Patronat de Turisme de Peníscola

NOTA INFORMATIVA 26/02/07

PENÍSCOLA RECUPERA EL CITRONAT EN LA PRESENTACIÓ DEL
LLIBRE SOBRE LA TISANA DEL PAPA LUNA
•

L’autor dedica l’obra al pontífex Benet XIII, una figura històrica universal,
honesta i culta

•

La pastisseria Oms va elaborar flaons, pastissets de carabassa, citronat
i altres dolços medievals per a la degustació de la singular infusió

•

Els poncems emprats per a les postres amb què va ser enverinat el Papa
Luna provenen de Nàpols i de diferents punts de la Comunitat Valenciana

Juan B. Simó va presentar el dissabte passat en el Palau de Congressos de Peníscola
Tisana del Papa Luna. Polvos medicinales para el pontífice Benedicto XIII, obra que recull
la investigació sobre la recuperació de la Tisana del Papa Luna, el preparat d’herbes
medicinals que va popularitzar el pontífex Benet XIII. L’autor va explicar i va argumentar la
hipòtesi sobre l’elaboració de la infusió que va refer el pontífex d’un frustrat enverinament
el 1418, quan van introduir arsènic, en quantitat equivalent a una avellana, en el citronat
que acostumava a prendre com a berenar.
L’autor del llibre va dedicar la seua nova obra i tots els seus estudis i treballs al Papa Luna
com a “homenatge a l’honestedat, a la cultura i a la racionalitat d’aquest apassionant
personatge universal en ocasions tan maltractat”. Simó, acompanyat per nombrós públic
peniscolà i de la comarca, va tindre paraules d’agraïment cap a totes les persones que des
dels inicis del projecte han col·laborat i confiat en la investigació. El cronista oficial de la
ciutat va estar acompanyat en la taula de presentació per Andrés Martínez, alcalde de
Peníscola i conductor de l’acte, Rafael Suescun, president del Patronat de Turisme, Pablo
Castell, representant de l’Editorial Antinea amb la qual l’autor va començar a treballar el
1976, i Jordi Cid, col·laborador en la primera elaboració de la Tisana del Papa Luna.
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Degustació de Tisana acompanyada de citronat i altres dolços medievals
La pastisseria Oms de Peníscola va elaborar per a l’ocasió prop de vuit-cents pastissets de
carabassa i flaons, pa de figues, arrop i talladetes, melmelada de taronja i altres dolços de
mantega i ametla tradicionals de l’època medieval. La Tisana del Papa Luna també va ser
degustada acompanyada de citronat, dolç de poncem confitat molt popular en l’època
papal, que en l’actualitat ja no es troba en els forns de pa i pastisseries valencians. Per a
l’elaboració del dolç que va causar l’enverinament a Benet XIII es van emprar més de vint
quilos de poncem procedents de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) de
Montcada, de Viveros Valencia, a Peníscola, i d’Amalfi, ciutat costera napolitana en la qual
actualment encara es cultiva el poncemer.
El citronat apareix ja en el primer receptari de dolços contemporani dels Borja, el Libre de
totes maneres de confits. El poncem és un cítric similar a la llima, de major mida i
d’escorça carnosa i gruixuda, popular entre els confiters medievals per a l’elaboració de
xarops i confitures a més d’ús en aplicacions medicinals i ornamentals. El fruit va arribar a
la conca mediterrània procedent del sud-est d’Àsia i va tenir una ràpida i destacada
importància en tot el litoral mediterrani. Va ser el primer cítric conegut a Espanya, més tard
va ser desbancat per la taronja i la llima. Actualment aquesta fruita es troba fresca en llocs
se la costa italiana com Sicília, Sardenya i la regió de Nàpols.
Recuperació i universalització de la Tisana del Papa Luna
La Tisana del Papa Luna és una recepta farmacèutica medieval sorgida de l’antiga cultura
mediterrània, de la qual incorpora sabers ancestrals relacionats amb la salut. La fórmula
magistral fidedigna correspon a un preparat d’herbes medicinals que va popularitzar el
papa Benet XIII des de la seua seu pontifícia de Peníscola, entre 1411 i 1423. El beuratge
medicinal va ser considerat per la farmacopea valenciana com un remei de clàssica
aplicació i tradició valenciana, molt familiar, usat i segur, per la qual cosa va ser prescrit
durant els segles XV, XVI i XVII com a remei de provada eficàcia per a evitar flats, mals de
cap, tensions produïdes per l’estrés i malalties de ronyó.
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El Patronat de Turisme de Peníscola, conscient de la necessitat d’universalitzar i fer
extensiu a tot el públic aquest producte natural autèntic i singular, assoleix a mitjan de
2006, juntament amb les mercantils Cafés B+O i La Casa del Papa Luna, un acord de
cessió, venda i promoció amb Juan Bautista Simó Castillo, descobridor i propietari dels
drets del descobriment de la fórmula papal. La col·laboració publicoprivada permet que el
beuratge medicinal puga introduir-se en el circuit comercial com un producte únic i distintiu
de la ciutat.

www.peniscola.org
www.tisanadelpapaluna.com
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