visitar-te.
Tothom en parla bé, t'estimen, jo diria que t'adoren. T'ho deus haver guanyat tants anys atenent-
los ministerialment, ajudant-los, aconsellant-los, celebrant-los la fe, animant-los en l'esperança,
estimant-los en l'amor de Déu. L'Associació Josep Climent sempre t'agraïrà, darrerament, que ens
has presidit la missa de les onze, quan ha calgut, perquè tu sempre estàs a les caigudes. 

No  volem,  però,  emular  tanta  estima  que  despertes  entre  els  teus  incondicionals.
Discretament anem a sumar-nos al merescut reconeixement, per ser com eres, i, naturalment,
també perquè tu estimes la mateixa llengua que nosaltres. Tu la vols ben valenciana, nosaltres
tenim l'obsessió de no perdre'n el nord d'on ens vingué, amb el rei conqueridor. Ens trobem,
però, vora el Pi de les tres Branques que a tots agermana; deixebles de sant Vicent Ferrer que
servint-se de la mateixa llengua, predicà la conversió i la gràcia als pobles valencians, catalans i
malloquins, i, també, als habitants de parla barrejada, als quals explicava per què parlaven tan
malament (així): 'Vosaltres, els dia, los de la Serrania, qui estats enmig de Castella e de Catalunya,
e per ço prenets un mot castellà e altre català'.

L'Associació Josep Climent, que agermana catalans i valencians perquè el seu patró, fill de
Castelló (1706), fon també bisbe de Barcelona (1765-1775), vol reconéixer el teu valor i estima
per la mateixa llengua. Tu és, per a nosaltres, el nou Honor Pentecosta 2020, i t'uneixes al gruix
dels nostres honorables:  els  bisbes  Josep Pont i  Gol,  Antoni Deig Clotet,  Rafael Sanus Abat i
Josep Maria Cases d'Ordal;  els  canonges Sebastià Soler,  d'Alacant,  Vicent Bengoetxea i  Josep
Burgos, de Castelló; i els  preveres  Miquel Redorat, de Vinaròs; Josep Martínez, de Faura; Josep
Llopis, de Tales; Joan Llidó, d'Artana; Vicent Canelles, d'Onda;  Cristòfol Sunyer, de la Sénia; Josep
Mercè, de Càlig; Vicent Gimeno, de Vila-real; Joan Ramon Herrero, de Castelló; Manuel Martin, de
la Pobla (Tornesa); Antoni Melià, d'Albocàsser;  Josep Antoni Albiol i  Josep Porcar, de Castelló;
Joan Güell, de Girona; Antoni Sanchis, d'Alberic (Benimuslem); als religiosos Vicent Faus, escolapi
de Gandia,  Pere Riutort, prevere dels Sagrats Cors, de la vall de Gallinera (a Alacant). I, amb ells, a
institucions tan benemèrites com el Seminari de la Mare de Déu (no sé per quina maleïda por
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l'han de dir, en llatí, Mater Dei), els Grups d'Oració i Amistat, la revista Saó, el Fòrum Cristianisme i
Món d'avui, el patronat de la Sagrada Família de Barcelona, el monestir de Montserrat, la llibreria
dels germans Roses i els col·lectius per una Església Nostra.

Tots plegats formeu un bell estol de bona gent, enamorats de la terra, que heu servit els
altres amb amor i saviesa de cor.  Vosaltres sou honor del nostre poble, sal i llum d'esta terra.
Fidels  deixebles  d'aquell  Jesús  de  Natzaret  que  predicà  l'evangeli  del  Regne  en  el  dialecte
arameu de Galilea. Que no us avergonyiu de pelegrinar pel país aplegant l'església, nascuda el
dia de pentecosta, que parla totes les llengües del món com a miracle viu de l'Esperit Sant.

Toni, tens llarga vida per endavant. Sempre has servit tothom. Continua el camí, que el
Senyor et guia, i l'Església t'acompanya. L'Associació Josep Climent s'alegra de comptar-te entre
els seus membres d'honor. En hora bona!

Castelló de la Plana, 22 de novembre de 2020
Parròquia cocatedral de Santa Maria 

diumenge de Crist rei 
memòria de santa Cecília

 dissabte 28
DOCUMENT 21

LAUDATIO DE DOMINGO VILAR CLIMENT
Benvolgudes  totes,  benvolguts  tots,  especialment  els  familiars  de  Domingo  Vilar  Climent,
(sobretot tu, Vicent Domingo i família, nét seu i fill d'Angelita). Les paraules de l'elogi que ara
llegiré, li les adrece personalment a ell, al lloc on està, al cel dels seus somnis, trencats un 30 de
juliol de 1940.

Poques dades tenim de la teua vida amb els seus desficis, Domingo. Venies al món el 27
de novembre (com diríem, ahir mateix),  l'any 1896, passant per ton pare Cristóbal i  ta mare
Maria. Al dos dies, et batejaren a la parròquia de santa Maria i et posaren el nom del teu avi.
En aquell moment, duia la corona d'Espanya, la regent Maria Cristina (de qui cantaven que 'me
quiere gobernar') i, a Roma, era papa Lleó XIII,  l'autor de la Rerum novarum. I tu venies al nostre
Castelló,  poc abans d'inaugurar-se l'estàtua del rei Jaume I, poc abans que l'ajuntament canviàs
el nom del carrer Moreres per Sanaüja,  del Giny per Vera i el de Calderers per Ruiz Vila, quan
obriren les Escoles Pies al solar dels Cardona Vives i inauguraven l'obelisc commemoratiu del
setge de Castelló, de juliol de 1837.

Devien ser feliços el teus anys d'infant, al número 81 del carrer de sant Miquel, a cavall
dels segles XIX i  XX. Devies anar a l'escola, com tots els xiquets del barri, i tingueres mestres que
parlaven la teua llengua, però ensenyaven en una altra, com l'església. Als quatre anys et devia
confirmar un bisbe de Tortosa,  don Pedro Rocamora, i, als vuit anys, feres la primera comunió,
com  tots els infants d'aquell temps.

Deixa que,  dels  anys que visqueres,  en faça breu memòria.  Tu devies resseguir  el  pas
d'aquells anys en el si de la família, sentint i comentant les notícies de la premsa, la ràdio, i en
tertúlies d'amics. Abans d'acabar el segle, naixien els protagonistes de la famosa generació del
98, (amb Ortega y Gasset, Azorín),  el 99, fundaven el FC Barcelona, i el segle terminava amb la
fundació de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Castelló.
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En  començar  el segle  XX,  l'ajuntament  de  la  ciutat  adquiria  el  Pinar,  i,  entre  altres,
canviava el nom del carrer de sant Pasqual pel d'Amadeu I, en memòria d'aquest rei que havia
mostrat tanta simpatia per esta ciutat.

L'any dos proclamen rei Alfons XIII, que ja era major d'edat, el mateix any que mor Jacint
Verdeguer, el poeta de la renaixença catalana. A Castelló, l'ajuntament continua canviant noms
de carrers i places: el de la Magdalena per Escultor Viciano, i la plaça de sant Lluís per Claver,
músic i  governador civil de Castelló.  L'any tres, a la mort del papa Lleó XIII,  un bisbe pobret,
Giuseppe Sarto, esdevé papa Pius X. El quatre, a Castelló, inauguren la parròquia de la Trinitat; el
sis, s'alcen els col·legis del carrer Herrero i de la Ronda (de la Magdalena), i posen el nom de
carrer Ascensi a la via que va de la plaça de la Pau al portal del Roser (ara Conservatori de Música
i Escola d'Arts i Oficis). El  vuit, Castelló ja compta amb una sala de cine; l'any nou és el de la
Setmana tràgica de Barcelona, i,  acusat  dels aldarulls,  era afusellat el  gran mestre i  pedagog
Ferrer i Guàrdia.

Aquells  anys deu,  Domingo,  ja t'imaginem fadrinet;   ja havies jugat prou i  ara tocava
treballar, com ton pare, d'espardenyer, com tants adolescents de la teua edat. Tothom sabia que
eres  treballador i competent. L'any deu, el cometa  Halley solcava el cel de Castelló i el dotze, el
món s'alçava corprés per l'enfonsament del Titànic en les aigües de l'Atlàntic. A Castelló, s'estén
l'enllumenat  elèctric,  s'amplia  la  xarxa  de  fonts  públiques,  l'ajuntament  aprova  el  projecte
d'expansió de la ciutat amb les rondes, i, el tretze, comencen a empedrar els carrer més cèntrics
de la ciutat.

El catorze, té lloc el criminal atemptat de Sarajevo, i comença la I Guerra Mundial;  a la
mort del papa (sant) Pius X,  Giacomo della  Chiesa esdevé papa Benet XV. El  setze tenim les
aventures exitoses de Laurenç d'Aràbia; la guerra Mundial provoca fets tan cruels com la batalla
de Verdun;  a  Rússia és  assassinat  el  monjo Rasputin,  comença la  revolució de febrer que es
completa a l'octubre amb el retorn de Lenín a Moscou. Mentre és afusellada la model d'espies
Mata Hari, i, a Colorado, mor Buffalo Bill, a Portugal, uns pobres pastorets de Fàtica asseguren
que se'ls ha aparegut la Mare de Déu. 

A Castelló  inaugurem el  nou edifici  de l'Institut  Ribalta,  i  el  grup escolar  de la  ronda
Magdalena rep el nom de Cervantes quan tu, Domingo, devies fer el teu servei militar, i estaves
enjogassat amb la  teua Teresa. El dihuit, si el món celebra la fi de la I Guerra Mundial i esclata la
guerra per la independència de Finlàndia, a Castelló patim la tragèdia del cine de la Pau, amb 21
infants massacrats per una gentada inconscient; el mateix any que s'estén l'epidèmia de la grip
(l'espanyola' i 'la cucaracha') mentre a Rússia es consolida el moviment subversiu que acaba amb
la família del tsar Nicolau II.

A  Castelló,  l'afició  al  nou  esport  de  moda,  el  futbol,  acaba  alçant  el   Club  Deportivo
Castellón. Són els anys vint, els del pistolerisme a Barcelona, rèplica del nord-americà, que costà
la vida a més de 400 víctimes, entre elles Francesc Layret i  el Noi del Sucre. Espanya patia la
humiliant derrota i cruel desastre d'Annual; amb la mort del papa Benet XV,  Achille Ratti és elegit
papa Pius XI. I  tu, Domingo, el 29 de setembre de 1923, als quinze dies del colp d'estat del
general Primo de Rivera,  et cases amb Teresa Llorenç, a la capella de la Sang de Castelló, i els
dos aneu a viure al número 28 de la Ronda, on naixeran les teues  filles Teresa i Angelita (la
teua mare, Vicent Domingo)

Aquell  temps  que  desqualifiquen  de  'locos' anys  vint,  amb  l'esclat  dels  nous  ritmes
musicals del jazz i el blues, triomfa el cinema com a passatemps favorit i Hollywood com a cim de
l'art;  s'imposa pertot la nova moda femenina, i, mentre als estats Units declaren la llei Seca, a
Rússia, mor prematurament Lenín, el  líder de la revolució.  El vint-i-cinc, a la colònia espanyola

69



pentecosta

del Marroc cau Abd el-Krim amb la sagnia d'Alhucemas;  el vint-i-sis, a Castelló, (quina cosa!),
l'ajuntament declara fill adoptiu de la ciutat el dictador Miguel Primo de Rivera, i dedica al seu
nom el carrer Major, l'any mateix que mor el patrici i benefactor de la ciutat Gaetà Huguet.

El vint-i-set és l'any marca de la generació dels Alberti i Garcia Lorca; a Itàlia es produeix la
ignominiosa execució dels anarquistes Sacco i Vanzetti, i Trotski, incompatible amb el dictador
Stalin,   parteix cap a l'exili.  A Castelló,  la seu de la  Caixa passa al  cantó dels carrers Colom i
Cavallers, i instal·len la coneguda 'Farola' a la plaça de la Independència. L'any vint-i-nou, apareix
el personatge còmic de Tintín, i el dictador Mussolini pacta amb l'Església la constitució de l'estat
del  Vaticà.  A Espanya obrin les  exposicions de Sevilla  i  Barcelona, amb la famosa estàtua de
Colom vora el port. Als estats Units arriba el dijous negre de Wall Street, amb la caiguda de la
borsa,  i,  a Castelló,  urbanitzen l'avinguda dels  Caputxins que planten de palmeretes,  com el
coneixem encara ara.

I ara, Domingo, vénen els il·lusionants, però amargs, anys trenta. La dictadura de Primo de
Rivera  es  torna  dictablanda.  A  Sud-àfrica,  Gandhi  promou  la  desobediència  civil  al  govern
d'apartheid. El trenta-u, Pius XI publica la Quadragesimo anno; i, sobretot, el 14 d'abril, Espanya es
desperta republicana, mentre el rei (Alfons XIII) emprén el camí de l'exili.  Comencen a ser-nos
familiars els noms d'Alcalá Zamora i de Largo Caballero, mentre, a Castelló, declaren l'església de
santa Maria monument històrico-artístic nacional.

El  trenta-dos,  Sigmund  Freud  inventa  la  psicoanàlisi;  Hitler  comença  el  seu  camí
imparable cap al III  Reich;  a Espanya, assistim a la massacre de Casas Viejas, i,  a l'agost, a la
rebel·lió frustrada del general Sanjurjo. Catalunya aconsegueix que les Corts Generals li aproven
l'estatut d'autonomia. El trenta-quatre, però, amb les noves eleccions generals, les mateixes Corts
faciliten la formació del govern Lerroux; esclata la vaga general a tot l'estat i s'encén la repressió
contra Catalunya amb la supressió del seu l'estatut d'autonomia. Castelló ja té el seu aeroport, on
arriba l'autogir de la Cierva, pilotat pel seu mateix inventor, i l'antic camí de la Mar ara es dirà dels
Germans Bou. El  trenta-cinc té lloc,  a la Xina, la llarga nit de Mao Zedong; als EEUU i  pertot
triomfen la música de Gershing, el jazz simfònic, el blues i els negrespirituals; i ací, el bisbe de
Tortosa nomena Mn. Joaquim Balaguer rector de santa Maria.

L'any  trenta-sis  mereix  capítol  a  part,  quan  tu,  Domingo,  entres  a  treballar  per  a
l'ajuntament. Amb la victòria del Front popular, l'ajuntament de la ciutat ordena la demolició de
Santa  Maria,  i   comença  una  imparable  escalada  d'assassinats,  amb  Calvo  Sotelo  com  a
personatge icona, que servirà de pretext a l'alçament del general Franco, (el 18 de juliol), l'inici de
la  guerra  civil  i  la  formació,  a  Burgos,  d'un  nou  govern  presidit  pel  general.  Tu  aleshores,
Domingo, eres un jove idealista que vivies entusiasmat amb la victòria de les esquerres, i,
àvid de justícia, igualtat i fraternitat, et comprometies  amb la causa que promovia el Front
Popular; són amics teus uns dels caps de milicians com Rafa Prades i Pedro Tort; Vicent
Membrado 'Birleta', Vicent 'Passamoro' i el jugador de pilota 'el Ros' ; no sé si t'allistares a la
columna Torres-Benedito, que formen soldats i voluntaris de la CNT, la UGT, el POUM, el partit
Sindicalista  i  esquerra  Valenciana  (amb  tres  mil  efectius,  la  majoria milicians)  que  ixen  de
Castelló, el 25 d'agost, i s'adreçaren al front de Terol. 

A Castelló, durant els mesos de juliol i agost (de 1936), són detinguts, als seus domicilis,
preveres, religiosos i laics de mentalitat conservadora, tancats a la txeca del palau del bisbe i al
vaixell Isla de Menorca, atracat al port (de Castelló); 57 d'ells seran assassinats vilment.  Contra
això, Domingo, saps reaccionar, com testificarà Josep Alegre Marco davant el tribunal militar:
Durante  el  Glorioso  Movimiento  Nacional,  en  vista  del  cariz  que  tomaron  las  cosas  y  de  los
atropellos y crímenes cometidos, no habían transcurrido cuatro meses de su iniciación, en las
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conversaciones con él [Domingo Vilar Climent] sostenidas, se mostró siempre disconforme con
los  procedimientos  empleados,  hasta  el  extemo  de  que,  por  sus  constantes  críticas,  fue
expulsado del partido en que militaba. Conmigo se portó bien en todo momento, siendo el
protector de mi familiar, el sacerdote don Francisco Alegre Montañés, a quien defendió en
cuantas ocasiones fue preciso...') El mateix capellà testificarà que li deu la vida.

El trenta-set, atesa la direcció que prenia guerra, el govern de la república es trasllada a
València; l'aviació alemanya i italiana prova les noves armes mortals als pobles del nord de la
província;  es  multipliquen  els  sagnants  succesos  de  Barcelona  perpetrats  per  anarquistes
dissidents del POUM; i el nou president del govern, Juan Negrin, es veu obligat  a traslladar la seu
a Barcelona. Amb la conquista republicana de Terol, comença el sagnant front d'Aragó; les tropes
franquistes arriben a la mar per Vinaròs i divideixen el territori republicà; Catalunya queda aïllada;
a la desesperada el govern allista l'anomenada 'quinta del biberó', que morirà majoritàriament a
la batalla de l'Ebre.

El trenta-vuit és l'any de la batalla de l'Ebre, amb la mort de  60 mil republicans i 40 mil
sublevats;  les  comarques  de la  Plana,  el  Maestrat  i  els  Ports,  amb la  ciutat  de  Tortosa,  són
massacrades per les bombes; les comarques orientals i el sud de Catalunya cauen en mans de
l'exèrcit sublevat; pertot arreu s'encén la repressió per part de falangistes incontrolats; les tropes
franquistes entren a la ciutat de Castelló; enmig d'una situació desesperada, tu, Domingo,  te'n
vas de Castelló i et refugies a València.

 El mes de gener del trenta-nou,  les tropes franquistes entren a Tarragona i Barcelona, i es
produeix la desbandada de soldats, militars i població civil que fuig  cap a la frontera; el mes de
febrer,  Manuel Azaña i  Juan Negrín deixen Barcelona i emprenen el camí de l'exili; és la fi de la II
república.  L'1d'abril  el  general  Franco  pregonava  als  quatre  vents:  'la  guerra ha  terminado',  i
comença la gran repressió mentre que, a  la mort de Pius XI,  l'Església nomena Eugenio Pacelli
papa Pius XII.

Un  mes  després,  (el  15  d'abril),  Domingo,  amb  43  anys,   et detenen a  València  i
ingresses a la presó de Castelló; t'incoen un procès sumaríssim (núm. 2042C) i comencen,
per  a  tu  i  els  teus,  quinze  mesos  d'angoixa  i  patiments  innombrables,  interminables
interrogatoris i tortures, i seràs objecte d'acusacions, moltes falses, sense cap defensa; et visiten,
a la presó de Castelló, els teus familiars, la teua dona  i les teues filles emprenen les atencions de
la més tendra pietat familiar. 

Debades,  però,  l'any  quaranta,  a  la  mateixa  presó,  Domingo,  un  tribunal  militar  et
condemna a 30 anys de presó (que fort!);  la teua causa, però, la recorren els  qui no et
perdonen la teua llibertat i militància, i el dia 24 de juliol et condemnen a pena de mort
que fan efectiva al llit del riu Sec, el 30 de juliol de 1940, a les 5.30 h; i soterren el teu cos
sagrat, com escriu el metge forense 'a consecuencia de hemorragia producida por pequeño
proyectil' al cementeri civil, on descanses fins al dia d'avui.

Així terminava, Domingo, la teua vida sobre la terra. Només  acabat, però, el teu temps,
inaugurares l'eternitat.  La colla dels qui t'estimem, entre somnis, hem vist què et trobares, més
enllà dels núvols: veres Jesús, aquell home que les autoritats (civils i religioses del seu poble),
condemnaren a mort per un no sé què, que ells consideraven infame, mereixedor de la pena
màxima;  a  ell,  com  a  tu,  en un procés  sumaríssim que no arribaria  ni  a  24  hores,  també el
condemnaren a mort, per unanimitat (a la pena més extrema, per irreligiós, blasfem i enemic de
l'autoritat imperial). I és ell mateix qui ara ve  a rectificar el veredicte contra tu.

Perquè ell, de nom Jesús de Natzaret, abans de la seua mort, havia havia anunciat que, un
dia, vindria a formar un nou tribunal, on ell seuria (en un tron de glòria), voltat d'angels, i que
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col·locaria a la seua dreta els seus, a qui diria: 'Veniu, beneïts del meu Pare, rebeu en herència el
regne que ell us tenia preparat des de la creació del món. Perquè  tenia fam i em donàreu menjar,
tenia set i em donàreu beguda, era foraster i em vau acollir;   anava despullat i em vau vestir;
estava malalt i em vau visitar; era a la presó i vinguéreu a veure'm' (Mateu 25, 34-36)

Feliç tu, Domingo, que has begut el calze amarg que et donaren els homes. Ara et creem
assegut al regne de Déu, a la dreta del teu redemptor que abans t'havia ja comprat amb la seua
sang, a la qual tu ajuntares la teua. Nosaltres, des d'ací baix, vuitanta anys després, et proclamem
HONOR SOCIETAT 2020, i glòria del nostre poble. Descansa en pau, Domingo, que al cel sigues!
Perquè sabem que al cel estàs, entre els sants que han tingut  fam i set de justícia i han tingut un
cor net i misericordiós. I tu, ara, prega per nosaltres!

AGRAÏMENT DE VICENT DOMINGO NEBOT VILAR

En nom de la nostra família, del meu germà Rafa i del meu, moltes gràcies, Dolors i  Avel·lí,  i
moltes gràcies a l'Associació Josep Climent per pensar en el nostre estimat avi matern, Domingo
Vilar Climent, com a homenatjat en est acte.

Va ser una grata sorpresa quan em vau informar que havíeu pensat fer-li aquest emotiu i
sincer homenatge. Del nostre avi, en sabíem ben poc ... molt poc: que va ser espardenyer i poca
cosa més, perquè la seua dona i les seues filles no volien mai parlar-ne per no recordar el que per
a elles va ser una tragèdia. A nosaltres, el fet que fóra afusellat tan jove ens va impedir conèixer-
lo i gaudir-lo com a avi. El meu germà i jo sabem que, junt amb la seua dona, Teresa, i les seues
filles Teresita i  Angelita,  va haver de fugir de Castelló a València, per refugiar-se a casa d'uns
familiars, evitant possibles represàlies. Finalitzada la guerra civil que enfrontava espanyols, van
tornar a Castelló ... sens dubte passa prompte, ja que va ser detingut, jutjat i condemnat a mort ...
tot i les moltes persones que van parlar a favor seu i en la seua defensa, ja que no recaïa sobre ell
cap delicte de sang. La tragèdia es va materialitzar el 30 de juliol de 1940.

Ens consta que Domingo va viure fent el bé a altres persones perquè, per damunt de la
seua ideologia política, estava la seua bondat i humanitat, protegint, entre altres, el sacerdot Mn.
Francisco Alegre Montañés. Sens dubte, el seu cas és un dels milers que es van donar en aquells
anys, on l'odi va prevaldre sobre la raó, i que ens fa reflexionar: ...  com és possible que veïns,
companys de treball ... se denunciaren els uns als altres, de l'un i de l'altre bàndol ... Foren jutjats i
condemnats molts d'ells a mort! Com és possible que l'odi vencés la raó?... doncs així va passar ...
I és responsabilitat de tots que no torne a passar.

La nostra meta, com a essers humans, és ser feliços ...,  i,  per a aconseguir-ho, la millor
manera és tractar de fer el bé als que ens rodegen, com va fer el nostre avi. Sens dubte l'estima,
que és la base de la nostra fe, és el que ha d'evitar que es torne a repetir tragèdies com aquesta.

De  nou,  molts  gràcies  a  l'Associació  Josep  Climent  per  la  labor  que  realitzeu  en
reconeixement de persones de Castelló pels seus valors cívics i humans. És important que, en
esta societat tan deshumanitzada i materialista en què vivim, hi haja entitats com la vostra que
realcen fets com el que hui recordem.

Finalitze amb unes cites. Ciceró: 'L'ajuda mútua és la clau de la civilització'. I Hebreus 13, 16:
'I no vos oblideu de fer el bé i de compartiu allò que teniu: aquests són els sacrificis que agraden
a Déu' '. I ara el papa Francesc ha publicat l'encíclica  Fratelli tutti, que és un compendi sobre la
fraternitat i l'amistat que ha de servir de guia a la nostra societat. 
Estic segur que el meu avi, des del cel, ens està mirant amb un somriure. Moltes gràcies!
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diumenge 29
DOCUMENT 22

DEL  PRIMER SERMÓ DEL BISBE JOSEP CLIMENT
A LA CATEDRAL DE BARCELONA

Paraules del bisbe Josep Climent el dia que pren possessió del bisbat de Barcelona, el primer
diumenge d'advent de 1766, a la catedral:

'"...  Fuera de estos motivos, hermanos míos, encuentro otro particular y muy poderoso para amaros
en el beneficio que vuestros mayores hicieron a Valencia, mi patria, librándola de la dura esclavitud
de los mahometanos, y en la memoria de la que la poblaron sus gloriosos conquistadores. De suerte
que, si bien se mira, Valencia puede llamarse con propiedad, una colonia de Cataluña. Casi todos los
valencianos somos catalanes en el origen y, con corta diferencia, son unas mismas las costumbres, y
una misma la lengua de los naturales de ambas provincias. Bajo cuyo concepto debéis reconocerme
por paisano vuestro, y creer que os amo con la misma fineza y ternura con que amo a mi patria; y aún
mayor, después que la divina providencia me ha elegido padre o prelado vuestro. Oh si yo, viniendo a
ser vuestro obispo, pudiera agradecer, como es razón, el beneficio que hicieron a mi patria los hijos de
este  Principado,  qué  prelados  suyos  plantaron  en  ella  la  religión  cristiana.  Oh  si  lograra  yo
fortaleceros en la fe, alentaros en la esperanza, encenderos en la caridad y excitaros al ejercicio de
todas las virtudes! Oh si consiguiera que todos fuéseis santos, que es el fin  para que me ha destinado
el Señor!..." 
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MES DE DESEMBRE

diumenge 20
DOCUMENT 23

CONCERT DEL COR PENTECOSTA 
      EN LA CELEBRACIÓ DEL NADAL DE CORALS 

ORGANITZAT PER L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT

1. Càntics (polonesa)
2. Tres grans majestats (danesa)

3. Jesús és nat (dels indis hurons)
4. Quan torna Nadal (nord-americana)

5. L'àngel i els pastors (catalana)
6. Cançó de l'estrella (francesa)
7. El cant dels ocells (catalana)

8. Santa Nit (alemanya)
9. Adeste fideles (gregoriana)

Teatre del Raval
Castelló de la Plana, 20 de desembre de 2020
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IN MEMORIAM
PRESIDENTS
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ANDREU ANDRIO ALBALAT
(1989-1990)

Est home mereix més que una ressenya; mereix, 
primer de tot, una lloança. I li la volem oferir ara, 
amb ocasió de la memòria que PENTECOSTA 
'Any de gràcia 2020' dedica als presidents de
l'associació Josep Climent que ens han precedit en 
el son de la pau. Tremolosament parlarem d'ell.

Andreu (nom que ell s'imposà rectificant 
l'Andrés original), que vol dir etimològicament 
'home viril' (del grec ANER ANDRÓS), va nàixer 
a Castelló l'any 1944, sota el franquisme 
més dur, amb la repressió a flor de pell i en 
vespres de l'esclat dels maquis a les muntanyes 
del Maestrat. Fill de Vicenta, de la Vilanova d'Alcolea, 
i de Vicent, de Castelló, de família sincerament 
religiosa. Bon estudiant des del principi, amb 
els estudis primaris i el magisteri, als 18 anys 
havia tret brillantment l'oposició i era el mestre amb oposició més jove de tot l'estat. Començà
exercint el magisteri, l'any 1962, a l'escola del barri de  sant Agustí de Castelló, i, a continuació
seguí exercint-lo a les poblacions d'Atzeneta (Alcalatèn), Vilafamés (Maestrat) i  Bordalba, prop
d'Ariza (Saragossa).

Als  25  anys,  el  1970,  es  casava  amb  Rosa  Balado  Soler,  filla  del  conegut  regidor  de
l'ajuntament de Castelló,  Felix Balado, i  de la senyora Victoria Soler,  de l'Anglesola (Terol).  La
família d'ella era ben nombrosa, vuit fills: Fèlix, Josep, Lluís, Victoria, Pilar, Carme, Miquela i ella
(Rosa), la petita. Andreu i  Rosa formaven una parella que que no era nova; sembla que ja es
coneixien, s'admiraven i s'estimaven des de la infantesa. Del matrimoni formal que en resultaria,
naixerien tres fills com tres sols: Andreu (1971), Vicent (1974) i Pau (1984). 

I dibuixant la imatge d'Andreu, comencem per la seua estima a la llengua que li venia ja
dels pares. Des de jove, a falta d'altres recursos, es matricula pel seu compte als cursos de llengua
valenciana per correspondència que promovia, a València,  Lo Rat Penat, el de Carles Salvador i
companyia. Tota la vida seria un apassionat de la llengua que imposaria a la família i a tots els
llocs on ell tingué ascendència, sobretot a l'escola que tant estimava. I els anys que Andreu és
mestre a Castelló aprofita per fer el primer cicle de la carrera de Filologia al Centre Universitari de
Castelló (CUC),  estudis  que,  quan passa a exercir  a  Altura,  no podrà completar perquè li  era
pràcticament impossible assistir a les classes de la facultat de Filologia de València.

La seua estada com a mestre a Altura (Alt Palància) va ser especialment fructífera; s'hi
estarà dotze llargs cursos, especialment feliços quan, al segon any, compta ja  amb la presència
de Rosa.  Conten que el  treball  que dugué a  terme a l'escola  d'Altura  va  ser  immens,  fins  a
aconseguir deixar un centre net d'interferències estranyes, i modèlic en els sistemes educatius.
Allí Andreu,  quan calia, no callava les irregularitats que pogués trobar, buscant sempre el bé dels
altres, sense deixar mai de ser discret, fins a l'extrem. 
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A Altura, el matrimoni es relaciona molt especialment amb Josep Aguilella, un home culte
i exemplar, ordenat de prevere el 1969, educador i professor al seminari Menor de Sogorb, i hi
iniciaren  una  amistat  tan  forta  que  durà  de  per  vida.  En  l'etapa  d'Altura,  Andreu  i  Rosa  es
comprometen com a catequistes d'infants i s'inserten en el moviment CPM, de preparació de
joves parelles al matrimoni, col·laborant amb notable èxit en cursets pre-matrimonials per tota la
diòcesi  de  Sogorb-Castelló.  Aquells  anys,  el  matrimoni  entrà  també  en  contacte  estret  amb
Joaquin  Bel  Adell,  aleshores  rector  de  la  parròquia  de  Teresa,  un  home  extraordinari,  que
desgraciadament ens deixava amb poc més de quaranta anys.

Quan,  a  finals  dels  anys  vuitanta,  la  parella  Andreu-Rosa  s'instal·len  definitivament  a
Castelló, comencen a freqüentar la parròquia de santa Maria, de la qual Rosa era catequista, i
acostumen a participar en la missa de les Onze, que aleshores era l'única que se celebrava en
valencià a la ciutat. Per tal de consolidar una església més del país, d'acord amb el moviment de
recuperació de la llengua a nivell educatiu i social que impulsava el govern valencià, allí naixeria
el projecte de l'associació Josep Climent, de la qual ell seria l'ànima. I, quan es concretà aquest
amb  uns  estatuts  aprovats  per   la  conselleria  d'interior  del  govern  valencià  (1989),  tothom
demanà a Andreu que en fos el  president, cosa que accepta amb reserves, només per complaure
la  gent  de missa d'onze;  però no volgué allargar  per  molt  de temps la  presidència;  i  així,  a
l'assemblea general ordinària de 1990, deixava de ser-ne president, tot i continuar col·laborant
discretament amb Rosa per molts anys.

La  relació  amb Mn.  Josep Aguilella  continuà quan  ell  anà  destinat  a  la  parròquia  de
l'Alcora, on treballa en el grup d'escoltes que hi havia. Als estius, l'amistat es reforça col·laborant
en l'organització dels campaments de boys escouts; dedicació que es mantindrà durant quinze
anys, fins i tot quan Mn. Aguilella deixa l'Alcora, destinat a la parròquia de sant Jaume Apòstol
d'Orpesa. 

Els anys noranta suposen el pas de la parella Andreu-Rosa i els seus fills a Castelló. Durant
anys  treballarà a la conselleria de Cultura i Educació com a assessor didàctic fins que reprén el
seu treball de mestre al grup escolar Sanchis Yago, on completà els darrers anys  de docència. Allí
el recorden els alumnes que tingueren la sort de tenir-lo com a mestre. A esta breu ressenya hem
volgut afegir dos testimonis d'alumnes que parlen per ells mateixos. Aquells mateixos anys Rosa
entraria  a treballar de mestra al col·legi de la Consolació, i, després, de parvulista, a l'Escola Pia
de Castelló. 

El 2005, finalment, arriba l'hora de la jubilació. Andreu veu arribat el moment de dedicar-
se exclusivament als seus, els fills i els néts, fins a l'hora de plegar del tot. El seu cunyat descriu
aquests anys especials amb paraules emotives que hem volgut afegir a la nostra ressenya. Tots
els familiars, amics i coneguts que l'estimàvem vam quedar fortament impactats per la seua mort
sobtada,  per  aquell  trist  vessament  de  sang  cerebral  que  li  costà  la  vida  el  dimarts  6  de
novembre de l'any 2018. Al dia següent ens reuníem a la parròquia del Carme per celebrar-ne la
missa exequial, que el cor Pentecosta cantà amb continguda emoció. Així diguérem adéu a est
home gran, bon company de camí, i model en vida i en mort. Les parts del seu cos, donades
generosament per la família, el fan continuar viu en alguns dels privilegiats que seguiran veent
amb els seus propis ulls, respirant amb els seus pulmons, bategant amb el seu cor, digerint amb
els seus òrgans generosos. Ell s'endugué l'ànima preciosa que havia pensat i estimat amb totes
les forces per contemplar la faç immensa del seu creador. Andreu, home fort i gran, des del teu
cel, prega per nosaltres. Nosaltres també pregarem per tu!

Avel·lí Flors Bonet
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EN EL COMIAT D'ANDREU, EL NOSTRE PARE

Hui hi ha tanta gent ací perquè tots tenim bons records d'Andreu. Aquests dies han estat
incomptables les mostres d'afecte que hem rebut; tot el món ens diu el mateix: tots tenen un
bon record d'ell. Sabem que Andreu no era un home convencional; era un gran home. Generós,
sempre veia el costat bo de les persones, i sempre estava disposat a ajudar a qui ho necessitava.

Hui veiem tanta gent ací perquè Andreu no va passar desapercebut per esta vida; tenia
uns valors molt clars, i els va defendre activament; no es va creuar de braços ni va mirar cap a
l'altre costat; va fer tots els possibles per posar el seu granet de sorra d'aquest món millor, perquè
tots  tinguessen  una  oportunitat  en  esta  vida,  per  intentar  ajudar  els  més  desafavorits;  en
definitiva, per 'fer més planet' (com el deia) aquest camí per on tots hem de passar.

Aquests dies hem rebut incomptables mostres d'afecte i suport pels bons records que
tots tenim d'ell: un mestre de vocació que estimava l'ensenyament i l'educació com a forma de
construir una comunitat millor. Un home com n'hi ha pocs, un pare excepcional i el millor iaio
que una família puga desitjar.

Andreu se n'ha anat del món dels vius, i, des d'ací, només podem pregar per ell. Però, de
tot açò, hem d'extraure un ensenyament: si cadascú de nosaltres podem seguir un poquet el seu
exemple, ajudar els altres, veure la part bona de les persones, viure la vida amb la seua alegria i
il·lusió; si podem fer un petit esforç per seguir les seues passes, podríem fer, entre tots, un  món
una miqueta més fàcil i més alegre.

Tant de bo ho aconseguim. I així, el dia que ens arribe l'hora a nosaltres, a veure si tenim la
sort de ser recordats, encara que siga amb la meitat d'afecte amb què hui tots els qui estem ací el
recordarem a ell, i la frase que sovint deia: 'Si necessiteu alguna cosa, ho dieu'. Moltes gràcies,
Andreu! 

 Carme Ponce Agudelo
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PER AL MEU COSÍ ANDREU

De  vegades, només en l'agonia d'acomiadar-nos som capaços de veure la profunditat d'amor
que ens uneix. Ens desespera perdre una persona que estimava la vida, que sabia traure-li profit
a  cada  instant  viscut,  que  omplia  qualsevol  estança  amb  la  sola  presència  seua.  I  llavors
recordem aquella frase:

'Dios da las más duras batallas a sus mejores guerreros'

I sens dubte que Andreu i Rosa ho son. I Andreu, Vicent i Pau, seguint el seu exemple, també ho
seran.

La  vida,  no cal  mesurar-la  pels  anys  viscuts,  sinó  pels  moments  de felicitat.  Ara  toca
acceptar i agrair els moments feliços compartits. En nom de tots els Albalat: gràcies! Has estat el
nostre cosí major, un model, un referent. Tu i Rosa heu estat un equip fantàstic; la família, la
vostra prioritat.

Ara llegiré un text del canonge anglès Henry Scott Holland, d'un sermó seu, inspirat en
sant Agustí, que diu exactament allò que Andreu ens dirie ara: 

'La mort  no és  res.  Tan sols  he anat  a l'habitaciò del  costat.  Jo sóc jo,  i  vosaltres  sou
vosaltres. Allò que jo era per a vosaltres, ho continue sent sempre. Anomeneu-me pel nom amb
què sempre m'heu cridat; parleu-me com ho heu fet sempre. No feu servir un to diferent,  ni
prengueu  un  aire  solemne  o  trist.  Continueu  rient  d'allò  que  ens  feia  riure  junts.  Pregueu,
somrieu, penseu en mi, pregueu per mi. Que el meu nom siga pronunciat a casa com sempre ho
heu fet, sens èmfasi de cap mena ni cap traça d'ombra. La vida significa tot allò que sempre ha
significat. No s'ha tallat cap fil. Per què hauria d'estar fora dels vostres pensaments, simplement
perquè no ens podem veure? Vos estic esperant, per  un interval. No estic lluny; tan sols, a l'altre
cantó del camí. Tot va bé'.

'I, a poc a poc, esdevindràs tan nostre que no caldrà ni que parlem de tu per recordar-te; a
poc a poc seràs un gest, un mot, un gust, una mirada que flueix sense dir-lo ni pensar-lo' (Miquel
Martí i Pol)

Encarna Biol Albalat

LA MEMÒRIA DE LA ESCUELA: ALTO PALANCIA
       
           Me acabo de enterar del fallecimiento  hace  unos días, del que fuera maestro en Altura
desde   finales de los sesenta, Andrés Andrío Albalat. 
         Llegó al pueblo un poco después que yo me incorporara  al instituto, aunque,  cuando
regresé a la escuela, en mi segundo año de magisterio (1975-1976) don Andrés,  que era como se
le conocia, seguía allí. Se instaló en un piso del edificio del Horno la Rosalea, en la plaza de la
Cueva Santa, y, estoy seguro, dejó huella en muchas  generaciones de  alumnos.

 Descanse en paz.
José Manuel López Blai
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IN MEMORIAM DE ANDREU ANDRIO ALBALAT

'Aleluya! ha muerto Andreu, aleluya. No creo ir muy desencaminado con esta expresión porque
cuando murió nuestro padre, el señor obispo, Josep Maria Cases, del que era un gran admirador,
sobre todo por sus homilías, y en especial por sus frases, que he leído en  uno de sus escritos,
tuvo  la  deferencia  de  mandarnos  unas  letras,  y  el  encabezamiento  de  las  mismas,  era  de
felicitación por la muerte de nuestro padre' ...

...  'Podemos decir  con orgullo  que es  'el  primer  disgusto que nos ha dado'  [Andreu],
porque  no  era  persona  que  creara  problemas;  es  más,  ocurría  todo  lo  contrario,  siempre
intentaba suavizar si había entre nosotros alguna diferencia, siempre con buenos modos, con
delicadeza,  para  no  zaherir  a  ningúna  de  las  partes,  que,  a  Dios  gracias,  no  creo  recordar
ninguna, porque las 'discusiones' en la tertulia de casa Miguela son la salsa de las reuniones
entre hermanos, que dan vida. Aunque en alguna ocasión nos pongamos 'serios',  una vez se
levanta la sesión, todos ponemos el termòmetro a cero, hasta el día siguiente, si se tercia.

[Andreu] era servicial, si podía echar una mano, incluso el pie, si se terciaba no lo dudaba
dos veces, porque era su modo de vida. No fallaba nunca, si necesitábamos algo que estaba en
sus manos, teníamos la plena confianza de que podíamos darlo por solucionado.

Por voluntad divina se nos ha ido, y, ahora, nos daremos cuenta de lo que hemos perdido,
porque era un comodín todo terreno, que estaba allá donde se le requería, con el único fin de
ayudar a que el problema se solucionase lo antes posible. ¿Cuántas paellas hemos degustado
preparadas  por  él?  Son  incontables  y  difíciles  de  olvidar,  y  ¿en  cuántas  ocasiones  hemos
convivido ratos que no olvidaremos? Y podríamos seguir una larga letanía de ocassiones en las
que ha sido el protagonista arrimando el hombro para lo que fuese, principalmente reparando
en su taller del pueblo. ¿A quién no le ha reconstruido algun artefacto que no funcionaba, o que
requería su mano para entrar algo inservible, y salir, de sus manos, algo útil?

Podríamos decir que era tan servicial que con sólo una leve insinuación, ya lo tomaba
como  una  obligación,  de  tal  modo que no esperaba a  mañana;  para  él  era  ahora,  mejor  si
hubiera podido ser antes. Como desconozco, aunque intuyo, me limitaré a dar diversión sobre
este tema. Si nos atenemos a las normas de contabilidad, mi saldo es muy negativo, la balanza
de pagos ha estado siempre a su favor. Siempre estaba dispuesto a solucionar lo que fuere; si
estaba en sus manos, la solución estaba al instante. Si cuando te marchabas, el problema no
estaba resuelto, podías tener la seguridad que ya estaba hecho. No era de los que dejaban el
trabajo de hoy para mañana, le gustaba dominar el trabajo, y hacía los imposibles por acostarse
sin dejar nada pendiente, si el caso lo requería.

Como última lección, ha sido ejemplar, ha donado todas sus partes aprovechables para
que otros puedan gozar de una vida nueva, que posiblemente hayan sido algunos a quienes les
haya tocado el 'gordo'. En este sentido te envidio porque yo no podré hacer lo mismo por la edad
avanzada que a Dios gracias tengo. Has estado a la altura de las circunstancias hasta el final.

Familia, esposa, hijos y nietos, podéis estar orgullosos de tener la suerte de haber tenido
una persona en vuestra familia que ha sabido llevar el pabellón muy alto, aunque ello no quiera
decir que cuando había que decir algo poco agradable para el 'adversario',  no le cantaba las
verdades del barquero, 'al pan pan y al vino vino'.
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De momento tenemos otro intercesor ante el Padre, que no dudamos que cumplirá con la
misma eficacia con que lo hacía cuando estaba con nosotros. Por nuestra parte, lo único que
podemos hacer ahora por él es rezar, perdirle al Creador que haya llegado a buen término, como
así  lo  creemos,  aunque haya tenido que purificarse un tiempo porque todos  arrastramos la
mancha original.

Andrés, descansa en la Paz del Señor!
Félix Balado Soler

Castelló de la Plana, 6 de novembre de 2018
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DEDICATÒRIA DELS SEUS ALUMNES

Estimat Andreu:

Ens hem assabentat que d'ací uns dies deixaràs l'escola, et jubiles, i això ens ha creat un
sentiment de nostàlgia.  Però això no és  un comiat,  la  jubilació és  un canvi  en la  vida d'una
persona, acabes una etapa i en comences una altra. Per aquest motiu volem dedicar-te unes
paraules.

Volem donar-te les gràcies. Sempre recordarem aquells dies de classe a l'escola: aquelles
làmines  de dibuix,  aquells  problemes de matemàtiques,  aquelles  'reunions'  de final  de curs,
aquelles excursions i aquelles eixides que féiem; en definitiva, tot aquells moments que vam
compartir amb tu.

L'unic que ens sap més greu, d'aquest esdeveniment,  és que molts altres alumnes no
podran gaudir de les teues classes. Esperem que després de tants anys de professió, ara disfrutes
de la teua merescuda jubilació.

Els teus alumnes dels cursos 1999/2001

Castelló, 20 de juny de 2005

82



comunió d'església i llengua

ANDREU, EL NOSTRE MESTRE

Mon pare m’ha demanat que escriga alguna cosa sobre els meus records d’Andreu com a mestre.
Tinc poca memòria, i  especialment poca dels anys d’infància. És per això que més que molts
records concrets, tinc una sensació d’aquella època en relació a l’escola. I em ve una sensació de
benestar,  d’orgull,  de  sentir  com  em  feia  gran  i  es  començava  a  confiar  en  mi,  sentia  que
s’esperava alguna cosa de mi.

Andreu  va  ser  mestre  nostre durant  els  anys 1997  a  1999 quan  fèiem  5é  i  6é  de
primària, al col·legi Sanchis Yago. Crec que vam ser el seu primer grup allà, i ens va agafar amb
especial il·lusió. Nosaltres veníem de dos anys d’algunes males experiències com a grup i algunes
individualment amb un mestre que ho va intentar tot i no se’n va acabar de sortir amb nosaltres. 

Andreu tenia un do, era MESTRE, en majúscules. Tenia el «poder» de liderar un grup sense
necessitat  de reivindicar  la  seua autoritat.  Amb la seua presència,  el  seu to  de veu i  el  que
desprenia  era  capaç  de  fer-nos  sentir  bé  i,  per  tant,  de  fer  funcionar  l’aula.  Des  del  primer
moment ens va donar identitat com a grup i com a individus dins el grup, tenint en compte a
cadascun de nosaltres. Tots érem importants per a Andreu. Era igual si érem més o menys sabuts,
graciosos o «populars», si la nostra família venia d’ací o d’allà, si participava més a l’escola o no.
Era així, i així ens ho transmetia, i això és el que crea consciència de grup.

Andreu no només ens va ensenyar lletres i números, que també, sinó que ens va ajudar a
comprendre altres qüestions de la vida, les que tenen més a veure amb allò humà. I no només ho
feia  amb monòlegs  que de  vegades  li  sortien  de  manera  espontània  sobre  la  tolerància,  el
respecte, l’amor a l’altre, ... Tot allò que deia també es desprenia en la seua manera d’estar amb
nosaltres, de parlar-nos, de tractar-nos, d’enfrontar els conflictes que sorgien. I així és com se
n’aprèn  més,  veient  el  model.  Andreu era  coherent  amb  el  que  deia  i  el  que  feia.  Recorde
especialment que, per a ell, era important que anàrem a visitar els companys i companyes quan
estaven malaltes. Quan hi havia alguna persona de classe malalta, ens preguntava quin grupet
s’oferia a anar a veure-la, i ens organitzàvem per anar-hi. Aquelles visites s’acabaven convertint
en les primeres quedades fóra de l’escola, i també tenien la seua part d’emoció. Era una activitat
redona. Al dia següent explicàvem a la resta com estava el company o companya. Recorde que, a
mi  em van venir a veure també, que em vaig posar malalta precisament la setmana que feien la
foto de grup. Van venir 4 o 5 companys i, en aquell moment, em va fer entre il·lusió i vergonya.
Quan van marxar  recorde estar  molt  contenta,  sentia  que m’havien tingut en compte i  que
aquells que havien vingut (que precisament era els que més estimava) ho havien fet per ganes.

Fa uns dies mon pare em va ensenyar la foto de grup de la meva classe que Andreu tenia
guardada entre les seves coses, i Rosa, la seva dona, li havia facilitat. Era la foto que van fer la
setmana que vaig estar malalta i que recorde que em va doldre no poder estar, ja que per a mi
era important sortir en aquella foto. Tot i no sortir a la foto, Andreu no va deixar de tenir-me en
compte, i va anotar, a la part de darrere, que aquell dia faltava jo. Aquest gest ho diu tot. Andreu
ens tenia en compte a tots, érem importants per a ell i ens estimava de cor. 

Andreu era un mestre innovador. No es  limitava a seguir  els  llibres, i  se’n sortia  de la
programació  quan  feia  falta,  buscant  activitats  que  poguessen  ser  motivadores  per  a
nosaltres. Era tanta la confiança que tenia en nosaltres que ens va considerar capacitats per llegir
el Quijote i Tirant lo Blanch, intent que va quedar relativament frustrat i del que no en vam traure
molt  en clar. També vam llegir  alguns poemes d’Ausiàs  March i  ens va ajudar a  desxifrar-los,
introduint-nos alguns conceptes poètics bàsics. Amb ell vam escriure una revista de classe. La
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vam anomenar «Xafarderies». Nosaltres triàvem el contingut de la revista, escrivíem els articles,
fèiem  les  entrevistes,  ...  Andreu  la  maquetava.  Li  agradava  la  tecnologia, i  feia  coses  amb
l’ordinador que, per nosaltres en aquell moment, eren màgia. També es va atrevir a introduir-nos
la regla de tres i les equacions de primer grau. Va ser model en l’ús de la llengua i l’estima cap a
ella, que alguns des de casa ja teníem treballadeta, però  d'altres no tant. Ens va llevar «tindre
que» a força de repetir fins la sacietat que era incorrecte cada vegada que a algú se’ns escapava. 

Andreu  era  un  mestre que  no  deixava  indiferent perquè  s’implicava  amb  el  que  feia,
estimava  la  seua  professió  i  el  seu  alumnat.  I  això  es  nota  quan  ets  alumne. Com  va  dir
Pestalozzi, un infant que no se sent estimat, difícilment pot ser educat. Andreu estimava de cor, li
sortia natural i això ens portava directament a voler més de l’escola.

Des d’aquí li done les gràcies per acompanyar-nos durant aquells anys.

Dolça Flors Mas
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MARIA SEGARRA FERRANDO
(1998-2002)

MARIA SEGARRA FERRANDO
(Barcelona 1922 - Granollers 2020)

Nascuda a Barcelona, de pares valencians
Casada amb Daniel Folch, de la Salsadella (Maestrat)

Mare de Daniel, Carles, Jordi, Xavier i Maria
Àvia d'innombrables néts i besnéts,

dona profundament religiosa,
de tendència progressista

i clares conviccions catalanes. 

Assistent indefallent a la missa de les Onze
a la cocatedral de Santa Maria de Castelló,

era membre de l'Associació Josep Climent (1989)
de la qual fon presidenta (1998-2002).

Després d'una intensa i virtuosa vida familiar, 
morí piadosament, en la pau de Crist,

als 98 anys d'edat,
a la residència Can Monic de Granollers (Vallès)

el dilluns 13 d'abril de 2020.

Al cel sigues, Maria!
Prega per nosaltres!

Castelló de la Plana, 25 d'octubre de 2020
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MARIA SEGARRA FERRANDO

Maria Segarra Ferrando, nascuda a Barcelona el 12 de maig de 1922, de pares valencians (ell, de
la Salsadella; ella de la Serratella), fon la parella de Daniel Folch, també de la Salsadella (1945). El
matrimoni es traslladà a viure en aquest poble,  on naixerien els seus cinc fills (Dani, Carles, Jordi,
Xavier i Maria). Per facilitar els estudis als fills, el 1954 la família es traslladava a viure a Castelló .

Ella, profundament religiosa, de fortes conviccions progressistes, es mantingué sempre
ferma en la línia de renovació de l'Església, segons la reforma que engegà el concili II del Vaticà.
Fortament arrelada a la terra, i addicta a la llengua dels pares, com a bona catalana, no deixà mai
de participar en l'única missa que hi havia en la seua llengua, la de les 11, a Santa Maria, des de
1976. Sempre que podia, en companyia de les seues amigues de l'ànima (que anomenàvem 'les
quatre Maries'): ella, Rosita Tena, Amparo Garcia i Teresa Vives. Encara recordem com desitjava
també vivament anar a la missa del Gall, la nit de Nadal,  i, també, als oficis del tridu pasqual, amb
els seus fills a la petita església de sant Nicolau.

Des de l'amistat que sostenia amb el grup que animava la missa de les Onze de Santa
Maria, participà activament en la formació de l'Associació Josep Climent, de la qual es féu sòcia
des  del  començament  (1989),  i  de  la  qual  fon  escollida  presidenta  en  l'Assemblea  general
ordinària  del dia 22 de febrer de 1998. De fet ja signa la primera acta, com a presidenta, en la
reunió del dia 4 de març de 1998; i la darrera, en la reunió del 13 de gener de 2002, quan és
substituïda, en la presidència, per Agustí Flors Bonet.

Dels quatre anys que presidí l'associació Josep Climent (1998-2002), cal recordar especialment
les quatre assemblees generals ordinàries i l'extraordinària per canviar els estatus i acomodar-los
a la nova legislació vigent des de 1997. Fon presidenta de l'AJC en la celebració dels honors
PENTECOSTA als bisbes Josep Maria Cases (1998), Antoni Deig (2000) i Rafael Sanus  (2002)  i  al
prevere  Antoni  Sanchis  (2001);  i,  també,  en  la  concessió  dels  honors  SOCIETAT  a  la  llibreria
Faristol (1998), al Betlem de la Pigada (1999), a Ferran Sanchis i el CEC (2000) i a Antoni Royo i
ACPV (2002).
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Familiarment, Maria acull especialment el seu fill Carles, amb la seua família, poc abans que un
progressiu procès de demència senil n'aconsellés l'internament, de primer a la residència de Sant
Llorenç de Vila-real  (2003) i, als pocs mesos,  a la residència de Can Mònic de Granollers (el Vallès,
2004). 

Setze  llargs  anys  passaria  Maria  Segarra,  visitada  freqüentment  pels  seus  fills,
especialment el major, Dani. Un grup de l'Associació Josep Climent la visitaria  també la setmana
de pasqua de 2014. Hi moria el dilluns 13 d'abril de 2020. Des del dissabte 17 d'octubre de
2020, les seues cendres reposen al cementeri de la Salsadella (Maestrat), amb les restes del seu
marit Daniel Folch. 

L'Associació Josep Climent, que ella tant estimà la recordà  el diumenge 25 d'octubre, en
la  missa  que  celebraren  en  la  seua  memòria  i,  després,  en  l'acte  que  preparàrem  amb  la
presència d'uns dels seus fills  i nets que viuen a Castelló. D'ella encara conservem un preciós
quadre que representa l'alqueria on ens hem reunit tantes vegades la gent de la missa d'Onze, i
una  Bíblia  magnífica,  Nácar-Colunga  (editorial  BAC)  amb  què  ens  obsequià  en  marxar  de
Castelló. Sempre la recordem agraïdament.

MEMÒRIA DE MARIA SEGARRA
en la missa d'Onze

      Vivim hores de comiats. I comiats tristos. 
De persones entranyables que hem perdut 
pel camí sense haver-los pogut donar 
la mà quan emprenien el viatge. Diumenge 
passat, Rosita Tena. Avui, la seua amiga 
Maria Segarra. Quants records s'amuntonen 
en la seua memòria. 

Maria Segarra, aquella dona forta i 
tendra ensems, que no faltava mai a missa d'onze, 
amb les amigues de l'ànima, i a la missa del gall 
i als oficis del tridu pasqual a sant Nicolau. 
Que ens acompanyava a tot arreu, que infantà 
la nostra humil congregació, que no podia 
faltar a la cita amistosa a l'alqueria.
Aquella dona que era tot servei a la família i 
do per als pobres. Que presidí la nostra colla 
quatre anys, que omplí d'honors bisbes i gent 
de la terra. I que seguí, anys i més anys, 
animant la mainada que creixia, esponerosa,
 aquells anys.

Passat prou de temps, quan se n'havia 
anat d'ací, vinguérem un dia a visitar-la a can 
Mònic la vérem com un àngel, amb uns cabells 
blancs i unes mans de tendresa que havien 
servit els seus, anys i més anys de gràcia. Perquè 
era dona de fe, anava a missa cada dia a renovar 
l'ofici d'un cos entregat pels altres.
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Quina sort, pensàvem. Una vida 'pels altres', com el Mestre. La nostra missa d'onze té un
braç allargat amb un somriure beatífic que es diu Maria Segarra, i un cor que batega  a can Mani,
a la terra que la véu nàixer. Allí precisament, companya, germana, filla, tia, digueres adéu  a esta
terra que el teu Déu ha reservat als pobres.

I ara ja, Maria, creem que navegues, feliç, més enllà del cel, enmig d'un estol de gent bona
que va creure com tu, que esperava com tu, que estimava com tu. Des d'on veus com seguim
treballant per la llibertat de la terra i la bondat dels cors. Prega per tots nosaltres, i espera'ns. Si
pot ser, fes-nos un lloc al teu costat mateix. Hi serem tan feliços!

Castelló de la Plana, 25 d'octubre de 2020

EVOCACIÓ DE LA SEUA FILLA MARIA

Maria Segarra va morir a Can Mònic, a Granollers, el 13 d’abril d’enguany, poc abans de fer 98
anys. Ens va deixar en aquells dies terribles, resclosits, dies de por i d’incertesa, dies de morts en
soledat però també dies de balcons i de solidaritat i de sentir-nos junts tot i ser cadascun darrere
de les portes tancades de casa. Van ser dies de morts en soledat i també de dols en soledat, dols
diferents,  sense el conhort de la  família,  del  dolor en comú, dels records,  les abraçades i  les
llàgrimes compartides. 

Des d’aquells dies em tornen sovint al cap els versos de Miquel Martí i Pol:

Tants de records de tu se m'acumulen / que ni deixen espai a la tristesa.

Tants  de  records,  records  meus  i  també records  seus,  escoltats  mil  vegades.  Records
d’aquella xiqueta dels anys vint del segle XX, a Barcelona, primer al carrer Entença on va nàixer i
després al Clot, al carrer Dos de Maig. Són records feliços, sobretot els records dels anys que va
anar a l’escola, a les Carmelites, on va aprendre a escriure amb aquella lletra rodona i regular,
inconfusible,  que  la  va  acompanyar  sempre.  Records  de  les  monges  i  les  amigues,  records
familiars  i  històries  dels  Encants,  que  m’encantava escoltar  de menuda,  que  em  portaven a
aquell món de novel.la que vaig conèixer gràcies a les seues històries repetides mil vegades,
escoltades mil vegades.

I els records de la guerra. La por, les bombes, la por, la ciutat trista i nafrada, els trets, la
por. Un dels records que més se li van gravar va ser quan van cremar la seua escola, llençant els
pupitres per la finestra, a la foguera. A un d’aquells pupitres hi havia els seus llibres i la seua
labor. En aquella foguera van cremar també la seua infància, el seu temps d’aprenentatge i la
seua vida de xiqueta feliç. 

I malgrat tot, com deia sempre, van tindre sort: en aquells quatre cantons del carrer Dos
de Maig i el carrer Consell de Cent no va caure cap bomba i tots els homes de la família van
tornar del front. 

Poc després de la fi de la guerra va començar a festejar amb Daniel, es van casar el 1944 i
van anar a viure a la Salzadella. Maria coneixia el poble, era el poble de son pare, però sempre va
recordar com de difícils van ser els primers anys. No costa gens imaginar-se a la jove dona de
ciutat amb poc més de 20 anys, intentant acostumar-se a una vida tan diferent (i a fer el pa a
casa i a anar a buscar aigua a la font, com sempre explicava). Prompte van arribar els fills,  el
trasllat a Castelló als anys 50, aquells anys feliços i plens de memòries joioses, amb la família que
creixia. Sempre havia volgut una família gran, com havia estat la de la seua infància, i la va tindre.
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Quan tenia 54 anys va morir el seu home, Daniel Folch, Maria va haver de superar la pena,
li va costar molt, li va costar anys, però poc a poc ho va aconseguir, va aconseguir sobreposar-se i
va trobar la felicitat una altra vegada. La família que continuava creixent, els fills i els néts... però
en aquells anys va ser fonamental la parròquia: a Santa Maria va trobar el lloc on aprofundir la fe
que sempre l’havia acompanyada. Recorde l’emoció quan va començar l’escola de teologia, ella
que tant havia estimat l’escola i que tant l’havia enyorada. A Santa Maria, a aquella missa d’onze
en català va poder, per primera vegada des dels anys de l’escola a Barcelona, practicar la seua fe
en la seua llengua i allà, en el grup que es va formar a partir d’aquelles primeres misses, va trobar
també l’amistat, l’amistat sincera, profunda i duradora, la companyonia i la fraternitat. Va trobar
germans i germanes de fe, germans i germanes amb qui compartia l’amor de Déu i l’amor per la
llengua, i en aquesta militància es va formar, va créixer, una dona més forta,  més conscient, més
bona. Com no recordar com n’estava d’orgullosa i honorada quan es va convertir en presidenta
de l’Associació Josep Climent... L’activitat amb l’Associació i els amics i les amigues que hi va fer
van omplir de felicitat els darrers anys de la seua vida, d’una felicitat plena i activa.

Després van vindre els anys de l’oblit, els anys en què ens va anar deixant poc a poc, se
n’anava una mica cada dia, els records l’abandonaven... però no va perdre el somriure i la dolçor
del seu esguard es va mantenir malgrat tot. 

Més tard,  quan ja  ni  ens reconeixia,  m’agradava pensar  que els  seus records estaven
segurs, que nosaltres els conservaríem per ella i que, tot i que ella no sabia qui era jo, les seues
mans reconeixien les meues i a vegades el somriure i la dolçor tornaven al seu rostre. Em va fer
molta impressió saber que Rosa Tena, la seua amiga de l’ànima, també havia mort en aquells
dies aterridors i que després de tants anys sense veure’s es retrobarien finalment. 

La mort ens arrabassa moltes coses, però no es pot endur allò més preciós dels que ja no
són entre nosaltres: l’amor no ens abandona, ni els records, ni allò que els que ens han deixat ens
varen ensenyar. Perduren en nosaltres i ens acompanyen, cada dia, presents en la nostra vida,
com diu Martí i Pol en el poema:

Te'm fas present en les petites coses
i és en elles que et penso i que t'evoco,
segur com mai que l'única esperança

de sobreviure és estimar amb prou força
per convertir tot el que fem en vida

i acréixer l'esperança i la bellesa.

 
MARIA FOLCH SEGARRA

novembre de 2020
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AGUSTÍ FLORS BONET
(2002-2006)

         

         Promotor entusiasta de l'Associació Josep Climent des 
        del primer moment fins a l'aprovació per part de
        la conselleria de Presidència, el mes de setembre 
        de 1989, va ser-ne sempre membre actiu. En fon 
        president,  després de Maria Segarra, des de
        l'assemblea general ordinària de gener de 2002. 
       Signa la primera acta com a president el 24 de gener
       de 2002, i s'hi manté durant quatre anys; signa la 
       darrera acta de l'Assemblea General Ordinària del 29 
       de gener de 2006. Continua venint, però, en qualitat 
       de vocal, a les juntes directives fins que morí 
        el 24  d'agost de 2011. Se me n'ix del cor, esta 
        tremolosa semblança.

SEMBLANÇA DEL MEU GERMÀ AGUSTÍ

Voldria descriure breument les coses que recorde del meu germà Agustí. No sé si me n'eixiré. No
em resultarà fàcil. Hi ha coses que ja no recorde bé i n'hi ha que només ell sabia, però jo no. Pose
a disposició de tothom esta breu semblança perquè no es perda la memòria d'aquest home gran
que es delia passant desapercebut.

El  meu  germà  Agustí  fon,  per  a  mi,  un  home  privilegiat  i  providencial.  Dotat  d'una
intel·ligència poderosa i d'una gran força de voluntat, seguí els estudis primaris (escola Herrero) i
secundaris (Institut Francesc Ribalta), durant els anys quaranta i cinquanta del segle passat, amb
notable  èxit.  El  coneixien  com  el  'matrícula'  del  curs.  Aquells  anys  degué  participar  en  la
catequesi de santa Maria, on fon batejat, es confirmà i prengué la primera comunió (Bé, caldria
dir  que  la  parròquia  de  Santa  Maria,  aquells  anys  quaranta,  s'allotjava  provisionalment  a
l'església de sant Agustí, del carrer Major). S'inscriu a l'aspirantat d'Acció Catòlica, i, després, a la
corresponent secció de Joves (amb la distintiva insígnia verda). Com que destacava en tantes
coses, fon, aquells anys, objecte cobdiciat per part de l'Opus Dei que venia a obrir mercat a la
nostra ciutat. Recorde haver-li sentit parlar d'un tal Pitarch, que en devia ser el propagador. Ell,
però, no s'hi sentí cridat. Com tampoc no prengué part en actes excessivament confessionals,
aquells anys d'exaltació nacional-catòlica, com, per exemple, aquelles 'hores santes' que alguns
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joves d'Acció Catòlica organitzaven per 'reparar' ('perdón, Señor, perdón') el ball d'estudiants que
els universitaris muntaven, a la sala Savoy, cada cap d'any.

A començament dels anys cinquanta (1951), Agustí deixà Castelló i començà la carrera de
ciències  a la facultat de Químiques de la universitat de València, on continuà els cursos de forma
brillant fins a acabar-los, el curs 1955-1956, amb les màximes notes. De la seua estada a València
només recorde la seua residència al carrer de les Blanqueries, vora les torres de Serrans, a casa
d'un rector, conegut com el 'padre' Ventimilla, segons hem sabut després, un conegut corruptor
de joves.

D'aquests  anys  recorde,  també,  la  seua  estima  envers  els  pares  i  els  germans.  Era
desastrosa, la situació econòmica, després d'haver perdut la família tota l'herència rebuda de la
tia Amàlia en el darrer intent d'empresa familiar 'Tejidos Agustín Flors', i haver empenyorat el propi
domicili amb una hipoteca de la Caixa d'Estalvis de Castelló que només va poder saldar ell, al cap
d'uns anys, amb els diners d'una beca de la fundació March. Malgrat esta desfeta, el meu germà
Agustí mostrà sempre una comprensió i una estima gran, sobretot pel pare, actitud que els altres
germans no sabérem imitar amb la mateixa mesura. Per la mare, no cal dir quina fon l'actitud
d'Agustí. Per ella havia aprés música, els rudiments del solfeig i un considerable nivell de piano. El
recorde  sovint  interpretant  peces  relativament  difícils  de  Beethoven  i  d'Albéniz,  només  per
complaure la mare que havia estudiat al conservatori municipal de Barcelona. Els darrers estius
d'estudiant  a  València,  encara  es  matricularia  i  aprovaria  els  cursos  de magisteri,  només per
complaure-la a ella, que era filla i germana de mestres. D'ell recorde també, la carta que escrigué
al  seu  germà  Joan,  que  treballava,  des  de  l'adolescència,  als  tallers  Ordóñez  per  sostenir  la
família, (carta, per cert, que la mare no li  féu arribar),  on li  mostrava una profunda tendresa i
agraïment. En una cosa, però, Agustí contradiria sa mare: en l'elecció de parella, en què no es
plegà a la seua voluntat, tot ratificant el compromís que havia contret amb la seua novia des del
principi. 

De l'època d'estudiant universitari,  els seus companys recorden moltes coses com, per
exemple,  el  seu  caràcter  discret,  perquè solia  buscar  la  manera  de  passar  desapercebut.  Hi
hagué, però, un moment que no pogué evitar de destapar-se el seu valor, i no tingué més remei
que donar-se a 
conèixer. En un examen decisiu per a la carrera, el catedràtic de química tècnica, don Enrique
Costa,  advertí  que  un  cert  alumne,  de  nom  Agusti  Flors,  havia  presentat  un  exercici
extraordinàriament brillant. I així, un dia,  només arribar a la facultat, cridà des del hall qui era

91



pentecosta

aquell  tal Agustí Flors. Aleshores ell no tingué més remei que presentar-se, i  Enrique Costa li
digué:  'Usted sabe, señor Flors, el examen que  me  ha hecho?'. Agustí era especialista en (voler)
passar desapercebut. El recorde comentant (segurament de la seua experiència passada) que,
sempre que s'adonava que algun company d'estudis o de treball el volia passar, per darrere o
pels costats, ell li cedia el pas gustosament, sense impedir-li-ho. No pretenia mai ser el primer.
Havia vingut a ser com tots i, si calia, a ser-ne l'últim. Segurament d'esta actitud naixeria el seu
esperit antimilitar i antibel·licista que el definiria en el futur.

En el  mateix  sentit,  un altre gest  completaria  el  seu caràcter  aquells  anys joves,  és  la
decisió (que estranyà tothom) de fer el servei militar ordinari. Com a estudiant universitari tenia
l'opció  (la  que  seguia  la  majoria  d'estudiants),   de  fer  les   'milícies  universitàries':  eren
particularment honorables,  i,  al  final,  tenies el  títol d'alferes provisional.  Agustí  no les volgué
seguir, i, en substitució, hagué de patir una dura milícia a Ceuta, com a soldat ras; tot perquè,
lluny de privilegis, ell volia ser com els últims. D'aquells llargs mesos, sabem que fon objecte de
menyspreus per part d'alguns dels caps militars que intentaven humiliar-lo; com, també, que féu
bona amistat  amb companys  de  mili,  sense  estudis,  a  alguns  dels  quals  ensenyà  de llegir  i
escriure.

Quan tornà del servei militar, preparà una oposició a càtedres de ciències químiques a
Madrid, però el cridaren a treballar al Consell Superior d'Investigacions Científiques, a Arganda, a
trenta quilòmetres de la capital. Amb el treball assegurat, Agustí es casava amb Maria Alonso de
Armiño Rovira, l'agost de 1963, a la parròquia de santa Maria de Castelló. La cerimònia va ser,
significativament i, aleshores estranyament, en valencià. La parella anà a viure a Madrid, a un
piset del carrer Bocángel, vora la plaça de braus de las Ventas. Ací, durant prop de deu anys, es
familiaritzaren amb la vida de la capital on no travaren excessives amistats, fora del grup de
companys  de  treball,  bàsicament  valencians.  Al  catedràtic  Enrique  Costa  comentava  Agustí
freqüentment que, a ell, li agradaria treballar, no a trenta quilòmetres de Madrid (Arganda) sinó a
tres cents quilòmetres (a València).

I  així,  a començaments dels anys setanta,  a les acaballes  del  franquisme, li  oferiren la
possibilitat  de  traslladar-se  a  València,  per  treballar  a  l'Institut  d'Agroquímica  i  Tecnologia
d'Aliments  (IATA),  depenent  del  mateix  Consell  Superior  d'Investigacions  Científiques  (SIC)  al
carrer  de  Jaume  Roig.  Amb  la  satisfacció  pel  canvi  desitjat,  Agustí  també  tingué  els  seus
desenganys a la capital del Regne. Em contava Maria que, un bon dia, Agustí pujà a un taxi, i el
taxista en qüestió no li tolerà que li parlàs en valencià, com si això fos un delicte, i l'amenaçà de
portar-lo al quartel de la guàrdia civil; l'escena acabà amb  l'imperatiu del taxista: 'bájese'; i també
altres, també taxistes li recriminarien de parlar un valencià que no era el correcte, en la més pura
línia blavera. I és que ell, ja s'havia familiaritzat amb la llengua normativa escrita, perquè estava
subscrit a diverses revistes catalanes que llegia apassionadament.

La  seua  inquietud  social  i  la  seua  ideologia  cristiana  no  el  deixaven  mai  tranquil.  El
recorde capficat en la promoció de la no-violència activa, dins el pensament de Lanza del Vasto; i,
també, de la promoció, a l'estat espanyol, de la destinació del 0'7% del pressupost de l'estat en
favor dels pobles en vies de desenvolupament, i, també, d'un servei militar voluntari i a favor de
l'objecció de consciència. L'altra causa que prova de tirar endavant anava orientada a l'Església,
en la línia del concili Vaticà II. En especial tenia interès a demanar (i exigir) que es definís sobre la
pena de mort. Féu un escrit,  molt ben redactat (com feia sempre),  demanant al magisteri de
l'Església que es definís  quant als drets humans, i, concretament, sobre la pena de mort. L'escrit
fon subscrit per bastants  preveres i  laics. Uns fulls de signatures anaren a parar a la parròquia de
l'Assumpció de la Vall d'Uixó on, creia, que la causa seria ben atesa (els seus preveres tenien fama
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de ser els  més  progressistes  de la  diòcesi).  Suposava,  per  això,  que ells  haurien secundat la
iniciativa  per  seguir  divulgant  l'escrit  i  recaptant  noves  signatures.  La  resposta,  però,   fon
decebedora. Segons els responsables de la parròquia, la qüestió no estava clara i, a l'església, no
hi  havia  consens  sobre  la  moralitat  de  la  pena  de  mort.  Ací  terminà  lamentablement  esta
iniciativa i quedà paralitzada la replega de signatures. Mai vam saber què se'n féu, d'aquells fulls
de signatures que es quedaren a la Vall d'Uixó.

Amb el trasllat a València,  Agustí i Maria es posaren a viure en un piset de l'avinguda del
Primat Reig. És ací que naix el seu fill, l'estiu del 1972. Cal que esmentem l'estima que es guanyà
Agustí  per  part  dels  veïns de l'escala durant aquells  anys,  de manera que la  majoria  d'ells  li
perdonaven la mentalitat progressista que mostrava a canvi de ser tan bona persona. Amb la
caiguda del règim dictatorial, Agustí s'havia afiliat al PSPV, i començà una militància activa que
visqué amb autèntica passió.  El  seu fill  Agustí  comença a anar  a  l'escola de la  Gavina on ja
experimenta les primeres dificultats,  i  la  parella  sent malestar  pel  model de llengua que s'hi
empra, plagat de defectes fonètics i  lèxics realment  inexplicables. Testimonis d'aquells anys,
asseguren que, aprofitant les classes que donava a l'Institut d'Agroquímica de Tractament dels
Aliments (IATA), Agustí no deixava de mostrar la seua ideologia de caire social, i discretament
demanava  als  assistents  a  les  classes,  aportacions  destinades  als  obrers  que  havien  estat
expedientats o tancats en presons arran de les vagues del moment.

Amb ocasió  de  la  situació  creada  pel  colp  d'estat,  el  23  de  febrer  de  1981,  viu  amb
angoixa els esdeveniments del congrés dels diputats, a Madrid, i les actuacions desafortunades
del capità general de València. Amb l'absorció del PSPV dins el PSOE, el 1982-1983 i l'obertura del
canal 9 de Televisió Valenciana (amb les dificultats creades per a la recepció de la TV3 al país
Valencià),  Agustí  fa  arribar  al  president  del  govern,   Felipe  González,  un  telegrama  encès
mostrant-li el refús per la nova andadura dels socialistes valencians, i es dóna de baixa del partit.
La parella participa activament en les primeres edicions del Fòrum dels Cristians de València,
integrat dins el seu Grup de Mar, amb qui trava una forta amistat i col·laboració que duraria tota
la seua vida. 

Quan la mare deixà Alfara del Patriarca i decidí tornar a Castelló, fon ell qui trobà el piset
del carrer de Ferran el Catòlic, edifici Luropa. Sempre recordaré, després de la mort de les tietes
(Amàlis, 1975 i Carme, 1977) la sol·licitud que Agusti mostra per mi, ajudant-me en l'atenció a la
mare quan se'n deteriorà la  salut  i  necessità una major vigilància.  També fon Agustí  qui  em
procurà el primer treball  a l'administració,  a la institució Alfons el Magnànim de la diputaciò
provincial de València (1980) i a la conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana
(1982)

Personalment també he d'agrair-li  el  suport en la decisió de fer la carrera de filologia
catalana a la facultat de València, i en el pas de la vida clerical a la laical. Ell, que sempre m'havia
acompanyat i seguit en els meus anys de ministeri, a Vila-real (1965), la Pobla (1966), sant Joan de
Moró (1967-1969), novament Vila-real (1969-1972), València (seminari 1972-1974) i parròquia de
sant Joan de Ribera d'Alfara del Patriarca (1975-1978), estigué atent als meus alts i baixos, als
moments de serenor i de crisi que determinaren el canvi final. Sempre li agrairé la seua agilitat
mental i la seua actitud flexible davant les situacions que  vaig anar passant.

Amb el  deteriorament de la  salut  del  seu fill  i  la  seua imminent jubilació de l'Institut
d'Agroquímica de València (1998), la parella pensà que havia arribat l'hora de tornar a Castelló.
Així, el 1989, es compren un piset al carrer del poeta Bernat Artola de la ciutat i ja s'hi queden de
per  vida.  Des  del  primer  moment  Agustí  treballa  també  fermament  per  la  constitució  de
l'Associació Josep Climent que comença a caminar, amb la participació entusiasta d'un grup a la
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parròquia de santa Maria de Castelló. Des de l'any 1990, Agustí i Maria no faltaran mai a la missa
de les 11 a esta parròquia i  a totes les activitats organitzades per l'Associació com la revista
Pentecosta (des  de  1991),  els  concerts  del  Cor  Pentecosta  (des  de  1992),  les  colònies  i  els
campament Amunt (des de 1993), els honors Pentecosta (des de 1991) i Societat (des de 1996); el
2002 n'és elegit president seguint Maria Segarra arran de l'assemblea general ordinària de gener
de 2002. Naturalment són aquests quatre anys (2002-2006) els de major implicació d'Agustí en
l'Associació Josep Climent. Caldria destacar el seu entusiasme en la celebració del III centenari
del bisbe Josep Climent (2006-2007) amb la signatura d'un conveni amb la universitat Jaume I i
la publicació del llibre miscel·lani Josep Climent Avinent (Castelló de la Plana 1706-1781) bisbe de
Barcelona,  finalment editat el 2011 per la Universitat Jaume I i  l'Ajuntament de Castelló de la
Plana).

Agustí  tenia  una  ment  molt  ben  estructurada.  Redactava  perfectament,  amb  una  perfecta
progressió  d'idees,  un  desenvolupament  harmònic  i  un  final  normalment  intel·ligent  que
desvetlava l'adhesió. Partidari de totes les causes justes, referides, sobretot, a la qüestió social,
econòmica, política, cultural i religiosa del país i la seua església. No hi havia  tema que afectàs la
nostra vida col·lectiva que no trobàs en ell  ressò i que no li  despertàs la necessitat d'opinar,
d'intervenir, de dir-hi la seua. No hi hagué manifestació, per minoritària que fos, que no comptàs
amb la seua presència. Ell sempre al costat d'estes causes, per impopulars que fossen, tant a
Castelló com havia estat a València. Llastimosament no arribà a conèixer tot el  moviment de
l'independentisme català, que li  hauria despertat un entusiasme desbordant i l'hauria abonat
amb tota l'ànima, com tampoc no va poder saber res  del  nou gir  de l'Església amb el  papa
Francesc, des de l'any 2013.

Són molts els temes que ell tractaria als mitjans de comunicació, especialment al diari
Levante Castellón el Mercantil Valenciano els anys que passà a Castelló, del 2000 al 2011. N'hem fet
un breu recull,  només com un botó de mostra.  Lamentem que no hàgem pogut  aplegar  la
totalitat dels seues cartes al director on, respectuosament,  anava aportant el  seu pensament
diàfan,  equilibrat,  ponderat  a  favor  de  totes  les  causes  que  ell  considerava  justes  i  nobles,
sobretot  en  defensa  dels  més  desvalguts  i,  també,  del  medi  ambient,  sobretot  de  la  seua
implicació per una  església progressista, que especialment duia al cor.
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L'amor tan especial per la llengua dels pares era tal que, no sols l'emprà sempre oralment i
per escrit,  en tots els actes que protagonitzava (començant pel ritual del seu casament), sinó
que,  a  més  a  més,  respectuosament  provà  d'inculcar  la  mateixa  estima  que sentia  pels  qui
col·laboraven en ell, com és el cas dels  companys de l'IATA, un dels quals acabà redactant la tesi
doctoral en català, la primera que es presentà així a la universitat de València, davant el disgust
de l'equip directiu de l'Institut d'Agroquímica de València.

Assentat a Castelló, Agustí, amb la seua dona, com ja he dit, treballà incansablement per
l'inici  i  la  consolidació  de  l'associació  de  malalts  mentals  (AFDEM),  que  es  debatia  en  unes
condicions econòmiques deplorables, abandonada totalment de les instucions del país i de la
ciutat, aleshores  en mans del PP, i acabà perfilant una institució que asseguraria el futur dels
seus  associats,  la  Fundació  PRIMAVERA.  El  curs   2005  el  catedràtic  Escardino  el  cridà  a  la
Universitat Jaume I perquè en fos  professor emèrit en un dels seus departaments. L'experiència,
però, no fon satisfactòria perquè no podia comptar amb un pressupost que possibilitàs de  tirar
endavant els  projectes que presentava.

Aquests  darrers  anys  a  Castelló,  Agustí  participa  en  totes  les  celebracions  en  família,
sobretot els dies dels sants dels germans, i es preocupa d'aquests fins a servir-los en condicions
humiliants. S'agafa com a pròpia l'associaciò Josep Climent, a la qual va trobant-li una utilitat i un
sentit  cada  vegada  major.   Com  a  president  (de  2002  a  2006),  posà  especial  èmfasi  en  la
concessió dels honors Pentecosta (desde 1991) i Societat (des de 1997) i en la celebració del III
centenari  del  naixement  del  bisbe  Josep  Climent  (1706-2006).  D'ell   destacaríem  també
l'assistència regular a la missa de les onze, sempre amb la família, participant-hi amb totes les
ganes, fins i tot (cosa que ens edificà) recaptant diners en el moment de la presentació de les
ofrenes.  No  cal  dir  com,  a  més,   participava  de  tots  els  actes  culturals  que  organitzava
l'Associació, fins i tot dels dinars,  les paelles,  les calçotades a l'alqueria,  sempre com un més,
contribuint-hi amb la seua conversa amable i respectuosa.

La salut d'Agustí no era gaire bona des de feia anys. A València ja havia estat operat de
próstata.  Darrerament, però, la seua deficiència major li venia del cor. La nit del 23 al 24 d'agost
de 2011, trobant-se a Aín de vacances, havia assistir a una reunió d'amics. De tornada a casa, tot
content i il·lusionat, comentà a Maria que, al dia següent, ja li explicaria una mica el contingut de
la  reunió  d'aquella  nit  a  casa  d'Eliseu  Climent.  A  les  poques  hores  se  sentí  malament,  amb
problemes respiratoris al llit. Ell mateix demanà una ambulància que el baixà, tot sol, a l'hospital
de la Plana de Vila-real, on provaren de reanimar-li la respiració i retornar-li el bon ritme del cor.
Tot fon inútil:   en poc més d'una hora s'hi moria en la més absoluta soledat. A les 6 del matí
coneixíem la notícia. Anàrem a Aín a buscar Maria i el seu fill, ens arribàrem a l'hospital de la
Plana i visitàrem el seu cos ja fred. Quina cara de pau! Quina viva imatge de son pare! Quin sant
al cel! ens vam dir. Ens quedàrem  mirant-nos, muts.

Quan la gent conegué la notícia inesperada de la seua mort, el dijous 26 d'agost, s'aplegà
a Santa Maria com una sola família, la que ell tant havia estimat durant tants anys. Fon una missa
memorable, concelebrada per set preveres, cantada pel cor Pentecosta i amb l'assistència d'un
públic nombrós vingut de tot arreu, tot i  la data estiuenca. En acabar la celebració,  un fort i
prolongat aplaudiment tancà l'acte de comiat. Els seus nebots li cobriren el taüt amb la senyera
que el distingia com a militant del poble que tant havia estimat. Descansa en pau, germà. Quin
exemple de vida ens has deixat!

AVEL·LÍ FLORS BONET
Agost de 2020
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ESCRITS D’AGUSTÍ FLORS

Sobretot els darrers anys de la seua vida, Agustí escriví de tant en tant article a la premsa, i,
sobretot,  cartes al  director,  on expressava les seues opinions.  N'hem pogut recollir  una curta
col·lecció representativa del seu estil i del seu ideari personal.

EL FÒRUM DE CRISTIANS A VALÈNCIA

Esta primavera de 1992 es reunirà per quarta vegada el FÒRUM DE CRISTIANS A VALÈNCIA, una
experiència  important,  i,  alhora,  poc  coneguda  entre  nosaltres.  Per  això,  a  requeriment  de
PENTECOSTA, voldria fer-ne una breu presentació. El FÒRUM  va nàixer per iniciativa d'un grup
de  rectors  de  parròquies  populars  i  obreres,  preocupats  per  un  problema:  el  compromís
missioner i evangelitzador en una perspectiva alliberadora i inculturitzadora, consubstancial a
l'Església,  no  podia  reduir-se,  entre  valencians,  a  un  grup  clerical.  Havia  de  ser  assumit  per
col·lectius  laics  tan  nombrosos  i  diversos  com  fos  possible,  a  fi  de  fer  efectiva  la
corresponsabilitat eclesial.

Després  d'un  reunions  prèvies,  el  novembre  de  1987,  on  es  debateren  els  punts  de
concordnaça que donarien identitat al FORUM, el projecte es presentà, el febrer de 1988,  a la
primera Coordinadora, en què representants d'uns 40 grups (comunitats, moviments apostòlics i
parròquies) van acollir el projecte com un do de l'Esperit, i la idea del FÒRUM es va posar en
marxa. El FÒRUM aspirava a reunir grups, comunitats, moviments, parròquies i, també, cristians
individuals  oberts  a  una  església  valenta  que,  abandonant  ràncies  prudències,  lluitàs
decididament per assumir els valors següents: 

- església que se sent peregrina, que vol ser signe d'esperança per als homes i que vol 
acompanyar-los fraternalment.

- església que s'encarna en la vida del poble i anima el procés alliberadora
- església que vol viure la fe en comunitats creients des d'un repte missioner 

evangelitzador i des d'una instància crítica i profètica: l'evangeli.
- església que viu la seua experiència d'església particular des dels valors, la cultura i 

identitat pròpies del poble valencià.
Una església d'estes característiques? No era gens fàcil donar resposta a esta pregunta.

Tanmateix,  per  començar  a  fer  camí,  podia  celebrar-se  un fòrum,  unes jornades  de trobada,
l'objectiu de les quals seria potenciar: 1) la reflexió crítica sobre temes centrals del món actual
des de la perspectiva evangèlica, 2) la discussió i el diàleg, l'exercici de la democràcia i la recerca
en grup, 3) el compromís d'anar fent realitat les idees del concili II del Vaticà sobre l'Església com
a  poble  de  Déu  i  del  món  com  a  lloc  de  solidaritat,  4)  la  convivència  fraternal,  la  joia  de
reconèixer-nos com a germans en la fe, i la celebració festiva que fa present l'acció de Déu entre
nosaltres.

Recollint l'esperit d'aquests plantejaments, la Coordinadora va triar com a títol genèric del
FÒRUM  el de 'Cristianisme i món d'avui'. Aquest títol, però, no volia ser teoria morta sinó que
havia de traduir-se,  en les  successives edicions,  en un fet  dinàmic.  Per  això decidiren que el
FÒRUM havia d'extraure el seu impuls dels tres clàssics i coneguts, per bé que poc practicats,
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vectors de cada militància lúcida: l'anàlisi de la realitat (veure), la referència a la utopia evangèlica
(jutjar) i l'animació al compromís (actuar).

I així, l'abril de 1989 iniciava els seus treballs el FÒRUM. Era la primera edició. Es tractava
d'encetar un procés difícil, per bé que decidit, i esperançat que, sense invalidar res ni suprimir
ningú, fes algun dia possible als valencians 'donar raó de la nostra fe en les coordenades socials i
culturals concretes del país on ens ha tocat  viure'.  Amb tota modèstia es tractava d'ajudar a
nàixer una església valenciana 'més atenta a les necessitats i  esperances dels homes i dones
d'avui, especialment dels més pobres i marginats dels que més pateixen el pes de la injustícia'.

Més de cinquanta adhesions de diferents comunitats i col·lectius donaven bons auguris al
I FÒRUM. Tanmateix hi havia temors: seria veritat que les coses serioses, amb identitat clara i
valenta, i amb perspectives de futur quallarien entre nosaltres? L'assistència abundant (més de
400 persones),  l'entusiasme dels  participants,  la  seriositat  organitzativa,  la  reflexió i  el  debat
exigents, la celebració eucarística viva i rica foren senyals inequívocs que el projecte era viable.
Com a informació específica d'aquest I FÒRUM diré que els teòlegs Joaquim Garcia Roca i Joan A.
Estrada van exposar les ponències que constituïren les bases d'un reflexió intensa que es va
estructurar  en  catorze  seminaris  específics  sobre  diferents  temàtiques  del  món  actual.  El  I
FÒRUM, celebrat al col·legi dels escolapis de Misser Mascó de València, terminava joiosament
amb la celebració eucarística, la lectura d'unes conclusions i la proclamació del missatge final.

Després  vingueren  la  II  i  la  III  edició.  I  el  fòrum  anà  creixent,  tant  en  nombre  de
participants com en el de les comarques de procedència d'aquests. El III assolí la xifra de 600
persones. Els llocs de celebració havien anat canviant, però sempre en locals d'ordes religiosos
de la ciutat de València. El II FÒRUM, el març de 1990, es reuní a les escoles Professionals Sant
Josep  dels  jesuïtes,  i  el  III,  l'abril  de  1991,  al  col·legi  de  Jesús  i  Maria.  Aquests  fòrums,  tot
mantenint el  títol  genèric 'Cristianisme i  món d'avui',  ja  triaren subtítols específics:  'L'església
valenciana i l'opció pels pobres' el II, , i la mateixa del I amb una novetat, però: la inclusió de les
anomenades 'àrees d'experiències', és a dir, sessions de treball per grups on es posaven en comú
els compromisos concrets dels participants. Així es feen possibles alhora el testimoniatge dels
cristians compromesos i la incitació dels encara poc compromesos. Allí  estaven Caritas, Mans
Unides, Alcohòlics Anònims, els grups i organitzacions actius en els problemes de la droga, la
prostitució, el món penitenciari, els immigrants, els minusvàlids i molts més. 

Dissortadament  no puc estendre'm en més  detalls  sobre  els  continguts  dels  diversos
Fòrums. Tanmateix, a manera de resum, voldria dir que el FÒRUM és un esforç, respectuós amb
les altres iniciatives eclesials, nascut amb un únic objectiu: ajudar a fer camí cap a una església
que no tinga por de la realitat perquè creu en Jesús. Si no, ací teniu una mostra extreta del I
FÒRUM: '...  Fugint del nostre temps no trobarem Déu. Els camins que porten a la Utopia són
camins  d'aquest  món,  d'aquests  temps  ...  normals:  la  participació,  el  debat,  la  dissidència.
Participació en les associacions de veïns,  les APA,  els  sindicats ...  Debat allà  on estiga en joc
l'alliberament  de  l'home:  sense  intransigències,  però  també  sense  adulacions  (mai  el  silenci
acomplexat). I, quan calga, la dissidència. La diferència és camí cap a la Utopia; la uniformitat,
l'inici de tota decadència ...'

PENTECOSTA núm. 2 (1992),  pàg. 42-43
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CAMINEM CAP A UN FUTUR SOSTENIBLE?

Mai no s'havia parlat  tant  de medi ambient,  mai  els  temes mediambientals havien estat tan
presents en els mitjans de comunicació, uns mitjans poderosos que avui arriben a tots els indrets
geogràfics  i  configuren  fàcilment  l'opinió  pública  d'acord  amb  els  interessos  dominants.  És
important dir  això perquè el  ciutadà mitjà avui  pot tindre la  impressió que els  responsables
polítics  s'ocupen  veritablement  d'aquest  tema  i  que,  en  realitat,  les  denúncies  i  lluites  dels
ecologistes són exageracions fora de lloc. Serà saludable, doncs, fer una breu anàlisi que ens
done pistes sobre quina és realment la situació d'aquest tema en el moment present i quines les
perspectives a curt i mitjà termini, en base a les idees acceptades majoritàriament, i, sobretot, a
la vista de les actuacions sobre el medi a les quals assistim dia a dia. 

Ens agrade o no, el medi ambient que, fins fa poc, era la 'matriu misteriosa i sagrada' on
naixia i vivia l'home, és avui un medi, en gran mesura, 'subjecte' al poder de l'home. La criatura
tecnològica en què ens hem convertit és la que d'ara en avant decidirà la sort del medi ambient i
del planeta. Dit amb altres paraules: el futur que ens espera és bàsicament responsabilitat de les
societats humanes. Serà, sens dubte, la gran empresa que ha de gestionar la família humana. I en
esta 'gran empresa', les regles per a l'èxit no poden ser altres que les mateixes que apliquen els
bons empresaris: no hi pot haver sobreexplotació, l'empresa ha de ser sostenible.

'Sostenibilitat' és un concepte científic ara molt de moda i que ha costat molt d'introduir.
De fet, va començar a obrir-se pas internacionalment en el món dels 'policy-markers' quan es va
celebrar la cimera de Rio de Janeiro el 1992 (1).  Però, com es fa,  això de la sostenibilitat? La
fórmula pot ser dura d'aplicar, però és ben clara: i) acceptar el coneixement científic de la realitat
sense  parcel·lacions  ni  prejuís,  i  ii)  aplicant  polítiques  adequades  guiades  per  aquest
coneixement (2). Formulada la 'recepta', plantegem-nos ara estes dues preguntes: com anem en
el moment actual, en acceptació de la ciència (totes les ciències, eh?) com a llum que guie la
nostra  aventura  humana  i  com  anem  a  l'assumpció  de  polítiques  mediambientals  basades
honestament en el coneixement científic dels problemes?

En relació a la primera qüestió, cal assenyalar que, als Estats Units, la potència político-
econòmico-militar  que  avui  marca  pautes  i  decideix  a  nivell  mundial,  en  cercles  pròxims  al
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president  actual,  dominen concepcions  filosòfiques  (i,  sobretot,  religioses)  per  a  les  quals  la
ciencia és una qüestio opinable i que, en qualsevol cas, sostenen que s'ha de donar cabuda, fins i
tot  en llibres  de text  escolars,  a  tesis  acientífiques  d'origen religiós  (3).  És  una trista  realitat,
encara que poc coneguda, que l'església a la qual pertany el president Bush s'oposa a la teoria de
l'evolució afirmant que també hi ha evidències 'científiques' a favor de la narració del Genesi, que
a la  Bíblia hi ha escrit 'tot' (el passat, el present i el futur), que el bé i el mal estan clarament
separats, que els EUA són el poble elegit per Déu per a salvar el món (i el corol·lari: que els EUA
estan  obligats  a  detectar  el  mal  i  a  destruir-lo).  Un  credo  fonamentalista,  evidentment
incompatible amb l'assumpció de l'objectivitat  científica i  de la  llibertat  d'investigació.  I  esta
església no és  l'únic  grup nord-americà amb aquest  ideari,  lamentablement  amb acceptació
majoritària,  en  una  sèrie  d'estats  (Alabama,  Geòrgia,  Kansas,  Texas  i  d'altres).  Una  enquesta
Gallup de 1999 donava un 68% de nord-americans que sostenien que el 'creacionisme' havia de
ser impartit als centres d'ensenyament públics juntament amb la teoria de l'evolució (4). És una
trista tradició de l'Amèrica profunda que sura de tant en tan, i amb especial notorietat, en els
mandats  del  partit  republicà.  Una  anècdota  ben  significativa  és  la  resposta  de  James  Watt,
secretari  d'Interior  amb  Donald  Reagan,  quan,  preguntat  sobre  els  estudis  que  relacionen
quantitativament  creixement  de  la  població,  clima  i  recursos  no-renovables,  digué:  'no  cal
preocupar-se per tot això, perquè el Judici final no està lluny' (5).

En  relació  a  la  segona  qüestió  sobre  la  política  (o  polítiques)  actualment  en  curs,  la
instantània que en podríem traure no seria  millor.  La filosofia (i  la  corresponent praxi),  cada
vegada més acceptada a nivell internacional és la que coneixem amb el nom de 'neoliberalisme'
(NL).  Segons  Luis  de  Sebastian  (6),  en  l'orde  econòmic  el  NL  implica  plantejaments  que
tendeixen a afavorir (i fomentar) les actuacions econòmiques dels agents individuals, persones,
empreses privades i, sobretot, grans empreses) més que les accions de la societat organitzada en
grups informals (per exemple pensionistes), formals (associacions de consumidors, sindicats etc),
associacions polítiques (partits) i governs. Segons els neoliberals, són els agents individuals dins
el mercat lliure els qui poden generar el màxim possible de riquesa, i els polítics han de vetlar per
esta llibertat de les forces econòmiques. En aquest món neoliberal, quan es parla de màxima
creació  de  riquesa,  sempre  s'entén  per  riquesa  el  benefici  dels  agents  individuals.  En  la
comptabilitat que hauria d'acreditar el suposat màxim de riquesa obtinguda, mai no entra el
valor  del  medi  ambient  destruït  (molt  sovint,  l'ecosistema  necessari  per  a  assegurar  la
productivitat a mitjà i llarg termini), ni altres conceptes que d'alguna manera haurien de valorar
el  patrimoni o els  drets  socials  (els  referents  a la  salut,  la  dignitat,  el  benestar,  per exemple)
directament  o  indirectament  perjudicats  per  les  iniciatives  econòmiques.  Podríem resumir  la
situaciò dient que, en el moment actual, el sistema certament està assegurant la riquesa (PIB) en
determinades zones del planeta; però, compte!, tal com s'ha assenyalat, sense parar atenció als
altíssims costos mediambientals locals i globals que, des de fa molts anys, nombrosos estudis
científics i totes les cimeres mundials (Estocolm, Rio Janeiro, Kyoto, Johanesburg) han denunciat
com a causa de danys potencialment irreversibles.

Amb la filosofia política dominant, però, les coses no poden ser d'una altra manera. Per
quina raó l'administració Bush ha de supeditar-se a la convenció sobre la diversitat biològica o al
protocol de Kyoto? Per què els constructors han de renunciar a urbanitzar les poques zones de
valor natural que queden, per què els comerciants de la fusta o els que desitgen posar en marxa
noves plantacions no  han de deforestar les selves d'Indonèsia i dels Brasil, per què les empreses
pesqueres han de reprimir-se d'utilitzar les tècniques de pesca més 'productives', si els poders
públics (després de molta xerrameca mediambiental)  els  beneeixen perquè, diuen, han creat
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riquesa? Certament no són bones les perspectives per al medi ambient en un  món governat per
l'imperatiu de l'anomenat 'creixement econòmic', quan, a més a més,  tal creixement econòmic
molt sovint es basa en la proliferació de les construccions i dels automòbils I que tot es quede
així,  perquè,  en  algunes  parts  del  món  (i  el  nostre  país  no  n'és  una  excepció)  la  fabricació
d'armament també és una partida important del creixement (al cap i a la fi, tot son beneficis).

Conclusió: és evident que les polítiques actualment vigents ni es guien per la ciència, ni el
seu objecti prioritari és assegurar la sostenibilitat del medi natural malgrat que hi ha tantes raons
urgents per a fer-ho. També, però, cal reconèixer, que dins un sistema democràtic, la revisió que
caldria fer dels objectius de les nostres societats industrialitzades és una qüestió complexa. Per
començar,  cal  confessar  que  els  nivells  de  consum  als  quals  ens  hem  acostumat  ens  fan
còmplices (i amb difícils perspectives de penediment) d'un sistema que se sosté a base de no-
sostenibilitat.  Però si  encara  ens  queda consciència  i  sentit  de la  responsabilitat,  les  nostres
societats no poden seguir fent-se els ignorants del fet que el nostre satisfet benestar es basa en
la  supressió  sistemàtica  de  la  comptabilitat  del  planeta  Terra  de  patides  altíssimes  que
representen la sobreexplotació i degradació de la natura, i també, cal dir-ho, la sobreexplotació i
degradació de milions d'essers humans que viuen i moren en la misèria més injustificada. Amén.

'Reflexions ambientals a la Serra d'Espadà'
Camp d'Espadar, Quadern 7, Hivern 2013
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SOBRE LA QÜESTIÓ NACIONAL

INTRODUCCIÓ

En el moment actual és ben oportú fer una anàlisi de la història de la humanitat. I això perquè
després  de  l'esfondrament  dels  sistemes  comunistes  i  després  d'unes  expectatives  de  gran
optimisme,  assistim  perplexos  al  naixement  de  conflictes  que no  havien  estat  previstos:  els
conflictes nacionals.

Que els citats conflictes no haguessen estat previstos és un fet inquietant i aparentment
incomprensible. D'alguna manera la majoria dels intel·lectuals i polítics, tant de la dreta com de
l'esquerra,  havien  fet  una  lectura  molt  parcial  de  la  història  universal  i  la  seua  anàlisi  de  la
persona humana i dels elements que en mouen l'actuació era inexplicablement simplista. Què
havia passat?

Ben senzill: els esmentats polítics i intel·lectuals havien ignorat conceptes elementals  que
eren ben coneguts en el pensament filòsòfic des dels temps de l'antiga Grècia. Són els filòsofs
grecs els primers que descriuen l'esser humà com constituït per tres elements o dimensions: el
desig (tenim necessitats i desitgem cobrir-les: aliments, vestits etc), la raó (ens fem preguntes
sobre la realitat del món i aconseguim el coneixement d'esta realitat), i una tercera dimensió que
anomenen thymos,  i  que,  segons les diferents èpoques,  ha rebut distints noms (honor,  amor
propi,  dignitat).  Modernament,  a  partir  de  Hegel,  el  thymos és  definit  com  'el  desig  de  ser
reconegut que totes les dones i els homes portem dins'. 

Una part de la conducta i la història humana es pot explicar per una combinació de desig
i raó: el  desig porta l'home a satisfer determinades necessitats mentre que la raó li  marca la
millor manera d'aconseguir-les.  Però la major part de la conducta i  de la història humana és
incomprensible  si  no  s'introdueix  en  l'anàlisi  la  tercera  dimensió  (diguem-ne  autoestima,
necessitat de reconeixement, sentit de la dignitat etc), és a dir el  thymos, una força misteriosa
que fa que les dones i els homes arrisquen la seua vida, i, fins i tot, arriben a perdre-la per coses
sovint abstractes i simbòliques, que no són la satisfacció de les necessitats primàries.

Segons  Hegel,  aquest  thymos (la  necessitat  de  reconeixement  i  les  corresponents
emocions de ('ira, vergonya i orgull') són el principal motor de la història humana, el motor que
van ignorar els polítics i els intel·lectuals quan l'any 1989, en caure el mur de Berlín, van anunciar
un futur bucòlic.

THYMOS I DRETS NACIONALS

Perquè tenim  thymos,  necessitem ser reconeguts  com a fills  d'uns pares concrets  i  membres
d'una família, amb uns noms i llinatges, necessitem ser reconeguts com a membres productius
d'una societat (aquest és, probablement, el drama més profund de l'aturat); necessitem també
que  se'ns  reconega  tal  com  som,  com  a  grup  humà  diferenciat  amb  un  patrimoni  històric,
lingüístic  i  cultural  propi.  En  una  paraula,  necessitem  que aquest  grup,  la  nostra  comunitat
nacional, siga degudament respectada i reconeguda. El sistema democràtic basa  el seu èxit en la
possibilitat de diverses maneres de reconeixement del thymos, el reconeixement de les persones
i dels grups tal com són. Els drets a opinar lliurement, a elegir els governants, a la igualtat davant
la llei, són elements dirigits a satisfer el thymos. La democràcia, però, també pot ser una trampa,
de  què a  vegades  es  val  l'estat  per  regatejar  determinats  drets.  I  un  dels  drets  més  sovint
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conculcats és el dret que  tenen  al  seu  reconeixement  les  nacions  amb  cultures  i  llengües
diferenciades de la dominant dins el territori d'aquest estat.

Tots tenim, tots sense excepció, una col·lectivitat cultural i lingüística (una nació) de la
qual ens sentim part. Aquest sentiment és més o menys explícit, més romàntic o més pragmàtic,
però  existeix..  No  és  veritat  això  que  se  sent  en  boca  d'algunes  persones  que  diuen  ser
únicament 'ciutadans’ del món. Estes persones no vibren igual davant un poema de Garcia Lorca
o de Vicent Andrés Estellés. No s'emocionen igual quan senten una melodia o una llegenda del
seu  poble  que  quan  estes,  tot  i  ser  bellíssimes,  són  d'altres  llocs.  I  no  hi  falten  anècdotes
clarificadores:  aquests  'ciutadans  del  món',  tan  reticents  al  nostre  modest  projecte  de
bilingüisme, estan preocupats, i amb raó, per les dificultats de la llengua espanyola a Puerto Rico,
i fa ben poc expressaven la seua indignació per la possible supressió de la lletra Ñ als ordinadors.

No ens autoenganyem amb suposades neutralitats. Només a partir d'un esforç de reflexió
que clarifique el nostre posicionament nacional, podem començar a comprendre les persones i
els grups 'nacionalment' diferents a nosaltres. Només sent plenament conscients que posseïm
un  fort  thymos nacional  serem  capaços  de  respectar  i  reconèixer  les  necessitats  del  thymos
nacional dels altres.

L'Estel de Mallorca
15 de març de 1995
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MISSATGE CRISTIÀ I PLENITUD HUMANA

L'home és bàsicament el producte de l'estructura social que l'alimenta. L'home aïllat, privat de
relacions socials, és un projecte no realitzat. En estes condicions no hi ha comunicació, no hi ha
creació artística ni científica, no hi ha sentiments, no hi ha amor, no hi ha home. L'home només
pot assolir la plenitud del seu projecte  si se li permet d'integrar-se plenament i lliurement en la
societat on viu i treballa. El fill de Déu fon un infant en una família de poble, un fuster de l'època i
un ciutadà normal  lingüísticament  i  culturalment  integrat  dins  la  societat  galilea  i  jueva.  És
precisament aquest misteri de l'encarnació el que reclama dels cristians posicionaments clars i,
fins i tot, radicals en esta qüestió. L'evangeli és 'bona notícia' perquè ens presenta un model ja
realitzat i realitzable de plenitud humana

L'Església  ha  estat  acusada  de  fomentar  els  nacionalismes,  especialment  els
nacionalismes dels grups minoritzats i oprimits. Què direm, d'això? És evident que els conflictes
nacionals són sempre entre humans, i que l'home és una barreja explosiva entre instint i  raó,
matèria i esperit, amor i desamor, i que tot (també els elements més sublims i sagrats) ho pot
viure desordenadament. L'amor entre persones pot esdevenir gelosia i acabar malament. 

La  identificació  amb  una  fe  religiosa  ha  portat  a  fanatismes,  persecucions  i  guerres
sagnants. No es tracta, doncs,  de criminalitzar el desig de llibertat nacional. El que caldrà fer és
considerar-lo com totes les coses humanes, ser respectuós amb ell, i veure'l tal com és: un dret
en la direcció de la plenitud al qual aspirem tots els humans. 

És  evident  que  el  sistema  democràtic  obre  moltes  possibilitats  als  grups  nacionals
insuficientment  reconeguts  (les  minories  poden  expressar-ser  lliurement,  podem  tenir
institucions pròpies etc). I també és evident que els països Catalans només podran caminar en la
bona direcció, si tenen un projecte nacional amb color i sabor propis, basat en el reconeixement
explícit de la nostra llengua i cultura.

Fins ara la democràcia ha significat, per a nosaltres,  disposar d'un primer ordenament
jurídic que ens permet avançar en la bona direcció. Aquest ordenament jurídic (bàsicament els
estatuts  d'autonomia  i  la  llei  d'ús  i  ensenyament  del  català)  és,  com  tot,  perfectible;  però,
dissortadament,   no hem d'oblidar que estes  lleis  bàsiques també poden ser reformades en
sentit regressiu, i no estic parlant de pures especulacions. El perill existeix realment. 

'Tot allò que és humà no és indiferent a l'Església', diu la constitució Gaudium et spes en
magnífica  referència  al  misteri  de  l'encarnació.  És  per  això  que  els  cristians  hem  de  ser
l'avantguarda de l'home i la dona dins la societat concreta en què ens trobem. Hem de lluitar
sense descans per tal que es reconega a tothom el dret a integrar-se plenament i sense traumes
en una família (la seua), en un treball (el que hagen elegit), en un grup nacional amb el qual
s'identifiquen (els països Catalans).

Entre nosaltres, no hi ha problemes per reconèixer la família i la vida professional com
dues necessitats humanes primàries i sagrades. Però no sempre es veu així el dret a formar part,
a identificar-se amb una nació plena i lliure. No estem acostumats a reflexionar sobre aquest
problema.  Tanmateix,  és  una  qüestió  que  només  podem  començar  a  entendre  i  a  resoldre
satisfactòriament amb molta reflexió, molta honestedat i molta generositat.

Tenim marcs jurídics flexibles i  bàsicament generosos. Ara falta que dirigents polítics i
ciutadans  confessionalment cristians o no, opten per un futur que institucionalitze una vida
política basada en el respecte i la generositat. La generositat no necessita grans teoritzacions, i
ací és on els cristians hauríem de tenir més coses a dir.

L'Estel de Mallorca 15 de març de 1995

103



pentecosta

NO ES UNA BROMA
Al Sr. González Pons, en castellano, para que me entienda

Se lo aseguro: no es un cuento pintoresco sacado de alguna novela del Far-West de las que
Hollywood ha llevado a la gran pantalla. no. Es una historia real que transcurre entre finales dlel
siglo  XX y  el  momento  actual  con informaciones  contrastadas  publicadas  por  el  prestigiosa
semanario científico Science en 1996 y 1999. Intentaré hacer un resumen de estas informaciones,
incluso haciendo una selección de frases textuales, para mejor comunicar al lector unos hechos y
un ambiente. Por ejemplo, una información de 1996 dice:

'Los biologos Steve Edinger y Scott Hooper tratan de explicar a una audiencia hostil y puesta
en  pie  en  el  Ohio  State  House  de  Comumbus  las  razones  de  la  teoría  de  la  evolución.  Entre
exclamaciones de 'vuestro tiempo se ha acabado', 'por qué tenéis miedo a que se conozcan todos los
hechos', el acto finalizó retirándose los oradores perseguidos por algunas personas del público que les
insultan'.

Eran  dos  biólogos  de  la  universidad  de  Ohio  en  la  ciudad  de  Athens  que  estaban
hablando en un acto público convocado para informar a la gente sobre una proposición de ley
en la que se pretendía imponer a los profesores la obligación de explicar en clase las 'evidencias'
que, según los creacionistas' (partidarios de que el origen de la vida está descrito exactamente
en el Génesis) contradicen la teoría de la evolución.

En la misma información anterior se añadía que los citados biólogos se encontraron con
28 oradores a favor de la tal ley (de 'rebaja' de la teoría de la evolución) reforzados por una gran
multitud incondicional de la causa. Aquel no era precisamente un ambiente de tranquilidad y
respeto para discutir el tema, comentó uno de los biólogos. 
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Pero esta no es una anécdota aislada.  Incidentes similares se registraban en Alabama,
Tennessee,  Georgia,  Lousiana y  Texas.  La  irracionalidad de determinados  sectores  sociales  (y
especialmente religiosos) fomentada por líderes políticos locales, senadores y, en algún caso,
como el de Alabama, el mismo gobernador del Estado.

Los resultados de estas  campañas fueron lamentables.  Así  en Tennessee,  una ley que
decía que los profesores podían ser destituídos si presentaban como un hecho la teoría de la
evolución llegó a nivel del senado donde fué rechazada por 20 votos contra 13. El resultado de la
votación puede parecer tranquilizador, però tal como se dice en las informaciones a las que hago
referencia, la realidad de los hechos demuestra que no es así.  En este caso concreto, 'incluso los
senadores que votaron NO hicieron discursos afirmando su fe en la Bíblia, de manera que dieron
la impresión de que legitimaban la retórica anti-evolución y se creó una atmósfera de miedo
entre los profesores que, en muchos casos, se 'saltaban' los temas sobre la evolución e, incluso,
decían a los alumnos que 'los fósiles no existían'. En una palabra, muchos profesores no tocaban
el tema de la evolución porque era 'demasiado polémico'.

Informaciones, también de  Science, de finales de 1999, todavía son más lamentables: la
comisión de Educación del estado de Kansas suprimía de los programas de enseñanza la teoría
de la evolución. No estando en los programas oficiales, es evidente que los alumnos no harán
grandes  esfuerzos  para  estudiar  una  materia  (que  no  va  para  examen)  aunque  algunos
profesores voluntaristas la expliquen en sus clases. Pero los profesores de Kansas no estaban
solos en este desconcierto,  los textos de Alabama llevaban desde 1999 una advertencia que
decía que la evolución era una teoría 'controvertida' y Oklahoma también obliga a insertar esta
advertencia desde el otoño de 1999. Se había conseguido el objetivo: crear la sensación entre el
pueblo, mayoritariamente sin formación en biología, que había una auténtica discusión entre
científicos sobre si la evolución era o no un hecho, se había puesto en marcha una batalla sobre
el contenido de los libros de texto, los editores ya trabajaban en el proyecto inminente de libros
de texto 'a medida' según la destinación geográfica ...

A usted,  amable lector,  ¿qué le recurda la  historia  que acaba de leer?  Evidentemente
usted no necesita ninguna aclaración. Pero el señor González Pons, portavoz del Consell de la
Generalitat  Valenciana  afirmó,  hace  unos  días,  que  'hacer  prevalecer  la  ciencia  sobre  la
democracia es un camino muy peligroso' El señor González Pons ha ignorado las respetuosas
pero muy claras advertencias que le han hecho personas del máximo prestigio de la ciencia de la
universidad de Valencia y de los medios de comunicación, sobre los peligros de tales eslógans en
política.  Probablemente  el  señor  González  Pons  se  ríe  de  ello,  abrigado  por  la  bufanda
justificatoria de que hay una supuesta mayoría social que le avala. El argumento, si es ése, es
infame. Y por si el señor González Pons piensa que exagero, le diré unas cuantas cosas.

En  contra  de  los  peligros  de la  ciencia  iba  la  santa  Inquisición  con la  que (conviene
subrayarlo) tanto el poder civil como el eclesiástico hacían política (además, seguro que tenían
mayoría social que les daba la razón).

En contra de los peligros de la ciencia iban los gobernantes del Apartheid de la Unión
Sudafricana que sostenían una doctrina acientífica de inferioridad  insalvable de la población de
raza negra (también tenían una mayoría social, muy peculiar por cierto).

Otros que también estaban en contra de los peligros de la ciencia eran los nazis con sus
teorías  de  superioridad  e  inferioridad  de  las  razas,  curiosamente  también  ‘avaladas'  por
supuestas mayorías sociales. La ciencia sólo merecía respeto si no contradecía a los principios
políticos de la 'mayoría'. Los grandes científicos alemanes se tuvieron que exiliar.
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Si  quiere,  le  añadiré  el  stalinismo,  que  despreció  sistemáticamente  realidades  del
comportamiento  humano  ampliamente  sustentadas  por  las  ciencias  del  Hombre  (eran
realidades que ponían en peligro su poder, es decir, no eran aceptables).

En  todos  los  casos  enumerados,  la  democracia  o  no  existía  o  fue  convenientemente
eliminada  en  su  momento.  Aquí,  en  nuestro  país,  vemos  a  un  conseller  que  irrumpe  con
amenazas en una reunión de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Los presagios no pueden ser
peores.

Como quiero pensar que el Sr. González Pons, como ciudadano del siglo XXI, sí que cree
en la ciencia, he de suponer que hace como los precedenters históricos citados que tenían una fe
selectiva que eliminaba aquellas tesis que no interesaban. Es triste que en el siglo XXI estas cosas
basadas en la oscuridad y en la manipulación de sentimientos no se hayan acabado ni en la
Norteamérica profunda ni en el país Valenciano. En todo caso, lo de nuestro país es peor porque
la peligrosa tesis científica que tanto preocupa al Sr.  González Pons, como él bien sabe, ,  no
necesita grandes demostraciones: es puro sentido común. Se trata simplemente de un problema
de  ética  de  mínimos,  concepto  definido  con  claridad,  por  si  le  interesa,  por  Adela  Cortina,
profesora de ética e investigadora de la Universidad de Valencia.

Levante El Mercantil Valenciano
divendres 21 de desembre de 2004
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ESCRITS EN MEMÒRIA D’AGUSTÍ FLORS

Finalment  volem  aplegar  una  selecció  d'articles  que,  amb  ocasió  de  la  seua  mort  sobtada,
escrigueren familiars, amics i col·laboradors de l'institut d 'Agroquímica i el IATA de València. 

EN RECORD D'AGUSTÍ FLORS BONET, 
QUÍMIC, INVESTIGADOR I MESTRE

Tal dia com avui, 24 d'agost, fa quatre anys, ens deixà Agustí Flors Bonet, doctor en ciències
químiques per la universitat de València i  investigador a l'Institut d'Agroquímica i  Tecnologia
d'Aliments de València, a les àrees d'Enginyeria i Biotecnologia. Darrerament exercia de professor
a la Universitat Jaume I de Castelló. Una persona excepcional que vaig tenir la sort de conèixer
durant anys quan jo encara era un jove poruc i inexpert de 24 anys.

Residia,  els  estius,  a Aín,  poble  de la  comarca valenciana de la  Plana Baixa,  un indret
preciós  en plena serra d'Espadà;  i  allí  hi  passaria  el  darrer  estiu  de la  seua vida.  De taranna
bonhomiós  i  afable,  vaig  tenir  la  sort  de  conèixer-lo  el  1979  al  IATA,  quan  aquest  centre
d'investigació encara estava situat al carrer de Jaume Roig de València.  Fou durant l'anomenat
curs d'Alta Especialització en Tecnologia d'Aliments, que jo vaig fer entre setembre de 1979 i
juliol  1980  (una  mena  de  màster  intensiu),  amb  classes  teòriques,  pràctiques  i  treball
d'investigació inclòs (una mena de tesina obligatòria per ensenyar-nos a investigar, tractant-se
d'un  centre  del  Consell  Superior  d'Investigacions  Científiques),  Ell  fon  el  recercador  que
m'assignaren per orientar el projecte d'aquell curs que ara tindria mig oblidat, sino fos que n'he
trobat una còpia que encara guardava.

En aquella època, Agustí tenia un gran interès en la qüestió de l'aprofitament de residus
de les indústries agroalimentàries (ell portava la seua sensibilitat cap al medi ambient, un signe,
entre  molts  altres,   que  conformaven  el  seu  compromís  i  solidaritat  insubornables  amb  la
societat, especialment amb els essers més febles). Volia reorientar la recerca a la seua àrea de
l'IATA cap a aquest objectiu, tot i que no trobava el suport necessari per part de la direcció del
centre (amb una oportuna visió de futur, Agustí volia portar l'enginyeria química de processos
alimentaris cap a la biotecnologia alimentària).  D'altra banda compartia interessos de recerca
amb el departament de Química Tècnica de la Universitat de València, on, aprofitant la bona
relació  entre  tots  dos  equips,  posteriorment  jo  vaig  continuar  la  tesina  de  llicenciatura.  La
casualitat va fer que el meu modest projecte de recerca constituís el primer tempteig del doctor
Flors en aquest nou pla que ell volia encetar.

No recorde en quin moment del desenvolupament del treball de recerca el doctor Flors
em proposà d'escriure'l en valencià, la qual cosa m'omplí de goig, i no li va caldre repetir-m'ho ni
encoratjar-me cap vegada més. Jo m'acostava al seu laboratori cada dia (sense faltar-ne ni un)
per alimentar els bacteris anaerobis que es multiplicaven al si del residu de corfa de taronja (que
aconseguia d'una indústria de sucs del país), esdevingut un llot fosc i fètid, generador de biogàs,
un combustible semblant al gas natural, un procés que es provava d'optimitzar, per avaluar si
pagava la pena l'aprofitament energètic d'aquest tipus de residu que hom considerava bastant
nombrós i rebutjat.

Recorde que em sabia greu descurar-me amb la jeringa amb què alimentava l'inòcul o
amb altres manipulacions necessàries, per la pudor agra que omplia el laboratori d'Agustí. Amb
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una petita fuita de tan sols uns mil·límetres de gas n'hi havia prou. A la mateixa planta on es
trobava el laboratori a l'entrada, tenia la porta del despatx de Primo Yúfera, un dels capitostos de
l'IATA d'aleshores perquè, quan jo demanava a Agustí si els hi feia nosa l'olor (als companys de
laboratori), ell em deia que sí; que el doctor Primo no li feia gens de gràcia: renegava dient que
aquell laboratori feia molta pudor, i no solament per la que sentia amb l'olfacte. Es referia a l'olor
progressista i valencià (d'altra banda tan moderat i respectuós) que deixava anar Agustí i el seu
equip  (una olor  agradable  per  a  mi).  Ell  m'ho  aclaria  i  em  tranquil·litzava  amb un  somriure
benvolent,  però  entremaliat:  'No  faces  cas  del  que  diguen;  els  que  pensen  com  ell  són  del
búnquer 'Barraqueta'. 

Agustí m'ajudava a polir les meues frases, ben traçades, però mancades de la correcció
normativa adient per a un text científic (penseu que llavors jo encara no havia enllestit el cursos
per correspondència del Centre Carles Salvador ni havia començat els corresponents de l'ICE de
la Universitat de València sobre Lingüística Valenciana, que vaig seguir en acabat). Passaren els
mesos, i, enllestida la feina de camp i redacció, tocava el torn a la presentació del treball i la seua
corresponent avaluació pels manaires de l'IATA d'aleshores. Agustí me'n va fer cinc cèntims del
que llavors s'esdevingué. Entre emprenyat i  divertit  em participà de l'enrenou que es muntà
quan s'assabentaren del desacostumat idioma en què havia estat escrit. En aquell moment vaig
sentir vergonya per haver-ho fet; però ell, endevinant-ho, m'ho comentà: 'Ausades que ho són
d'impresentables!;  però  ho  hem  aconseguit:  'Ha  estat  el  primer  treball  en  català  que  s'ha
presentat en esta casa. Has (hem) de sentir-nos ben orgullosos per ; a més te l'han aprovat i et
donaran  el  diploma  corresponent'.  Recorde  que,  aquell  dia,   tan  assenyalat  vaig  rematar  la
conversa compartint-me una esperança de canvi: 'Saps, el director de l'Institut està encés perquè
el seu fill ha eixit valencianista, en contra del que ell voldria'.

Tot  just  acabar  el  curs  de  l'IATA  comencí  a  treballar  a  la  indústria  alimentària  (dues
proposicions se'm presentaren durant el curs i n'agafí la darrera). Però no vaig voler perdre el
contacte amb Agustí, tot i  que no el vaig visitar gaire sovint, com m'hauria agradat, pel meu
tarannà més aviat tímid. Ell sabia la meua tirada cap a la recerca que es mou pels interessos i
beneficis de tothom (la pública: la que ell feia), i no pas cap a la que feia tan sols per a benefici
d'uns pocs (la privada, la que no havia hagut de triar com a mal menor; i  no me n'havia de
queixar). L'altra, la pública, exigia un llarg camí (tesis, estudis, oposicions) que jo veia fora del
meu abast en aquell moment, pel meu origen humil. No volia comprometre'l ni semblar massa
pesat. Agraïa els seus consells i alguns contactes de treball que em va aconseguir, sense massa
resultats; però, en realitat,  en el sentit que jo volia? Aprofitàvem per parlar també del país, dels
senyals d'esperança i del desencís de la política real. Recorde també que, l'agost de 1982, me'l
vaig  trobar  al  Liceu  Renouvier  de  Prada  de  Conflent,  a  la  Universitat  Catalana  d'Estiu,
acompanyat de la seua dona i el seu fill.

Aquest doctor Flors,  que jo tant vaig admirar en el vessant acadèmic,  tenia també un
activisme social més important, que jo, en les breus converses que manteníem, no arribava a
copsar. Sabia de les seues simpaties pel PSPV d'aleshores (hi pertanyia?) i poca cosa més. Quan
va faltar, i me n'assabentí, pel comunicat d'un company seu del SCIC (Pío Beltran) I, que Agustí
recaptava diners per a les caixes de resistència d'obrers amb vaga, i, també, mitjançant internet,
que per  Acció  Cultural  del  País  Valencià,  a  l'Associació Josep Climent de defensa dels  valors
cristians i del país (que arribà a presidir), i a l'AFEM, de defensa dels malalts mentals.
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Això escriví  ell a la web deu dies abans de marxar d'aquest món: 'Hem de felicitar-nos
perquè Equo apareix com la força que faltava a l'espectre polític, revindicant els drets a una vida
deslligada  de  consumismes  innecessaris,  destructors  de  la  natura  i  creadors  d'injustícies  socials.
Endavant! Calia una força que des d'aquesta perspectiva intentés trencar el bipartidisme '. (Aleshores
esta formació política alternativa estava demanant signatures per presentar-se a les eleccions)

Benvolgut Agustí, t'enyorarem i t'estimarem per sempre. Et desitge que gaudesques allà
on sigues, al paradís en el què creies perquè t'ho has ben merescut.

JULIO POLAINA MOLINA
Des de la Conarda de Bétera

MI RECUERDO DE AGUSTÍ FLORS BONET

En  la  sierra  del  Maestrat  castellonense  se  encuentra  Aín,  una  pequeña  población  donde se
cultivan cerezos de roja madera noble y jugosos frutos rojos carmesí. Es aquí donde pasava los
meses del  verano Agustí  Flors,  con su familia.  Conocí el  profesor Flors cuando comencé mis
estudios de doctorado en 1973 en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos,  el
IATA,  sito  entonces  en  la  calle  Jaume  Roig  de  Valencia.  Llegué  al  IATA  recién  acabada  la
licenciatura  de  Ciencias  Químicas  entre  huelgas,  que  duraban  demasiado,  incitadas  por  el
movimiento  estudiantil  que  ensayaba  aproximaciones  al  movimiento  obrero.  En  mi  curso
convivían algunos comunistas con gentes de las juventudes católicas progresistas. Los socialistas
no habían llegado todavía. También disfrutamos, durante toda la carrera, de un compañero que
resultó ser falso estudiante y verdadero jefe local del Movimiento de un pueblo de l'Horta e
informante  de  la  brigada  político-social.  Yo  era  delegado  de  curso  adscrito  al  grupo  de
'compañeros de viaje', también denominados de 'tontos útiles' porque lo mismo servíamos para
hacer una pegada de carteles que para correr delante de los grises en una manifestación.

Primo Yúfera había puesto en pie  un magnífico centro de investigación del  CSIC que
dirigía  con liderazgo absoluto.  Trabajaba allí  un puñado de profesores  de investigación que
ayudaban a Primo con la capacidad necesaria para cumplir las misiones encomendadas. Algunos
tenían  en  su  mesa  fotografías  del  padre  Albareda,  miembro  del  Opus  Dei,  que  había  sido
secretario general del CSIC. En aquel ambiente político de fin de la dictadura, el profesor Flors, de
trato amable y bondadoso, recaudaba dinero entre nosotros de forma clandestina para ayudar a
los obreros en huelga ligados a la Juventud Obrera Católica (JOC) y a la Hermandad Obrera de
Acción Católica (HOAC) que jugaron un papel importante en la constituciópn de las primeras
comisiones obreras (CCOO). Con el paso del tiempo, volví al IATA, después de disfrutar de una
experiencia postdoctoral en Estados Unidos y de unos años como profesor del Departamento de
Bioquímica de la Universidad de València. Para ello obtuve una plaza de colaborador científico
que me permitió incorporarme a una denominada Unidad (en evolución) de Biología Molecular
y Celular de Plantas que no tenía presencia en la Junta de Instituto, y de la que formaban parte
incialmente José Luis García Martínez, Juan Carbonell Gisbert y Ricardo Flores Pedauyé. 
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Primo Yúfera, a su regreso a Valencia, después de ocupar la presidencia del SCIC, se había
incorporado a la cátedra en la Universidad Politécnica de Valencia. En general nuestra actividad
científica no encajaba en el IATA o, al menos, así lo veían sus dirigentes que insistían en que
cambiáramos las líneas de investigación o que nos fuéramos a otro centro. Afortunadamente
obtuvimos el respaldo del CSIC y fui nombrado por el equipo del presidente Trillas vicedirector
del IATA, con el mandato de preparar la creacion de un centro nuevo en biología molecular y
celular de plantas. Aquello no entusiasmó demasiado en el IATA. Y aquì surgió la personalidad y
la visión de futuro de Agustí Flors, que siempre apoyó la nueva iniciativa, consciente de que la
creación de un nuevo centro abriría nuevas oportunidades para la investigación científica en
Valencia. Nuestro grupo había supuesto la incorporación de la biología molecular al IATA y, por
tanto, nuestra posible marcha se valoraba por algunos como un perjuicio para el centro. Frente a
esta  visión  miope,  Agustí  Flors,  consciente  de  las  enormes  posibilidades  de  futuro  de  la
biotecnologia de alimentos, se puso manos a la obra y peleó por la incorporación de cientìficos
biotecnólogos  a  su  Unidad,  hasta  ese  momento,  más  volcada  en  la  ingeniería  química  de
procesos en el área de la alimentación. Así comenzaron a colaborar magníficos tecnólogos como
José Vicente Carbonell, Francisco Piñaga, Juan Luis Lequerica o Salvador Vallés con los excelentes
biotecnólogos que fueron llegando, como Daniel Ramon o Julio Polaina, que fueron la semilla de
una  apertura  conceptual  del  IATA,  que  de  otra  forma  no  hubiera  sido  posible,  y  que,
desaparecido el liderazgo de Primo Yúfera, hubiera puesto en peligro el propio futuro del centro.

El  IATA actual  debe mucho a la  contribución del  profesor Agustí  Flors  Bonet en unas
circunstancias nada favorables al desarrollo de nuevas disciplinas agroalimentarias dentro del
IATA. Este es, en definitiva, el recuerdo que mantengo de Agusti Flors, persona bondadosa, de
gran generosidad y  clarividencia científica y preocupado por el  impacto social  de la  ciencia.
Agustí nos ha dejado a finales de agosto de 2011 y sólo unos días antes de morir, reivindicaba
públicamente el derecho  a una vida desligada de consumismos innecesarios, destructores de la
naturaleza  e  inspiradores  de  injusticias  sociales.  Agustí,  permanecerás  siempre  en  nuestro
recuerdo agradecido.

JOSÉ PÍO BELTRAN PORTER
Coordinador Institucional del CSIC
Ministerio de Educación y Ciencia

NOTA: Acompanyava esta informació, un carta personal de l'autor de l'escrit, adreçada a María
Alonso de Armiño Rovira, viuda d'Agustí Flors, que transcrivim a continuació. 

'Querida Maria,  me enteré tarde del fallecimiento de Agustí,  lo que hizo que no fuera
posible acompañarte en esos difíciles momentos, lo que lamento profundamente. Supongo que
Julio Polaina te hizo llegar mi cariño y mi lamento.

Actualmente soy coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, y, como
tal,  he querido  dejar  constancia  de  mis  pensamientos  sobre Agustí  en la  página web de la
Delegación, que puedes consultar: www.dicv.csic.es.

En dicha página aparece el texto que te adjunto junto a una fotografía de Agustí. También
encargué a Julio Polaina que escriviera una nota biográfica sobre Agustí que nos gustaría que
publicara la prensa. Si así sucede, te la haremos llegar.

María, te envío un fuerte abrazo, muchos besos, y me pongo a tu disposición si en algo te
pudiera ayudar. José Pío Beltrán.
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SENTIT ADÉU DES DE VALÈNCIA

Ens ha deixat un home bo: Agustí Flors Bonet. Ha estat el proppassat 24 d’agost a l'hospital la
Plana de Vila-real, on va ingressar procedent d'Aín, on la família  passava l’estiu: el cor (un cor
ample i generós, de tant de donar-se als altres) li ha fet, finalment, fallida i ha acabat amb una
vida entregada als seus, als amics i companys i a tothom. L’Agustí (77 anys) era un investigador
reconegut, en tecnologia d’aliments, del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), a
la  Divisió de València,  on la  família  havia residit  molts  anys,  després d’una primera estada a
Madrid. A València també, s’havia implicat (amb Maria, la seua esposa) en compromisos cívics,
polítics i de testimoni cristià, als quals s’afegí, els últims anys, la militància en defensa dels malalts
mentals, com a família afectada per la situació del seu fill, Agustí junior.

Últimament  residien  a  Castelló,  on  el  catedràtic  Escardino,  aleshores  vicerector  de  la
Universitat Jaume I de Castelló (UJI)  el  cridà com a professor visitant,  en la seua condició de
doctor  en Ciències  Químiques i  investigador  del  CSIC.  A Castelló,  també,  la  família  continuà
implicant-se de ple, en la defensa dels malalts mentals, des d’AFEM. Agustí Flors, l'any 2015, com
a president aleshores de l’associació Josep Climent, impulsà la celebració del III  centenari del
naixement d’aquell  bisbe il·lustrat  (1706-1775).  Justament,  a la proppassada fira del  llibre de
Castelló,  l’Agustí  compartia  la presentació dels  treballs  dels estudiosos de la  figura del  bisbe
Climent, en un volum coeditat per la UJI i la Diputació castellonenca.

I tot això, des de la seua vocació de ciutadà compromès amb la llengua i el País, amb una
bonhomia innata i generosa, que el féu ser estimat en vida per tots i recordat, amb agraïment i
enyor, ara que ens ha deixat.

MARC ANTONI ADELL CUEVAS
Publicat a http://xarxacristiana.blogspot.com/2011/10/

in-memoriam-agusti-flors.html  
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ADÉU GERMÀ, ADÉU SIAU!

M'ha impressionat tant la teua mort, germà meu, que tinc la ment embotada  i em tremola el
pols. Ni que siga la darrera, vull adreçar-te ara una carta que en vida em vaig estalviar. Has estat
just, Agustí, fins a desbordar bondat amb tothom. Has estat exemplar com a fill, com a germà,
com a company, com a estudiant, com a professional, com a espòs, com a pare, com a creient i
company de fatigues.

Personalment, de petit et recordo atent a tots els nostres passos, des del niu familiar fins
als darrers anys que formares part d'aquest petit ramat de missa d'onze, a Santa Maria. Jo et veia,
una mica,  com un pare.  No sempre compartia la teua dèria de ser  a totes i  cada una de les
reivindicacions justes. Perquè, per a tu, no hi havia causa que considerasses noble, que no hi
donasses suport.  Els  carrers de Castelló,  com abans els de València,  t'han vist  manifestant-te
cridant a favor de tota causa noble, justa i  honorable. No sé com dir-te ara que sempre t'he
admirat.

Agustí, has fet un llarg camí, i, acabada la carrera creient, has guardat la fe. Quina sort!
Quan avui et contemplava el rostre serè, he pensat que ta mare, des del cel, et cridava: Dorm, fill
meu! Que cansat has acabat, Agustí! Quina bella imatge de ton pare. Jo també voldria, un dia,
descansar com tu, amb la feina ben feta, i amb la roba neta, com tu. Voldria ser amb tu allà on
sigues per fer-te sempre companyia i donar-te les gràcies per tantes proves d'estima.

Fa tot just u na setmana que ens trobàrem encara a l'alqueria sopant quan res no feia
sospitar tan sobtat desenllaç. No sé quantes coses t'hauria dit. Entre altres que preparava unes
peces d'Albéniz, que tu de jove tocaves tan bé al piano. Tot per complaure la mare, com feres la
carrera de magisteri només per fer-la contenta. Com vas mantenir la fidelitat a Maria que ara
deixes desolada. Com has estimat el teu fill que ha acabat extenuant-te.

Hui Tica m'ha dit: No s'ha mort un germà, no, s'ha mort un sant. I tant! L'església, esta
pobra església que formem, no et pujarà als altars, Agustí. Ni falta que et fa, germà meu estimat.
Que mai no has reclamat cap dels honors que als altres has prodigat a mans plenes. Tu és la
nostra honra i  honor.  Perquè nosaltres  som dels  teus.  Deixarem les  teues despulles,  però tu
viuràs sempre dins nostre.
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El dia després que morí la  nostra mare,  quatre ocells  s'ajocaren a l'ampit de la nostra
finestra. Vaig pensar que era la mare que ens els enviava: érem quatre germans que quedàvem
ací baix, a la terra, esperant de volar cap al cel. Un d'ells era Agustí, el primer que ha emprés la
volada. Els altres no tardarem a arrencar el vol.

AVEL·LÍ FLORS BONET
Mediterráneo, 25 d'agost de 2011

FELIÇOS ELS NETS DE COR
ELLS VEURAN DÉU

Agustí fon una persona d'una gran saviesa i humanitat. Estudià carrera de ciències químiques,
però també demostrava una gran sensibilitat  per les lletres i  la música.  El  recordem amb un
somriure sempitern en el rostre i un to de veu tranquil i mesurat; mai no s'alterava. Havia fet seu
aquell vers del salm 50: 'Déu meu, Déu meu, creeu en mi un cor ben pur, feu renàixer en mi un
esperit ferm'.

La seua gran capacitat intel·lectual li hauria permés arribar on hagués volgut, per damunt
de  molts.  Tot  i  ser  doctor  en  ciències  químiques  i  investigador  del  Centre  Superior
d'Investigacions Científiques, sempre es mantingué en un pla discret, cosa que demostrava que
era una persona sàvia. Sempre el trobàvem a les paelles i calçotades de l'alqueria amb el seu
humor i ironia, però sempre respectuós amb els altres, sense criticar mai ningú. Presentant molts
actes  de  l'Associació  Josep  Climent  i  concerts  del  Cor  Pentecosta,  donava  mostres  de  gran
capacitat oratòria i seguretat davant els qui l'escoltaven. Tenia un cor bondadós i practicava el
missatge evangèlic d'estimar els altres per damunt de tot.

Quan hi havia junta de l'Associació, que ell presidí durant quatre anys, quan tornàvem a
casa junts parlavem animadament, preocupats tots perquè el concili II del Vaticà s'anava tancant.
Un dia, en eixir, li vaig dir: 'Agustí, portes una rosa'. Ell em va respondre: 'No em feia cap falta, la
rosa; però, segurament el que me l'ha venuda, esta nit podrà sopar del que li he donat'. Tot això
anava deixant un pòsit en mi que em feia millor persona.

Agustí, et trobem molta faltar, ens hem quedat orfes. Estic veient, com en una pel·licula,
que el dia del teu traspàs, els àngels et van acompanyar al paradís. Allí et va rebre el cor gloriós
dels màrtirs, els apòstols i tota eixa gent que vas ajudar com vas poder. I, a la fi, t'esperaven els
pares per dur-te al tron del Déu Altíssim que et va donar el premi merescut.

Estic  segur  que,  des  del  cel,  continuaràs  ajudant-nos  en  el  pelegrinatge  de  la  vida.
Descansa en pau per sempre més. 

MANUEL SANAUJA GOZALBO 
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LA FUNDACIÓ PRIMAVERA

El passat 24 d'agost va morir Agustí Flors Bonet, persona de grans valors humans, fortament
compromesa  amb  la  justícia  social.  Amb  una  gran  formació  científica,  es  va  dedicar
professionalment  i  va  realitzar  importants  tasques  en  llocs  públics  com  el  Centre  Superior
d'Investigacions  Científiques  (SCIC)  del  Ministeri  d'Educació  i  Ciència,  tant  a  Madrid  com  a
València, i, finalment a la Universitat Jaume I de Castelló. Agustí era també un gran humanista,
amant de tots els camps de la cultura, entre els quals podríem destacar la música i, especialment,
el conreu de la nostra llengua per la qual sentia autèntica passió.

Agustí era un dels fundadors i membre del patronat de la Fundació Primavera  i la seua
actitud col·laboradora el feren una peça necessària i imprescindible per a nosaltres. Agustí ens ha
deixat orfes. El trobarem a faltar com a amic, però també ens farà falta el seu treball i el seu
exemple d'humilitat i de solidaritat.

La lluita d'Agustí pels malalts mentals ha estat una de les més dures de les moltes que ha
encetat en la seua vida perquè, segons les seues paraules,  'les malalties mentals greus continuen
sent un dels sectors  més desatesos,  si  no el que més, en la sanitat i  en els serveis socials  públics'.
Actualment, al país Valencià, els mitjans per a aconseguir l'atenciò i la integració social i laboral
de les persones que pateixen estes malalties és escassíssim; encara que l'atencio mèdica i clínica
és bona, les mancances en l'atenció social estan generalitzades. 

La necessitat d'unir esforços econòmics i socials que reclama la Fundació Primavera, i,
especialment,  la  implicació  d'institucions  públiques  i  privades  eren  vistes  per  Agustí  com
necessàries per 'treballar junts en un gran projecte de protecció i de promoció social i laboral de les
persones amb una malaltia mental greu que ho necessiten'.

Agustí  se  n'ha  anat  sense  veure  els  fruits  del  seu  esforç.  En  la  Fundació  Primavera
continuarem treballant, estimulats pel seu exemple, per tal d'aconseguir la millora de vida de les
persones  amb  una  malaltia  mental  i  de  les  seues  famílies,  i  també  pels  seus  drets  com  a
ciutadans.  Per això demanem el  suport  i  la  col·laboració de tots  els  sectors  polítics  i  socials.
Serem capaços, entre tots, d'aconseguir-ho?

AFDEM-CASTELLÓ
Levante El Mercantil Valenciano

  9 de setembre de 2011
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AGUSTÍ FLORS, IN MEMORIAM 

El passat mes d'agost ens deixava un dels socis fundadors de la Societat d'Amics de la Serra
d'Espadà (SASE, 1998), Agustí Flors Bonet. Potser que alguns no el conegueu perquè no venia a
les excursions, però fa uns anys col·laborava molt amb la SASE, va ser un temps representant de
la nostra associació en el Consell Valencià del Medi Ambient, i no li importava fer guàrdies de
voluntari a Mosquera en ple mes d'agost, ell i la seua família.

Implicat en la defensa de la pau, la justícia, el medi ambient, la cultura i la llengua del país
Valencià. Els seus darrers anys ha estat molt vinculat també amb l'Associació de Malalts Mentals
de Castelló.

Investigador reconegut amb prestigi internacional en tecnologia d'aliments, ara encara
que jubilat, va continuar treballant i ajudant en la recerca a qui li ho demanava.

Per a ell era fàcil ser un home bo, i no hem conegut mai ningú com ell, ni crec que viscam
per conèixer mai ningú que se li semble. Persona amiga dels seus amics, i, fins i tot, dels enemics,
persona honesta i defensora dels més humils i marginats, ens ha deixat quan encara ens feia
falta, i no hem pogut defugir de recordar els versos de Bertold Brecht:

'Hi ha homes que lluiten un dia, i són bons; 
uns altres lluiten un any, i són millors;

 n'hi ha que lluiten molts anys, i són molt bons;
però n'hi ha que lluiten tota la vida
i aquests són els imprescindibles'.

CARME ORENGA i PASQUAL SEGURA
AMICS DE LA SERRA D'ESPADÀ, setembre de 2011
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ELL DIU DE TU ORACLES GLORIOSOS

A Agustí, el teníem tots pel més català dels germans, el qui, des de petit, havia mantingut, amb
més constància i estima, la relació amb la família escampada entre Barcelona,  Llissà d'Amunt,
Santa Eulàlia de Ronçana,  Sant Pere de Riudebitlles,  Sallent, la Bisbal d'Empordà, Tortosa i el
delta de l'Ebre. La setmana de pasqua de 2011, aprofitant el viatge que féu l'Associació Josep
Climent a Barcelona per visitar-ne el temple de la Sagrada Família (Honor Pentecosta d'aquell
any),  Agustí  baixà  de  l'autobús  en  què  féem  un  tomb  per  la  ciutat,  al  començament  de
l'avinguda de les  Corts  Catalanes,  per  acomiadar-se  de la  seua cosina.  Ell  moriria  als  quatre
mesos; Teresa i el seu marit, el Claret, com li deien, el seguirien poc després.

El seu amor a Catalunya ens duu espontàniament a pensar en ell quan recitem el salm 86.
El salmista, un entusiasmat nacionalista jueu, exalça la dignitat del seu poble, tot i saber que és
un no res perdut enmig d'un oceà de grans imperis (Egipte, Babilònia, Assiria, Grècia i Roma). Ell,
però, penetrat pel sentit de  grandesa de la seua pròpia nació, que, per més petita que siga, se la
veu convertida en mare de tots els pobles, s'imagina un escrivent que va enregistrant, com a
seus. cada un d'aquests grans imperis: '... Diran de Sió: 'aquest i aquell altre, tots són fills teus ... El
Senyor escriu en el registre dels pobles: 'fills de Sió'. I exclamen cantors i dansaires: 'De tu brollen,
Sió, les meues fonts' (salm 86, 1-7).

La nostra imaginació ens transporta, en el temps, a les corts de Perpinyà de 1410, quan el
bon rei Martí I (Perpinyà, 1356-Barcelona, 1410, que coneixem com l'Humà, és a dir 'l'humanista'
i, també, l'Eclesiastic'),  darrer rei del casal de Barcelona, hi celebrava Corts el 26 de gener. Al seu
discurs inaugural glossaria les glòries de la nació catalana, servint-se precisament de la tornada
d'aquest   salm:  'Gloriosa  dicta  sunt  de te,  civitas  Dei'  ('Ell   diu  de tu,  ciutat  de Déu,  oracles
gloriosos') glossant, tot seguit, les excel·lències del seu poble, dels seus comtes i reis, de les seues
banderes i, sobretot, de la seua lleialtat.

Al final esclatarà dient: 'Vos volem dir un acte fort virtuós que el senyor rei [Pere II el Just],
nostre  besavi,  féu  quan  tramés  lo  senyor  rei,  nostre  avi  [Alfons  el  Benigne],  son  fill,  en  la
conquesta  de  Sardenya;  lo  qual,  tinent  la  bandera  nostra  reial  en  les  mans,  li  dix  aquestes
paraules: 

'Fill, jo us do la bandera nostra antiga del principat de Catalunya, la qual ha un singular
privilegi, que és ops que guardets bé; lo qual privilegi no és ras, falsificat ne improvat, ans és pur
e net e sens falsia e màcula alcuna, e bullat amb bulla d'or. E és aquest, ço és que null temps, en
camp on la  nostra bandera reial  sia  estada,  jamés  no fo  vençuda ni  desbaratada;  e  açò per
singular gràcia de nostre senyor Déu e per la gran feeltat e naturalesa de nostres sotmeses. E per
aquesta  raó  podem  atribuir  a  vosaltres  ço  que  dix  Julius  César,  vinent  de  la  conquesta  de
Germània,  als  seus  sotmeses:  'Alçats,  alçats  les  vostres  banderes,  car  dignes  sots  d'haver  la
senyoria de Roma!'; e així ho recita Lucà en lo primer libre seu de les batalles [Farsalia I, vers 347].
Bé, doncs, podem dir a vosaltres: 'Alçats, alçats les vostres banderes, car dignes sots de posseir lo
principat de Catalunya'. E ací és verificada la paraula per nós començada, en què havem dit, a
vosaltres: 'Gloriosa dicta sunt de te', ço és: 'glorioses coses són dites de tu, ciutat de Déu'.

Quan morí Agustí, el bon amic Antoni Melià tingué la delicadesa de musicar els versos
d'aquest salm. Desitjaríem que la seua melodia, acompanyada de tan bella harmonia, i a tota
orquestra, ressonàs en la ciutat santa de Jerusalem, on Agustí, com a fill d'esta terra, al so dels
àngels,  esclatàs d'emoció.
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