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5alut(1ció 

¡ h .. un temps per a cada cosa. i ara és el relllps de 
presenta r el \libre de la Hosr 1997. agrad<l ble labor 
que elll correspoll fer cada ílny i he de dir que ho 
f;lig ílmb Illolr de gust. 

r ienrem els nostres esfor<;os a expos¡¡ r ;¡cí. de la 
l11íllle rJ més complera possible. rotes les activitats 
de la Host del Castell Vell dur,lIlf els darrers dorze 
mesos. 

A.. 0111 en el Xe. tlll iversari de 1;] fund arió de la Hosr i ~ aixo es UIl aliciem més per a rraerar de t1llllorar 
aquesta publicadó ¡ fer que responga plell Jl1lent a 
les espectatives de la Ilosrra associació. 

radieio. histúria. fes ta ¡ gastronomía: tor aixo és el 
que aeí rrobareu i espercm que siga del vosrre 
UlISt. 

Nosa lrres fa del! Jnys que hi es rem fica rs i podem 
donar ,testimoní efe mol res experiencies grari fi ~ 
(allts. Es qüesrió eI 'animar-se ... i endav¡lIlf. 

Josep LllIis Alt'- i Revesf 
{mm M ',"5(((' (1,·1" 110)1 



~ 
nós estont en '8orriono, uene bon 
'l!ero (forndl en torn be jllobol, e IJoe 
eOIll\Jrot 110n eonbnit oitont <0111 \loe, 

< be l' ill" obnix ¡jos binero, qne lIIereot IJi 
!t'obouo IJolII be ¡orino, c be riuobo , e be Ui , qne 
Uenia \ler lIIor: e rixilll -noG be lo teno, e rOlllil l' 
oqní bon 'l!cro (fornell ob oqndlG eent eouolleril, 
e eOlllenfarcn o gncrrejor o Onbo, e :llnlleo, c o 
llixó , e o >]{(lIIcnom, eat' no gOGouen en!t'O\' \lno 
enjí'G en terro be éorrolnG, e ¡den be boneG 
muoleabeG, 

3RIIIIIC J 
~librc lid\} tJ"ito:. ~}h·!) . I SU 



ce 11 el padgraf 189 del lIibre deIs Feits o 
Cronica de Jaume 1. trobem al reí nOVJ

menr a Barriana. esperanr refon;:os i apro
visionarnenrs i passJnt probablemt'nt el Nadal 
en aquesta durar. fins a ['arribada d't'n Pere 
Cornel l. 

Novamenr el Conquericlor, Jmb la sella re
ferencia explícita a la farina, la civada i el vi , ens 
delllostra la gran imporril11cia que ¡'avirualla
ment de la host ringué en aquella carnpanya. 
Tan bOIl pUllt va veure rotes aquelles provisiol1s 
ben segures dins de Barriana, el rei Illarxá Ce ei
xit1l-110S de la terra ") probablemenr cap al nord. 
ja que el 20 de Gener era a Barcelona. 

Assegurat el proveiment. la hosr repn'l1 les 
operaciolls i ataca les pIares forres d'Onda. Nu 
les, Uixo i Almenara. encara que es [raera més de 
fustigar ¡'eneOlle i depredar les seues m ilites i 
ramats, que 110 intents seriosos de conquerir 
UI1S castells maSSJ bé defensats per a I'exigua 
fon;:a que tenia a Borríana en Pere Cornell. 
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Aquesta illsuficiéncia d'efecrius és reconegu
da i confirmada pe! propí reí: "no gosaven en
trar pus enjús en (erra de sarralns ··. 

Evidenonent que amb cenr cavallers i havent 
de defensar Borriana, no es podía comprar amb 
una for~a proll importanr COI11 per avenUlrar- se 
profundament en territori musulma. 

Tor aixo ca nviará radicalm ent quan, l11 és 
avant, el rei torna amb refof/;:os i conquereix la 
fortalesa del Puig, fortifi cant-]a i establinr una 
fromera segura , a la vista ja de Valél1cia. 

Amb la host re ia l fortament assentada al Puig 
i afeblirs per les hostilitats ¡ depredacions de les 
"cavalcades", els castells d 'Onda , Uixo ¡ Almena
ra aniran caent com a fru ita madura en Illans 
de Jaullle 1 i l 'escenari de la guerra es despla<;ara 
definitivament cap al sud. 

Emilia Be1engller 



Po rtH e r dePeMlJeot 

Te cOIHLiorá 
• lo VI 

Fijate qué IX)CO cuesta cambiar de vida, con la nueva 

Partner de Peugeot. 

Tendrés más dinero. Más tiempo. Más comodidad 

y amplitud. Trabajarás mejor. Y disfrutarás más 

de la vida. 

o 

• 5,5 litros a los 100 Km. (Diesel). 

• 800 Kg. de carga útil. Mejor acceso 

a cabina. 

• 3 m] de capacidad de carga. 

• 2)0 m. de longitud útiL (Furgón). 

LEONAUTO 
GIra. Nacional. ValellCia-BarceJooa 
(Frente Hospital General) · TeL 21 1322 

Avda. del Mar, 10y 12 "Tel. 221460 
CASTELLON 

VEHICULOS 
COMERCIALES 

SU CONCESIONARIO PEUGEOT PEUGEOT 
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ÚTo&e. UllJll a~tfe 
B(lcaib b i~Gtotic 

Ji 
'Jny 1995 deien en aquestes rna

teixes pagines íj ue havít?111 troba l 
do(umenfals dos de is alcaids 

histories del (astell Vell i promeríem con

tinuar indaganr. Enguany podem anull 
ciar quc la nosrra recerca ha tornar a do
nar resultar posirill ¡ un nou alcaid histo

rie ha vingUl a sumar-se a ls anteriors. ¡ 

amb la circulllstancia a(cgida de que ¿s 

més antic que els que ja wneixiem. En 
efecre. si Jaurne Fi va ller era alcaid I"any 

1278 i Simó de Bonya ho va ser un parell 

d '3 nys abans, el n OIl alcaid Romeu Maní 
el tenim documentar en el carrt'c ¡"any 

1258 i deguert' conrinuar amb aquesta 

dign itat durant alguns anys més, pe! que 

es dedueix del text que hem trobar. 

Pero anem a pallls, i vejam prImer el 
ten en qiiesrió: es tracta d'un albara regis

trar a la Cancelleria Reial amb el n° Reg. lO, fol. 68, MF 

152, en favor de Romeu Marti, per valor de 2.500 SOtlS de 

Valencia, en pagarnenr a l'alca id de Castelló per 500 ove
lles que la corona havia robar, i un al tre de 540 sous per 

120 ovelles en com pensació "d·aquelles que foren robades 

¡ agafades per la fon;:a de manamenr nosrre". 
El Tei mana que Romeu hau ra de tenir el {"astel!. [eTme 

i rendes de CasrcHó fins que siga reembossa t ; ded uir 

anualment ~ Ies des peses i inversió deis quinze homes i 

quatre gossos, en lIo( d 'un home. que vos haureu de 

mantenir all í per la custodia; nnen<;a del casteW. Una no
ra al fi nal. o rdena a tots els rnusulmans del terme que 

presten "serveis en rreball d 'aigua i de l1 enya~. 

O siga, que a mes de tenir documenr.J.t un tercer al

(aid historie, sabem que en 1258 la host del Castell Vell 

eslava fo rmada per 15 homes ¡ 4 gossos. A la Host d'avui, 

l1l ¡¡ 1 11 Ov.1 (($ ce [m Isr ronfu tu· 
1 

sense comprar els alcaids, hi som 14 homes i 13 dones (de 

gossos no en [enim cap), pero tampoc no és cosa de po
sar-nos afer comparaeions. 

El que sembla ciar es que, a poe a poe, anem coneixenr. 
més coses deis anncs alcaids de Castelló i de la Host del 

Castell Vell histórica. Com que el lellla ens interessa molt 

i la sort (de moment) ens acompar1ya, resulta evident que 

continuarem buscant. 

Albert Sianchez-Pantoja 
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Gentenarí be[ monument 
al Reí Sn (f aume 1 

(! 
ap a 1856-1859 havia C01llCIl(il( a dt"finir~se fi la 

Renaixen(a " m m un 11l0YimCIll cultural i paniónc 

que es consolidad plcn,lt!wllt a Valencia a partir 

de 1878. amb la celelmlCió deis primers Jocs Flo rals. Els 

impulsors de la Renaixenr;J comparticn l'objectiu de re

viure la vella memo ria co\.lecriva de ['antiga Corona 

d 'Aragó. recu perant la hiSlari" ¡ sobreror la lIengua comÍ!· 

na a valencians, catalan ') ¡ mallorquil15. encara que tan 

sois (om a simple objcClc arqueologic ¡ t,r('ra ri, sense ca p 

alml implicado de cadeter poHl ie. Per ahra parro s'imcnt".l 

per rolS els mi tjans divulgar el rt'{"Ord de les figu res senye

res i d 'ah comingm simbÓlic. venerades ¡ com partides 

VENTA, REPARACION y ALQUILER DE 
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION 

e 
o 
S 
A 
o 
R 

SERVICIO OFICIAL 

CALLE CISCAR, 4 TEL. 23 2048 - FAX 23 82 62 ·12003 CASTELLON 



conjuntamenr per rors 

aquesrs pobles" 

Jaume 1. fundador de Cas

relló en 1251" sempre havia 

estal objecte de veneració i 

respecte per part deIs casre-

1I0nencs" En aq uest context, 

no es d"esrranyar que el be
nemerir s3cerdot «Isrellonenc 

Joan Cardona Vives deixes or

denar en el seu testamelH de 1883 que, amb la quantirdr 

de quinze-mil pessetes, s"erigira una fonl o un monumenr 

,1 la memoria del rei Conq ueridor. 

En 1891 , l "escultor Vallmirjana" per encarrec de l'Ajun

tament de Valencia, acabava el primer dels monurnents 

erigir a Jaume 1 en rol el País Valencia" Fou inaugurar en

tre solemnes festes en la Gloriera o Parterre d"aquella ciu

rat, el 20 de julio1. 

L'Aj unramem de Casre1ló, no velellt quedar enrere en 

la construcció del segon monumelll i per igualar-se al de 

Valencia, activa les gestlons amb els marrnessors de Car

dona Vives (mort un parell d"anys abans) a n de compli

mentar la volunra r de ["illustre patrici, Es da r que, mm ja 

reconeix l"acord municipal de lO de gener de 1892, els dí

ners llegars no permeLien "erigir-la ral com correspon a la 

grandesa d"aquell rel, ni rampoc I'estat de la hisenda pú

blica no podia destinar grans quantirars a aquesr objeCTe", 

Fin almenr es va acordar reduir-ho "a una estatua de 2,25 
m, d'alc;ada, posada sobre un pedestal que Ji correspon en 

importimeia i resguardat per solid i art]sríc enreixar'", 

l 'esratua, a insrancies dels marmessors, va ser enrarre

gada a I'esculwr casrellonencJosep Viciano Maní i el pro

jeCTe del pedestal el va fer I"arq uirecre municipal Godofre-

do Ros d 'Ursinos" 

Des prés de d iversos 

ajornam ents deguls a va

riades cau ses (de les qual 

no va ser la menor la quan

tiral de diners que I"Ajunra

menr va haver d "aponar 

pe!" complerar el COS1 total 

del monumem) finalment 

eS va fixar oficiallllent la 

data del 10 (le mar, de 1897" vespra del dia de la Magda

lena, per a la inauguraríó del nou mon umento I aixi es va 

fer solemnelllent. 

Aquesr rnonutllenr (sense la reixa decimonon ica ¡ amb 

el pedestal reformar) és el que .1Vui s"alr;a al cenrre de 

l'Avinguda del Rei en Jaume i el que enguany complira 

rellf anys" 
En cellt anys són mol res les coses que han canviar ¡ el 

Casrelló que envolra el monument actualmenr es molr di

ferenr del que hi havia el dia de la inauguració" Pero h¡ ha 

una cosa quc no ha canviar gens amb el pas deis anys: la 

veneració i respecte del poble de Casrelló envers el seu Rei 

fundador, i aixi es posa de menifesr en els acres d"home

natge que s"hi fan en determinades efemerides (dissabre 

vespra de [a Magdalena, 9 d 'octubre í altres)" 

Enguany, amb moriu del centenari. el mOllUtllent sera 

tesrimoni, una vegada més, de la bona memoria historica 

del poble de Casrelló, 

Josep Miquel Franck 



Aquí tienes la solución 

iberCaia 

Castellón lo Bayer, B. Tel. 1964) 25 27 12 

Castellón 2. San Fél;x, 46-48 . Tel. 1964) 22 23 62 

Castellón 3. Plaza Fadrell , 5 . Tel. 1964) 2604 20 

Castellón 4 . Avda . Valencia , 42 

lesq. Maeslro Arr;ela). Tel. 1964) 25 1280 
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GaGa 1 Gort b€fs 
Rets b~Hragó 

ce Is darrers seg les Ill{,

dievals es generalirza 
¡'ex pressió ~ Casa i 

(orr- per designar el conjunr 
d'oficis domcsrics i adminis
traliu s q ue voluven el reí ¡ 
que constiruicn el perir Iludí 
de ¡'a parell burowiric 3mb 
que governaven palau ¡ regne. 

Darrere del cO ll cepre de 
Casa i Co rr algull s experrs di
fe rencien dos ripus d ·acriv i
rars: la ~ privada" i la ' públi

GI", encara que aquesrs ( 011- I~.l' !!!!~::. 
ceptes lenen 11101 r poe en co- I!" 

mll amb la idea que avu! renim del que represenra 
['adminisrradó. més a prop del roble, i reservanr la 
··pri vada'· a pones endins del palau. 

l"es rru cruril organirzariva deis diversos oficis re
gu lars en les ordinacions del reí Pere el Cerillloniós, 
per exemple, 110 arrib .. al ca r.1cter organic ni a la 
gr.m verrebració es rructural a que avui estem acos
rumars, pero ranma reix es percep ja un inrenl de 
disposar-Ios al volranr de quarre oficis rnaj ors ( l11 a
jordom, Ca marlenc, Ca nceller i Mesrre Racional) i 
esrablir una j erarquia entre ells i els ca rrees inferiors. 
(om que el lema es faria molr !larg, avui descriurem 
lll1icarnent les funcions del Majordolll, 

El Majordom era el ca p de la casa reíal, restanr 
soonesos a eH "rors els oficis de nostra casa i de 110S
tra i 111011 can! muH er" . En la pr.ktica, els correspo
nia rota ,",hea específica del servei de palau . Pere el 
Ceriminiós esrableix "tres Majordollls majors"·, qu e 
exerciran respecrivalllenr quan el rei esra a Aragó, 
Caralunya i Valencia. 

Duia el Majordotll un pal. vara o bastó, en serlyal 
d·3utoriwt i depenien directamem d 'el l els següelUs 

oficis de la raula de palau i 
del seu abastiment: El CO
PER, escuder noble que te
nia per fundó servir la be
guda al rei i dirigir el pro
tocol del servei. Tenia com 
a subordina ls al s BOTE
LLERS (qu e s'acuraven del 
vi ¡de I'aigua), el PANICER 
(qUi" f'S[ava a carrec del pa 
de la raula reia1), el TRI N
XANT DAVANT DE NOS 
(esc ud er de lIina(ge qU i" 
Ilomes fi"ia qUi" rall a r el 
lI1t"lIjar del reí). el SOBRE
CU INER (escuder de lIinat

ge que dirigia la cuina i el rrasllar di" les viandi"s a 
taula ), els ARGENTARIS (cuiners cornuns), els AI
GUADORS i els REBOSTERS. 

Ti"nien rall1be dins la se ua a rca de comperéncia 
els CAVAllERISSOS (a d m ec del MANESCAl i de 
dos escuders q ue s'acuraven deis -cavalls, qllartagos i 
l11 atxOS ~, a mes de les ~selles , regnes i ferratges~, ali
memació i Ilereja deis c3valls. 

Igllalmenr depcnien d ·ell el FAl CONER MAJOR i 
el seu eq uip de falconers. ca(ado rs i els acuradors 
deIs gossos. Un al rre ca rrec imporranr sora la sella 
jurisdicció era el SOBRE-AlZEMBLER, que s'ocupava 
de les bes ries de ca rrega 

1. finalmem, en depenien tambe els JOGLARS o 
TANYIDORS, dos menesrrils, un rabalerer i un trom
pera . 

Joan AgusfÍ i Virr llf 





15 

e nootlr~ ~omenaJtge (1 

Bll~aJb" 68trtiaJ 

§ 
mb ocasló del seu 70e aniversari , la Hast 

ha volgut retre hornenatge al Dr Arcadl 

Garcia Sallz. acrualmi'm professor Emerll 

de la UniversitarJaumi' I ¡ Dega Honorari de la sella 

Facultar de Ciendes Juridiques i Ecoll ollliques, i UIl 

deIs maxims exponents de la hisroriografiil valencia

na de (0($ els remps. 

Vam conra((J[ previament amb el professor Vi

cenr Garcia Edo. company de rrehall de n'ArGldi. de 

qui vam obtel1 ir tora la col.laboració que calia. Ens 

va fer tina clara descripció del personarge. va facili

rar-nos~et1 un ~(tlrr¡cul u Jll vitae" molr compler ¡ i'ns 

va propicia r el conracte directt' amb el pro pi Arcadi 

García. 

Com és habi t ual en persones de gran talla 

inrel.lecrual. ens V3m trobar amb una persona li rar 

senzi ll a, de rracre afable i d'u na dilllensió humana 

fo ra de serie, Vam acordar amb ell que I'homenarge 

el faríem el dia S de desembre, 

L'acre va ser de gra n selllillesa, ra l mm correspo

nia a la personalita t de l'homenarjaL Desptt:'s d'u na 

breu presentació, es va projectar un video proceden t 

d' un homenarge anferior fer a la Vall d 'U ixo, en el 

q ue es fa un recorregu t per la vida i la persona lirar 

del doctor Arcadi Garda, 

Despres, el professor LllIís Mesegller va glossar la 

figura i I'obra d 'Arcadi Garcia amb ¡'amenirat i com-

percncia que en ell és habi tual. 

La Vice-rectora de la Universitar Jallme 1. n'As

sumpció Vemura, en represenració del Rector, va ex

pressar I'adhesió de I'enr academic a aquesr home

na rge, al q ual també es van adherir per escrir les se

güen rs en ri l3ts: Fundació Huguer. Col.legi d'Advo

cacs de Castelló, Acció Cultural del País Valencia i Fe

deració de Colles de Casrelló, 

El pro pi n'Arcadi Garc:ia va prendre la parau la i 

ens va dirigir el que ell va ano menar "elmel1 sermó 

de cosrum-, que en rea licar va ser un C3m apassionar 

a la cu ltura de Casrelló, entesa corn un obrirse al 

món ¡ evitar ranear-se en localismes empobridors, 



ANTONIO VIDAL 
ALMACEN DE CARPINTERIA 

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

CAJONERAS * ARMARIOS * PERSIANAS 

ALMACEN y DESPACHO: 
Tels. 204442 - 21 4538 

Calle Trinidad, 129 - 135 - Jover, 4 
CASTELLON 



També va defensar va lors com la (0-

lerimcia i el gusr per la feina ben fera. 

Va tanear I'acre el Gran Maestre 

de la Host, en Josep Uuís Alé, que va 

expressar a n 'Arcadi I'agra imenr per 

haver-nos donar oeasió de mosrrar-Ii 

el !losrre respecte i admira ció. Va 

agrair també les adhesiotls rebudes, 

així com la eol.laboració deis profes

sors VicelH Garcia Edo, Assumpció 

Venrura i Uuís Meseguer. 

COLEGIO 

IL 11 [lE «) 
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I com a excel.lenr remar a I'home

natge, vatn anar al Casa l de la Hosr i 

vam compartir sopar amb n'Areadi 

Garda i els alrres professors parrici

pants a I'Jcte. La conversa de sobre

[aula, informal i relaxada. va ser un 

digne epíleg de la jornada. 

Joan Agusli i ViCCIlI 

CENTRO CONCERTADO 

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

Teléfono 30 12 98 



~ 
uperars els segles Xl II i 

XIV en els que calami 
[ars (om la fum . la se

quera . la pesra i les guerres v¡m 

ser freqüenrs, el segle XV 111 0 5-

rra una tend encia cap a la re

co l1 srrucció ¡ recuperado, ¡ a 

¡nicis del XVI ¡'{'cano mia ten

deix ca p ,1 un capiralisll1t' ind 

pie nr, en el que elemenrs t:lls 
m m I'esperit de lucre. ¡'ajur de 
¡"estar als parrlcu[¡l rs i, so bre 

IOr, la preponderancia creixellf 
deis di ners. CO lll ell cen a mani
fes ta r-se i ex pliquen que un 
po bl e CO m Cas t e ll ó , q ue e n 

1572 tenia 2450 habirants. es 

ca pa ( de bas t ir LIti S 111 0 1111 -

mellls (la LlOlja, ¡'Ajunramelll , 

e l Campanar ) qu e erogues 
posl.eriors no han esra r ca paces 

de superar. 

Ho tll es qu eda bocabadar 

quan pensa en ¡'esfon;, ('\ tre
ball . la it.1usió i ¡'esperir d 'am

bidó que van posar '.que!! gra

pal d 'holll t."S per a bas rir el mes 

embl ema tic deis Il osrres mo

numenB: el -Fadri. 

Es a fillal s del segle XVI (t.. 

ja '1 00 anys H) quall les amori-

lB 

ra B, per sarisfe!' e1s des itjos del po

ble, inicien ¡'atrevida empresa de 

bastir al COSI que fora ¡'arrogam i 
enla irada mole de la torre per a 

guaira i ca mpa nt'S, Els treballs va n 

co lll e tl ~'ar en 159 1 i es van pagar 

de fons públics, sense que la Gene

ralitar ni la Cartoixa de Valdecrisr 

(administradora de la pa rroqu ial 

de Casrelló), ni el clergar. co ntri

bu irell <1mb el s se us din e rs a la 

co nsiderabl e obra. Es per aixi> que 

es va fer se parad a de I'esglés ia ¡ 

I'únic pro pietari n 'es el poble de 

Caslelló. 

So ta la di recció deis arrifexs 

Miquel Jaco bo i Jeroni Jove r, ¡ el 

mesrre co nstr ucror francesc Ga

li,msa, les o bres va n quedar fillalit

za des en 1604, i des d 'aquell mo

mem elmunici pi ha disposar eI 'ell. 
<IIenent a les reparacions, nom e

l1am els Glmpa ners í no reco nei

xenr mes q ue una especie de servi

rud a l'esglesía pe !' fer el roe de 

campanes a l culIe di vi, eO Ill són 

Illi sses co nvenru als, ani versari s i 

alrres llores Gl11oniques, 

El campanar és del mes pur t'S

lil rosca ¡ co nsra de quatre cossos 

d 'ed¡fici simerri cam ellt se parats 



per feixons, que li donen va rierar dins d'un co njunr 

visual hannonic ¡ revestit de nora ble gallardia i esvel

resa, 

El material basic es la pedra de granit m-bailada 

en bloes rectangulars, de les pedreres de la serra de 

Tramunrana, a Mallorca, rransponades en vaixells a 

vela i rem fins a les plarges de Casrelló, la seua noro

ria solidesa I'ha mantingur sense cap desperfecte des 

del seu origen, amb l'unica excepció d un lIamp que 

deixa danys de consideració en el remar. que calgué 

reedificar segons un acord de 1656 en el que els Ju

rars decidiren afegir ~ una bola daurada de coure, que 

pareguera bé'~, Dins de I'esmenrada bola, la gem del 

poble va posar els seguenrs objecres: kU n lignum 

cruds, cera del Corpus, I'oradó de Sama Barbara, re

líquies de Sam lIeó, Sam Consrand , Sanr Dionís, 

Sa m Sebastia, Sant Vicenr manir i Sama Benedita, a 

més de pasra d'agnus d' lnnocend 11 (amb rama relí

quia no es estrany que dure raIU sense ca p mes des

perfene). 

l'acces a I'interior es fa per rúnica porra, esrreta i 

no Illo!t aIra que dóna a una escala de cargol basrant 

ampla, de 191 esglaons de 23 cm, d'alr;:ada. Pujant 73 

esglaons rrobern la primera esranr;:a, on esra el rellor

ge. que es va encarrega r a Alexis Sant;, rellorger de Vi

la-real que el posa en funcionarnenr en 1608. 24 Es

glaons olés amum hi ha un habitacle de propordons 

regulars que es destinava apresó d'edesiastics, 1 25 

esglaons mes ens faran arribar al com partimenr de 

les campanes, el més irnporrant en retadó a l'objecre 
de ¡'obra, 

la torre és de planta octogonal regular. Ser cos

ta15 renen grans finesrrals d'I,72 m. d'ample, on es

tan situades les ca mpanes. El cosrar sense finesrral 

I'ocu pa I'escala i osrenta I'escur de la d urar de Casre

lió. 
Per pujar a I'explanada superior hi han 44 esgla

ons més, o n apareix la inscri pdó ~Jesús 1604 H

, Al 

centre de I'esplanada i sora el templer de remar, es 

troba la campana més gran ¡ anoga (dara de 1(04) i 

a dalt del tot, el penell, El penell es de grans dimen

sions (la part anterior té la forma d 'un lleó de la mi

da d'un ase) i es va acabar de fer i insra l.l ar I'any 

1860. pel mestre manyoi de Casrel1ó Simó Azna r, 

Amics lecrors, no em negareu que cal coracge. de

dssió i allo que s'ha de tenir per a bastir una obra 

d'aquesra magnitud amb les limitadons econorn i

ques, demografiques i tecnologique5 del Cas relló de 
fa quatre-cenrs anys, 

Avui, amb la recnologia, les insrirucions, els im

postos, I'importanr creixemenr de la durat en exten

sió i pobladó, ion són les grans infraestructures que 

necessirem? ton són els grans edificis que emblema

riuel1 la 110srra d urar! ¿porser amb el rranscurs del 

temps s'han ¡mar perdenr la forr;:a , I'entusiasme, el 

corarge i la iUusió? tés que la sa ng que hem heretar 

deis nostres avantpassars s'ha alla r aigualinr?, .. 

¿És que 110 estilllem ja e1 l1 osrre poble? 

Joan Agusrí ; Vkrnr 
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Husías ffiarcb , 
en el seu VIe Gentenarí 

ce nguany es com pleixe n els 

600 anys del nai xet l1 (' IH del 

11lés gran poera va lencia de 

fOfS els remps: AlIsias M:trch (Ga n

dia 1397 - Valencia 1459). 
Sis-ct' nfs anys só n Illolrs anys, 

ranlS (0111 per a que a molrs valen
cj,lIls aixo d 'Ausias March 110mb els 
sona a 110m d 'un (arrer, ¡ no esrara 

de rnés recorda r, encara que siga en 
fo rma esq uema rica. al gul1 es dad es 
de la vida i o bra del poern. 

Cal dir, primer que res, que en la 
seua jovenruf Ansias March es lliura 
a ¡'exercici de les armes ¡ j a al s n 
anys va parricipar amb Alfo ll s e l 
Magl1<l nim a les guerres de Córsega i 
Sardenya i posreriormenr. sem pre al 
se rve ; d el 111 areix m o na rca, a les 
Gl1llpanyes de Napols i Sicília. El fe; 
el va recompensar arnb generosirar i 
li don a el ca rree de falconer 1ll<ljor. 

Reti rat de la vida militar, es va 
in sraUar a Gandia . on CO me lH;a la 
seua prod ucció lireraria en 1425. la 
primera ca racrerísr1ca que sorpél en la sella obra és 
qu e rrenca la tTadició dei s poeres d 'aqu ell a epoca , 
qu e escrivien en provel1 (al, i és el primer líric que 
uril irza el cara la com a lIe llgua de poesía, El seu eni! 
s'allunya tambe del virruosiSl11e reclli c i de la perse
cució deis e!emelHS que, sego ns la rradició d 'aqu ells 
remps, conforrnavell la bellesa forma l d 'un poema. 

El conj unr de la seua obra es desplega en una se
rie de cicles on s'agrupen d s poemes de forma que 

cada cicle co nsrirueix un a un ira r 

de sentir. 
HPl ena de St'nyH (19 poemes), 

"Uir entre ca rds " (35 poe l11 es). 
HA1l1 or, arnor ~ ( 12 poem es) i 
"(anrs de 111 0rr" (6 poernes), COIIH 

figuren un a obra poerica en que 
cadascll deis cicles persegueix fiH 
nalirars diferellfs, pero·hi ha entre 
e ll s co nexions que res pone n a 
I'evolució inrel,lecrual i humana 
del seu a urar. El "(am Espiritual ", 

per exe l11pl e, rransme r una rra 
j eCfo ri a emodonal o n les úniques 
fires son els ca11vis d ','m il1l del po
efa , i aixo és absoluramem excep
cional e l1 aquella época. 

Alguns d 'aquesrs poemes han 
esr,1I Illu sicats pel ca nranr Rai -
111011 i aixo els ha donar ulla gran 
di fussió a nivell pop ular, CO I11 és 
el GIS de "Vel es e Vellrs", 

Oi gue lll . fina[mcllt , que una 
de les caracterís tiqucs Illés relle
va nt s de les composic io l1 s de 

March és el seu recurs afer COlll
paracions. l'adopció d'aquesr sistema vol dir que el 
poeta escrí u ver a ser enrés. perqué la poesía no es 
per a eH un simple complemel1f de la personalirar o 
tina ga lania flora lesca, sino UI1 instrumenr d 'auro
confessió i, fi l1s i toC d '<l lIro-ler.'lpi a, 

Albt"n 5imrhel-PJl1toja 
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Sl Geatre I?ríncípal 
be Oaste((ó 

Ji 
'esrabilirar política del perlade de la Res (allra~ 

ció va prop iciar a Cas relló un impu ls cons
rru criu qu e canvia en cerra manera la seu a 

rrad icional fisonomia de vila de Ilauradors. 1 és en 
aq ues ta e rapa fl oresce nf. qua n es du a [erm e la 
coll srrucció del Teafre Pri ncipal . 

l 'Aj unra menr. per acord del 18 de serembre de 
1878, va t'nca rregar el projene a I'arqui recrt' munici
pal Godofredo Ros d 'Ursi nos i el 16 d 'abril de 188 1 
es va co mprar "hon de Cisrern es (adj acenr a la pl<u;a 
de la Pau) per a emplaca menr de I'edi fi ci . Les obres 
va n comel1(ar el 3 d 'ocrubre de 1890 i van durar tres 
anys i migo 

El Tearre, de 1.600 111' , presenta ulla esrrucrura (í~ 
pica delll t'omodernismt' {'d eene de ¡'epoca, de CO I1 ~ 

figurad ó classicis ra en la fu{allil ¡ neolll udejar al da
rrere. que combinava 1ll0lr hartna nicamell r 3mb les 
edificado lls de 1:1 pla(JI de la Pau (a lgunes del mareix 
Ros d 'Ursinos), oferinr UI1 individu ali rzat conj unr, 

El pari es de 300 bu raques, a rnb doat' lIorges pla~ 
tea i vuir al primer pis, on ra mbé hi han buraques a 
la parr fro lltal, Hi han, a rnés, locali tats d 'amfirearre, 
ba nquew i general. en dos nivells de la mareixa pla n~ 

ta o 
l 'al(ada roral de la sala és de 16 m. i la volra és 

subsrenrada inrerio rtnenl per arqueries i col umnes 
meci l.liques, d ins de la linia modernista imperanr. 
l"ample escenari fa 18 m. de boca per alrres (ants de 
fons i el reló re 160 mI de superficie. Baix de I 't'nrau~ 

la r hi ha fossar i conrra~fossar. Per a ¡'acces hi han 
nou po rres i o lll e esca les. Talllbé exisreix sufid enr 
doració de ca merins. gua rda~robes , foyer, bas ridors, 
magarlems, elc.etC, 

Capirol impor ranr es rambé el de la decoració i 
pilllures, 0 11 van parricipar els valencians Rica rd Alas 
Sierra ¡ Pere Ferrer, així com els casrellonencs FrJn~ 
cese Perez Ol l11os i Vicenr Avillenr Corres. 

la inaugll ració es va fer el 15 de febrer de 18'34, 

amb la sa rsuela ~ E I angel guardian ~, per la compan
yia delme5rre ) lI:111 Elias. 

Aq uesr Tearre, j a més qu e cenrenari , es una joia 
de l'arqui leerll rJ easrellonellca . la sella harmonia de 
Hn ies, les selles pro porcio ns ponderad es i la selHl 
aCtl rada, equilibrada i 'llega rica decoració , el fun un 
aurenric prororipll s del qu e deu de ser un Teatre. 

Am oni J. Gaseó 





seguid mulricolor que ta llcava la nosrra Confraria 

3mb els convid¡us. 

Al Saló d 'Acres de I'Ajuntamem. Joan Agusrí va 

pronunciar el seu magisrral Pregó de l'Arros i la Ta

ronja , finaliaar el qual i 3mb el (erimoníal de (05-

tum, v;lm invesrir confrares de Illll11ero a Fina, Agus

tino Isabel. Ricardo i Modes. Els confra res de Merir 

van ser: Eduard Puig i Vayreda. Caries (lisi ¡ CusLJu

tia ColI i Pluja. Eduard Garcia i Forés, Enric Oliva i 

Papiol (tors cinc de la Bóta de Sa nr Ferriol). Francis

co Valquez Tirado, Miquel Mujer i Taló, luís Javier 

Fernanclez (de Vinos y Viandas de Valladol id ), 

Miguel An gel Fuente Calleja (Gran Maestre de la 

25 

Orden del Sabadiego. del Principado de Asturias), 

Juan Ignacio Navas. Rafael Ribés Pla i Jose Ignacio Te

lIeda (vicepresidenr de FECOGA). E1s confrares d 'Ho-



flor van ser: 

Jase Vicenre Gu,lrd ino i Roca, Rafael Bodí 

Gozalbo, Joan Ripolles i Ferran Torrenr. TOI:s 

els invesrits va n pronunciar les promeses so

lenlllt'S i, finalmem, les paraules de salurado 

de I'Excssim, Sr, Alcalde van posar fi a I 'acre. 

A ['escala de t'Ajunramem i a la plac;a Majar 

es van fer les forografies col.lecrives de rigor, 

Des de la t1ureixa plac;a Majar vam mar

xar cap a Benidssim i a les 22.30 es servia el 

sopa r capirolar a Villa del Mar. Enrre palme

res i am b la llurn de la lluna relliscanr sobre 

la mar, ens vam cruspir un menll que COIll

prel1la: 
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Bacallii amb albergin ia, ceba i pebre vermell . AI

berginia fardda. Amanida de salmó marinar. Uagos

rins al rom i bullírs. Arros al fom, Arros amb llam'¡lI1-

rol. Salmó fardr amb salsa mussolina gelada a la [3-

ronja, mus de raronja( Els vins, de la Compailia Viní

cola Espail0la de Rioja; el cava de Porra bella & Co

ma). l"acruació deis lIauradors va amenirzar el sopar 

amb les seues boniques can(ons, que va n fer 

les delícies deIs !losrres convidars. 

JUSi 'luan aeavdvem el ea'-', va complir-se 

el que és ja una rradició en els nosrres Capí

rols: enSA/a (allre un aiguar de quanria més 

que considerable i, com el de l'any passar, no 

va aconseguir amargar-nos la festa, la mllsi

ca, el ball ¡ la barra lliure van posar la rnarxa 

a tora pressió fins a la marinada, 

El dia 2, diumenge, vam fer un dinar de 

comiat amb els confrares de la 

Bów de Sane Ferriol, Txisrorra , Parara de 

Alava i Morcilla de Beasain. 

Al mel~ador de ¡'horel Voramar, el nostre 

brindis va posar el pum final a un 11 Capítol que es 

rancava amb un sa ldo ampliamenr posiriu i que ens 

anima a preparar el proxim amb renovada energía, 

JOS(' Vicenw Francisco 
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o 
• PrO/IINCII de/ensar ell ror momenr ¡'arros 

mm ,¡ pnxluctt' r-mbIC'III;iric de la IlOsrm COI1~ 

fr<l¡Ü i alimt'nt d 'im porrjncia cOllsrirudo/wl 

per iI /0(;1 la IIIIHwll i t<lf ? 

• Promeu'u mellj.1r la paellil .Imb wllera de 

(l/sr.,. 5empre que siC" possiblr-. i scmi' perju

diá da/tres jf. lustres instrlullents que ha icltm 

!'Ilame per al COn Sllf11 de "1/1 exquisit me,,);¡r! 

• Prometell bt>ure úniCiIl Ilt'11l vills i caves de 

primera qUiJlirM. pel' l' so"u; delllosfre p,"iu/ar 

i enveja de/s que es co,,(orm/;'I! illnb "Itres 

beuratges de mellor colIsidpmí/ó ? 

• Prometell bell" el vi bl;lI1í ;Imb les sopes i 

el páx. el vi /lccre :I/nh fc"5 (;m IS. i el cava 3mb 

tore! que es pose pf." d,mmr? 

• PromNell 5('rvir el vi ell ¡;ors grans i omplir

los només fins allll(~. ' ¡l/1ft'S vegildcs com ca/

gllt' i el LOS sig:¡ CillJ:1 f d ',¡glli/llf¡Jr? 

• Prol1ln ('u pnx!¡If1Wr.1 rot5 e/s que vt/Igm'/! 

t'Sco/mr-lro ( i ml1lbé ;lIs que 110 ho vlllgllen ) 

les exlt'UélláC's de 1.1 (¡/fo/ya mm a reiniJ de 

les fwirrs. t,m{ incsgomble de Sil/I/t i orgl/I/lr

gírim de /,1 terr" c,¡slellollcllc¡J! 

o 

o 
• Prollle ft'1I COIl1 iJ COllfT,lU'S que 5011. obse/Vilr 

1'/1 /01 /Ilomel/r 1111 comporr.mwm digl/e de fa 

nOSfr:1 Confmria i promoure 1'1 respecte i ger

/1/:lIIor enfre ton e1s ill/JamS de I:¡ bOlIi/ r;Hl/,,! 

• I'romNI'lI que el/ q lli/lsevol celebr;¡óó gas

tronómica exhibirell el mediJlló de /i! Confra

"ji/ que l/S fa ambilixadors plt'rliporellciaris de 

ti/rrOs i la rarO/ya "IIrbi t't o rot<! 

• Prometeu rt'Com,1fIilr; "COI/Sí'''"r ,l/s /lostres 

¡¡mies. COI1t'gufs i silflld:1fS 1:, m;',lJnifiánci;I de 

f" l/ostra COl1frilria. j C:lIlnlr les ,qlórirs rit' 1" 

Host del Castc!1 Vell. fins que ((.II'(S jo' dt' S('fl 

( ir-vos) ilc,1bm decidil1lacee!":11' :Iquest Dcc,;

leg I unir-se a la 1l0stJ" hos!! 

• PrOl/le(ell consumir ¡lig ll,' (,111 sois en oca

siolls m o/¡ decermill;¡des i. ('/1 /0/ Ci/5, exdusi

Villllt' lJ{ per :/ l/SOS higii'nics ! 

Si ;¡¡xi ho fell. ql/t' Déu 115 ho premie, i si /JO. 

liS ho demilllc. 

o 
• 



28 

Igual que e/s qui renen bon8 sa/ut no han d 'ob/idar que exisceixen les mala/n"es i 

que hi han l/liS deures de so/idarirat envers e/s malalrs. rambé els gascrim oms hem de tenir 

mole presenr la f.l l11 que hi ha al mól1. I és ta hUl1 el cerna recurrenC que amb 

¿Iquesrcs rimes cns recorda mosén Amorós" 

SI mal be la fam 
TOIs. sens dubte, convind ran 
que el món va mal endre¡¡:al 
pero .. , ¿quins son ,Iqllesls 111a ls? 
que pateix la hUI11.l1lit:u? 

Mals de Iluites i de guerres 
de violetl(ü demencial 
de malehcs ferrorislI1es 
conrra el beneslar social; 

de perdua de valors 
en el c3mp de la moral. 
Són ben presetlls aqueslS mal s 
al nosrre mon aCIU:l1. 

Vull remarca r sobre rors 
un deis rnals mes criminals: 
El MAL DE LA fAM Al MÓN 

¡Mb: de mitja hu rnanilal ! 

Hi ha fam de mohes maneres: 
sobre rol hi ha f.lll1 de pa, 
Tambe hi ha (am de culTUra, 
ta l1lbé fam de "verilat", 

Fam de salut i rellleis 
per a sanar els malahs: 
fam i fam per rol arreu, 
fam de pau just"J ¡total, 

Davanr.d'aq ut'Sr panorama 
¿quina res posra ha n donar 
aquells que renen riqueses 
confort i segurct"J l? 

Olimpicament ignoren 
la son de tors els reSf:1 nrs 
És el "'seu " el qeu inrcressa,", 
1 aixo passa pt' r igU:ll 

en persones i en palsos 
al nostre món anual 

mossén Joaquim Amorós ¿es oblil o es ignorancia ? 
i pOlser foscor culcural? 

Deu va crea r aquesl món 
per tal que la hum anil"llr: 
america ns i xcnesos, 
de RlIssia i de Ponuga l. 

de rAfrica o europeus, 
de la Pampa o del Nepal 
posseirelll els seus bens 
¡ Illenjarem del St'U pa 

És de rolS aquesttl Terra 
que mal reparrida es¡j 
i e1s homes, per egolsmt', 
ignorcm i hem oblidat 

que com fi lls d 'lI!l lI1areix Pa re 
IOts nosaltres SOIll germans 
¡de l"herencia parerna 
IOts hem de pa rtici par. 

El mt'njar i la culru ra 
la fei na i la IIi berta t 
ha n d'arribar a 10lhol11 
segllint el Divi manda!. 

Que vosres ho penSt'1l bt', 
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IV O~,itm ~ 

«~tr ~g;~ h~ 1DalNITat" 

m eníem curiosi rJ t per colleixer Fitero (pu nt de 
confluencia de 3 regnes i va anar de poe que 
ens quedessim amb la cu riosirar insarisfera. 

perque enITe la complicació de carreteres de l udria a 
Tarazona.I 'embo1ic rnonumenral que es va fe .. Vicen
rico i les ~ i nsrruccions" del Tigre, fotl un aurenric mi
racle de Sa ntJaume (Alcón, per suposar) que arriba
rem a Firrro ... i resulta que no era a Firrro ¡ 011 haví
('111 d'Jna r, sillo a Baiios de Fi rero. Va st'r el show de 
la pantera rosa (i mai mi llor dir). 

Arribats fina llllent a ['HoTel-Balneari. ens vall1 
canviar de roba i varn anar a coneixer el poble (molt 
pinroresc) i a sopar al restaurant Casablanca. 011 el1s 

varn delectar 3mb unes pa rares a la navarra gloriases 
i un recital de Jotes de Navarra amenocamenr subli
mes. Després de sopar vam anar al Casino de Fitero. 
per veure j ugar el ripie ·joc de les xapes~. 

Diumenge, a les 10,30 h, vam participar a la des
filada de confraries fins a I·esglesia de Sama Maria la 
Real. on es va celebrar la sama missa i es va fer -rOl 
segllir- I'acte cap irolar, amb inves[jdllra deis nous 
confrares de número. meri r i honor, a la nau central 

. -

de I'esglesia. 
Rerornats a la pla¡;:a de l'Aj uJ1w menr, ens van ob

sequiar amb un apeririu-concerr mol r animat. D'all í 
va m fer cap al poliesportiu, on es va servi r el dinar 
capirolar. en el que va n servir Cogollos de Tudela . 
Esparrecs de Fitero, menestra de verd ures, Jar retes 
de xai. ~ canuri llos de Pamplon a~, bons vi ns deis ce
Ilers Monja rdin. San Raimundo i Ochoa; també, 
corn no, un magnífic parxaran del Consell Regula
dor. 

Van amenirzar el dinar les magnífiques GI11~on s 
deis cors de Gazre1ubide ¡ els ··Joteros de Navarra··. 
molr ovacionats pels assistents. 

Encara conrinuava el programa amb una festa 
taurina, pero nosalrres reníe m per davant molrs 
quilómetres per fer i vam haver de marxar. El rerorn 
(a ra per I'autopista, com Deu mana) el vam fer sense 
ca p incidencia digna d·esmenrar i cap a les done de 
la nir erltTavem a Casrelló i an;rvem clpidament cap 
elmerescur descanso 

Agusrin Garda 

I 

, 
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Vijtij¡frF~U(N ~el IDen€be~, 11 -V]]-~6 
aaavrI Oapítol b~ tao 

B~bh'Ül üa~tra'Qjlns ~ant ID . mQ~trt 

j} 
o era f.kill'assisrenda 

a aqu esr Capirol. ja 
que un dimecres feí 

nt"r porser no és el dia més in

dicar per anar de viarge gasrro

l1omíc, pero voliem coneixer 

1'Acadi'mia Ta s ta vi ns. volíe m 

beu re han vi del Penedes en el 
seu bressol i Vibfranca només 
esta a dues hores de Casrelló , 

aix; que V3m fer cap t'nlla. 
A les 8 del vespre va m arri

b'ar al Museu del Vi, de Vila

franca, a la Sala d'Acres del qua! 

es va celebrar la sessió capirolar. 

Hi vam [Tobar 1'3 mic Enrie Ol i

va , de Figueres, que era present 

per se r inves rir acad emic de 

Merir. l'aere va estar revestir d 'una gra n solemnirar i 

es va desenrrodlar seguinr un (eri moníal molr estríe· 

te. 

Finaliaada la sessió, ens vam d espl a~ar al10eal 

socia l de la Co nfrari a del Cava de Sant Sadurní 

d'Anoia, que es troba en un celler proper a l'esmen

rada població. A la porra del celler \lam degusrar la 

copa de cava de ben\linguda i, tor segui r, \lam passa r 

a I'inrerior on es va fer el sopar capirolar. 

El magnffic menu presentava un apeririu a base 

de l1esqueres de pa amb romaqu er i pern il, eanapes 

assoreirs, xapau 3mb escalivada, anxova, rorraderes 

amb salmó fumar, croquetes de era ne i poll as tre, 

daus de rap arrebossats i ror aixo 

només eren els enrranrs. El primer 

piar re nia rnOlls se de ve rdures, 

peix de roca i marisc. El segon era 

gall del Pelledes rosnt a la ca tala

na . De postres, pasris de iogurr i 

fruites narural s. Abans del Glfé 

V3 m fer un rasl de vi de missa. 

Els vins i ca\les servirs dura nt el 
sopar \lan ser seleccionars en tre e1s 

premiars per l'Academia duranr el 
darrer exercici : blanc de cupal ge 

1995 mas Tinell , blanc varie ral 

1995 Mas Ti llell, rosa r 1995 Jané 

Vennlra, negre 1995 Alber i NOyd, 

negre de eriam;a 1993 Huguer de 

Ca n Feixes ¡ cava brur de la Con

fraria. Auremicamenr insignes. 

Finalilzar I'exeel.lenr apar, el lIiuramenr de guar

dons i e1s parlamenrs de rigor \l3 n completar la cele

brJció ea pi rola r. 

Tant el President de l'Academia, Sr, Josep Elías i 

Andreu , com alITes academics amb qui \13m depareir, 

\la n renir per a nosalrres rora classe d 'amabilirars i 

arencíons. També \la n dir que ens rornarien la \lisita, 

a Casrelló. 1 ca p a les dues \lam inida r el rerorn ca p a 

casa. 

Joan Agusli ¡ Vicenl 
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VIII k al ~m0ltrdl[l[al &ttr!elilSis'~ 

(( 

0 111 a durar ll10numenraL Burgos justifica 

sobradamenf el viarge. Hi han motrfS coses i 

mo lr boniq ues per veure. Peró, a més, hi ha· 

via la convocaroria de la Confraria de la ~Morcilla 

BlIrgens ¡ s~, aixi que ja reniu el nastre MJull1bo~ fenr 

via per la ¡Inmensa planura castellana. 

La vespra del ( a piro! ja va ser gasrronoll1íca menr 

assenya lada . 3mb un dinar rnolt considerable a Casa 

Ojeda, (o m manen els cill1otls. Al vespre, V3 m assisn r 

a una re(('pció a la Dipuradó, en el curs de la qua l es 

va n agerm anar les dues confraries loc315. apadrina

des pels nastres 3mics portuguesas de Panela 30 Lu

me. 

la confraria amfirriona havia organitzar un sop,lr, 
en el q ue la morcilla de Burgos evidem ement ten ia 

gran proragonisme. 
Amb els confrares portuguesas ven ia el Sr. Bisbe 

de Braga, que va oficiar la missa capirolar i ens va 

o bsequiar amb una homi lia en la que va alternar el 
porrugués amb ¡'euskera, el cas[ell oi i el carala, gesr 

de germanor molr d 'agrair, 

Oesplés de la missa va m formar en m aTXa civica 

per allar al mo nesri r de San Juan i a la sella sa la ca

pirolar es va fer ]'aae solemne del Capírol i 011 ens 

va rebre el Sr. Alca lde de la ciuratAl1í es va procedir a 

les inves ridures i nomenamenrs ho norifics de rhua !. 

Finalirzar el cerimoníal, l'Ajumamenr burgalés ens va 

oferir un vi d 'honor a rares les confraries, i després 

va m anar a lIegir el Pregó ¡ les lIe[anies de la morcilla 

bu rgensis 

El dinar capitolar es va servir al mesón El Cid i 

prengllell bona nota de ror el que allí va m menjar: 

"mo rcilla de Burgos en hojaldre, escabechados de ca

za ", ~alubi a verde rellena", "alubias rojas de Ibeas ", 

~ (ernera de Burgos rellena ", "leche frita bu rgalesa ", 

gelar. vi de Ribera, ca~ i licors. A la nos tra taula ens 

, 

acompanyaven els amies confra

res de Virada, Alrsasu i Beasai n, o 

siga que 1'3 mbienr va ser amenri

GllnerH fabulos. Ha va m passar 

en gra n i ca p a les G va ll1 haver 

d 'iniciar el regrPs. Ens esperava un 

bon trajeae fins a casa, pero amb 

el -Julllbo" no hi han problemes, 

Vam sopar e n Sarrión Norte i 

vam arri bar a Castelló sense no-

verar. 

J. Aleón 

• 
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111 Gapitol GlJ)nfnu-ía Do Hzeíte 

ce 11 realir;l[ , 

el tllOliu 

del 1l0s rre 

viarge a I'ormgal va 

ser el sopar d'a ni

versari de la CO I1 -

frada Panela ao lu 

me. de Guimariies, i 

va se r dura nt I'es-

mentar sopar quan 

el Gran Maesr re i 

gran amic GOll(alo 

dos Reís ens va 

transmerre la invi

ra ció de la CO l1 fr<l

r;iI do Azeire per assisrir al seu III (¡¡pito!. a lisboa, 

1. una vegada allí, no el1s ho va m pensar massa i 

al dia segliem va m fer ca p a lisboa, Era el dissabre 

28 de serembre. 

El Capirol es va celebrar al Pala u Naciona l de 

Queluz, anriga residencia reial coneguda ramm> com 

MO Versalhes de I~orrugal-, I en verirar que el marc va 

ser espeCTacular. ja que es rraeta d 'un edifici del se
gle XVIII molr ben conservar ¡ moblar, amb magní+ 

fi cs ja rdi ns, i que (segons ens va explicar GOIlc;:a lo) és 

ranca r al públic i només és uril inat per a certs aetes 

oficials d'i mportancia, 

En aquel! marc. el Capi tol va res ultar autentica

melll versall esc. Primerament, en un ample sa ló se 

sess ions, es va fer I'acr.e protocolar; d 'i nvestidura de 

nous confra res de número i d'Honor, amb assisten

da d'al rs carrecs de l'admin isrració i, fins i tot, del 

govern de Portugal. 

Acabar ¡'acte so

lemne, vam fer un 

recorregm per ror el 

pabu. 3mb ¡'alídem 

de que en les diver

ses dependencies i 

salons que Jnavelll 

visitanr, es represen

laven e<¡cenes de la 

con [al C0111 devien 

prod uir-se qua n hi 

habi rave n els reia ls 

ill quil ins: la classe 
de Illll s ica. el dor

mi tari de la infama. sala de COsh ml. efC, ere. Al fi nal 
del recorreglll valll arriba r a ¡"enorme saló d 'Ambai 

xadors. 0 11 estava ror disposar per al gran sopar capi

lolar. 

El Illell ll va oferi r: Baca lla romanoc, Perdiu dues 
olives, lIepoleries 3mb ol i, (a~ ¡ licors. Els vins, blallc 

de 8airrada ¡ negre del DOllro. 

Durant rOl el sopar. un conjul1r musical ataviar 

~ ad hoe-, va inrerprera r parrirures barroques del se

sle XVII I. 

La (onfraria do Azei[e va obsequia r a cadascu 

deis assisrenrs am b un planc;:ó d 'ol ivera, Dues 

d'aques res oliveres estan ja planrades al Gra u ¡ es pe~ 

rem que en pocs ¡mys podrem col1 ir olives pornlgue~ 

ses a la vora de la Medirerr.ínia, 

Emília Iklenguer 

• 



l' 
3m arribar a la 
molt noble. 
¡leía!' hero ica i 

lIorejada d urar de Va
llado lid amb un dia 
esplendid , i a l'hotel 
vanl Ha bar cares ja 
co neg ud es d 'alrres 
viarges. Travt'ssa m la 
cara cterística wTierra 
de Ca ll1pos ~. \/3111 anar 
a Ure iia. perir a vila 
t'l1ll1lurallada, amb {or 
jusr 160 vein s, pero 
que en el seu ben con
servar recinte ofereix 
tllosrres d 'ul1 passar més preciar, 3mb velles cases 
pairals que configuren un al11bienr d 'anrany. 

En una d'aquesres cases visirem el must'u emoló-
gic. on ens arén el seu director i anric conegur D. Jo-
aquin Diaz, ca ntant afamar. erudir en remes sef"a rdi
tes i mooern jogla r que ca nta remes rradicionats i 
recopila insrrumems l11u sica ls i ca ll(o ns populars. 
Ens va mostrar el l1luseu, ens va camar un roma tU; 
"a ca pell¡¡ ~ (malgrar estar voltar d 'i nsrrul11enrs) i eus 
convida a ga udir de la posta de sol a les muralles, 
amb una magnífica vista de la inunensa planura cas
tellana , 0 11 la vista abasw fins mes de 50 Qm, amb 
les lllliques inrerrupcions d 'alguna xopera o el ca l11-
panar d 'algun poble vd. 

Reprenem el ca mí, ara ca p als Illonrs Torozos. an
ric vedar reial de ca~ on Felip 11 va trobar el seu ger~ 
manaSl're Jerom in (furur D. Juan de Ausrria) 

Alli : eSfj el monesrir de la Sa ma Espina i al seu 
interio r ens esperaven dmri cs i manduca, pero pri
mer que res vam recorrer el cenobi cisrercenc, are
nen l les explicaciolls i arribal1t fins a la sa la ca pito
lar, on valll assisrir a la primera parr del Ca pítol de 
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animes. 

la Co nfraria ~ Vinos y 
viandas de Castilla y 
León ~. Acompanyats 
per joglars i dames 
vesrides a I'amir usar
ge -aire s i espigades 
elles- valll seure a tal!· 
la , fans de pedres i 
ben disposats cap a les 
carraques, doh;:aines i 
cabals que van aco rn
pa nya r I'arruacio de 
dal1saires i actors fem 
de pidolaires, mendi
ca nts. pelegrins, 1110S

sens i fins i ror, les 

Tocats amb barrets de cuin er, ens va m cruspir bo~ 

rifarres, ovelles, perdius i al tres exquisiteses culina
ries del pa is, 

Am b ganes de ma rxa, vam rornar a Pucela i eh 
mes alegres va n continuar la festa per diversos locals 
de la ciuraL 

Al dia següent vam visitar el palau deis Pimeme1, 
on V;l naixer Felip 11. caS¡1 de Zorrilla i, presidits per 
les auroritats, va celebrar-se la ultima parr del (api
rol. Després de la forogra fia col.lecriva davam la far;:a 
na de San Pablo. vam ana r a Muciemes. a un anric 
celler 0 11 va m dinar amb (Ores les alrres confraries. 
No va fal rar el dassic brindis de la Host, ben a(ollir. 
com ja és rradicional. 1 ben conduirs per la m3 ex
perra de Ja ullle. va m ronur cap a casa , cantanr i co
menram el Capirol gasrrono111 ic, que va111 coi ncid ir a 
quali fica r d·ausrer. ¿Pero podia ser d alrra forma, en
rerra cJsrellana l . 

Lu is Toca 



ce nguany ells havíem fer el propósir de visitar 
Bilbao. Els confrares del "Vino y el TxacoW 
havien vingut a (asrdló, al nostre Capiwl, i 

ens corresponia rerornar la visira. 
Va ll1 arribar en dissabre, despws de dinar a Pam

plona , a casa lña xio. Nomes deixar ¡'equipatge a 

¡'hoteL vam {'¡xir a recorrer el centre de la durar i 

despn's, urilirzanr el moderníssim "metro" bilbai. 

V3m allar fi ns Algorra, en un rrajecte de 1l 0U eS[a

cions entre les quals vam passar-ho en gran (COI11 a 

(amell s) i ens vam invenrar una can(oneta 011 tor 

aixo s'explica al rinne de "Desde Sanrurze a Bilbao", 
Algorra está prop de ¡'embocadura de la t ia del 

Nervión i, des d'alli vam rornar a peu fi115 al pOlH de 
ferro . 0 11 vam rornar a agafJr el "Illerro ~ per ana r al 

case anríe a sopar i a fer un recorregur turístic. 

Diumenge a les lO, vam allar a la Txoko Zazpi Ka
le (Casal de la Confraria mnfitriona) on vam fer un 
Illosset i un gor de Txacolí, aba ns de la processó cívi
ca i la missa a 
l'església de San 
Nimias. O'allí 
val11 fer cap a 
]'Ajunramenr 011, 

després de l'Au
rresku de ritual , 
vam pujar al Sa
ló Árab (una 
fantas ia de les 
"Mil i una Nits") 
on es va celebrar 
I'acre solemne 
del Capirol. amb 
els parlamenrs i 
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les inves tidures de nous confrares, La nosrra Confra
ria va ser investida Confrare de Merit, en la persona 
del nostre Canceller, 

I des de l'Ajulltamem vam allar cap al funicular 
d'Artxanda. per tal de pujar al restauranr San Roque. 
Una bona pujada la del fun icu lar i ens vam explicar 
perqué el programa anunciava ~xiqu¡reo d'alru ra". 

El mem'l capirolar anunciava el següenr: "Fri tos 
va riados~ . "Paella San Roque", "Bacalao pil-pil ", rar
tao gelar, vi de Rioja ¡ cava del Penedes Fins i tot va 
haver rruir<l de parares per <1 algún espavilat que no 
li agradava allo del "pil - pi'" . 

Oesprés, sorteig de regals, ball i molra marxa amb 
els amics de les confraries allí present'i. amb esmenr 
especia l per als confrares de Bilbao, genr extroveni
da , molr agradable, que ens van fer sentir com a ca
sa. 

I per finaliuar, unes paraules d'homenarge a Bil
bao, d urat bonica, simparica i 3coHidora, de la qua! 

• 

guardarem se m

pre un Illagnífic 
record i a la que 
rornarem només 
es presente la 
més minima 
opornm¡tar. 

José Vicente 
Francisco 
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IV (lalpfúul ~e la 
~~ UiJJ Ó Xl6t'lltra ~~ 5a~an.a 

(lE 
1 !losrre vi" tge per parricipar al IV ( apiro! de 
la Txisrorra va renir un pró leg ben substan
ciós, ja que \fa m eixir de Castelló el divendres 

18 per visirar els cetlers ~ rrínci pe de Viana ", visi ra 
gesrionad a pel !lastre bon amie ~ lilaxio- , de Pamplo

na. 

Van ser !nolres les arenc10ns rebudes per la !lastra 
m nlTaría als esmenrars cellers. culminades amb una 
(aula ben assorrida i regada 3mb bons vins deis pro

pis ce ll e rs. Va m \liurar un pe rga m i per deixar 
constancia de la !lostra presencia i de la !los tra amis
tar. Molles grácies des d 'ací a - Iñaxio- i a la gerencia 
de -Prínci pe de Viana". 

Desprrs de pernocrar a Pamplo na . el dissabre vam 
marxar cap a Alrsasu <1 mb el "Jumbo" de Jaumt' AI 
eón. AI1i ja ens es perava el !lastre gran amic i gran 
col.laborador de la nosna Confraria. Juan Mari Gó
mez. Gran Ma esrre de la Txisrorra de Sakana. 

Vam celebrar el nosrre rerrobamenr amb unes co
pes d ·excel. lelll vi de Navarrd i, ror seguir, va m fer un 
bon sopar que va conrilluar amb mÍlsica de ball i on 
les veus deis nosrres amics amfirrions va n fer acte de 
prescnci a i audiencia 
fins ben entrada la 
marinada . A remarcar 
I'actuació de Gai zk a 
Macho , autenric 
H showrnan ~ del IlI ó n 

de la gasrronol1lia , 
1 va arribar el diu

ll1ell ge, dia g ran 
d'Al rsasu, i ja a les 9 

de l l11arí vall1 fer un 
bon desdej uni, seguir 
de desfi lada de COI1-

fra ries, sa nr,1 missa i 

nova desfilada fi ns a 

la pla¡;:a de la cimar, 0 11 es va fer I'acre protocolari 
del Capirol amb assis rencia de les primeres aulOri
rats de la vila. Tors a una veu vam corejar la interpre
ració de l'hill1n f de la Txisrorra: 

-Txisrorreando, nunca 11l0ril<is -, que am b (an glo

riosa esrrofa acaba I'eslllenrar himne. 
Cal dir que des de les 10 del mari s'efectuava el 

concllrS de -Txisrorra nava rra ~, on va m trobar al 

110stre amic Fra ncisco Vazquez presidin t la mesa del 
j urar qualificador, i al fi nal del certamen estava ex te
nu ar de tanr menj<lr txistor r<l . (NaUlralment. no es 
va mo rir), 

A les 14.30 va arribar I'ho ra de 1<1 degustació gas
rrolloll1i ca . Es V¡1Il presentar 8 p lars . rors amb 

presencia de la rxisrorra, fins i cor els postres. Va ser 
UIl aurenric reciw l gas[ronolllic, ben difici l de su pe

rar. Hi van esrar represemades 35 confraries, entre 
les de FECOGA i agenmlll ades. 

Despres de felicitar a Juan Mari pel gran eXif del 
seu Capirol. V¡1Il1 pujar a l -JlIl1lbo~ i vam posar rUlllb 
a Casrelló, 

}()St>p Uuís AI¿. 

• 
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3m ass isrir al 111 Capitol de la "Bak ill auren 
"l:l Kofrad¡x¡a ~ ¡ ens van rebre amb afecte ¡ (or

V dialirat els membres de la confraria eibarre-

sa, que ens van fe lici tar pel ben fer de rArros i la Ta

ronja. i la bona impressió que Jnt'm deixanr als Ca

pitols on assisrim. 

Oissabre 23 vam arriba r a ["Hotel de la concenrra~ 

ció i a 1'hora assenyalada van venir algulls membres 

de la confraria amfirriolla j, des prés d 'uns minu ts 

d 'animada rertúlia, vam anar a recorrer el centre 

d"Eibar. prell enr ~ xupi[Os ". Des prés eos va n obse
quiar amb un suculenr sopa r. rots tres plars elabo

raes amb bacallA i cuinats pels rnateixos cOll fra res ei

barresas. A remarcar la tru ita de baca lla (i nsigne) ¡ el 

gu isar de baca lla. Més ra rd vam conti nuar la bOlla 

marxa per diversos pubs de la laca ntar. 
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El diumenge, dia gran del Capitol. despn's de la 

concemració de Confraries i I'es rnon;a ret de ritual, 

vam fer la desfilada cívica acompal1yacs deis Txisrula

riso Meta les, Dantza ris i Hilanderas, A la porta de 

l'església de San AndJés es va bailar l'Aurresku d 'Ho

nor, Despres de la missa ca ntada pe! Cor parroq uial, 

vam anar a IAjumamenr 011 el Sa ló de Plens estava 

en obres i I'acte capitolar es va fer en una alrra sala, 

presidint la celebració l'Alca lde d'Eibar, els dirigencs 

de la Confraria loca l i un representanr de cadascuna 

de les confraries assistel1 cs, 

Es van investir els nous col1 frares de Illerir i d 'Ho

nor, es van fer els parlamems i va rancar l 'acre el Cor 

de la localirar cantanr I'himne de la Sakillauren Ko

fradixia , 

1 valll allar al dinar capilOlar, on ens van oferir: 

~J a11lÓll de Jab ugo", ~Ensalada de bacalao y sa lJl1ón ~, 

~ Ba(alao en salsa roja ~, ~Co rdero asado", '-rana COIl 

manrecado~, vins, ca~, licors i cigar, Després va haver 

sorteig de regals i hall amb orquesrra, 

Ahans de marxa r, ens van solicitar que pronun

ciarem el nosrre ripie brindis ¡ nir de ~guerra ~, cosa 

que vam fer de bon grau i va ser corejar per Illolts 

deis presencs que ja el coneixien perfecra mem , 

Amb noves rnostres d 'afecre i sincera a mi star, 

vam acomiadar-nos deis confrares amfirrions i de la 

resra de confraries, i vam iniciar el recorn cap a casa, 

Juanjo BrlNa 



115 havien parlar mole favorablemell t del Ca~ 

pitol de la Queil11ada i vam aprofitar que el 
ca lendar! era propici per a anar a Donostia i 

comprovar-ho persOnall11t'l1L 

Encara que ens \13 m deixar els papers infol'lllatius 

a (aseelló, el rra(ar urbanís ric donostiarra com t' l1 (a a 

ser-nos ja familiar ¡ no \13m [enir cap dificulta[ per 

rrobar la Casa de Galícia, on esrava situar el punt de 

cOl1cenrració de les confraries parrkipanrs. 

Vam fer la copera ¡ el mosser de benvillguda i a 

les 10,45 V3 m eixir en marxa cívica cap a ['església de 

San Ignacio, on es va celebrar la santa missa, oficiada 

en fo rma rnulrilingLie molr respecruosa 3mb la varie

rar idiomatica q ue represemavem les diverses confra

ri es parti cipa ll ts. 

Des de l'església va m continua r la marxa cívica 

fi ns a l 'Aj ullralllem, on es va fer I'acte solemne de 

prese ntació del Ca pírol i la investid ura deis nous 

confrares de merir i d'Honor, També a l'Ajumamem 

vam presenciar l'Aurresku d 'Honor i l 'actuació de la 

Coral Bera de Bidasoa, 

Clausurar el Capirol pel Gran Druida Q ueimador, 

ens va m traslladar al Restaurant Rodi l 011, despres 

d 'ul1 aperitiu de benvi nguda, vam degustar el se

guenr menú: ~ Empanada gall ega", "Pulpo a Fei ra ~. 

~ Vieira del Cofrade al Albariil0", "Pimiemos rellenos 

de centol o", "Ca ldo gallego", "merluza a la Donostia

rra ", ~Solomi llo con guarnición", ~Tarra de Sa ntia 

go", "Helado de man tecado", "Queso de tetill a con 

membrillo", ca~ i licors, Els vins de Ribeiro i Rioja, 

Un dinar aurenricamenr pamagrudic. 

1 a les 17,30 el Gran Druida va oficiar el sagrar ri

tu de la Confra ria, invoca nr al mirle déu cel ta Senyor 
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Breogan i ela boranr una magnífica queimada, men

(re remugava misteriosos "esconxuros" per espantar 

les "' meigas ga legas", les "eusko sorgüiak" i fins i tot 

la Sa m a Companya, que tors ¡ rotes va n apareixer 

per all í (a m b el sa ló a fosques ) pero es va n veure 

obligats a fugir dava m I'all au d 'esco nxuros" que se 'ls 

venia al damunr, 

El Gran Druida va repa rtir bOll es cu llerades de 

queimada enrre tots els assisten ts, asseguran( que 

rots aquell s que la begueren i cregueren el qu e allí 

s'havia dit. tenien assegu rar un any de vida i felicitar. 

No cal dir que tots va m escorrer bé el got, abans de 

marxar, i si la cosa funciona , tornarem I'any que \é 

per una alrra poció, 

No ens havien enganya r. Un magn ific Capitol, el 

de la Queimada, 

Albert Sánchez-Panroja 

• 



om ja és rra<lició. va ser nodrida la partici

{Ir' pació de castellonellcs al (apirol deis noSfres 

~ amies empordanesos, i \'a urobús de la Hosr 

va acudir puntual al (¡¡sedl de Peralad,!. alllb rors cls 

Il osrres confrares en perfena disposició d 'actuadó. 

En aquesra ocasió ens acompanyava tambe el nosrre 

Confrare d'Hono r en Frederic Garda Moliner, ;1mb 

la sella dona. 

la proCf'SSÓ de les confraries. acompa nya nr la Bó

ra de Sant Ferriol des del dausrre fins a 1'església. es 

va fer sota un plugim que no presagi:lva res de ba. El 
(erimon¡al del CapilO!. tan solemne (om de COsnll ll , 

3mb els parlamenrs del Gr<1Il maestre i delmallreni

dar. que engual1y efa 1I1.lIlren idora: la poeressa 

MOrHserrar Vayreda. Entre els 110US confrares de me
[ir inves rirs es rrobaven els !lostres Enrique Pardo, 

Rosita i Joan Agusrí. Aixo eleva ja a 8 el nlmlero de 

confrares nosrres que són Confrares de merir de la 

Venerable Confraria de la Bóra de Sanr Ferriol, xifra 
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ben indicariva d 'unes molt bones relacions enrre 

ambdues Confraries, 

Finalirzar l'ane capirolar, vam baixar al celler-Illu

seu per fe r la copa de benvinguda (copa, evidenr

menr, d 'un magnífic cava empordanés) i, ror segui r, 

alll1enjador del (asrell es va servir el sopar, 

El mentl del xef Conrar NUll ell presell tava en

guany: Crema lleugera al perfum de fOl1oll , lIorns de 

daurada a Id Mediterrimia, medalló de bou a la bor

dalesa ¡ el d itss ic pastis de Sanr Ferriol. Els vins, 

Blanc de blancs Chardon nay (arnbdos de reralada 

95) i Cabernet Sauvignon Peralada reserva del 92, 

Al l1b els posrres, la típ ica Ga rnafxa de l'Empord<l . 

Acabar el sopar, va ser l'hora de la rnlrsica i el ball. 

amb rnolra ,mimacíó i -un any més- amb el nosrre 

~xocolarero" CO I11 a gran ¡¡tracció, Fíns i ror els COIl 

frares francesos van formdr la ~fi1 i" , 

Per al diumenge, la contrari a alllfirriona havía 

programar ulla atracriva visira al Porr de la Selva, 

amb esrnor¡;ar en una barca de pesca i dinar al pon , 

Pero les inc1emencies Illereorologiques es van enca

n egar d 'aigualir (mai mi llor dit) el projeere i es va 

h;lver de slIspendre I'esnrorc;ar, Sí que vam poder di

nar un ripie suquet de peix, al Club Nautic del Pon 

de la Selva, i la persistenr phlja 110 va poder evirar els 

rei rerars brindis ni les can(ons de Marisa, que va n 

alegrar la sobrerau la fi ns a I'hora d 'emprendre el 

viarge de relOrn, 

Vicem Gimeno 



(( 

om a pUln final del calendar! anual de FE

COGA, arriba el Capirol de la "Vasca de Gas

rronomia", punr de trabada no solament de 

les confraries federades. sinó tall1bé de molres COI1-

h-aries amigues. 

l'an/? solemne del Capírol es va fer a l'Ajunra

menr donostiarra. en presencia de les primeres auro

rirats ¡ amb I 'assisrencia de la majaria deis grans 

resrauradors d 'Euskacli. Finalitzats els parlamenrs ¡ 

les investiclures de nous confrares, ens V3m rrastladar 

a la seu de la Vasca de Gastronomía, edifici de quarre 

plantes ubicar a la parr amiga de DOllosria. Allí hi ha 

cuina, oficines ¡ rres plantes dedicades a restaurant 

de gran p resligi. ja que per poder degustar algun 

deis menús que aUí serveixen diariament, cal derna

nar-ha 3mb dos mesas d 'anrici pació. 

En resum, una seu que és I'admiradó de propis i 

esrranys, en la qué ens va rebre el seu Presidenr D. 

luís Mokoroa i el Presidenr de FECOGA D. Juan José 

l epiz. l a copa de benvinguda va ser de xampany 

frances i el menú va constituir un aurenric luxe de 

presentadó i degustado: "Menestra con ca ldo y 

muslo de paro~, U Bogavante~, ~ medallones de lecha

zo" í com a posrres Torre de gelars i fruires. Tor ben 

regar amb magnífics vins de Rioja í xampany francés. 

1 fera una succinta exposició d'aquest Capírol, 

voldria remarcar rres aspecres concrers. El primer és 

l'orfeó que s'ha cotlstiruir entre els mateixos mem

bres de la Confraria Vasca de Gasrronom ía, que no te 
res a envejar als millors orfeons professíonals. 

El segon és fer consrar la presencia en aquesr Ca

pítol de la Confraría de I'aigua de Vichy, de Barcelo-
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na. aurenrics ambaixadors de la gasrronomia de les 

comarques de Caralunya. 

En rercer 1I0c, I'arenció i el bon rraCTamenr do nar 

a la nostra jove Confraría en rors els acres, des de 

l'Ajunrament (on vam ser esmenrars espedalment) 

fins a la celebradó gastronomica, on e1s brindis de

dicats a nosalrres í a la nostra Confraria van ser mas

sius. molres gr.ides, des d 'acr, a FECOGA i a la Vasca 

de Gastronom ia, amb especial esmenr a D. luís Mo

koroa per rores les arendons que ens va dispensar. 

A tots us esperem a CaHelló amb els bra ~os 

oberts, perqué a la nostra Confraria ten im ben dar 

que la cla u d 'una autennca amisrar esta en I'inter

canvi i el respecte I11Uru e!lITe els diversos pobles i les 

diverses culrures. 

Josep Llu ís Ale i Revesl 

• 





-

Sanr Roro 11/1 di¡¡ V.1 i1fpr~5C 

i ,1 50/1 pare ti tima 
/.1 mm;!>.l de casar-se 
i a la fi1l1crniJ marxa. 

Que lingue bOIl día 
Senyor 5erafí, 
pre/lga f.1 camis,l. 
pose 11/1 gae de vi. 

Vise.l S;mt Roro glorios, 
Vise.l Si/m Nora g/arios. 

Sant Roro ¡e/s sells 3mics 

illwren de borrasquera, 
a fIlC/1jar c.lragolets 

i pernil amb romaq/lera. 

I t:Jmbé posaren 
algllll coenler 
per ,1 que vil/guera 
millar el rr.1guer. 

Visea S;lIlt Roro glorios. 
Visea S.mt Roro glorios. 
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Un (,lrro d'u/l villi/ccr 
va esmGl f -Se e/I II/I cmllí, 
i t' /lfre S¡mr Roro i 111/ .1ltrt' 
es renl.1t.1rt'1l el v;. 

Gdcies e/s donJva 
el hOIl car rerer 

per que li tragueren 
el carro "cllger. 

Visea Salir Roro glarios. 
ViSGl Sanr Roro glorios. 

Un dia el bo de 5allf Roro 
va trobar-se l/na beard, 
i per rcsar el rosar; 
ompUrell /;, Glmb;lss;l. 

I quan 'Irrib.1rt'll 
al m;ste,.; quart 
alil cillllimplora 
Ji fiGl ren ntil. 

Visea Sallt Roro glorios. 
Visca Sane Roro glorios. 

QlIan Sant Roro es va morir 
rors els devoC5 aClldiren. 
i pe' porrar~l¡ el mur 
/1/15 amb e/s alrres [('l/y/ten 

Cuiros per COTOnes 

li varen posar. 
i en compre de /listes 
e/s bamlls penjars. 

Visea Salir Roro glorios, 
Vise.l Si/m Roro glorios_ 

AJell S.1IJ/ [{oro glorios 
que /JO /¡eu dóxar res ;¡ deure. 
DOl/eu Sil/ur ;1/5 bo,.r;¡ txos 
i 1I10lres ganes de beure. 

I quan cstigueu 
el! glar;;l de Deu, 
amb gran alegrÍil 
1" rota empineu. 

Visea Sanr {{oro glorios. 
Visea Sanr Roro glorios. 

.' 
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B:et~,tbJ¡t~ 
~e [ ~alJll 1996 

ji 
on exercici wmbé el de 1996. rnanrellint la 
foni ca deis dos anys anreriors. Porser menys 
novetats espenaculars que .. Itres 3nys. pero 

millar .. en el conjum de l'acriviraL I el millar exell1-
pl t> del que dicm és el llibrer de 1996. que conrinua 
en [¡nia de superació d'anreriors edicions i no {am 
per que ara ha fcm millor, si no per que la m ill ora en 
quanrir;¡f i qua lira r de ['.1C1'ivirar de la Hosr es refl ec
r{'ix naruralmenr en el co nringlll dell1ibrer. 

Vam rornar a parricipar a les compericiol1s inrer
eolles de guinyor ¡ furbol-sata. sense gua nyar res en 
aques ra ocasió, pero ca l comprendre que no sem pre 

JUAN A. CERVERA MARTINEZ 

APLICACIONES PINTURAS 

IN DUSTRIALES Y DECORA TIVAS 

PI. Con stituc ión, 2-60 11 

Te léfon o 24 42 08 

12005 CA5TELLON 



es por guarlYar. No va ser possible celebrar les XXIV 
Hores de Gu inyor que reníem projecrades, per no 
poder arribar al nivell de parricipació neeessari, 

Hi han dos imeressants viarges a Vilafranca (en 
Gener per Sam Amoni ¡ en Agosr per la rnare de Deu 
del Llosar) on vam passar~ho molr bé amb la fogue~ 

ra, el bou i els bons plal:S de dgrons, 
l 'anivirar cu lruralmes imporranr de I'a ny va ser 

I'homenarge al professor Arcadi Garcia, del que ja 
hem parlar a la pagina 15, 

l 'any fes rer ¡ marxós es va obrir amb la magnífica 
Gala de benvinguda a I'alcaid Ricardo Vicerue, Va11l 
conrin uar amb una set-mana l11agdalenera ben enro~ 

nada, 3mb parricipadó a tors els anes rradido nals (a 
remarcar I'actllacio es tela r de Tonl Vidal a la Carros~ 

sa) i wmbé amb molra marxa al Casal, Per cert que 
I'ally % hem millorar I'eqllipamenr del Casal en pa~ 

rament de raula i orina , així com amb la insraUació 
de megafonia, I COI11 ror aixo cosra dillers, hem re
fon;:ar els ingressos nOl'l11 <1ls a base de vendre 10rer1<r 
de N;rdal (que no ha tocal), Una alrra noverar es el 
ca nvi de Tresorer: Agusrin Garcia ha substiUlTr a JJ , 
Breva , 

Un acre molr bOllic de festa ¡ confra rernirar va ser 
el 10 de Juny, amb moriu del magnífie sopar que 
l'Alcaid Ricardo va oferir a rors els socis de la Hosr a 
Casa Jordi, d 'Orpesa, 

El darrer acre fesrer de I'any va ser ['eleeció de 
nOll Alcaid: Ignacio Sllbi,rs i Ruiz de Villa es ja el Xé 
Alnrid del (asrell Vel!. 

I passem a parlar de I'any gastronómic, sense 
dllbre el ll1és important de la historia de la HOSL 
(om ja hem visr a les pagines precedenrs, hem parti~ 

('ipar a ome capírols gasrronómics: Firero, Burgos, 
Vilafranca del Penedi's, lisboa, Va lladolid, Bilbao, AI~ 

sasua , Donosria (en du es ocaslons), Eiba r i Peralada, 
han esta r escer1:lri de la nostra parricipaeió. 

Vam anal' rarnbé a l'Alubiada orga nitzada a Pam~ 

piona pel nostre amie Iriaxio i igualmenr vam pani
cipar al sopar-aniversari de la Co nfra ria Panela ao 
lllrne, a Guimaraes, en devolució de la visira que els 
eoufrares pornrguessos van fer en el mes de marc; a 
Casrelló, El nOStn' 11 Ca pilol Genera l de l'Arros i la 
Taranja va superar d s resulrats de la primera edició, 
r,rl co m ja hem explicar a [;r p,rg. 24" 

No acaba de cuallar el nostre prajecre de federa~ 

ció de confraries gasrrol1omiques de la Mediremini ,r 
peró, en canvi, henr ingress,rr j ,r com a membres as~ 
sociats a FECOGA. Aixo ens ha impulsar a rrarnirar 
una reforma deis nosrres Estanrrs, per tal que la rea~ 

lirar gastronómica de la Host t"Sriga degudamenr rf'~ 
coneguda, 

I ra nquem l'any esbossanr prajecres per a cele
br;rr COtll cal el Xi' aniversari de [¡l Hosr. que es eOIl1~ 

plirir el proper 19 de serembre, Peró aixó serir rCllla 
per a explicar alllibre de rany que \é, 

l, Vkentr Francism 





Ji 
a Gala d 'enguany tenia un illgredient espe

cia l. per ser la que feía 10 i ¡'Alcaid que no

menavem era cambé el lOe. ¡ aixo no es cosa 

que passe tors els dies. 

Ja a ¡'arribada deis parrici panrs, J'ambient era el 

deis grans esdevenimenrs de la Hosr, amb toIS els so-

cis al complel (3mb ¡'excepció del matrimoni Agusrí, 

per 111:1I al ria). a1caids entra nl i sorrim. ex-alcaids i 

fi ns i tOl algulls cOllvida rs insignes. com elm3rrimo

ni Vazquez, vingurs de M adrid ex pressamenr per 

aq uesta fes ta . 

Es va anar compli nr fidelmenrel rinlal : fotografía 

col.leerlva a ¡'escala del Casino (enguany sí. 3mb la 

carifa de les grans 0(3 5io I15), hOll1 enarge floral a les 

clames. vermUT iUuS[rar acompanyar d'animada rer

túlia. seguir del gran sopa r amb 33 comensals (en

guany. la cuina d 'Om>ga francament bé) Finaliua r el 

copiós apar, I'ho ra del proroeol i deis parlaments per 

a rots els gustos: in trodueció i resurn de l'al1y 'J6 a 

ca rree del Ca ncel1er; rempta tiva de parlamenr de I'AI

caid sortint, Rica rdo Vicellle, o fega r per I'emocio i 

lIarga menr ovacio nar. Va rebre de mans del Gra n 

Maestre el tradicional escur de la Hosr, rallar en fus

ta . 

L'A1ca id entram, el Serenissi m Sel1yor Juan Igna

cio Subias i Rui l de Villa, va fer un gran d iseurs d 'ad

hessió a Castelló, a la Hosr i als valor i rndici ons que 

representern, També va ser lIargamenr ovacionar. 

Tant el Gran Maesrre con el Canceller van incidir 

en el fer de que la Hosr cOlllpleix 10 anys i la marxa 

continua . Co m ja es va fer I'any passar, es van lliurar 

els prernis sorpresa de la Gala, resulranr afavorits el1-

guany M" Ca rm en Ca usanilles, Vicent Gimeno i Jau

me AJeón, 

I finali rzad a la par r pro tocolaria , el s marcial s 

acords de la Marxa de la r am era Rosa (genial inicia

tiva d 'Agusrin) van iniciar la música ¡ el ball , depa

rant un a nimadissim fi de festa en que les habilita ts 

vocals i coreogrMiq ues deis membres de la Hosr van 

posa r-se. un a vegada mes, ben de ll1anifesr. 

1 no seria j usr fi nali rzar sense donar I'enh orabona 

a la co missió orga ni rzadora de la Gal a d 'enguany 

(Vicenrico i Alcón), per la seua impecable gesrió i la 

seua arenció duranr rora la nit per a qu e no fallara ni 

el més mínim detall. 1 qll<lI1 les coses es fan bé. I'exir 

esra asseguraL 

JJ. Pa llar6 

• 



6(s H(caíbs be( 
<> 

~lcaíbs f!)ístorícs 

<> 

flD O A 1 O 1992 
En Josep Pascual i Torres 

1258 Romell martí 

1266 5imó be BOIl)!a 

1268 U311me Bioaller 

flD C fl l O 1993 
En Porfirio Laguna ¡ Asens! 

<> 

AD O flIO 1994 
En Jaume Airón ¡ Simón 

Gaste(( Ve(( 

AD O H I O 1988 AIJ O fllO 19 8 9 AD O fllO 19 9 0 
En Frallet"Sc Salsona ¡ Garbi En Vic(,11l GÓIIlt'1 ¡ Neoot N"Enric Ferrero i Maria 

flD O fl lO 1995 A DO fll O 1996 flD O BIO 199 7 
En Bahasa r Macia ¡ Oliver En Ricardo Vicente ¡ Calvo N'lgnacio Sub.a ... i Ru iz de Villa 

• 
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Ea flor esclala al bos primor del sol 
obn'nl-.se en calze quan despunto el dio. 
per a guardar com el mi//or fresor 

del cel quan plora la primera Ililgrima. 

Ea I/ágrima del cel tis Caslel/ó 
esclal de I/um en calze peifumal 
un raía de JO! bromera de la mor ... 

perfom de laronger. Jrupir d'amor. 

es Caslel/óla I/agrima del a!1 
perlo en mons de /0 seua .EIQdonera ... 
CfJrimertJ l/iJgrima que du la primavera 

aquC!stes eres/es Ion Jolces com la me! 

• 
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Un blflnbi$ 
qlle arrtbij belíl ~bln1lt 

~ 
{'111m en la Hosr una forma de brindar ben 
caracteristica, que pracriquem en qualsevol 
oC3sió en que ens rrohem a ['enrorn d 'una 

mu la p¡lrada convcnienllnenr. No (di cap predisposi
ció especial per a que la cosa funcione. Brindem de 
forma exponril11ia. i prou. El que sí que hem consra~ 
tal es que la freq iúincia deis brindis 3ugmenra en 
praporrió di recta al grau d 'il nimadó de ['am bient. 

El "guió" del brindis es el següenr: primeramenr 
hl ha un sod que va compra m UN, DOS 1 mES. res
ponelll rors els assistents a una vetl. 3mb un sonor 
HOOOOOOOOOOOOOST !. Illlll1ediaramenr enro
nell1 1I11S compasas de la manca de la (jurar. Acabar 
el dmric el Gran Maestre pronuncia ['arenga del rei 
En Jaurne: CAVAllERS. VERGONYA 1, i rors els <llrres 
respont'111 amb un res$onanf COllONS 11. Finalirza 
la cosa amb el Gran Maesrre dell1anant MÉS VER
GONYA i obreninr la lógica resposrJ de ! MES CO
LLONS !. 

Es dificil precisar el 11l0ll1enr eXJne en que neix 
aquest brindis, peró podelll dir que é5 pract1ca menr 
ran anfic com la propia Host, ja qu(' als primers so-

pars soda ls de I'any 88 era urilirza r amb profussió. 
l'a renga reial i les conseglients resposres són incor
poralles l'al1Y 1995. recuperant un crir de guerra ide
a l pel poeu Miquel Peris a inicis deis anys 70 i que 
ja va n lIl'iII rzar duranr algu n rell1ps els Cavallers de la 
COIl'lues ra , Amb els viarges de la Hos r per aqueixos 
111 0ns gasrronomics de Deu, el nosrre brindis ha fer 
(ortuna i es conegur i urili rzar als 1I 0es mes insospi
ralS del mapa-mundi . Primerament el vam donar a 
coneixer a Burgo de Osma i Asrúries. Desprt's es va 
expandir per diverses ciurars d 'Euskad i, Nava rra i 
Cara\unya. ACUla lmenf ens consta que es mili rzat a 
rorUlgal. Iralia ¡ fins i [01 a la lIunyana Xi na, 0 11 el va 
dur un arnic xines que vam convidar a dinar al Casal 
de la Hosr i va prendre bona nora de \'invenr per a la 
seua posterior urilirzació. 

Imagineu-vos I'es rupefacció d 'un casrellonenc 
despla¡;:ar a Xi na en viarge comercial. quan es va sen
tir a rau la fer el brind is de 1<1 Hosr. 

Mundial l. que diria I'amic liiJxio (i ara ben jus
rif!cadamenr). 

Iv\anuel GOllll'l 

• 
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6l~ §Q)l1a1i~ 
~d.~ bttnl~tlre~ a lal 15Mít 

ti 
na de les activitars mes grarincants de la 

Hosr del Castell Vd! alllarg de ¡'any (llevar 

deis mesas d'es ri u) es el sopar que rors els 

dimecres celebren els melllbres masculins de " 3550-

ciació al loca l socia L 

Aquesrs sopa rs són una magnífica ocasió per afer 

una bona xerradera i renú lia, 011 es parla de mol les 

coses j es propasen qliestions que despn:s ser.m ob

jecte de debar als Consells menslIals de I'associació. 

Pero mm que no ror es red ueix a parl ar, cada di

menes un deis socis s'enca rrega d'organirzar ¡ cuinar 

el sopar. seguint un detallar calendari que hi ha a la 

taula d'íl IlUllcis. El responsa ble de cada dimecres es 

l'el1 carrega r de confeccionar el tllell Ú i es procura 

que siguen va riars i gasrronomica menr solvenrs. Na

tural menr que no falta la col.lahoració del Sr. Enri

q ue, que amb la seua expe ri éncia soluciona mes 

d 'un i mes de dos problemes, 

El sopar no és exdussiu deis socis de la Host, i ca

da membre por dur un o mes eOllvidats, amb la uni

ca obligadó d'avissa r abans de les 12 del mig dia del 

dilluns, 

A les 21 h, es serveix I'aperi ri u, rnenrre a la (uina 

es donen els ulrirns "tO(S~ als perols, i la [ertúlia pu

ja de ro entre copes de bon vi i les delícies servidt"S 

COIl1 apeririu , Acaben d 'arribar els ulrirns co111ensals 

(que es queden sense apeririu) i ca p a les 22 h. rol

h0111 seu a rau la i (o rnelll;a el sopar, durant el qual el 

bon humor i els brindis de la Hosr són sempre pre

sents. Al fi nal. el car el fUlll deis dgars, les copes de 

conyae Mascaró i Noeino, o els gots de J.B. i pa rxa-

ran amb gel, posen el pUl1t final a I'agradable <'t pae 

El Sr, Enriq ue passa amb la caixcta i eadaseú paga 

I'impon del seu sopar, 

Tor segui r es fa la corresponenr voradó secrera, en 

la que tots el assistenrs (llevar del responsable del so

par) qualifiquen entre O i 5 plll1ts la presemadó, de

gustació i relació qllali ra r/ preu del que acabem de 

sopar i de pagar. Es fu I'escrurini i es pren bona nora 

del menll i de les punruacions obringudes, per poder 

determina r a final de temporada qui és el ~mesm' 

cu il1er ~ de I'any, 

Aca ba apaciblemenr la reun ió amb alguns pro

longalll la xerrada de sobretaula, ¡ altres fen r una bo

na partida de gllinyoL Així són els dimecres de la 

Hosr. i espe rel1l que (onrinuen per molrs any exacta

menr igual. 

Vicrlll Gimrno 

• 





1L 
es fesres locals cons

rirueixen una pan 
molr valuosa del pa

rrimoní culnlral de Casrel1ó, 

i no so lalllenr per la festa en 

ell a l11a(eixa sino pel que re
presenta d 'esfon;. afany i [re

ha ll de les eoll es ¡ enritars 

(esteres castellonenques i. 
enrre elles. la Hosr del (astell 

Vell brilla amb lIulll propia 

pe! seu arrelamenr a la cul

rura i COSfUl11S del !lastre es

rimar Cas lelló. 

Parricipem aniva rne nr a 

les manifestadons tradiciona ls de les !lastres festes 

de la Magdalena: (avaleada del Pregó, Romeria de 

les Canyes . Ofrena de flors a la Il ostra Pa t ro na . 

erc.e rc. ¡ amb enUlsiasme i iLlusió es tarem 011 ha 

d 'esrar tor bon casrellonenc per a que la nostra festa 

s'enlaire a un tloe preel11inent, (0111 dentanava el po

{'ca Bernar Arrola al seu ill1ll1orral Pregó. 

Pero la H OSl del (astell Vell no es limira afer bo

na fesra (q ue la fem, i malta), No renim prou amb 

saber que {enim unes festes magnífiques, una gas

tronomia excel.lem i una (erra que es un paradis; vo

lem que ha sapiga (Otho l11 , i és per aixo que com a 

ambaixadors de Casrelló hem corregur la península 

iberica (de momem, encara no hem passa r els Piri

neus) d 'extrel11 a ex tremo O'Alacanr a Oviedo, de Lis

boa a Figueres, el 110111, la gasrronomia ¡les rradi-
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dons de Casrell ó es va n propaga nr entre moll es 

gents que ja són amics nostres i que va n acudint a 

visirar Casrelló ¡ tenen ocasió de coneixer millar la 

nostra d utar i d 'aprendre a esrimar-Ia. Estem plena

ment co nve n( uts de que fenr festa és possible fer 

rall1bé una labor seriosa i co nsiderable en favo r de la 

prol1loció de la nostra rerra . El !lostre propi Pregó ja 

diu qu e 

~., Anar de marxa iJmb la Hasr 

no é5 [311 50/5 iJ llar de fesm ... " 

r aixo és el que pracriquem, dia a dia. 

• 

Enrique Pardo 



para CASA, lo natural 

Huevos 

Lo mejor de CASA 

Te!. (964) 56 08 51 
Fax (964) 56 09 01 

ALMAZORA (Castellón) 

® 



59 

GattvQUO11 ia :Bettera: 
Ila Galtlll RQ$;ttbeJ 

mt 
n deis recursos gasrronómics més utilitzalS 

als casals festers és rost;r (arn. Sembla cosa 
la mar de meil, qu .... roes saben fer. peró la 

verira r és que són poes els que ho saben rer bé. 
Es pOl rOSOr al forn. a I'a sr. en cassola o a la plan

xa , pero ells centrarem en la grafila , per ser el Illirja 
més freqüenrmenr utilirzat 1 abans de dir el que cal 
Cer, convi ndril dir el que no devem fer. 

En primer lIoc hem d'acurJr ,'el{'Cció de les grae
Il es, perqué la graella idea l consisteix en un simple 
gamo on es pugue mamenir sobre les brases la (3m 
a rostir. Hi ha el cosrurn d'emprdr graelles en fo rma 
de gelosia . en que la pan oberra no exposa més en lbi 

d 'una quana part de la materia diposi rada en elles a 
"acció del calor. Aixo, més que graelles, hem de COI1-

siderar-he COIll una va rierar de planxa o paella . 
Els combusribles no deuran ser d·origen mineral 

(carbó, fue l. erc) ja que la cam adquiriri a un gusr 
meritl.lic desagradable. lampo( no devem posar mal 

la ca rn sobre les graelles fredes; aq uestes deuen esmr 
ben (a lemes perqué es corre el risc de que la (a m 

quede adherida al merall, amb els desastrosos resul
ralS que és fitd l suposar, 

Un al rre pum conrroverrir és el que alguns ~gour
mers- opi nen sobre COIll sa lar la carn, ¡ aconsellen 

posar la sal al final, donan! COI11 a expli cadó que la 

• 



sal porra una cerra quaJHirar d 'aigua en la seu a 
consrirució i junt 3mb la propia de la carn i en con
racre amb ella, transpira aquesta aigua i dóna purltS 
de cocdó diferems. 

I visr el que no hem de fer, ví:"gem ara qué podem 
fer. 

la carn cal sormerre-Ia de sobre a un calor super
ficial forf. per (al que des del primer momenr el cos
rat inferior es co breixi amb una ca pa d 'albÍlmina 
que evi re (ora transpiradó possibl e. 

la disrancia entre les brases i la graella només es 
controla bé amb 1 a pr.icrica, AlI;arem més o menys la 
graella , de manera que el rosrit es riga a mig fer 'luan 
li donem la volta , o siga quan la pare superior co
mence afer gotes de plasma. 

Al conrrari del que opinen molres cuineres i QII 

ners. quam més gros siga el raH de carn , s' haurJ de 
posa r més lIuny del foc (d 'aquesla manera no es cre
mar.í per fora, ITIí:"lUre per dins esrara crua) ¡ al COIl

[rari, quanr Illés prilll siga el ral! de ca rn, s'haura de 
posa r més prop del focus de calor, és per aquest rao
namenr que no es podí:"n rostir a la graella els pollas-

GO 

(res, ga llines o galls dindi , 'lUí:" s'hauran de fer a I'<ls r. 
donanr-Ios vol tes amb calor intens i regam-Ios molr 
sovinr amb el seu propi suc. 

l es principals caracterisliques d 'un bon rosrir a la 
graella són la lIeugera carbonirzadó deis greixos i la 
ca ramelitzadó dels sucres tan propis de les carns. 
Quan alguna gota de greix ca u sobre les brases, s'in
flamen i una Il engua de fo( acaricia la superfície in
ferior del rostil, donarH-!i aquE'sr pUllt especial de 
coissor i dol<;or peculiar deis bOl1s rosrits, tan solici
[<I(S pels "gounm'ts ~ , També augmenten les sensa
ciOIlS agradables amb les aromes de les fustes o (ar
bó vegeral uriliuats com a combustibles. 

Els rosrirs a la graella són els més venerables ¡ 
vell s de rores les preparacions culimiries pero, si m
ples en reoria , moll" poes dominen les complexita rs 
de la pr.icrica, No ex isreix en la cuina cap cosa ra n 
se tlzilla ni -aIl10ra- rall difícil , (an coneguda ni ran 
so rprenenr. 

Joan Agusti i Vicenl 

LUJe 
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Ji 
'associació Culmral Moros d 'Alqueria es va 

fund ar I'any 1976 per 14- ami es amb ga nes 

d 'i llculca r a les fesres de Casrelló aires nous i 

11101[¡1 ma rxa, que bona f"lra (eien en una epoca en 

que el programa (esrer era reitetiu i esc1erotina t. I el 
debut va ser impacr:mr. 

Aquelles M fi l íles ~ de moros. magníficamenr abi-

113lS , desfilanl 3mb el seu pas solemne al rlom' deis 

rimbals, van (:lusar sensació i van donar al Grup 

Hisrorie del Pregó el conrraplln r i el conringut que 

1I1al no havia ringur. 

Una alrfa imponanr aporració de Moros d 'Alque

ria a II?S f t"Stes és la Organi rzació del Fesrival llllerna

dona l de Música de Fesra, que ha fer ja 8 edicions 

,ll11b un exit creixenr. omplinr de Illll SiC3 e1s carrers 

de Casrelló i olll plim (amué UIl buil que palien les 

(es tes en aguesr aspecre. 

A més de parricipar en d iversos congressos fes~ 

rers. Moros d 'Alqll eria va remlar duranr 1110 lts anys. 

amb artística cer¡'imica i en valencia, alguns deis ca~ 

rrers o pla(es de la cimar (ara, com que aixo ja ho fa 
l'Ajullrall1e"l1t ho hem deixar correr ); ralllbé s'edira~ 

va un lI ibrer 1ll0nog rMic sobre aq ues r ca rrer, amb 

dades hi sroriques i socia ls, forografies, anecdorcs, 

erc. 

Pero Moros d 'Alqueria no sola menr ha fer fesra a 

Casrelló. l es nosrres ~ fil aes ~ van enrrar a Europa 

qua n el país enca ra estava fora , Srutgart, Napols, San 

Remo, Paris, l a Rochelle, l'Albi, erc. han visr desfilar 

pels seus ca rrers als moros casrellonencs, 

l 'Associació compra en I'acmalitar amb 37 mel11~ 

bres i es reuneix cada dues setmanes, en dimarrs, a 
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parlar i a sopar (entre" Nad:¡1 i Magda lena , la periodi 

ci tar de reunió és se rmanal), Ad 110 fem com ,1 la 

Hosr del Castell Vel!. que és Turnen a cuin ar. Ací 

semp re guisa el mareix (collcretam ent, el qui aixo 

signa). pero sempre hi han UtlS quams mar1llitons 

qu e ajud ell , perqu¿ fer sopar per a 37 farwlls es cosa 

de poca broma, com ja podeu imaginar. 

Al nastre Casa l del ca rrer Fola 11" 37. j a ~ca lrem 

1110rors ~ per a la Magda lena que s'acosw, pero enca~ 

ra mirelll més Iluny: hem collsrinlir una comissió 

que en gran secret prepara coses Illolt grosses i sona

des pe" r corn memorar el XXV aniversar i de Moros 

d 'Alqueria, l'atly 2001. 

Pero de tor aixo ja en parlarem un al tre dia. 

Adrian St-gura 

• 
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ce'" s ['¡jcre fester preferir pel s castellonencs. 

despn's de la Romería de les Ca nyes. La 

se ll a celeb ra ció dara de ['¡¡ny 1951 i e n 

aquella primera ocasió es va fer !'ofrena a la Cotlca

tedm[ de Santa Mar ia. 

A partir de 1952 es va rraslladar !"acre ,1 !"ermirori 

(avui Basílica) de Lledó. on és la Patrona. Ha esdevin

gut un acre popular i tllu lrirdinari i sembla que als 

casrellonencs els ve cada vegada més "de cara ~ aixo 

d'anar afer rofrena floral ,¡ la Patrona. 

Els parricipanrs es concentren a la plac;a Majar i. 

seguillt ['ordre d'eixida es rablerr per la Junta de Fes

res, recorren el ca rrer Major. phH;a Maria Agustina i 

Avillguda de Lledó, marxalll cap a la Basílica 011 rea

lirzcn 1'ofrena. 

Els prilllers anys es posaven les f10rs a ['a irar tlla

jor de la Basílica. pero la massiva afluencia de gem 

ha obligar a habilitar un panel a la fa¡;:ana porricada 

de 1<1 casa priora l i, encara així, c<lda <lny s'h<l d 'am

pliar el panel per tal de dona r eabuda a I'a llau de 

flors que \.é des de la c1U(aL 

A ['esplanada de l'ermirari es disposen uns milers 

de cadires, per tal que la genr puga veure la comiriv<I 

amb comodirar. A primera fila se ll en aurorirars, 

prior i juma de govern de la Reial Co nfraria de la 

M,lre de Deu del Lledó, Aquesta Confraria és l'enca

fl'egada d 'a tl1<1 nir I'inrerlor de la Basíli ca per a cele

brar l'aete religiós a la rerminació de ['ofrena, 

La p<ltTlcipació deis casrellonencs en aquesr acre 
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s'articula a tra\.és de col.1egis, associaeions culnrrals, 

cases regionals, associacions de ba rris, colles, comis

sions de seero rs, Cavallers de la Co nquesra, Bellea del 

Foc d 'AlacalH i Fa ll era majar de Valencia am b les 

seues corrs d 'honot", i t<l nquen la comiriv<l les Da mes 

de la ciurar i les Reines i JUtlfa de Fesres de Castelló. 

En arrib ,tr a la Basílica, la Reina té el privilegi 

d 'ofrenar el seu ral1l de f10rs ;tl peu de !'alrar i, dipo~ 

si rada l'ofrem, el Co r de l'escolania t rorelmón de la 

Fest a enro na els Precs, cama els Goigs i rematen 

amb la Salve Pop ular. 

Sa lve. Verge del Lledó 

Mare, Regina i Aimia 

José Viccme Francisco 

• 



Dr0: F(lma 
b~ estes 

mH0DHD8DH 
~ibe .. brcG 28. La "Re-vespra " 

2 1:00 lna uguració del Casal FesfCr. Sopar informal. 

~iGGll6tc 1. De la Festa, la vespra 

10:00 Trasllarde la (¡lrros,>a. Esmon;:ar 
14:00 Vt'rtnur dels Cava llers de la ca rros,>a 
15:30 Cavalcada el ,,1 Pregó. Al fin al. dur 1 .. carrossa a ¡'amagara l1 
11 :00 Sopar al Casal 

~iu .. tc .. gc 2. Magdale na Fesra Plena 

08:00 TOlS al Casal. Figues amb xocolal'a 
08:30 Romeria de les Ca nyes. (Horno <1mb brusa) 
15:00 Paella al (as.ll 
16:00 Gran gu inyorada magdalenera 

Sopar lliure 
22:00 TOlS al cadafa lc. (Amb uniforme). Processó 

~iflt"'G 3. Dia del vi 

1+.00 Ve-rmu r il.lusfrar al Casal 
1+.30 Dinar al Casal 
10:00 Visit¡1 al Mesó del Vi. (Amb uniforme) 
11:00 Sopar al Casal 

9 7 
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~imn~ts 4. Dia de les coll es 

1+.00 Dinar a la mu la de VlP's del Reí B;l rbut. Passeig Riba lm 
20:00 Ana r de marxa pel centre 
21:00 Sopar de "sobaqu illo" de les eolles. a la Pérgola 

~imee~es 5. Dia de l'Alda id 

1+.00 Verm ur alCasal 
1+'30 Dinar en honor deis Alcaids, al Casal 
20:30 Acre d 'invesridura de ¡"Alcaid del (astell Vdl 1997 
21:00 Gran sopar-bufer al Casal. Enrrada pef estricta invirnció. 
21:30 Festa de ¡'AIGlid, amb actuadó d 'organisra 

~ijUllS 6. Dia dei s Bous 

14:00 Vermut al Casa l 
1+.30 Dinar al Casal 
16:30 Eixida cap als oous. amb la xaranga (si n 'h¡ ha). 
1 ~ 1 5 Eixida del bous. ({'rcavila 
21:00 Sopar al Casal 
21:30 Visirn a (atls Festt'rs 

~itJe .. b~es 7. Dia de l Ca rnava l 

1+.00 Verm ut ,11 Casal 
1+.30 Dinar al Casal 
20:00 Anar de marxa pel centre (Amb uniforme) 

21:00 Sopar al Casal 
22:30 Bal! de masca res amb aCnl ació art ística ¡ organista 

• 



~ieeQ"'tc 8. Dia de la Patrona 

14:00 VermLU ¡Uustrar al Casal 
14:30 Dinar al Casal 
15:45 üfren,¡ de Flors a la Parrona. (Amb uniforme) 

21:00 Sopar al Casal 
23:00 Anar a la Pergola 

~iumcuge 9. Virol , i fins I'any que \é 

13:00 Visita a les padles de Fadrell. Vermu r 
1+.00 Paella al Resfauranr Chiva 
22:00 Desfile final de Festt'S 
23:30 Al casal. gran xocolatada amb xurros. Traca final 

JOSE LUIS ALE, S.L. 

PLAZA CARDONA VIVES. 8~1° TEL 226880 FAX 23 90 78 12001 CASTELLON 

C ON pLENAS (;ARANTIAS 



PROMUEVE Y CONSTRUYE: 

,~o/:a/J1/0,j, ~ . " 

cuádad a :.:"f:c~,:~,,,Y y'L 

PROMOCION 
y CONSTRUCCION 

DE VIVIENDAS 

E. PARDO CONSTRUCCIONES 

- ~"" 
e - ------

W 1),;>1)"".-"" 

~~eERDAN DE TALLADA 11 

Situación: el eerdán de Tallada esquina el San Miguel. 

~~Ér RA V AL 11 

Situación: el San Roque esquina el eerdán de Tallada 

INFORMACION y VENTA: CI ANTONIO MAURA Nº 18 
TEL 26 90 67 CASTElLON 
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Ven a com proba r 
que nada ha cambiado 

Tenemos muchos cambios . Nuevos modelos, nuevos equ i
pamientos, ·nuevos precios. Pero no te preocupes: el alma de l 
GTI nunca va a cambiar. 

Nuevo Golf GTI 16 V 150 ev, con ABS. EDS. 
direcc ión aSistida, aire acondicionado, cierre 
centralizado, eleva lunas eléctricos , espejos 
retrovis ores térmi COS y eléctr icos, doble Airbag, 
computadora de a bordo. asientos Recaro, spoller 
trasero, faros antmtebla , 3' luz de frenado. llantas 
de aleac ión BBS, etc ... por 3 .185 .000 ptas · 

N uevo Golf GTI 2 .0 115 ev, con e l m ismo 
equipamien to que la versión 16 V 150 CV excepto 
EDS topclonal) por 2 .895 .000 ptas· 

Golf GTI Special '15 ev, con ABS, d irección 
as is t ida . ai re acondicionado. cierre cent rali za 
do, elevalunas eléctricos. espejos ret roviso res 
térmiCOS y e léctr Icos, A trbag, com putadora de 
a bordo. asientos delanteros deport ivos. spoi· 
ler !ra sero . 31 luz de frenado . l la n ta s de alea· 
ciÓn . etc ... por 2 .750 .000 ptas· 

~ Nuevo Golf GTI 
' PVP recomendados en Penlnsula y Baleares. (IVA. transpone. Impu eStO de matriculaCión y promoCión ,nclUldos) 

TE ESPER AM OS EN 

CONCESIONARIO OFICiAl 

Herrero, 34 - Tel. 20 2100 - CASlEUON 

y SU RED DE AGENTES PROVINCIAlES 
~~ 
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