FIRES DEL LLIBRE A BENICARLÓ I VINARÒS
Com cada any, el CENTRE D’ESTUDIS DEL MAESTRAT, participarà tambè enguany a les FIRES DEL LLIBRE que organitzen
els Ajuntaments de Benicarló i Vinaròs, amb motiu del Dia del Llibre.
A les Fires del Llibre de les dues poblacions, el CEM presentarà les darreres publicacions editades per l’entitat, o en les que
ha col.laborat, com ara, “Història dels Caperó de Traiguera” de Joan Ferreres Nos, o“Peñiscola Inexpugnable”, de Javier
Hernández Ruano.
La primera cita serà a Vinaròs, el diumenge dia 19 d’Abril a partir de les 10:30 hores, a la plaça de Sant Antoni ( La
Mera).
El diumenge següent 26 d’Abril, estarem a la Mostra Local del Llibre de Benicarló, que s’instal.larà a la plaça de Sant
Bertomeu des de les 10:00 h del matí.
No podeu faltar a la cita. Vos esperem.

HOMENATGE A PERE-ENRIC BARREDA EDO BENASSAL 13-09-2014
El passat dissabte 13 de Setembre, el poble de Benassal i diverses institucions amb les que va col.laborar, van retre un
homenatge pòstum, a Pere – Enric Barreda Edo.

El Centre d’Estudis del Maestrat, representat per Joan Ferreres Nos, com a Vicepresident de l’entitat, va estar present a
l’acte, i va pronunciar les paraules, que a continuació reproduïm, com a sentit homenatge al nostre company i amic.
L’empremta de Pere-Enric al Centre d’Estudis del Maestrat
L’arribada de Pere-Enric Barreda i Edo (1964-2014) al Centre d’Estudis del Maestrat fou com una ﬁnestra d’aire fresc i
renovador de les terres de l’Alt Maestrat, en general, i de Benassal, en particular. El rigor cièntíﬁc, la qualitat lingüística i la
innovació dels seus treballs fou espectacular. Va inﬂuir en molts de nosaltres i en el nivell d’exigència del Centre d’Estudis
del Maestrat. De fet, la relació que va tenir Pere-Enric amb aquesta institució fou quasibé des del moment de la seva
fundació. Segons explica Rafa Monferrer, que ens ha facilitat les dades bibliogràﬁques per aquest homenatge, va ser Ms.
Jesús Miralles, quan es trobaren i conegueren a l’arxiu de Culla, l’any 1983, que Pere-Enric va descobrir el CEM. De tal
manera, que al butlletí nº 7, de 1984, apareixia la seva primera aportació, titolada: “Les loes de Carnestoltes de Benassal”.
La seva relació publicista amb el CEM ha tingut dues etapes. La primera que va de 1984 a 1996 i la segona que va del 2008
al 2014. Aquestes etapes les separen uns anys per la seva preparació de professor titular de Filologia de la Universitat de
Barcelona, la recerca i publicació dels llibres d’Ares i de Benassal, la seva gran tasca en la Fundació Carles Salvador i també
per diferències amb l’staﬀ de la institució d’aquells anys. Malgrat tot, Pere-Enric seguia essent subscriptor i soci amb en nº
476. Va publicar el 25% de la seva extensa obra al Centre d’Estudis del Maestrat.
En la primera etapa va publicar 27 articles i 4 comunicacions en diferents Jornades d’Història i Cultura del Maestrat. Foren
investigacions de temàtica històrica molt diversa, sobre les viles de Benassal, Ares, Albocàsser, sobre personatges com Ms.
Salvador Roig i la història de la Font d’en Segures.
La segona etapa, va ser més curta, però força més intensa i productiva. 3 llibres (Cartes de Població del Maestrat, La
Inglesuela y su ermita del Cid i Ms. Jesús Miralles, historiador). Quatre articles al butlletí del CEM. 2 comunicacions a les
Jornades d’Història. 2 Ponències a Sazadella i Càlig, sobre els seus orígens i les cartes de població del segle XIII. També fou
Comissari de les expocions de les Cartes Pobles que va presentar a 25 viles del Maestrat i a la ciutat de Castelló. També va
realitzar 8 conferències en diverses viles del Maestrat, promocionades pel CEM i per a commemorar els 750 o 775
aniversari.
El seu retorn i compromís amb el CEM a partir del 2008 participant en la Junta Directiva, en el Consell de Redacció, i sobretot
com a publicista i orador, va suposar una gran alegria per tots els membres que el coneixiem i l’estimavem. Ho recordo, en
primera persona, perquè vaig ser un dels gestors d’aquella recuperació a Barcelona. Una alegria i admiració que va quedar
palesa en la seva ponència de la Salzadella “El Maestrat a la documentació de l’època foral” que va deixar bocabadat a
tothom. Llegint aquell treball, encara avui, impressiona la immensa tasca d’investigadora per desenes arxius, que el doctor i
savi professor de la U.B. i honorable benassalenc, havia fet malgrat la seva joventut.
Des del Centre d’Estudis del Maestrat et donem les gràcies per tot el que ens has aportat com a institució, per tot el que ens
has ensenyat individualment en diversos arxius i per tot el que hem disfrutat al seu costat, especialment en les sortides
culturals que feien tots els estius i que vam començar per Benassal, aquell llunyà 2008. Pere-Enric, “company en la tasca
comuna de salvar els mots i la cultura”, no t’oblidarem.
© Joan Ferreres i Nos. Vicepresident del C.E.M.

PREMIS MAESTRAT VIU
Al Saló Gòtic del Castell de Peníscola va tindre lloc el passat dissabte 17 de Maig, el lliurament de la primera edició dels
Premis Maestrat Viu en reconeixement del treball per la llengua i la cultura.
En un acte emotiu de veres, preparat per amb tota cura per Maestrat Viu, conduit per Amàlia Garrigós i Taray Cuartiella i
que ha comptat amb l’actuació de la cantant Aitana Ferrer i el pianista Enric Murillo, ha tingut lloc el lliurament d’aquests
premis:

Premi Carles Salvador a PERE-ENRIC BARREDA I EDO
Premi Pere Labèrnia al CENTRE D’ESTUDIS DEL MAESTRAT (CEM)
Premi Seidia al GRUP RECUPERACIÓ MEMÒRIA HISTÒRICA DE BENASSAL

Una vetllada que va barrejar emoció, records, llàgrimes, poesia, música, cant, paraula reivindicativa i treball ben fet.

La millor ENHORABONA doncs, a Maestrat Viu.

PRESENTACIÓ A BENASSAL DE L’EXPOSICIÓ DE
CARTES DE POBLAMENT AMB MOTIU DEL 775
ANIVERSARI DE LA SEUA CARTA POBLA
El dissabte dia 10 de maig de 2014, a les sis de la vesprada i davant d’un nombrós públic, es va inaugurar a l’ediﬁci de la
Mola, a Benassal, l’exposició de Cartes de Poblament, que patrocina el Centre d’Estudis del Maestrat i de la que és comissari
el desaparegut company Pere-Enric Barreda, dins dels actes de commemoració del 775 aniversari de l’atorgament de la
carta pobla de Benassal.

Mari Luz Monterde, Alcaldessa de la localitat, Ximo Roca, President del CEM i Rafael Monferrer, membre de la Junta Directiva
del CEM, van assistir a la inauguració de l’exposició i, en els seus parlaments, van coincidir en donar-li a l’acte la valoració
d’homenatge i reconeixement al Dr. Pere-Enric Barreda i Edo, professor de la Universitat de Barcelona, membre del Consell
de Redacció i de la Junta Directiva del Centre d’Estudis del Maestrat i autor del catàleg de l’exposició.

775 Aniversari de la Carta Pobla de Benassal

775 Aniversari de la Carta Pobla de Benassal
El passat tres de gener, a l’església de Benassal i a les 19:30 hores, es va fer l’acte commemoratiu del 775 aniversari de la
Carta de Població, que dóna començament a tot una any de celebració de l’efemèride.
Va presentar l’acte la regidora Mari Luz Monterde, que donà pasa succesivament al rector, Enrique Vicedo, a l’alcalde,
Baudilio Martínez, al diputat de Cultura, Héctor Folgado, al president del CENTRE D’ESTUDIS DEL MAESTRAT, Joaquín Roca, i
al cronista de Benassal, Pere-Enric Barreda, que va fer un breu parlament soble la data i el document. Finalment, Sara
Garcia i Nacho Falcó van interpretar una adaptació de l’Himne de Benassal (de Perfecto Artola) per a ﬂauta i fagot.
Com a més des de les 17:30 estava exposat el document original, així com els commemoratius del 750 i 775 aniversari,
l’assistència de públic va superar les 200 persones.
Per a mes informació podeu consultar les següents webs.

http://opinions.laveupv.com/josep-miquel-bausset/blog/3276/benassal-775-anys-dhistoria
http://www.levante-emv.com/opinion/2014/01/06/benassal-775-anys/1065802.html
http://www.levante-emv.com/castello/2014/01/03/benassal-775-anys/1064956.html

Carta de Població de la Salzadella
“Les cartes de població són les verdaderes partides de naixement dels nostres pobles i, per tant, deuríem de celebrar
l’aniversari tots els anys, com ho fem, en major o menor mesura, les persones a nivell individual, perquè és un
aconteixement que ha determinat el devenir dels pobles i dels seus pobladors” va dir el president del CENTRE D’ESTUDIS
DEL MAESTRAT” en l’acte organitzat conjuntament amb l’Ajuntament de la Salzadella el dissabte 21 de desembre.
En el mateix acte es va fer entrega a l’alcalde, l’I.lustrissim Sr. Cristóbal Segarra, d’una reproducció fotogràﬁca de la cartapobla de la Salzadella.
A continuació el professor Pere-Enric Barreda (Universitat de Barcelona), de manera molt senzilla, va explicar als presents
els successius passos del procés de repoblament que va portar-se a terme a l’actual localitat de la Salzadella, fa ara 775
anys.

