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«CASTELLÓ, TRES CULTURES»
per Henri Bouché, director de les jornades

Per a qualsevol comunitat és un veritable compromís fer front 
al repte que l’empeny a escorcollar el seu passat per tal de 
trobar-hi les arrels de la seua existència i les raons de la seua 
identitat.

La interpretació de la història ha de lluitar sempre amb la 
temptació de traslladar els paràmetres del nostre món a la 
realitat d’altres èpoques basades en principis socials, culturals, 
polítics, econòmics i religiosos que van tindre altres equilibris 
i punts de partida. Hem d’evitar, i el cas de les tres cultures que 
ens ocupa n’és significatiu, el judici moral, ja que la història no 
és el tribunal de justícia del passat i la nostra escala de valors 
contemporània no permet entendre plenament la de l’època 
medieval.

La societat baixmedieval sobre la qual pretenem reflexionar 
era una societat local, mediatitzada per una mentalitat 
cristiana en la qual les dos cultures no cristianes no podien 
més que considerar-se cossos ideològicament estranys als 
quals els limitaven les zones de residència, els obligaven a 
portar senyals externs d’identificació i els exigien un règim 
jurídic i administratiu propis.

En aquestes jornades pretenem entendre i mostrar que la vida 
i la societat estan fetes de tots els bocins i miquetes de la 
vida quotidiana de la gent normal, dels camperols, botiguers, 
artesans, moros, cristians i jueus que visqueren en aquells 
segles primers de la història de Castelló.

La seua vida forma una part important del llegat cultural com 
a poble, un llegat que representa clarament l’empremta que 
han deixat les societats que ens han precedit. Perquè el poble 
valencià, i la vila de Castelló dins d’aquest, és el resultat d’un 
conglomerat de races, cultures i religions vingudes d’altres 
parts del món que han anat succeint-se al nostre espai al llarg 
del temps.

L’afirmació del Consell de la vila de Castelló al segle XV: “Mo-
ros, jueus i cristians, tots fem poble”, en resposta a les reticèn-
cies a acceptar l’establiment a la vila d’una aljama mora, pot 
resumir el sentit que pretenem donar a aquestes jornades. 

Divendres 5 de novembre

- 17:30 h. Recepció de les persones participants. Lloc: Menador 
Espai Cultural / Sala de conferències
- 18:00 h. Acte d’obertura de les jornades a càrrec de Verònica 
Ruiz, regidora de Cultura, i d’Henri Bouché, director de les jor-
nades.
- 18:30 h. Conferència inaugural a càrrec del professor Carles 
Rabassa: «Visió del “Castelló, tres cultures” des de la mirada del 
segle XXI».

Dissabte 6 de novembre

- 9:30 h. Ponència a càrrec del professor Ferran Esquilache: «El 
món andalusí a Castelló».
- 10:20 h. Col·loqui i comunicacions.
- 11:00 h. Pausa.
- 11:30 h. Ponència a càrrec del doctor José Hinojosa: «Els jueus 
valencians. La jueria de Castelló».
- 12:30 h. Ponència a càrrec de Reis Lloría i Sergi Selma: «Una 
perspectiva didàctica de les tres cultures».
- 13:20 h. Pausa.
- 16:30 h. Ponència a càrrec de la professora Neus Arquer: «Els 
moriscs a Castelló»
- 17:20 h. Col·loqui i comunicacions.
- 18:00 h. Pausa.
- 18:30 h. Ponència a càrrec de la professora Lledó Ruiz: «La so-
cietat cristiana baixmedieval».
- 19:20 h. Col·loqui i comunicacions.
(*) En les ponències, comunicacions i col·loquis,  Joan Josep Trilles 
serà el moderador.
- 20:00 h. Cloenda.

Diumenge 7 de novembre

- 11:00 h. Visita guiada al Castell Vell.

INSCRIPCIONS I ASSISTÈNCIA

Inscripció: gratuïta
Període d’inscripció: del 15 al 30 d’octubre de 2021
Assistència: presencial (fins a completar l’aforament) i 
amb emissió en directe. 
Retransmissió en línia en obert i directe en canal 
YouTube: Mucc Museu de la Ciutat de Castelló

Sol·licitud d’inscripció: 
jornadesculturapopular@gmail.com
Envieu dades personals, telèfon i adreça electrònica. 
Especifiqueu la modalitat d’assistència: presencial o en 
línia.

Més informació: 669 712 294 i 654 511 377


