el pacte pels respectius consells
municipals. Així es va fer i l'acord va
permetre la correcta distribució i
aprofitament de les aigües del Millars
durant tots els seglesposteriors.
L'orientalisme

de Tarrega

+ Sempre m 'ha cridat l'atenció elJet
que algunes de les composicions més

Pere de Ribagor~
+ De vegadeshe sentit parlar del
comte de Ribagorr;a en relació amb un
problema de les aigües del riu Millars.
Quí era estepersonatgei quina va ser la
seua activitat ?
-L'infantPerede Ribagor9a(c.1305
-1381} va serel fill menut del rei Jaume
II el Just i un deIs nobles més destacats
del seutemps.Parentimmediat deIsreis
d'Aragó (son pare, el seugerma Alfons
el Benigne i el seu nebot Pere el
Cerimoniós}, ell mateix va ser també
senyordeGandiai govemadordel Regne
i per les seuesdots diplomatiques el seu
germaAlfons el va anomenar"senescal
de Catalunya". Casat amb Blanca de
Tarent, se sapque va ser un home culte
i amant de les Iletres, malgrat que s'han
perdut els poemesque va escriure,peró
la seua activitat més destacadava ser
com a polític, intervenint en diversos
conflictescortesansi, molt especialment,
en les polemiques del jove rei Pere, de
qui va sertutor, contralespretensionsde
la reina Elionor de Castella i deIs seus
germanastres.
Pel que fa a nosaltres, la figura de
I'infant Pere, comte de Ribagor9a,te a
veure sobre tot per la sentenciaque va
dictar respectea I'ús que devia fer-se de
les aigües del Millars després de les
reclamacions fetes per les viles de
Castelló i de Vila-real davant les
exigencies de Borriana i Almassora.
L'arbitri de Pere,dictat el 20 de mar9 de
1346, emés després d'un perllongat
consell amb els síndics o representants
de les quatre poblacions, assenyalava
que, en cas de carestia, el cabdal de
I'aigua del riu, tallat a l'assut de Vilareal, deuria repartir-seen seixantaparts
iguals, de les quals correspondrien 19
parts o files a Borriana, catorzei mitja a
Castelló,catorzea Vila-real i dotzefiles
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al.lusions al món llrab. Es deu aixo a
cap motiu especial?
-Molt

possiblement, no, donat que

corresponen a epoques ben distintes en
la seua vida i desenvolupades

amb

tecniques prou diferents. Si de cas, la
més antiga de les que tenen aquestes
referencies en el seu títol com és el

i mitja per a Almassora. La sentencia
feia també previsió per al cas
d'excepcional sequeraque no donara ni
per a una fila d'aigua per a Almassora
que tot el cabdal es donara a una sola
sequia i que d'aquesta aigua puguera
regarVila-real vint-i-buitbores seguides,
després Castelló vint-i-nou bores,
desprésla sequiad'Almassoraaltresvinti-cinc, i finalment l'aigua anara a
Borriana durant altres trenta buit bores.
Pere de Ribagor9a, com a arbitre i
"amigable componedor" entre les viles
en litigi, va assenyalartambé mesures
administratives
i organitzatives,
declarant sensevalor totes les normes
que s'oposaren a la seua sentencia i
comprometent els síndics a fer aprovar

"Capritx

arab", puguera emmarcar-se

dins d'una moda orientalista molt propia
de I'art

post-romantic

que encara

perdurava per aquell temps. Tarrega la
va composar en 1888, quan ell tenia 36
anys i vivint a Barcelona. De fet, es
tracta d'una serenata, génere musical
prou topic, pero al qual el compositor va
saber imposar tota la seua inspiració i
una gran dosi d'innovació tecnica. La
pe9a, amb tot i aixo, no va ser publicada
fins al 1902 per I'editorial

valenciana

Antich i Tena, molt poc abans de la mort
de I'artista.
En referencia al tremolo "Records
de I' Alhambra II, és obra composada quasi
huit anys després amb ocasió d'una gira
de concerts donada per Tarrega en

diferents llocs d'Andalusia i que el va
portar fins a Granada. Sembla que,
impressionatper la visita al famóspalau,
va esbo~arallí mateix la composició de
la pe~a,a la qual va donar el títol inicial
de "A l'Alhambra(Invocació)". Aixova
sercap a 1896i, quatreanysméstard, al
generde 1900,va fer un viatge pel nord
d'Africa i, a Alger estant,on va coneixer
al compositor francés Saint-Saens, i
desprésd'escoltarels ritmes de percusió
autoctons, va comen~ar a escriure les
seuescelebradesdanses"Mora" i "Odalisca". Tenia Tarrega aleshores47 anys
d'edat.Aquestestres darrerespecesvan
ser publicades i difoses comercialment
prou de temps després d'haver
desaparegut Tarrega, almenys cap a
1908.
No hi ha, així, cap relació entretotes
elles ni ambun estil comú, i sí, en alguns
casos,motivacionsocasionalsmoltconcretes.
Som vila-realencs
+ Semblahaver-hi prou de confusió
en la manera de dir-nos als que som i
vivim a Vila-real. Sobretot a la premsa,
i tambéa altres escrits,elscorresponsals
Jan estranyes barrejes de castella i
valencia.la vaig llegira "CadaJal"com
devia escriure 's el nom del poble. Ara,
com cal dir-nos als seushabitants?
-La solució es ben facil. Si es parla
o s'escriu en castella, cal dir:
"villarrealenses". I si es faen valencia:
"vila-realencs". Ací no cabensolucions
intermedies,com seria l'emprar el nom
delpobleenvalenciaquans'estaescrivint
tot en castella.
Amb aquest plantejament, són
totalment incorrectes, i prou ridícules
també, construccions del tipus "vilarealenses", "villarrealencs" i coses
semblants,que cal rebutjar sempre.
Quant a allo que de tant en tant
podemescoltariveurede"villarrealeros"
no és ni tan soIs una incorrecció. Aixo
entra ja en el coent apartat de les
"espardenyades".
El pont de Santa Quiteria
+ En alguna part he sentit que el que
anomenem pont de "Santa Quiteria 11

els viatgers que creuaren el pont com a

per la proximitat
de l'ermiteta
almassorina, va ser construit pels
romans. Aixo li donaria una antigüitat
que sembla no tindre. Es veritat esta
afirmació?
-No. El pontés claramentmedieval.
Es cert que la historica Vía Augusta
passavaper aquestazona, més bé per
darrere de l'ermitori com van mostrar
algunes emprentes
aparegudesdurant
"
les excavacions del pantanet, pero
l'edificació del pont que coneixem data
de 1274 i la seua construcció li va ser
encarregadapel mateix reí JaumeI a un
deIs primers pobladors de Vila-real, el
"caritatiu" Pere Dahera, protector del
primitiu hospital al qual va destinartots
els seus bens, i a qui el monarca va
concedir el dret de cobrar peatge a tots

compensació personal i com a mitja de
recaudació

a benefici

del

centre

hospitalari de la vila.
Una escultura d'Ortells
+ Que representa

aquell

grup

escultoric que hi ha a dalt de l'entitat
bancaria que está al coment;ament del
carrer Major ? Des de baix amb prou de
feines espot distingir, encara que sembla
bastant interessant com a obra artística.

-Efectivament, ho és.L'escultura és
obradeJosepOrtells i representael grup
format per "L'estalvi, la falll11ia i el
treball". Si us fixeu bé veureuquerepresenta en el centre una figura femenina
que al~ael seumantell protegint als qui
té al seu costat: d'una banda una mare
amb un xiquet a les mans, i d'altra un
jove llaurador amb les carnescreuades,
amb una fal~ a la ma i un gavell de blat
als peus. També deIs peus de la figura
central, que és evidentment el protector
"estalvi", surt una font de monedes.
El conjunt escultóric, tallat en pedra
calcaria cordobesa,va ser realitzat per
Ortells en 1932, amb un pressupostde
20.000 pessetesi corn a motiu artístic
emblematic del nou edifici de la que
aleshoresera "Caixa d'Estalvis de Vilareal", inaugurat un any més tard i
dissenyatper l'arquitecte catala Eugeni
P. Cendoya. L 'obra té totes les
característiquesclassicistespropies de
l'estil d'Ortells, pero matisadesper una
forta influencia eclecticistad'acordamb
l'estil general de tota la edificació.

