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FCJcs artifidalséA la Magna:]ena. 
Gent de la Festa: Miqne1 Peris 
Festa i mana al Casal 
Programa de festes Magdalena-96 

El present llibret s 'ha presentat a la convocatoria deIs premis de la 

Generalitat Valenciana per a la promoció de l 'ús del valencia. 





J osep Lluís AJé i Revest 
Gran Maestre de la HOST 





~~~, GJtqq. · ,s~glé mes~~~, pe~~ ~; ~. ' 
per a justi:Bcar-no. Per un costat,.a.l comte.,rei l'interes
saYa assegurar-se la coLlaboració de dos a.liats militar

ment poderosos, com eren el Temple i FHospital. 

També cal rur que durant els reinats d'Alfons el Cast i 
Pere el Catolic, l'atenció de la Corona va estar orienta

da cap al nord, cap a Occitarua, on els comtes cata.lans 
havíen anat teixint una important xarxa d'aliances ma

trimonials. 

La caiguda de Pemscola es va esdeverur els primers 

rues d'agost de 1233 i facilita l'avenc cap al sud de la 

host de Jaume 1, fins a enllas:ar amo Borriana, que ha
vía estat conquerida a mitjans de juliol del matea any. 

.... .... ., ..... .... . ............... .. ..... ... ..... .... ........ -.......... .... ..... .... .. . 

Emília Belenguer 



I a lT1ás dura 
cOlTlpetencia de 

nuestros lTlotores 
de gasolina 

Con el 306, Peugeot ha elevado el diese! a su máxima potencia, al más 
alto nivel de calidad tecnológica. Fiable, económico y ecológico. Yan 
suave, elástico y brillante como uno de gasolina, pero mucho más robus
to y duradero. Y limpio. Cualidades que han hecho del Peugeot 306 diesel, 

Gama 306 desde 1.667.000 Pts. 

.......... DGT(l9lW1995J, P.V.P.~~r""'J,306XN3p..III:IIJiI:""" 

... T ................ Plusrl'nllociál. .... finde ...... -... ................ 

en, todas sus versiones, el líder absoluto del mercadO., Nabn1Iinente, tam
bién está disponible con motor de gasolina. ElegIr enb . 'U ob'o es sólo 
cuestión de gustos. Porque con cualquiera de ellos podrj diftutar de la 
IIIÍ$ avanada tecnología. Para que disfrute al máximo: de SIt automóvil. 

TARJETA MANTENIMIENTO PLUS 
2 años 140.000 Km.) de mantenimiento gratis en piezas y mano de obra 

lIeIIefic:io ofrecido par. c.cMurio PeugeGtrilido pin veIIíclllos en stock....... ....... " 
-. PEUGEOT DI1IECTO: 900 106 306 • 

FINANCIACION ESPECIAL: Bajamos los tipos de interes 

,/ 

PEUGEOT 



hece$s1:t: ·' , 

11e;sos que hiñan , sobre.(~q'Ue~t terrl~, pe~$em . que; ti'(ts

tudi sobre les mutatIes medi¿vafs de Caste1l6· publicar 
pel professor Josep Sanc:hez Adell ~.actuaI Cronista de 

la Ciutar) en l'any 1952, tracta amb detall el períme

tre fortificat de CasteUó als segles XIII i XN, i fa re

ferencia a les torres i portals existents. 

Així, estava perfectament documentat que entre la 

Torre Jussana (a l'extrem del carrer d'Enmig) i el por

tal de Sant Pere (a l'extrem del carrer Major), hi havia 

eJ .. pres~ion~vén sobre aq1;1est tema) que s'es~aven" "ela

borant informes tecnic:s" o que .s'havia creat un~ "co

missiód'estudi" i altres' insubstanciaIltats similars, en 

el mes pUf estil burocratic, mearre les velles pedres 

conrinuen enrrunant-se i cada vegada resta menys per 

poder consolidar o restaurar. 

Pero ara el cas és ben diferent. Si el CasrelI VelI . 

esta un poc lIuny, la Torre dels Al~aments esta al cor 

de CastelIó. Hi han carrers tallats. Hi ha el projecte 



VENTA, REPARACION y ALQUILER DE 
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION 

e 
o 
S 
A SERVICIO OFICIAL 

o 
R .@) J~ 

CALLE CISCAR, 4 TEL. 23 20 48 - FAX 23 82 62 • 12003 CASTELLON 
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,{~~(+~~lil1iwáleij:f>i a ~ot 'el« ~~'iné:'deIs' ~O~ Ems, ; tid 
va ser ~'~ que ~na ~ de< I~<~rtl:' ;;&vien ,;,_ 
POhiat amI;> áragQ1leSPS i Preferlen a~r clr,;. d' Ata-
gó. 

Fur eqmval' a dir Uei i el dret contingut en el Cos~ 
tum de 1240 presenta e1ements de diversa proceden~ 
cia. Prop cl''una guarta part dels preceptes del Costum 

s'han pres directament del Dret Roma Ju~tinia; es trac~ 
ta d'un element constituIr per la supervivencia dels pri~ 
mitius privilegis en el el text del Costum; és evident la 

similitud entre les Consuetudines de Lleida i el Cos~ 
tum de Valencia (bona part dels pobladors del nou 

regne provenien de Lleida), també es perceptible la in~ 
fluencia del Dret Canonic Classic, especialment les 
Decretales. 

A la mort de CarIes 1I, s'obre una crisi successoria 
que origina la guerra de successió entre els partidaris 

deIs Borbons i els. Áustries i amb la implantació del 

monarca Felip V, aquest procedeix al' extirpació dels 

ordenaments juridics deis regnes de la Corona d'Aragó 

mitjan~ant el Decret derogatori de Nova Planta, amb 

data 29 de juny de 1707, que va suposar la defInitiva 
extinció de tot el Dret Valencia. 

].]. Breva 





dar natural o: excavat en la roéa o també en una llosa, 

Oll l'aigtla aé pluja forma un petit bassa1 o "coc6" que 

normalment els pastors o gent de ·· muntanya utilitzep. 

per conservar l'aigua i molt frequentment ho protegei

xen amb una barraca construida de pema seca. 

Els seus ongens son dubtosos, encara que semblen 

grossos, a1~adaa ínki que no soI'S(h 

brepassar ~ls i metros. És molt 'fr~:qüent troDar-I¿~ 
amo "arreplagadors", que són l;ljis: reguerets que con

dueixen l'aigua de pluja i -oos i tot- l'aigua de les rasa

des i del gebre. Per recollir aquest aigua i purificar-la 

solen amanir el terreny al seu entorn i allí creixen her

bes aromatiques com el romer, el timonet i altres plan-



EDIFICIO "SANT ROC" 

SITUADO EN LA CALLE SAN ROQUE N° 32, 34 Y 36 

PROMUEVE: PROMOCIONES PARDO - PASCUAL CASTELLÓN S.L. 

"Les desea unas felices fiestas en la celebracion de 
nuestro cincuenta aniversario" 

INFORMAeION: el Enmedio n° 115 TIfn.: 20 94 39 eastellón 

INSTALACIONES Y REPARACIONES 

FONTANERIA, CALEFACCION,GAS 

Polo Ind. San Agustín (Av. Diputación) nave 11 • Tel. 25 24 81 • 12004 CASTELLON 
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de mÓllt'''~jgug¡J; 'l:u:e g¡J;s Portsial:1MtMaest1rat. 

He . vIst moltes di'aquestes cO:llstrocCÍOlls: pels vol

tanís de' ViEafhmca, i puc asseguratt que és una qfi~stÍó 

apassionant comprovar com pe.rsolles amb uns conei

xements d'arquitectura que no podien ser molt nota

bles, han pogut bastir aquests monuments. l?erque és 

tracta d'autentics monuments que quan els examines 

amb un poc d'atenció observes amb quina gracia i 

efectivitat s'hi han resolt problemes com les voltes i 

cúpules de la coberta, o les llindes de les portes, uillit

zant com a única materia prima pemes soltes. 

La varietat i la imaginació caracteritzen també 



Felices Fiestas 

1 bercaja les desea que pasen 
un"Cts felices fiestas 

IberCaia . 



Les, restes i utensilis: que s 'fla;n troba:t situen aquests 
poblaaots entre firtals dd Paleolínc i1a transici6 al ne
oline. 

Les pintures tenen una importancia 'lue transcen
ddx els aspectes purament estetics per afectar a 1 'estudi 
de l'evoluci6 cultural del país. Per primera vegada, a 
través d' a'luestes figuretes píntades en la roca, podem 
tenir una visi6 directa de la capacitat artística d'un nu
dí huma i uns documents únics i de primera ma, sobre 
aspectes de la seua vida. 

l'f1etx;é~ . 
"'.Iitlcarili<l);Ue d tra¡~a,t ~s'luem3:n~\ de 'les figure:s 

ofereix: molts detalla, és evident 'lue en alguns casos 
mostren peces d'indumelltaría. Us dones, unes llaF
gues faldilles; alguns homes porten el cap ornat amb 
plomalls i també bra~alets als bra~os o als turmells. 

Tots a'luests elements errs permeten fer-nos uná 
idea del npus de vida d'a'luestes tribus de castello-

nenes prehistórics. 

... .. .... .... .... ...... ...... ....... ...................... ... ....... ... .. ........ ... ...... . 
Ramon de Lladró 
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COLEGIO 

-Regalos 
-Bolsos 
-Piel 
-Fumador 

Mayor, 39 • Teléfono 22 35 45 
CASTELLON 

IL II [lE «) 

CENTRO CONCERTADO 

* ESCUELA INFANTIL 
* PRIMARIA 
* E.G.B. (4~ a 6~) 
* ESO 

Teléfono 30 12 98 



Les obres o trobes dauall fentes les qUrlls trae 
ten de l.lbors dda fa(ratiff'Íln.1 verge Maria 
foren fetes ~ ordcn.ldcs ~ Los uobadors de19 e 
en C.l[runa ddes dltes obres renes ff poncnts el 
uncl rcntécia o [críaól mCS prop infertclL libel 
o cartell ordenat ~ Lo uenerable moríi Bernelt 
fcnollar prcuerc e domer dda Seu 61a ínftgne 
Ciueae de Valencía de manarnent e ordinario 
dtl S~dable fenyor frare L u~ dce p.rig Me 
nr~ de Muntcfa e Virrey en tot lo Regnc de 
V.lencía 10 qua! renyor com adeuot delautr 
ge Maria ¡x;fa en la dita Cíutat de Valentía 
una lora. el totS lOs trobadorS a on~e dies del 
roes de F ebi &y Sla natíuítat Onre fenyor 
M¡l .. CCCC.Lxxíííi-c;oes bun trOSó drap 
de uclhit negre apte o' bafiant ~ bun gipO q~ 
mds tobara la uergt María en qua 1 t,euollen 
gua la quaL loya pcr adir en aqueUa foneblo 
dit dia pc;rada eñ la cara óla cófrana de Carie 
lordi dtla dita Ciutat e Iutgacla a·)(xv .,c:lcl ' 
meS de Mars del dí e .ln y Lo tenor o fería del 
die Cartell es lo mes prop feguent ~ , 

<tue en un'aí'epoca que 
s'~scrivieu , en llan, les TRO,BESes v~. editar. ~11 c:atala, 
essent també el primer llibre imprés ' en Mengua roma ~ 
nica vulgar. 

1 encara presenta una altra particmaritat que el sin
gularitza: esta imprés en tipus romans (com es pot 
apreciar al gravat adjunt) i no en tipus gotics, que eren 
els habituals durant els primers anys de l' existencia de 
la impremta. La lletra romana era estranya en aquella 
primera epoca de la tipografia i només la feien servir 

h'IDÚ,més de ciD)~-cents anys \lespres,. aquest lli:bre 
és tot un sÍmbol. És l'inici d'una historia llarga i difIcil,. 
pero ne:cessana per a la supervivencia del nos·tre idlo
ma. Diu Joan Fuster que "no hi ha idioma sense Ui
bres". 1 en a1xÜ estem. Des del 1474 fins als nostres 

dies. 

]oanAgustí 



· ANTONIO VIDAL 
ALMACEN DE CARPINTERIA 

SERVICIO EN EL ACTO Y POR ENCARGO 
PUERTAS * VENTANAS * REJAS 

CAJONERAS * ARMARIOS * PERSIANAS 

ALMACEN y DESPACHO: 
Tels. 20 44 42 - 21 45 38 

Calle Trinidad, 129 - 135 - Jover, 4 
CASTELLON 



petdalí'tat en que tánt 
treballat son pare. 

És aUct€or de nombrosos 
treballs d'historia económica, 
jurídica í mercantil medieval, 
publicats preferentment a la 
revista vigatana "Ausa" i al 
ButUetí de la CasteUonenca 
de Cultura. De la seua pro
ducció remarquem: "Mudé
ja~es y moriscos de Caste
Uón" (1952), "El Censal" 

Des d' aquestes modestes 

pagines, ,la nostra més cordial 

fdicitació per al professor Ar

cadi Garcia.... í ! per mohs 

anys! 

"j(;¡úi'AjJüSif .................. ... .. .... . 





ro, Suquia, J o.ai.l) 
mez, Evaristo Pitaluga, 'Pedro Barcenilla, Jaime Gasc6, 
Miguel Vid-al, Manuel Ramos" Angel Elizondo,. Jesús 
Isern, i Lluís Meseguer. A 1;Ot8 ells el Gran MaeStre va 
fer Uiurarnent d'un tito} acreditatiu i els va imposar el 
medalló de la Confraria. Tot seguit, els nous confrares 
van fer la prestació de les promeses solemnes de la 
CoMma. 

Va,'tancar l'acte' 
'Mulet, arnb breus 'paraules tIc i belllVlnguC1a, 
tants i de felicitació a la nostra '(;.Xmf.ranfa 

del seu 1 Capítol. 
Finalitzat l'acte, varn fer la foto de tots els partici

pants, davant de l' Ajuntament, i vam anar a buscar els 
vehicles per despla<;ar-nos al Grau. 





i cantar les glli

Vel4 ftns que (farts 

a la nostra host? 
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RECTIFICADOS 
y RECAMBIOS 

LI/ PLI/IlIt S. L, 

Telfs. (964) 21 78 88 • 21 53 80 Fax (964) 21 53 80 

Jacinto Benavente, 15 - 12006 Castellón 

Especialidades: BOSCH - CA V - INYECTORES DE GASOLINA - VENTILADORES 

Servicio oficial 
IBI - BOLSET 

reparación de turbas para motores sobrealimentados 
servicio técnico inyección diesel-sección especializada 

en venta y reparación de turbo-compresores 

Ctra. Zaragoza, 46-48, bajos 
TIf.87 06 69 
44600 ALCAÑIZ (Temel) 

Ctra. Nacional, 340 Km. 68,4 
Polígono La Magdalena 

Tlf. 20 85 33 
12004 Castellón 





AUTO COMERCIO 
SALDUBA~ S.L. 

Monasterio San Martín de Cillas, 17 

TIf. 976/42 91 91 Fax: 976/49 22 62 

50013 ZARAGOZA 

RECAMBIOS DE AUTOMOCION 
ESPECIALIDAD EN REPUESTO 
DE CAMION y PLATAFORMA 

KNORR 
BREMSE 

EUROCOM 

~MONROEJ 
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Todo IVECO ·PEGASO 
a su disposición 

. en el 
CONCESIONARIO 

exclusivo , 
AUTOMOCION 
LA PISTA S.A. 
en Castellón 

Ctra. Valencia - Barcelona, Km. 61,7 

Tlf.: 964/ 53 66 88 - Fax 964/ 53 64 26 - 12550 Almazora 

··IVECD 
~ EL GRAN SALTO 



tots ,~~s; J?~tsents. 
Finalitzat: I'acte protocohiri, vam anaren · comitiva 

fins el Gran Hotel d'Alacant on es va servir un sopar 
amb més de 300 comensals. Vam seure a taula amb 
confrares del Cau del Vi propietaris de cellers alacan
tins i, mentre se consumien plats exquisits, vam anar 

I'afécte i l'am1stat de tot5 ·els membres de 
Confraria. 

"josej;;tiüúAü 'i{evest'" .. .. .... .. ..... .. .. .. .. .. .... .. . '.' .. , .. .. ...... " ..... .. ... , 



aHde:1llt 
'yam:árPbM el dissaote 2" "de ;maig áJ[ ~dia í, 

prés de :d~scallsar i ordenarJlegwpatge a 1'1ilOtel 0'111, 
vam anar a recorrer la dutat que alguns de nosaltres 
no cQneÍXiem. Al vespre ens vam reunir amo els aJ1).;Ícs 
amfitrions i vam anar a sopar a una sidrería i després a 
fer unes copes. 

1 el diumenge, dia gran de la Bokartaren Analartea. 
La recepdó i l' esmor~aret de benvinguda es van fer als 
salons del mateix hotel Ody i d'allí va partir la comiti
va de totes les confraries, acompanyats per la Banda de 
Txistularis, pel passeig de La Concha, cap a la basílica 
de Santa Maria, en la part antiga de la dutat, on es va 
oficiar la santa missa. 

Després, a l'incomparable marc del Saló de Plens 
de l'Ajuntament donostiarra es va fer l'acte protocolari 

de Miraniát, ·ó.n en$ van ofel"ir' ·t'JJi} coctel de benviagu"
da i desp,ré~i el· gran dinar capittolqr,: aimb r anxova conl ' 
a protagonista d'un menú que oferia: 

(1JeAicz'as flé Anchoa Txepet/Jfa' (E . varietats), Sorbete 
Danés, Solomillo al vino de Rioja, Queso dc !diazabal, 
Tarta de hojáldre con helado de Vainilla, Cava, Café, 
Trufas) Vinos y Licores)). 

Com podem veure, un gran dinar, i va estar magní
ficament presentat. 

A! final, una animada sobre-taula amb els amics 
d'altres confraries, la rifa de regals i la música de ball, 
van amerutzar agradablement la festa fins a l'hora de 

marxar. 

Emília Belenguer 
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NuevoNISSAN 

ALMERA 
Nunca un coche había sido tan odiado. 

Ni tan amado, ni tan despreciado, ni tan admirado, ni tan deseado ... 

y es que cuando crees que está todo descubierto, no es fácil aceptar que se 

ha creado algo mejor. 

Si pruebas el Almera, 
entenderás por qué algunos No querían 

• 
que lo vIeras. 

100 CV • 16 VALVULAS • INYECCION MULTIPUNTO • MOTORES GASOLINA 1.4 
Y 1.6 O DIESEL 2.0. DIRECCION ASISTIDA DE SERIE· SUSPENSION MULTI- LINK 
BEAM (MLB) • AIRBAG DE SERIE • VERSIONES 3 O 5 PUERTAS • ELEVALUNAS 
ELECTRICO DE SERIE. CIERRE CENTRALIZADO DE SERIE • 3 AÑOS DE GARANTlA 
O 100.000 KM. • Y TODO A UN PRECIO EXCEPCIONAL. 

Satra 

El Nuevo Nissan 

Almera es 

capaz de hacer 

aflorar tus 

instintos más 

primarios. 

Ven a descubrirlos. 

NISSAN 
~ 

AHORA 
Nissan 

Avda. Valencia, 223. Tel.- 21 08 66 • CI Herrero, 16. Tel.- 23 91 07 CASTELLON (Abierto Sábados Mañana) 



tEa~(jlél dels: quals es retpQi11lta als gre:cs i r()~átis, que, 
van: poblar Empúnes i :Rúde~. " , 

. l~it Seguit es van inv~stir ,as nO\lS c<!)nfra:r~~ '~e " n:ú
mero, de Merit (entre ells Amalia, Manolo i J airhe, de 
la nostra confrana) i d'Honor. 

Enguany han estat nomenats Confrares d'Honor el 
mateix actor Sergi Mateu, el professor Juan José de 

dues confÍ'aries. 

... ",. Albert· S¡úichez~P;úiioja""""""""" "' " 









1 també posaren, 
afgun eoentet 
per a que vinguera 
millor el tra¿¡uet. 

Visea Sant Roro ¡fJlorios) 
Visea Sant Roro ¡fJlorios. 

1 quan' arribaren 
al miSteri quart 
a la cantimplora 
li fiearen ma. 

Visea Sant Roro ¡fJlorios) 
Visea Sant Roro ¡fJlorios. 

, .. ~ » 

,¡14~ut,~anp 1!oro¡fJlo~io4 ~ 
fJué nfl;RJeu 7ieixa'tl res tlr ,dcure. 
f)()neUr salut als borratxf)s 
i moÍ'ées ganes de :be~re. 

1 quan esti¿¡ueu 
en gloria de f)eu) 
amb gran ale.gria 
la bóta empineu. 

Visea Sant Roro ¡fJlorios) 
Visea Sant Roro ¡fJlorios. 



la :Rost no, és' tan sois allk d~ 'tes:tat ~. Vanl. par

ticipar també ~s< treballs d~l nI éongté~ magdalener, 

organitzat per la Federacit6 de Colles, al que vam pre

sentar una comunicaci6 sobre l'estructura i financiaci6 

de les entitats festeres. 

L'apartat gastronómic també ha estat molt brillant, 

amb participació en Capítols a Tafalla, Tolosa, Ala

cant, Donostia, Guimaraes i Peralada. 



proclamar "Mesttt' CtÍiner de l"any1i. 

Deien igualment rany pass:lt que el més impottánt 

repte de 1995 seria l'ampliadó i renovació de l'equip 

sodal, i aixo també s'ha superat: sis nous socÍs formen 

ja part de la Host i és segur que 1996 contemplara al

guna nova incorporadó. 

L'acte solemne de tancament d'exercici 1995 i 

obertura del nou 1996 va ser un any més la Gala deIs 

1 a sobre de 'tot el que portem dit,. faltava afegir 

que eIs' nÚIberos ens, quadren. Hem Incrementat el pa

'trimónisodal, hem tancat l'exercici amb un superavit 

de mes de quatre-centes mil pessetes i hem aprovat per 

a 1996 un presupost de tres milions i quart. 

1 l'any que vé, més. 

J.J. Breva 
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C/. O'Donnell, 5 - Tel. 20 99 12 - CASTELLON 
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,l¿t!' ,H{)st~ , ¿jArros l , lfl: Tá;ronjfa 

és ¡a/¡i:titr()n()/~l1;ta tie '{tí Plana) 

tros de terra sOta P aura 

que empara la Postra capa. 

, ....... ....... .... ........... . .. ...... .. .. ... ...... .... ... .. .... .. ..................... ........ .. . . 
José Vicente Francisco 
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ALCAID 1990 II 
NJEnric Perrero i Maria ALCAID 1996 

En Ricardo Vicente i Calvo 



:rÍ "dirllS, 
; , . "1 

0rsanic~ , rle la, Germancrat. E~ ,resultat de; t'¡ln auda~ 

ca:Flbuss~ia $eri~ ; ';do['l:c~f u' ,FieST lDEL c3ASTEEL 

VEljL. 

Cam associació de b:,rrons, nats O amb arrelameI?'t a 

Castelló i ara oberta a tothom, sense ruscriminaci6, la 

Germandat naisqué en Gener de 1951, fruit del desig i 

els afanys de contribuir a la brillantor de les Festes de 

la Magdalena, assumint, de bell antuvi, l'encarnaci6 

dels personatges de "la conquesta de nostres terres" , 

erna 
General o ~semb1ea; la gesti6 e:x;ecutivai del Ca;pítol 

1?ertñánent o Cabildo, pre'siditS pefProaCllli a: qui c()~ 

~respon representar la figura de J aume 1 al PREGÓ; 

l'admonici6 i l'arbitri, quall calga, del cansen d'Ho

nor, i el suport dels "Orsans Complementaris", es a 

rur: el Prior, l'Ermita, el Cronista, el Rei d'Armes i 

l'anyal Representació Femenina formada per la Dama 

dels Cavallers, reconeguda oficialment amb el rang de 

"Dama de la Ciutat" dins la Cort de la Reina de les 

'€ ,avdler ' del "l»<:s d'P.ctat>:1-é' i a 

"Tomba Tossals";Festa Majnr de Sant Francescdé' la 

Font; Vespres i Benerucci6 dels camps; Jornades Cul

turals i Conferencies; Vetlla d'Armes, a les Ermites de 

Sant Francesc i La Magdalena, i Sopar de Gala de co

miat i benvinguda a les representants femenines, amb 

intervenci6 d'un Poeta. De l'un a l'altre, al Teatre 

Principal, solemnial Acte de Proclamaci6 de NA VIO

LANT, amb primera part artística i intervenci6 de 

i;pib~per a j~ves" més el "B,all de 

la Dama" en honor de les Dones de Companya, el 

mes de Desembre. 

Enguany, la Germandat dels Cavallers de la Con

questa, Associaci6 eminentment "festera", acompleix 

QUARANTA SIS ANYS de vida i, per quaranta-sisena 

vegada, sense interrupci6, haura participat en la Caval

cada PREGÓ. 



Font; Vespres i Benedicció déIs camps; 'Jornades Cul

turals i Conferencies; VetlIa d'Armes, a les Brmites de 

Sant Francesc i La Magdalena, i Sopar de Gala de co

miat i benvinguda a les representants femenines, amb 

i~tervenció d'un Poeta. De l'un a l'aItre, al Teatre 

Principal, solemnial Acte de Proclamació de NA VIO

LAN?', amb primera part artística i intervenció de 

;· lted:acci~;" E(:n~si;a t J)iti>,~¡p~:J! ... a j,oyes;J¡l1ésd '~B·all<de 
~; . t".';;" " :»':;".:,:,. . ~::,' '., ,' , y 

la Dama" e~l honor de les Dones de Companya, el 

mes de Desembre. 

Enguany, la Germandat dels Cavallers de la Con

questa, Associació eminentment "festera", acompleix 

QUARANTA SIS ANYS de vida i, per quaranta-sisena 

vegada, sense interrupció, haud participat en la Caval

cada PREGÓ. 
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esm:~r~aret 

de nrual, cap a ;les 1l estavem ~t-itran~ 'a 1?ortA~~ntuiá¡ 
L' aglomeraei6 de gent al' entrada: era més q!le con

siderable i cadascú va entrar 'Coril va poderi després va 
tirar per on més l'abeHia. Perque aquest és el gran 
avantatge de Port Aventura: hi han atracdons per a 
tots els gustos. El qui v~l emodons fortes el té clarís
sim: pot triar entre el Dragon !(han (artefacte infernal 
que et fa treure els budells per la boca), el Tutuki 
Splash (on es combina la sensadó de velodtat amb 
una bona remullada que et deixa com una sopa), el Ti
fó o bé el Tren de la mina del Diab~e, on les descarre
gues d'adrenalina també estm garmtides. Per als que 

camntár,det:ttat 
+:ktw=r-:~.-;~ J:14A:+:~;·;: ;'~'~):lt-(.~: ' : , 

CtlanCS etc. etc. 
~ , ~~á\ll~~~t pel::'prol~~t~ , ~tb , ~~rrectá.: aJ¡ID;~ieI1t~cio 

q'u¿': el sifprple recorregút ' de les instal.ladons siga 
UJ.);alicient pe~ ell matei~. 

1 UOl~ cosa és absolutament segura: quan a les 9 de 
la njt te'n ,vas cap a l'autobús, estas fet pols. Les carnes 
no s'agumten, el cap dóna voltes í la sensació de cm
sament és total. 

De retorn cap a casa, tots parlen de les seues expe
riencies i sempre hi han anecdotes suco ses per comen
tar i per fer riure. La impressió general és que ha estat 
un día ben complet i que ha valgut la pena. 

...... .. ............ .... .... .... ...... .... ..... ..... ......... . 

JJ Pallarés 





fa ciutat celebra 1.es seues 
festes fundacionals en 
aquesta data. També diula 
ttadició que els castello
nenes, per a il.luminar la 
foseor que els va sorpren
dre al final del dia, porta
ven uns farols penjant de 
l'empunyadura dels seus 



Ill!xi~ll!~ la ' plana 
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Félix Breva, 3 - Teléfono 20 67 62 - 12006 CASTELLON 
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lebradó de' les' V'ilctories sobre els carlins en 18'37" i en 

1898 quan 'e.s va inaugurar l'abelisc de l'arquitede 

Francesc Tomas per cümmemorar aquest fet d'armes, 

van tenir semblant celebració. 1 el que mai no va faltar 

és la il.luminació amb torxes i farolets d'olí, en cases i 

edificis principals, com l"'enfarola" del Fadrí. 

Les festes de la Magdalena no van coneixer els 

grans castells fins la seua remodelació en 1945. A 1'0ri-

có de la casa d?llsistQrial (el diari La ProvÍncia el va cri

ticar perta seua "falta de mades"'). 

De tota manera amb ocasió de les festes de 1825, 

quan també van apareixer noves, gaiates en la processó, 

es dispararen eohets en abundancia a l' estil dels que es 

feien en altres celebracions com les festes de juliol (su

primides després de la guerra civil), amb el dispar d'un 

castell de focs al Pare de Ribalta els principals atractius 
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i en versos clars, musica:ls) 
cantes vols primaveral s 
amb la veu i amb la vareta. 
Al Pregó vas) sense por 
i en orgul~ mes va pe! COY 

la processó del Senyor 
de FAlgepsar) ... del Poeta. 
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'~base d'aper~cions" durant " la,'$~un~a, festera. 1lJ:P)q¡,,
nem la majar part deIs dies i tarnbé sope m en algl,l1Íles 

ocasions. D'aHí partim per anar afer l'ofrena de flors a 

la nostra Patrona, i allí tornem després de la Romeria 

per a menjar-nos una monumental paella i jugar al 

guinyot. 

1 tamI&~ després de la traca ~'al, és eI casal et lloé 

on acudim .a fer-nos una magnífica xocolatada q¡ue -

per a nosaltres- és l'autentic punt í final de les festes. 

Vicent Gimeno 



Trasllat de la carrossa. Esmor~ar 

Vermut dels cavallers de la carrossa 

Cavalcada del Pregó. Al final, dur carrossa a l' amagatall 

Sopar de picar, al Casal 

Tots al Casal. Figues amb xocolata 

Romeria de les Canyes (amb brusa) 

Paella al Casal 

Gran guinyotada magdalenera 

Tots al cadafalc (amb uniforme). Sopar de bocata. Processó 

Vermut il·lustrat al Casal 

Dinar al Casal 

Cercavila amb les colles per anar als bous 

Eixida dels bous. Cercavila 

Sopar de les colles 



Dinar a la taula de VIPS, al Rei Barbut 

Tots al Casal amb uniforme. Visita al Mesó del Vi 

Sopar de "pizzeria" 

Anar a veure els focs, o algun espectacle 

Vermut al Casal 

Dinar al Casal amb degustació d' especialitats gastronomiques 

Sopar de picar al Casal 

Anar de marxa. Visita colles o espectacles 

Vermut al Casal 

Dinar al Casal en honor dels Alcaids 

Acte d'investidura de l' Alcaid del Castell Vell1996 

Gran Sopar-Bufet, al Casal. Entrada per estrícta invitació 

Festa de l' Alcaid amb actuació d' organista 

Vermut al Casal 

Dinar al Casal 

Eixida cap als bous, amb la xaranga 

Eixida dels bous. Cercavila 

Sopar al Casal 

Ball de Mascares, amb actuació d' organista 



Vermut il·lustrat al Casal 

Dinar. Tots al Casal 

Ofrena de Flors a la Patrona 

Anar al eastell de foes 

Sopar de tasqueo 

Coneurs de Paelles a Sant J aume de Fadrell 

Desfile final Festes 

Al Casal. Gran xoeolatada amb xurros. Traea final 

OSE LUI LE S. • 
PLAZA CARDONA VIVES, 8-1!! TELEF. 226880 FAX 239078 12001 CASTELLON 

GRUPO VINel • ABEILLE PREVISORA 
GRUPO AXA S.A. 

Desea Felices Fiestas 
a sus clientes 
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Acércate a ver los pequeños 
detalles de un gran coche. 

~ Polo 
VEALO EN: 

., 
CONCESIONARIO OFICIAL 

• HelTero,34 -Tel. 2021 00 - CAS11:LLON 

y SU RED DE AGENTES PROVINCIALES 
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