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N 1M eva de PelMseot 

Te cOlHbiorá 
e lo v, 

Fíjate qué poco cuesta cambiar de vida, con la nueva 

Partner de Peugeot. 

Tendrás 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 m3 de capacidad de carga. 
• 2,'10 m. de longitud útil. (Furgón). 

LEONAUTO 
Ctra. Nacional , Valencia-Barcelona 
(Frente Hospital General). Tel. 21 13 22 
Avda. del Mar, 10 y 12· Tel. 22 1460 
CASTELLON COMERCIALES ~ VEHICULOS tlt 

SU CONCESIONARIO PEUGEOT PEUGEOT 
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lIalutatíó 

Dem complit 10 anys i vull iniciar la meua salutació d'enguany amb la 

constatació d' aquesta joiosa efemerides, que és motiu de legítima satisfacció per a 

..... tots els membres de la Host del Castell Vell, i aixo es reflectira en diversos passat

ges d'aquest llibre. 

OPtimiSme, és la paraula que millor pot expressar el nostre estat d'a

nim en aquest moment de fer balan~ de la feina feta des de 1987 i de projectar-nos 

cap a nous objectius que orientaran les nostres activitats futures . 

.5 empre sense perdre de vista la particular filosofia que apliquem a 

totes les nostres activitats: És positiu fer cosas. És interessant fer ben fet tot allo 

que fem. Pero el que és veritablement important és passar-ho bé mentre fem el que 

fem i estar conven~uts de que és aixo el que volem i ens complau fer. 

G ot aixo, ni mes ni menys, és el que ens ha ocupat durant els passats 

deu anys i és el que, ~videntment, continuarem fent en anys successius. Us 

empla~o des d' aquestes pagines a continuat amb la mateixa il.lusió que el primer 

dia i amb renovada imagina ció per a contribuir a la promoció de la festa, la gas

tronomia i la cultura propies del nostre Castelló. 

J osep Lluís Ale i Revest 

Gran Maestre de la Host 

, 





IIroníta l\ríal 
<!Explica el rei Jaume en aquest fragment del 

Llibre deIs Feits, amb el seu peculiar estil, un deIs 

episodis més decisius de la campanya per la con

questa de Valencia. 

Corria la segona quinzena d' agost de 1237 i, 

mentre En Jaume era a Osca, el rei moro de 

Valencia -C;aen- va llen<;ar una ofensiva impor

tant contra la guarnició cristiana del Puig que 

comandava En Bernat Guillem d'Enten<;a . 

Malgrat la superioritat numerica deIs sarralns, 

Guillem d'Enten<;a no va voler tancar-se al Puig i 

va presentar batalla a camp obert. 

Pel que es dedueix de la narració, part de la 

host cristiana va haver de retirar-se davant l'im

petuós atac deIs musulmans (Us'hagueren a ven<;

re los nostres"), pero van donar la volta per 

darrere la muntanya i, mentre els sarralns ocupa

ven la fortificació, els van escometre per la rera

guarda al crit de ucavallers, vergonya" (aixó em 

recorda alguna cosa) i els van fer fugir fins mes 

enlL3. del riu sec (prop de Valencia), ocasionant

los fortes baixes entre morts, ferits i presoners . 

Pel bandol cristia les baixes, encara que menors, 

també van ser importants (sembla que es van 

perdre 86 cavalls i van morir alguns cavallers) i 

aixo prova que la batalla va ser sagnat i cruenta. 

Explica després la Cronica la gran satisfacció 

del rei en assabentar-se d' aquesta important 

victoria i com va corrrer per retornar al Puig, per 

tal de refor<;ar i animar la seua host. 

Per a C;aen, el fracas d'aquesta ofensiva li va 

suposar perdre la darrera oportunitat de recupe

rar el Puig ja que, a partir d'aquell moment, 

Jaume 1 va anar incrementant els efectius i 

estrenyent la pressió sobre Valencia fins a 'la cai

guda de la capital, que s' esdevindria poc més 

d'un any després deIs fets que ací comentem. 

-
L'heroi victoriós de la batalla del Puig, Bernat 

Guillem d'Enten<;a, no va poder veure la presa de 

Valencia, ja que va morir al Puig en gener d'a

quell mateix any, 1238. El rei va sentir profunda

ment aquesta perdua i va fer enterrar Guillem 

d'Enten<;a amb tots els honors, a la ciutat de 

Sogorb, segons ens informa la mateixa Cronica. 

Emília Belenguer 

, 



Estamos muy cerca 
y llegamos muy lejos 

~ BANCoMAPFRE 

C/. Gobernador Bermúdez de Castro, 56-58 
TIno. 26.06.03 Fax 26.01.74 

12003 - CASTELLÓN 



lia ~05t 

<el terme HOST deriva delllatí "hostis" (ene

mic), encara que a l' edat Mitjana va tenir signifi

cats diversos, sempre relacionats - aixo sí- amb 

l' activitat militar. 

Pensem que en aquella epoca el fet de dur 

armes ja era una credencial d'home lliure ( no 

esclau). Dur armes i anar a la guerra donava un 

... gran prestigi, a més de donar oportunitat de par

ticipar al repartiment de botins i d' enriquir-se 

rapidament. En teoria, el servei militar era com

petencia exclusiva del rei pero en la practica eren 

·nombrosos els conflictes locals comandats per 

cap s locals. 

El servei a la Host, que abans del segle X era 

font d'honor i beneficis, amb el transcurs del 

temps esdevé una carrega per als homes lliures 

de condició modesta. Haver d' abandonar la terra 

en primavera i estiu (epoca en que es feien les 

guerres) i haver d'equipar-se d'un armament 

cada vega da més costós, fa que molts d'ells aca

ben commutant el servei a la Host pel pagament 

d'una taxa. Als segles X i XI la tradició pagés-sol

dat només perviu en zones frontereres a les mar

ques iberiques i germa

niques. 

l' evolució porta a la 

creació de la "Host feu

dal", organització mili

tar que dóna pree

minencia absoluta al 

combat a cavall i aixo 

propicia que els compo

nents de la Host pass en 

a ser homes de paratge 

rics i, sobretot, mem

bres de l' aristrocracia . 

La llan~a, que sempre 

havia estat arma llencí-

vola, es converteix en arma de puny (segle XI) 

amb la qual cosa augmenta 1'eficacia del guerrer 

a cavall i relega a segon terme la infanteria els , 
membres de la qual resten reduits al rang de 

"peons". 

El servei de la Host a cavall esdevé 1'obligació 

d'un vassall amb el seu senyor.En principi, el ser

vei era incondicional pero aven~at el segle XI van 

apareixent limitacions que els vassalls imposen 

al senyor (servei de 40 dies a l' any sortides 
/ ' 

només en un radi d' acció no massa allunyat, 

etc.). 

Als regnes iberics, la Host comen~a a prendre 

forma d' exercit organitzat permanentment amb 

les reformes introdu"ides pels reis Catolics, subs

tituint les milícies senyorials per contingents 

mercenaris, introduint els reclutaments for~osos 

i acabant per constituir la "Santa Hermandad" 

com un cos armat permanent pel manteniment 

de l' ordre público 

Joan Agustí 

, 



[fia m:orre beIs 
~U~aments (í U) 

$a dos anys, en aquestes mateixes pagines, 

vam tractar el tema de les restes de la muralla 

medieval de Castelló descobertes amb ocasió de 

l'execució de les obres d'un aparcament, a la 

plac;a de les Aules de la nostra ciutat. 

Deiem al nostre comentari que calia conser

var de manera digna el que quedava de la Torre 

deIs Alc;aments i demanavem celeritat en les 

obres pel doble motiu d'assegurar la integritat de 

la torre i abreujar les molesties als veins. 

Cal dir que de "celeritat", res de res. La lenti

tud i dilata ció de les obres han perjudicat nota

blement els comerciants de la zona i han acabat 

amb la paciencia de tot el veinat, absolutament 

fart deIs llargs anys que la plac;a ha estat conver

tida en un pur forat. 

Pero no hi ha mal que cent anys dure i també 

cal dir que bé esta el que bé acaba ja que, con

trariament al que molts temien (i jo el primer), el 

resultat ha estat digne i correcte, de manera que 

(si es fa un manteniment adequat) la torre pot 

conservar-se perfectament per molts anys. 

Com que mai no plou a gust de tothom, no 

han faltat les crítiques pel cost economic de la 

conservació de la torre, pero aixo ja és tota una 

altra qüestió. Per als qui miren aquestes pedres i 

no veuen més que pedres, és evident que cada 

pesseta gastada en conserva-les és una malversa

ció. 1 puc admetre que siguen majoria els que 

pensen així. Pero també tenim alguns drets i 

paguem impostos els qui veiem en aquesta torre 

alguna cosa més que pures pedres. El fet de que 

per a molts ciutadans puga no ser prioritaria la 

conservació del patrimoni historic, no implica 

que els poders públics s'hagen d'inhibir d' exercir 

les seues responsabilitats en aquesta conserva

ció. 

Opino que en aquest cas s'ha pres la decició 

que calia, s'ha encertat en la solució aplicada i, 

encara que aquesta aplica ció ha comportat 

temps i diners, cal felicitar als responsables per

que el que de veritat ha de comptar és el resultat 

final i aquest és bo. 

No sé si sera somniar despert, pero ¿seria 



massa demanar que s'iniciare alguna actuació 

positiva en favor de la recuperació del Castell 

Vell i el seu entorn? 

Per a la Host del Castell Vell és aquest 

tema sobre el qual estem particularment sensibi

litzats, com hem demostrat en més d'una ocasió, 

i ens agradaria que es posare en marxa una pla

nificació seriosa i responsable de la recuperació i 

conservació d' aquest entorn tan entranyable i 

evocador ... que és justament el contrari del que 

s'ha fet fins ara. 

Albert Sanchez-

COLEGIO 

IL II ce lE «) 

CENTRO CONCERTADO 

* ESCUELA INFANTIL 
* PRIMARIA 
* ESO 

Teléfono 30 12 98 

, 
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VALENCIA ALICANTE CASTELLÓN 
C.e. El Saler CI Alemania, 27 Avda. Dr. CIará, 10 

Local, 57 
Tel. 5125020 Tel. 24 2210 
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+ + 
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Basa í (tort beIs 
reís b'~ragó (ll) 

§l nostre llibret de l' any passat vam enume
rar els oficis domestics de la Casa i Cort reial i 
vam descriure l' ofici de Majordom. Enguany 
anem a descriure somerament l' ofici de 
Camarlenc, que era el cap de la cambra reial. 

El carrec era compartit per dos Cambrers 

Majors o Camarlencs, que havien de ser de nis

saga noble i al més antic deIs quals corresponia 

custodiar el segell secret del rei. Normalment 

mai no es separaven de sa majestat i fins i tot, 

quan era possible dormien a la mateixa cambra. 

SJacuraven de la protecció personal, així com 

deIs vestits, joies i parament de les cambres 

reials. Igualment com el Majordom, eren mem

bres d' ofici del Consell Reial. 

A les ordres del Camarlenc hi hacia els 

següents oficis: 

ESCUDERS DE CAMBRA: en nombre de sis, 

el major deIs quals s' acurava deIs vestits i inven

tari de joies. Dirigia als ajudants de cambra. 

BARBER: Complia les funcions propies del 

ser oficio 

FÍSICS 1 CIRURGIANS: Hi havia dos de cada 

especialitat. Els cirurgians acompanyaven el rei a 

la guerra. 

ESCRIBANS 1 SECRETARIS: Dos d'ells eren 

exclusivament personals per al rei i s'encarrega

ven s' escriure les cartes secretes. 

ARMER REIAL: S' acurava del bon estat de les 

armes del rei i del seu seguici. També s'acurava 

de senyes, insígnies, banderes, penons, tendes i 

altres menesters de guerra, A Valencia, Saragossa 

i Perpinya existien diposits i al front d' ells hi 

havia un Armer Reial. 

SASTRE:Aquest carrec depenia exclussiva-

ment del Camarlenc. 

ESPECIER O APOTECARI: Era l' encarregat 

d' especies, confits i medecines. 

REPOSTERS MAJORS: Eren dos i s'acuraven 

de les vaixelles d' or i argent, de la cera, l' encens, 

la sal, etc. Per sota d' ells estaven els Reposters 

comuns, els Agranadors del Palau i Netejadors de 

l'argent. 

UIXERS 1 APOSENTADORS: Exercien les 

seues funcions a Palau. 

AGUTZILS DE LA CASA REIAL: Assumien 

tota la jurisicció civil i criminal, amb un Oidor de 

la Cancelleria i un comisari lletrat encarregats de 

salvaguardar els furs deIs regnes i terres de la 

Corona. 

J oan Agustí i Vicent 





111 ~ou tn la tultura 
~tbíttrranía 

Qfl bou ha estat sempre un animal mitificat 

per totes les cultures mediterranies, com a sím

bol de fecunditat, poder, fon;a viril, etc. etc., amb 

un paper important en les creences religioses de 

l' antiguitat. 

Així tenim que a Creta ja es feia culte al 

Minotaure 2.000 anys abans de Cristo A 1'antic 

Egipte també hi han testimonis de culte al bou, 

que representava a Tot i Omnifis i, fins i tot es 

van adorar animals vius amb els noms de Merur 

i Apis. 

La mitologia grega també assumeix el caracter 

sagrat del bou, al qual fou atribuida una cons

tel.lació (Taure) i el mateix déu Zeus va transfor

mar-se en aquest animal per a raptar Europa. 

Igualment, a 1'imperi roma s'atorga un gran pro-

tagonisme al bou en la religió oficial de l' estat. 

A casa nostra hi ha testimonis que proven 

inequívocament el culte al bou; els principals son 

uns caps de bou en bronze trobats a Costitx 

(Mallorca). També és present aquest animal en 

les pintures rupestres del Maestrat. 

EIs jocs de bous, tan característics de l' etno

grafia mediterrania, també tenen un antic orígen 

ritual, adoptant formes diverses, la majoria de les 

quals encara perviuen a moltes festes majors deIs 

nostres pobles: bou per la vila, bou amb corda, 

bou embolat, bou de foc, etc., etc. 

Les anomenades corregudes de bous són la 

forma castellana del joc de bous, amb la lidia i 

mort cruenta de l' animal convertides en especta

ele organitzat. Aquest espectaele es fa a 1'interior 

de construccions "ad hoc 77 (places de bous) espe

cíficament habilitades per a aquesta finalitat. 

Les viles s' acondicionen per als jocs de bous 

tancant les sortides de carrers amb barreres, 

cadafals, proteccions de portes, etc. És caracterís

tic el cas de Denia, on el re cinte per al joc de 

bous és el port i per poder fugir de l' animal cal 

llenc;ar-se a l' aigua. 

A la mojoría de pobles de les nostres comar

ques els bous de carrer són els grans protagonis

tes de les festes majors . Fins i tot a Castelló capi

tal es feien bous de carrer ja ben entrat el segle 

XX, i encara es continuen fent al districte marí

tim del Grau. 

Manuel Gómez 



TE ESPERAMOS EN 

Llévatelo puesto. 
¿Cuánto tiempo llevas deseando un Polo? No lo mires más y decídete. Empieza a disfrutar 

de una conducción ágil y segura. Sus múltiples colores, distintas versiones, variedad de 
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elijas el que prefieras. Entra en tu concesionario. Hablaremos del Polo . Lo tocarás, lo 

probarás y, casi seguro, te lo llevarás puesto. 

@POIO 

Marzá 
Herrero, 34 - Tel. 2021 00 - Castellón 
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«tn mcmottam» 

1997 va ser instituit com a "Any 

Fuster" pe! món cultural valencia) en complir-se 

el 75 aniversari del naixement i el 5 de la mort 

del més gran escriptor que ha donat e! País 

Valencia al segle XX. 

Des de les nostres pagines volem sumar

nos també a Fhomenatge a un homenot que amb 

el seu pensament clarivident i amb la seua pro

ducció escrita amb Finconfusible estil punyent) 

energic i apassionat) ha marcat de manera pro

funda i fecunda la historia valenciana del darrer 

ten; de segle. 

Vaig coneixer Joan Fuster a Castelló) on 

es despla<;ava regularment per participar a les 

reunions de la Fundació Huguet) de la qual va ser 

president durant un grapat d)anys . Després d)a

questes reunions i deIs dinars que les seguien) 

teníem ocasió de participar en unes agradables 

tertúlies amb Fuster) Miquel Peris) Sanchis 

Guarner) Josep Fibla) Ferran Sanchis) etc i allí) 

entre café i café) vaig poder observar el rigor i 

habilitat expositora de Fautor de "Nosaltres els 

valencians))) així com el profund coneixement i 

certera visió que tenia de la problematica cultu

ral i nacional d) aquest país. 

Posteriorment (crec que seria cap a Fany 

65) vaig anar a visitar-ho a sa casa) a Sueca) 

acompanyat per Vicent Pitarch) per demanar-li 

assesorament en relació a la revista "Al Vene) 

que publicavem a Castelló. Creieu-me que feia 

impressió aquella casa plena de llibres i aquell 

home que sabiem que era una gran figura de la 

nostra literatura pero que -amb la major senzille

sa- ens oferia unes copes de conyac) juntament 

.. 
amb els seus consells i recomanacions. 

És molt gran i fecunda la influencia que 

va exercir Fuster sobre tot els que el van coneixer 

i els qui el van llegir) que van ser molts perque la 

seua obra és abundantíssima i variada. Hi ha die

taris) llibres de viatges) comentaris i reflexions 

sobre literatura) art) festes) etc.) col.leccions d)a

dagis) comentaris polítics) biografia) antologies) 

notes erudites) reculls de lírica propia i aliena) 

prolegs de tota classe de llibres) assaigs) articles 

de premsa .... N)hi ha absolutament de tot en els 

milers i milers de pagines que Joan Fuster va 

publicar i de les que només una petita part ha 

estat recollida fins ara en les seues Obres 

Completes. 

En resum) Fuster ens ha deixat un llegat 

literari i intel.lectual que permetra que les gene

racions valencianes futures es reconeguen com a 

part d)un poble que té una historia) una llengua i 

una cultura que són irrenunciables. 

Albert Sanchez-Pantoja 



La Diputación de Castellón se une a las tradicionales fiestas de la Magdalena. Fiestas con un gran sentido 
histórico en la conmemoración del traslado al llano, que dió origen a la capital de nuestra provincia. 

TRADICIIIN 
DIPUTACIÓ 
D E 
CASTELLÓ 



IfIt5 íllt5 ((olumbrttt5 
~ituades front a la costa de Castello, a uns 

60 Qm. a l' est de la ciutat, es troben les illes 
Columbretes, que venen a ser com la "partida 
marítima" del terme municipal castellonenc. 

Es tracta d'un conjunt d'illots d'origen clara
ment volcanic que, a part del seu indubtable 
interés des del punt de vista geografic, literari, 
botanic, zoologic, etc., d'una menera especial 

tenen un gran interés geologic. Les seues caracte
rÍstiques tectoniques i orogeniques tenen certs 
punts en comú amb les de la costa castellonenca 
i la de les Balears. 

La mes important és 1'Illa Gran o Columbreta 
Major, que té forma de lletra C oberta 
pe! costat del llevant, amb un recorre
gut d' extrem a extrem de 1.400 m. i una 
altura maxima sobre el nivell de la mar 
de 68 m . 

i'Illa Gran, juntament amb les ano
menades Mascarat, Sinyoreta i 
Motcolibre, són clarament restes d'un 
crater semi-submergit i formen un port 
natural amb bon abric per a embarca
cions petites, que rep el nom de Port 
Tofinyo. 

Hi han, a més, tres illes menors: la 
Ferrera, la Foradada i el Carallot, amb 
e!s respectius acompanyaments dillots 
petits i esculls. 

Tots els noms que hem indicat són els utilit
zats tota la vida pels nostres pescadors i gent de 
mar. Als mapes oficials, castellanitzats capritxo
sament, trobem "perles" tals com "el Bergantin", 
"Churruca", "Mendez Nuñez", "Fidalgo" i altres 
coentors i estupideses d' aquest calibre. 

A 1'Illa Gran hi ha el far, inagurat el 30 de 
desembre de 1859, amb llinterna i aparell cata
dioptric de llum fixa i un pla focal que s' eleva 83 
m. sobre el nivell de la mar. 

El paisatge és de gran bellesa natural i el seu 
patrimoni ecologic, fon;a malmés per molts anys 
d' abandonament, desinterés i (fins i tot) bombar
deigs de "practiques" de l' aviació militar, s' esta 
recuperant notablement des de la seua declaració 
com a parc natural i espai protegit per la 
Generalitat, amb el consegüent establiment 
d'una vigilancia permanent que evita els abusos 
i espoliacions, alhora que controla la recuperació 
de la flora i fauna autoctones, en la mesura en 
que encara és possible. 

És, en definitiva, un racó de Castelló que val 
la pena visitar. 

J. Vicent Francisco 



IItrnat bt 
l}tntaborn, trobabor 

b'ofící A l' edat Mitjana trobem uns personatges molt pecu-

liars/ poetes í músícs alhora/ que van de caste!! en caste!! í de piafa en piafa amb les seues compo

SlClons/ concebudes no per a ser llegídes SinO escoltades. Són els trobadors. 

Orígínaríament són propís de les terres d/Oceitanía í escrívíen en !!engua d/oc/ pero posteríorment 

s/ estengueren per Ca talu n ya/ Franfa/ península ítalíca/ Castella Portugal. 

En sentit literarí/ la denomínaeió de trobador és aplícada a poetes cultes í de nom conegut/ auten

tics/ pro(essíonals de la poesía/ que vívíen deis presents í de l' acollíment que rebíen en díverses corts. 

Podem establír que els trobadors que escrígueren en oceita (oren uns 350/ deis quals ens resten 

2.542 composíeions/ de 256 de les quals hom conserva la melodía. A la Bíblíotheque Natíonale de 

París podem trobar una gran mostra. 

~ernat de Ventadorn, trobador occita d'as

cendencia humil, nasqué a Ventadorn (Llemosí) a 

la primera meitat del segle XII i morí a les darre

ries del mate ix segle, al monestir de Dalon 

(Perigord). Sobre la seua personalitat, a més del 

que es dedueix de les seues obres, soIs hi ha una 

breu biografia seua escrita el segle XIII pel troba

dor Hug de Sant Circ. 

La seua producció poetica escrita entre 1150 i 

1180, ronda les 41 poesies. S'inicia en aquest 

món per influencia del trobador Ebles II, ves

comte de Ventadorn, a l'escola del qual mani

festa pertanyer. 

El primer cicle de les seues can<;ons amoroses 

va dedicat a celebrar Margarida de T urena, dona 

d'Ebles III de Ventadorn. El segon, a la famosa 

Elionor d' Aquitania, quan era dona d'Enric II 

d' Anglaterra (en la cort del qual potser residí un 

temps el nostre personatge). El tercer cicle des

criu l'entorn de Ramon V, comte de Tolosa. 

Segons la biografia esmentada, es retira al 

monestir cistercenc de Dalon, on va morir. 

El seu can<;oner és exclusivament dedicat a 

l' amor, sense concessions a altres temes tractats 

per altres trobadors, com la satira política, mora

lització, planys, etc. S'expressa sempre amb una 

elevada dignitat, pero amb total simplicitat, que 

fan d' ell un deIs millors conreadors del "trobar 

leu" ( dicció senzilla), en oposició a l'hermetisme 

molt estés entre els trobadors del seu temps. 



Manifesta sovint que nornés d'un amor sincer 

pot eixir una poesia autentica i, si ell és el millor 

deIs trobadors, és perqué és el més enamorat. 

Nostalgia, joia, tristor, abstracció deIs sentits, etc. 

són estats d'anim que el trobador expressa de 

manera efica<; i sempre bella, en una poesia sense 

artificis que busca el seu exit en la perfecta 

estructura d'un estrofisme savi, un rimari elegant 

(sense amaneraments) i un constant equilibri, 

,que fan d'ell un autentic trobador d'ofici i ha 

estat considerat sempre com el millor deIs troba

dors amorosos i un deIs millors lírics de l' edat 

Mitjana. 

A Valencia i Catalunya fou molt conegut i 

imitat entre els segles XIII i xv, i degué gaudir 

d'una certa popularitat, ja que en la representació 

d'un drama assumpcionista de la catedral de 

Valencia, publicat pel baró d' Alcahalí, a inicis del 

segle xv, es feia constar que el text "Senyora, tot 

nostre voler", s'havia de cantar al so de "Can vei 

la lauzeta mover", d'aquest trobador. Es conser

ven d' ell 19 melodies amb notació. 

Potser les moltes trobades musicals que hem 

tingut el plaer d' escoltar a les nostres terres són 

un viu reflex del camí iniciat per Bernat de 

Ventadorn en el seu temps. 

Joan Josep Trilles i Font 

FITO AGRICOLA, S.L. 
INSECTICIDAS 

Muebles de terraza y jardín, 

artículos de decoración y plantas 

Avda. Benicassim, 22· Tel. 242465 • 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 

......... ---ndix' 

KNORR 
BREMSE 

EUROCOM 

~MONRO~~ 



B ant ~ntoní: 
~nímals, bímonís í (oc 
~ant Antoni va viure entre els segles III 

i IV. Segons la tradició, va emprendre un llarg 

viatge de pelegrinatge per trobar Sant Pau 

ermita, el primer anacoreta del desert, el qual 

havia pres com a model. 

Sembla que al llarg del seu viatge Sant 

Antoni va ser objecte de nombroses temptacions 

per part del dimoni, que se li presentava sota les 

més variades formes: centaures cabres llops , , , 
etc. Tots aquests éssers fabulosos que Sant 

Antoni es troba pel camí, justifiquen el transit al 

món de les disfresses i a les representacions pro

pies d' aquesta epoca de l' any de les cultures pre

cristianes. Podem dir que la festivitat de Sant 

Antoni ve a ser un refugi de les celebracions pre

cristianes d'hivern (disfresses, danses, fogueres, 

etc.). 

La tradició cristiana fa de Sant Antoni 

abat el patró deIs animals que conviuen amb 

l'home, especialment els de peu rodó (cavalls, 

mules, ases, etc) i és per aixo el costum de dur les 

besties a beneir en aquesta festivitat. 

A les comarques de Castelló es celebra 

amb gran profusió la festa de Sant Antoni, espe

cialment al Maestrat i als Ports, assolint nivells 

d' alt interés turístic i cultural, com -per exemple-

-1-

EIs membres de la Host hem pujat algu

nes vegades a Vilafranca, per assistir a la celebra

ció de Sant Antoni i també allí estan presents els 

elements que hem descrit al principi: la processó 

deIs animals, els dimonis i una gran foguera en 

forma de barraca que abelleix veure cremar des 

de ben propet, tenint en compte la temperatura 

que sol fer a Vilafranca durant les nits de Gener. 

Naturalment que la celebració també 

presenta la seua faceta gastronomica, amb la 

degustació dels típics pastissets acompanyats 

d'una copa d' anís, conyac o vi dole;. En conjunt, 

és una celebra ció altament gratificant. 

Vicent Gómez 





Azucena Valero. Els Confrares de Merit van ser: 

Josep Ma Valent, Josep Ma Insa i Josep Faisat ( 

tots tres de la Bóta de Sant Ferriol d'Emporda), 

Antonio Caldera ( Gran Maestre de la Cofradia y 
Gremio del Chorizo de Candelario), Gonzalo 

Nuín ( Gran Maestre de la Orden del Cuto 

Divino, de Tafalla), Josep Lluís Orts ( Vice-presi

dent del Cau del Vi d'Alacant), Jose Ma Gonzalez 

( Gran Maestre de la Morcilla Burgensis, de 

Burgos), Gon<;alo Soares dos Reis ( Gran Maestre 

de Panela ao Lume, de Guimaraes), Jesús Castro 

(Gran Maestre de la Queimada, de Donostia), 

José Aguado ( Gran Maestre del Volatín, de 

T udela), Simón Echeverria ( Gran Maestre de la 

Sidra, d'Hernani), Angel Luís Hernandez ( Gran 

Maestre de Vinos y Viandas de Castilla y León, 

de Valladolid), Gaizka Macho ( de la Alubia de 

Tolosa), Jesus Merino ( Gran Maestre del Jamón, 

de Guijuelo), Rafael Muguruza (Gran Maestre 

del Salmón del Bidasoa, d'Irun), Josep Elias 

(President de l' Academia Tastavins Sant 

Humbert, de Vilafranca del Penedes) i Felix de 

Cortazar (de la Patata de Alava, de Gasteiz). 

Finalment vam investir Confrares 

d'Honor a N' Arcadi Garcia, Na Ma Amparo 

Fernandez i En Fernando Romero. 



Els nous confrares van pronunciar les 

Promeses solemnes i va tancar l' acte la salutació 

de l'Alcalde de la ciutat, Sr. Gimeno, a totes les 

confraries. 

El sopar capitolar, a villa del Mar, un any 

més ens el va amargar la pluja. El menú de 

Sardines, Mollets, Mandonguilles de bacalL3., 

Formatge de Catí, Faves al Tombet, Llagostins, 

Fideua, Arras negre, Llenguado i Mus de taronja, 

va resultar ben passat per aigua. 1 sort que tots 

els presents van demostrar tenir la moral ben alta 

i, quan va passar el xafec, vam repartir els regals 

i vam muntar un fi de festa ben marxós, ballant i 

cantant fins a les 4 del matí, sense oblidar els 

viatgets a la barra lliure. 

Un gran Capítol, una magnifica partici

pació i llastima de pluja. El 

que va restar claríssim és 

que l' any que vé soparem a 

cobert. 

José Vicente Francisco. 



IIrcalrg br ~rOmr5r5 
~olcmnc5 

• Prometeu defensar en tot moment farras 
com a producte emblematic de la nostra 
Confraria i aliment d/importancia constitucio
nal per a tota la humanitat ? 

• Prometeu menjar la paella amb cullera 
de fusta/ sempre que siga possible/ i sense 
perjudici d/altres il.lustres instruments que ha 
tdeat fhome per al consum de tan exquisit 
menjar? 

• Prometeu beure únicament vins i caves 
de primera qualita!; per a sola~ de! nostre 
paladar i enveja deIs que es conformen amb 
altres beuratges de menor consideració ? 

• Prometeu beure e! vi blanc amb les 
sopes i el peix/ e! vi negre amb les carns/ i e! 
cava amb tot el que es pose per davant? 

• Prometeu servir e! vi en gots grans i 
omplir-los només fi"ns al mig tantes vegades 
com calgue i el cos siga capa~ d/aguantar? 

• Prometeu proclamar a tots e!s que vul
guen escoltar-ho (i també als que no ho vul
guen) les excel.lencies de la taronja com a 
reina de les fruites/ font inesgotable de salut i 
orgulllegítim de la terra castellonenca? 

<> 
• Prometeu com a confrares que sou/ 

observar en tot moment un comportament 
digne de la nostra Confraria i promoure el 
respecte i germanor entre tots els amants de 
la bona taula? 

• Prometeu que en qualsevol celebració 
gastronomica exhibireu el medalló de la 
Confraria que us fa ambaixadors plenipo
tenciaris de farras i la taronja //urbi et orbe//.? 

• Prometeu recomanar i aconsellar als 
nostres amics/ coneguts i saludats la magni
fi·cencia de la nostra Confraria/ i cantar les 
glories de la Host del Castell Ven fins que 
(farts ja de sentir-vos) acaben decidint accep
tar aquest Decaleg i unir-se a la nostra host? 

• Prometeu consumir aigua tan soIs en 
ocasions molt determinades t~ en tot casi 
exclusivament per a usos higienics ? 

Si així ho feu/ que Déu us ho premie/ i si 
no/ us ho demane. 



11\ edicado 
a la confraria 
de l' arros i la 

1Leonarbo 
ton llena 

taronja i mitja por Federico Carda Moliner, confrare 
d'Honor (Castelló, 31 de mayo de 1997) 

Leonardo; viejo amigo; 
hombre de pinturas bellas; 
imaginador constante 
de sagaz inteligencia. 
Extraordinario genio 
que alcanzaste fama eterna. 
Leonardo; viejo amigo 
Leonardo; me das pena. 

*** 
Fuiste pinto" dibujante; 
imaginaste sin tregua 
cacharros de todas clases; 
máquinas de paz y guerra. 
S~ tú asombraste al mundo 
y a la humanidad entera 
pero mira; viejo amigo 
Leornado; me das pena. 

E)rCI';I:J:S<IN~S) UA;ST'~I:I~S~ Se'I,e ¡ 
---'--__ . _ .. _,~ "",,".,~ _,," ~'., ..... "".,~ .. ~'",._,.ti' ',*,-~,, __ *-,.># 

ALIMENTACiÓN Y HOSTELERíA 

Paseo Morella, 80 - CASTELLÓN 
Tels. (964) 21 61 19 - 20 01 87 

HARO LA RIOJA 

*** 
Una vida dedicada 
a inventar cocina nueva; 
máquinas; modales finos; 
tenedor y servilleta; 
espaguetis; nuevos platos 
con todo menos polenta; 
vacas hechas pedacitos 
sopas de alhelí con menta; 
cerdos en pequeños cubos. 
i Qué platos; estando en vena; 
no inventaste!. Pero mira 
Leonardo; me das pena. 

*** 
Como artista mucha fama 
pero no dejaste estela 
en las artes culinarias. 
Pero hombre; i si das pena!. 
Con tanta imaginación 
sagaz y calenturienta 
y tuviste un fallo que 
no me cabe en la cabeza. 
Leonardo; viejo amigo; 
i NUNCA HICISTE UNA PAELLA! 

Siempre contigo 

Íflt«US 

Hazte socio 
+ Cruz Roja Española 

Camino San José, 10 - Tel. 72 4866 - E-mail: castellón@cruzroja.es 

12005 CASTELLON 



lIuíjuelo: 23-U-97 
1 ~apítol bel Jamón 

(xii Jornabas be la matan;a) 

1J am eixir de casa a les 8 i després d'un 

perfecte esmon;ar a Honrrubia, vam passar la 

capital de l'imperi per la M-40, amb una facilitat 

innata en tan experts conductors, i a les 13 h . ja 

erem a Avila, per on vam fer un curt recorregut 

turístic i vam continuar fins a Piedrahita, on vam 

dinar unes típiques " Patatas Revolconas" . 

A mitja tarda ja erem a Guijuelo i a les 

21 vam fer un sopar informal al restaurant La 

Amistad, amb amics d'altres confraries, on vam 

degustar embotits d' aquella zona i -evident

ment- pernil iberic de magnifica factura. La festa 

va durar fins la matinada i encara vam anar des

prés a voltar pels carrers del poble, on 1'ambient 

era increible. 

Diumenge 23, vam desdejunar unes 

saboroses "perrunillas" i vam fer cap a l' església, 

amb la resta de les confraries amb roba de 

cerimonia. Despres de la missa es va fer el 1 

Capítol de la confraria amfritiona, a l' aire lliure, 

seguit de 1'acte tradicional de la "Matanza", 

magistralment oficiada per Bernardino Rodilla i 

els " Matanceros", que van demostrar com d'un 

porc aprofitat com cal, no queda ni l' ombra. Al 

final, i per anar fent boca fins 1'hora de dinar, es 

va convidar a tothom amb un plat de "Chichas", 

ben regat amb Ribera de Duero. 

A les 14,30 h, al restaurant La Amistad, 

gran dinar de germanor per a totes les confraries 

i presidit per l' alcalde de la vila. 

1 " "Ch· h " No us pergueu e menu: lC as , 

"migas", "Sangre", "Patatas con cordovenas", 

"Costillas en adobo", "Ensalada de regato", 

"Jamón de Guijuelo", "Pastel de chistorra con 

berenjenas", "Garbanzos de matanza" i "Lomo 

iberico en salsa de huerta". Les postres consis

tien en "Tarta de hojaldre y Perrunillas", café de 

perol i aiguardent. Tot ben lubricat amb vi negre 

Baldés de la Ribera de Duero. Després, música, 

ball ... i més pernil iberic per a sopar. 

Dilluns 24, després de fer bona provissió 

d' embotit, vam eixir del bressol del pernil iberic, 

amb direcció a Salamanca, on vam arribar a 

bona hora per esmon;ar a la "Covachuela". 

Després de fer una rapida visita al centre de la 

ciutat, vam marxar cap a Palencia, on vam dinar. 

Des d' allí vam posar proa definitivament 

cap a Castelló, on arrivabem a les 12 de la nit, 

després d'un inténs i magnífic fi de setmana per 

terres castellanes. 

Agustin Garcia 
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lIernaní: 23-m-97 
n ~apítol be la ~íbra 

~ am coneixer la Confraria de la Sidra a 

Fitero i, com que salta a la vista que es tracta de 

gent animosa i amb molta marxa, vam progra

mar el viatge per participar al seu II Capítol. 

Hernani és ben a prop de Donostia i hi 

vam entrar pel paratge anomenat "Zulo 

Sorgiñak" (1'amagatall de les bruixes). Vam loca

litzar facilment la societat gastronomica que ser

veix de base d' operacions a la gent de La Sidra i 

allí ens van oferir un sopar (cuinat pels mateixos 

confrares) autenticament rellevant. Després de 

sopar vam anar tots a voltar pel centre d'Hernani 

i a fer unes copes en un bar absolutament pIe de 

gent que ballava incansablement, amb acompan

yament musical a un ritme més que viu. 

Al dia següent, Diumenge, ens vam aple

gar totes les confraries participants a la plac;a dels 

Gudaris, mantre feien sonar la T xalaparta. Des 

d' allí vam eixir a visitar diverses societats gas

tronomiques, en les quals ens van oferir 1'aperi

tiu de benvinguda, ben acompanyat de vi i sidra. 

A les 11,30 i precedits per la banda 

municipal de T xistularis, vam recorrer el centre 

d'Hernani en processó cívica, fins arribar a 

l' Ajuntament, a l' entrada del qual es va baIlar 

l' Aurresku d'Honor. 

Al saló d' Actes de la Casa de la Vila es va 

celebrar el Capítol, amb l' entronització deIs con

frares d'honor i de merito Al final, es va baIlar 

l' Axeri Dantza a la plac;a dels Gudaris, i havia 

que amagar-se bé perque els dantzaris "casca

ven" amb autentic entusiasme a tot aquell que es 

posava a tir. 

El dinar capitolar es va fer a les sidreries 

Eizmendi i Otsuna-Enea, amb el menú típic de 

sidreria. Despres va haver ball. 

No ens havíem equivocat: molta anima- . 

ció, molta marxa i, a més, un sopar deIs que es 

recorden durant molt de temps. Una bona expe

riencia la d'Hernani, on ho vam pasar molt bé. 

Quan es va fer hora de marxar, vam dei

xar enrere el "Zulo Sorgiñak" i vam enfilar el 

camí de retorn cap a Castelló. 

Ricardo Vicente 



lIlantanbet: 20-1~-97 
*IU <!CapítoI beI 

<!aue~o be <!Cantabría 
Ea cosa va comenc;ar el dissabte 19, a 

les 20 h., a la seu de la Orden de la peregrina, on 

el Dr. Arroyo (després d'anys d'afectuosa dedi

cació) ha bastit tot un museu del formatge, amb 

gran varietat d' estris per l' elaboració i magatze

nament, així com per tallar cada tipus de for

matge. Ens van oferir una degustació de les 

innombrables varietats del formatge de 

Cantabria, regades amb vins de diferents pro

cedencies i acompanyades per diverses classes 

de pa, entre les que es podia triar el que millar 

corresponia a cadascú deIs formatges. Els millors 

formatges, els de denomina ció d' origen; des deIs 

més suaus, de Piso i Pasiego, passant pel Baró, 

fins a arribar a un Treviso autenticament exqui

sito 

Diumenge 20, a les 11 h., ens vam aple

gar al Restaurant Zacarias, per entonar el cos 

amb un brou de gallina fadrina (segons denomi

nació deIs amfritions) i deprés vam desfilar fins a 

la crípta del Sto. Cristo, a la catedral, on es va 

oficiar la santa missa, cantada magistralment pel 

cor Ronda Garcilaso. ' 

A l' eixida, i despres de les fotos de ritual 

a l' esclinata de la catedral, una exhibició de balls 

típies de la regió i canc;ons entonades pel cor, 

yam anar a l' Ajuntament on, al saló de sessions, 

~s va celebrar el XIII Capítol del Queso de 

antabria, en el que es va investir Confrare 

,d'Honor al periodista Magin Revillo i no va fal

tar -un any més- la polemiea a l' entom de la 

Pragmatica de Submissió, en considerar-se les 

dones discriminades per haver de prometre aca-

tament en els termes amb que esta redactada. 

Després d'un aperitiu ofert per 

l' Ajuntament, vam retornar al Restaurant 

Zacarias ( un altra classe de "catedra!"), on vam 

degustar un dinar digne de tal marco Allí estaven 

representats, i amb abundancia, els productes de 

la terra (i del mar): marisc del Cantabrie, Vedella 

de la Montaña i unes postres dolces elaborades -

evidentment- amb formatge. I tot ben acompan

yat per selectes vins. 

Va ser un apat digne deIs millors elogis. 

Agustin Garcia 



-tM 
lIoreña:27 -IY-97 

lJU ~apítolla <!&rben 
bel ~ahabíego 

<!El record del nostre primer viatge a 

Noreña, 1'any 94, es manteniá viu. Volíem tornar 

a Astúries i un nou capítol -ara el VII- del 

Sabadiego oferia una inmillorable ocasió. 1 vam 

decidir aprofitar-Ia. 

Vam arribar el dissabte 26 per tal de 

poder participar a la tradicional "espicha". El 

lagar era el mate ix de 1'any 94 pero estava total

ment remodelat, fins a 1'extrem que era dificil de 

reconeixer, pero la sidra era tan bona com sem

pre, i també 1'acompanyament de formatges i 

embotits asturians. Després, la "verbena" i les 

rondes de copes pels bars de Noreña, van com

pletar la jornada. 

El diumenge, gran dia capitolar, es va ini

ciar amb un agradable aperitiu, davant del local 

social de la confraria amfritiona. El "picadillo" i 

el sabadiego, acompanyats de bon vi, ens van 

entonar degudament per a tot el que vindria des

prés. 

Va seguir el desfile cívic fins l' esglesia de 

Sta. Maria de Noreña, missa cantada i nou desfi-

le amb la banda de gaites d'Oviedo, fins arribar 

al quiosc de la música, on es va celebrar l' acte 

solemne del Capítol. Amb el ritual acostumat, el 

president de la Orden, Miguel Angel Fuente, va 

investir com a nous cavallers d'honor del 

Sabadiego 1'hostaler Pedro Moran, el gastronom 

Máximo Gonzalez, el neuro-cirurgia Pedro 

Mata, els periodistes Ma Jesús Gil i Alfredo 

Amestoy, l' actor Arturo Fernandez, 1'humorista 

Summers i l'alcalde d'Oviedo Gabino de 

Lorenzo. 

Després, la gran festa gastronomica, amb 

un menú que anunciava: "Pastel de Sabadiego", 

"Fabes con almejas", "Solomillo a la asturiana", 

"Casadielles" i "Helado de cabrales", ben regat 

tot amb vins i sidres de primera qualitat. Un 

magnífic dinar, servit al Restaurant La Fusta, que 

ja coneixiem d'anteriors aventures. 

Vam acabar a mitja tarda, pero encara hi 

van haver temps i ganes per fer una rapida visita 

a la ciutat i port de Gijón, rematada amb un 

sopar autenticament gloriós. 

Podem dir amb total propietat que va ser 

un dia molt complet i molt ben aprofitat. 

Jaime Alcón 



IIspelette: 3-1]-97 
lJW ~apítol 

be .fetota 
(!fns havien convidat en anys anteriors, 

per assistir al Capítol de FECOGA, pero per 

diverses causes no ens havia estat possible anar. 

Enguany estavem decidits a superar qualsevol 

difilcultat per estar presents al VIII Capítol de 

FECOGA i calia anar a Euskadi Nord ( País Basc 

francés), a la ciutat d'Espelette (Ezpeleta, en eus

kera). 

La primera part del programa previst va 

ser una mostra de productes gastronomics molt 

bé fornida. Allí hi havien bons vins, excel.lents 

formatges, verdures, dolc;os, etc. 

Després de la visita ( i l' esmorc;aret) a la 

mostra, es va celebrar l'assemblea anual de 

FECOGA, amb 1'informe de la gestió i el debat 

deIs diversos problemes plantejats ( en especial 

1'autobús financ;at per FECOGA). Finalitzada 

aquesta primera part, vam anar a l' exterior de 

l' Ajuntament, on es van fer els nomenaments 

honoraris previstos per a aquest Capítol i, poste

riorment, vam accedir a la casa consistorial on 

ens van oferir un vi d'honor ben guarnit de cana

pés i d'altres delícies. També vam visitar allí una 

_téM 

expo-slClO monografica sobre "Le piment 

d'Espelette", molt completa i ben documentada. 

Cal dir que el mate ix Ajuntament 

d'Espelette és una combina ció de monument i 

museu, construit amb fusta i amb un estil piri

nenc molt característico Una autentica delícia. 

1 despres, al restaurant de l'Hotel 

Euskadi, vam compartir un substanció s menú, 

amb la resta de confraries assistents. L'ambient 

va ser molt animat i de gran cordialitat, amb 

especial esment per a l' alcalde d'Espelette, ja 

que, a més de les atencions que va tenir per a 

tots a l' Ajuntament, despres ens va fer el dinar, ja 

que és també el cuiner de l'hotel, i va demostrar 

tenir bona ma. Al final, la música de ball i el sor

teig de regals van constituir l' adequat punt final 

de la celebra ció capitolar. 

Dues paraules, abans de terminar, per el 

País-Basc francés, que encara no coneixiem. Allo 

és 'Pirineu, evidentment, pero un Pirineu suavit

zat per la proximitat de la costa atlantica. Hi ha 

humitat i la vegetació és exhuberant. La carrete

ra d' accés a Espelette va seguint el curs del riu 

Nivelle, fins arribar a Ziburu, a l' Atlantic. 

Nosaltres vam seguir aquest camí, i després vam 

continuar fins a Zarautz, on teníem l'hotel. 

Albert Sanchez-Pantoja 



lIanbelarío: 3-1J-97 
1 (:apítol bel ~remío 

bel (:borí?o 
~er acompanyar al seu primer Capítol 

a la confraria del Gremio del Chorizo, ens vam 

llen<;ar ( i mai millor dit) a la carretera, un fi de 

setmana més, amb el nostre "Jumbo" particular,· 

per tal de fer-nos 1.400 Qm. en 48 hores i, a més, 

intentar fer un poc de turisme, encara que fos a 

vista d' avió. 

Plantejada així la cosa, al viatge d' anada 

vam fer escales a Aranjuez, Toledo i Plasencia i 

vam arribar, amb bon apetit, a dinar aBejar, on 

vam tenir el plaer de degustar un deIs plats típics 

d' aquella zona: la Chanfaina; a més de les 

excel.lents carns que hi han per aquelles terres, 

com el cabridet, el porquet lletó, etc. 

1 a mitja tarda ja estavem a Calenda-rio, 

poble típic de la serra de Calendaria, en la que 

encara havien cims coberts de neu. Aquesta neu 

ja estava en procés de desgla<;, de forma que pels 

carrers del poble, a través del que ells diuen 

"regaderas", corria constanment un aigua crista

lina que per mitja de les corresponents compor

tes i canalitzacions és utilitzada per el regadiu. 

A les 18 ens vam reunir les confraries 

participants a l' Ajuntament, on ens van obse-

quiar arnb un aperatiu, abans de formar la pro

cessó cívica per anar a la santa missa. Acabat l' 0-

fici religiós ens vam traslladar a la terrasa del res

taurant, on es va fer l'acte solemne del Capítol, 

amb els parlaments i entronitzacions de costum. 

Finalitzat l' acte i fins l'hora de sopar, ens vam 

dedicar al que és normal en aquests pobles turís

tics de la serra: a atapear" pels bars, sempre amb 

copes de Ribera de Duero jove, i a cada bar unes 

tapes diferents. 

1 arribat el sopar, vam fer els honors al 

plat per excelencia: el xori<;, així com tota varie

tat d' embotits propis d' aquelles terres, amb més 

Ribera de Duero i rematant finalment amb un 

animat ball, on no va faltar un peculiar Paquito 

el Xocolatero, en homenatge als confrares de 

Castelló i amb la co1.laboració de tots. 

Despres d'una bona dormida per recupe

rar forces, el diumenge vam tornar cap a casa, 

ara passant per Avila, i fent les aturades necessa

ries per no arribar desfets. 

Agustin Garcia 



~u~ 1 4 '"U ~~ ut a: -7:;1-97 
IU <!apítoI be la 

®rbtn btl ~olatín 
\lCudela és la capital de la comarca navarresa 

de la Ribera de Ebro, zona de gran riquesa agrícola i 

autentic emporium de carxofes, enciams, esparrecs, ble

des, faves i moltes altres delícies de 1'horticultura. 

No és debades que el "Pregón de la verdura" 

assegura que: 

liLa Ribera és conocida 

por su verdura excelente, 

por su bella geografia 

y su magnífica gente". 

1 amb aquests antecedents, vam sortir de Zarautz el 

mateix diumenge 4 i vam arribar a T udela un pel tard, 

quan ja havia comen<;at el " Pregón de la verdura 1997", 

a carrec del restaurador Pedro Subijana que, tot seguit, va 

ser investit Cavaller d'Honor de la Orden del Volatín al , 
saló de plens ( que estaba ben pIe) de 1'ajuntament 

tudela. 

Després d' aquest acte solemne, vam anar a la 

catedral de T udela, on es va fer la "Missa Navarra" can-, 
tada per "Brisas Tudelanas". A l' eixida, totes les confra-

.~. 

ries en marxa cívica, acompanyats per la banda de gai

ters de T udela, vam anar a la pla<;a deIs Furs, on hi havia 

una exposició i degustació de productes naturals de la 

Ribera. Finalment, a 1'Hotel T udela, es va celebrar el 

dinar de germanor. 

El menú, com no podia ser menys, va ser un 

magnífic mostrari de la producció riberenca i el transcri

vim sense traduir, per tal que conserve totes les seues 

vitamines i essencies: "Pimientos morrones de la tierra a , 
la brasa", "Espárragos naturales de Tudela, con mahone

sa y vinagreta", "Alcachofas y cebolletas rebozadas, de la 

Mejana", "Revuelto de alcachofas y ajos tiernos", 

"Menestra de verduras tudelanas", "Cordero de pastos 

de la Bardena, asado en su jugo", "Cogollicos de Tudela" 

i "Biscuit de higos con peras al vino tinto de la tierra". 

Després: cava, café, patxaran i música baIlable. 

l' ambient es va anar escalfant i, dar, vam haver 

de fer una demostració de Xocolatero, amb estusiastica 

participació de moltes confraries que ja el coneixien i 

d' altres que no tenien ni idea pero també es van apuntar 

expontaniament. Allo va ser massa. 

Vam finalitzar convidant a tothom a venir a 

Castelló, al nostre Capítol, i vam emprendre el viatge de 

retom cap a casa. 

Ricardo Vicente 



lIono5tía: 25-1'-97 
1J ~apítol be la 

~ntboa bel ~antábríto 
lL'equip gastronomic habitual" va partir el 

dissabte 24 de bon matí i a les 10 ja feien 1'atu
rada obligatoria en terres aragoneses, per a repa
rar forces amb un glorio s esmon;ar. Després, no 
sé si la carretera estava millor que de costum o és 
que el cotxe ja coneix bé el camí, pero el cert és 
q~e a 1'hora de dinar ja erem al "Casco Viejo" 
donostiarra, on vam degustar un apat ben consi
derable, com ja és proverbial d'aquelllloc. 

Després d'un merescut descans a l'hotel, 
vam tornar al carrer per a recorrer la Concha i el 
seu entorn, fins arribar novament al "Casco 
Viejo" per a fer un sopar lleuger. Després vam 
tornar cap al carrer Marina per a saludar els 
amics de la confraria de la Anchoa i prendre amb 
ells uns cafés (i també alguna cosa més que café), 
fins a ben entrada la nito 

El diumenge de matí, i ja amb uniforme 
de cerimonia, al saló Zubieta de 1'hotel es va 
donar la benvinguda a les confraries, amb el 
brou calentet i el vi tradicionals. Del mateix 
hotel va partir la marxa cívica, acompanyada de 

la Banda de T xistularis, fins a l' església de la 
"Virgen del Coro", on es va fer la missa solemne. 
A 1'eixida de missa, nova marxa cívica cap a 1'a
juntament on, al saló de Plens es va fer el V 
Capítol de la confraria amfitriona, amb la solem
ne investidura deIs nous confrares de número, de 
merit i d'honor. 

. Finalitzat 1'acte, vam tornar a 1'Hotel 
Orly on es va servir el dinar capitolar. L'''anchoa 
del Cantábrico" va ser la gran protagonista del 
menú, pero cal no oblidar el boníssim consomé 
Ox-tail, el Filet Mignon, els crepes al Gran 
Marnier i -sobretot- el magnific formatge 
d'Idiazabal. 

Després, els regals, la música i el ball van 
animar un agradabilíssim fi de festa que dissor
tadament, com ens passa molt sovint, vam haver 
d'abandonar en el millor moment, per impera
tius delllarg viatge de retorn que ens aguardava. 

Vam dir adeu als nombrosos amics que 
" "" d "va ser allí teruem, encara que mes que un a eu 

un "fins dissabte", ja que a la majoria d'ells els 
tornaríem a trobar abans d'una setmana al nos
tre propi capítol, a la capital de La Plana. 

Agustín Garcia 



lIurgos: 15-l){-97 * QCapítoI be la 
JfMorríUa 1JJ}urgensís 

mn any més hem fet el viatge a la capi

tal burgalesa per assistir al seu Cran Capítol, 

encara que enguany aprofitem per fer estada el 

dissabte a casa del nostre bon amic Pedro 

Barcenilla on, a més del bon tracte i bona taula, 

vam poder gaudir del magnífic paisatge deIs 

montes de Oca i Páramos de Villaescusa, i també 

vam tenir ocasió de visitar (malauradament amb 

molt poc de temps) pobles típics de la zona, tals 

com Sedano, Covanera, Ubierna i Orbaneja, on 

la vegetació i l' aigua deIs rius i rierols que hi ha 

per tot arreu donen una sensació de pau i tran

quil.litat absolutament plausible. 

Ja el matí del diumenge, passant per 

Vivar, vam arribar a Burgos, on ens vam reunir 

amb la resta de confraries i vam comen<;ar per 

fer un esmor<;aret francament tonificant i que 

preparava el cos per tot el que vindria després. 

En comitiva, vam anar a la catedral per 

assistir a la santa missa i a l' eixida, acompanyats 

pel Crup de Danses, vam fer cap a 1'ajuntament, 

on va tenir lloc el Capítol, amb els parlaments i 

les investidures de ritual. 

Des de l'ajuntament fins el restaurant, el 

seguici va anar efectuant les aturades regla

mentaries per a donar lectura a les lletanies típi

ques de la Cofradia de la Morcilla Burgensis. 

Una volta vam arribar a una raonable seguretat 

de que el Senyor ens deslliuraria de tots els mal s 

que s' enumeren en les esmentades lletanies, vam 

fer via cap al restaurant amb l'anim en la millor 

de les disposicions per afer els honors al menú 

capitolar, que va resultar ser tan complet i con-

sistent com ja és tradicional, i no cal dir que aixo 

va ser una causa determinant per a que l'ambient 

pugés uns quants graus. 

Després del copias apat, les copes i els 

cafés van amenitzar l' agradable tertúlia amb els 

amfritions i amb els amics d' altres confraries, 

fins que el rellotge ens va instar a posar fi a tan 

gratificant ocupació i vam haver d'iniciar el camí 

de retorn cap a Castelló, que vam recorrer placi

dament i sense cap incidencia digna d' esment. 

Agustín Carcia. 



MI:-

lIalIabolíb: 9-xl-97 
III q[apítol bt los 

~ínos !' ~íanbas bt 
q[astílla Jirón 

(lEI viatge cap a Valladolid per a partici

par al 111 Capítol de la confraria local, el vam ini

ciar sense grans preambuls i vam rodar abona 

marxa fins a la primera aturada, amb el pretext 

de reposar combustible per terres de Terol (llegiu 

pernil i embotits de la terra) per tal d' estar en 

perfectes condicions de continuar viatge a 

Valladolid, amb tan bon ritme que hi vam arribar 

-també és casualitat- just a l'hora de dinar. 

Donem fe de que ho vam fer, i de quina mane

ra!. 

Després d'un petit descans a l'hotel de 

costum, a les 18 h. ens vam reunir amb els amfi

trions i amics d' altres confraries per anar en 

autobús a Tordesillas on, a la Casa del Tratado , 
vam assistir allliurament del premi ttTierras de 

Oro", que tots els anys s'atorga a alguna perso

nalitat rellevant i que enguany ha guardonat a 

Prada a Tope, per la seua tasca en favor de la gas

tronomia castellano-lleonesa des del seu Bierzo 

natal. 

Des d' allí vam anar a visitar un celler a la 

vila de Rueda, on vam tastar uns Ribera de 

Duero ben considerables. 1 enmig d'una també 

considerable tempesta d'aigua i vent vam fer cap 

a Boecillo i allí, en un celler típic, vam atacar una 

taula de formatges, iberics de Guijuelo, ronyons 

d' anyell i tttropecientas" xulletes delicioses qué 

ens van fer passar el fred i el temps en un bufit. 

El diumenge, després de la sopa d'all tra

dicional, va eixir la processó cívica de les confra

ries cap a l' església de l' Antigua, per participar a 

la missa oficiada per Emiliano, tt cura de la casa" i 

un vertader fenomen (segons el Tigre i segons 

tots els qui el coneixen). Després de missa, la 

típica ttPedrada" (refrigeri) i visita al taller de 

ceramica "Tierras del Valid". Tot seguit, acte 

solemne del Capítol, a 1'''Aula Triste" del palau 

de Santa Cruz. 

Finalitzat el brillant acte, vam anar a un 

centric restaurant per degustar el gran Dinar de 

Germanor, confeccionat pel Gran Maestre de la 

confraria amfitriona i tot ell a base (naturalment) 

de "vinos y viandas de Castilla y León". 1 cap a 

mitja tarda la delega ció castellonenca es va divi

dir: mentre que uns tornavem a casa el mate ix 

diumenge, altres es van quedar prenent vins i 

passant-ho molt bé fins al dia següent dilluns en , , 
que també van emprende viatge de retomo 

Agustín Garcia. 



lIílbao: 30-*1-97 
IX qcapítoI be la 

qconfraría (!Europea 
btl Yíno í tI \lrxacolí 

Ea confraria bilbaina ens té acostumats 
a dissenyar programes imaginatius per als seus 
capítols, i enguany no ha estat 1'excepció. CIar 
que un programa atractiu ha comportat una 
assistencia de més de 500 persones i tots sabem 
més o menys els pro blemes que aixo pot origi
nar. 

Vam arribar a Bilbao el dissabte 29, des
prés d'un dinar ben considerable a casa Terete, 
de la riojana ciutat d'Haro. Quan vam tenir les 
maletes i el Jumbo convenientement instal.lats a 
1'hotel Indautxu, vam anar al local comercial de 
la confraria amfritiona on ens va rebre la dinami
ca Rosa Santamaria i ens va obsequiar amb una 
copa de bon cava. Com ja és tradicional vam 
rematar la jornada recorrent el "casco viejo" i 
sopant magníficament a casa Víctor, una autenti
ca catedral del bon menjar i del millor beure. 

El diumenge vam comen~ar el completís
sim programa capitolar al Teatre Arriaga, on vam 
prendre un brou calentet, xori~ i copeta de txa
colí. El teatre és senzillament meravellós i assis-

tir-hi en dia de bona opera deu ser massa. 
Del teatre vam anar a l' església de Sant 

Nicolau, on es va oficiar la missa capitolar i des
prés vam agafar el "metro" ( el "metro" de Bilbao 
és un espectacle, pero quan esta pIe de confraries 
gastronomiques és encara molt més espectacle) 
per anar al musseu Guggenheim, a la porta del 
qual ens va rebre el gos més florit i gegantí que 
hem vist en la nostra vida. Vam fer una rapida 
visita al museu, previa a l' acte solemne del 

Capítol, a l' Auditori del museu, on es van inves
tir els nous confrares de número, de merit i d'ho
nor. Va ser investit enguany confrare d'honor el 
lehendakari Ardanza. 

El programa del dia culminava amb el 
gran dinar capitolar, a la Sociedad Bilbaina 
("Pastel de trigueros y salmón", "Bacalao al Club 
Ranero" i "Souflé Alaska"), amb excel.lent pre

sentació i qualitat gastronomica. 
Davant la previssible dificultat 
de fer venir al lehendakari a 
Castelló, li vam fer imposició allí 
mateix del medalló de la nostra 
confraria, que va acceptar amb 
amable complaen~a. 

El viatge de retorn va ser 
plujós i ventós, pero Jaume va 
controlar la situació amb la segu
retat i habilitat acostumades. 

Emília Belenguer 





<lPuímarae~: 22-*1-97 
1 QCapítol extraorbínarí 

be ~anela ao 1Lume 
QEls amics de Panela ao Lume ens van 

convidar al seu 1 Capítol Extraordinari, amb oca

sió de la recepció de S.E. el President de la 

República de Portugal, Dr. Jorge Sampaio, i no 

ho vam dubtar ni un momento Quatre confrares 

vam iniciar el viatge el dia 20, travessant la 

península fins arribar a Ciudad Rodrigo, on vam 

dinar i vam fer una rapida visita al seu centre 

monumental. Després vam entrar ja en terres 

portugueses, camí de Guimaraes on ens espera

ven els bons amics Gon<;alo dos Reis i la seua 

distingida esposa Dina, que ens van acompanyar 

a sopar en una "tasca" típica, on vam poder 

degustar exquisits productes de mar. 

Al dia següent vam visitar la zona monu

mental de Guimaraes i novament vam compartir 

taula amb el Gran maestre Gon<;alo i amb altres 

confraries que havien arribat prodecents de 

Fran<;a. Finalitzat el dinar vam visitar el Pa<;o dos 

Ducs de Bragan<;a fins als seus darrers racons. Al 

vespre, amb la resta de confra

ries arribades, ens vam aplegar 

a la Pousada de Santa Marinha 

da Costa, on es va efectuar la 

recepció i ens van obsequiar 

amb productes del país, bons 

vins i dol<;os elaborats per les 

mateixes dames de la confra

ria. També van intervenir els 

cors danses típics de 

Guimaraes. 

Dissabte 22, gran 

diada capitolar, vam assistir 

primerament a la cele bració de la santa missa per 

l'Excssim. Sr. Arquebisbe de Braga, a l' esglesia de 

Sao Antonio. Tot seguit es va fer la processó cívi

ca de Confraries cap al Pa<;o ducal, on es va rebre 

a S.E. el President de la República, i després d'u

nes paraules de benvinguda per glossar la figura 

de l'homenatjat, vam departir durant uns minuts 

tots els assistents amb el Dr. Jorge Sampaio, que 

va fer gala de la seua simpatia i va tenir paraules 

d' agraiment cap a la nostra confraria, recordant 

el seu pas per terres valencianes fa algun temps. 

Cal remarcar que el Capítol es va cele

brar a la cap ella del Pa<;o, oberta excepcional

ment al públic per la presencia del Sr. President. 

La celebre ció capitolar va culminar amb un mag

nífic dinar, servit en una de les sales nobles del 

Pa<;o habilitada expressament per a aquest acte. 

Al dia següent, retorn cap a Castelló, fent 

escala i dinar a Trujillo. 

1 abans d' acabar, vull expressar el nostre 

agraiment a D. Gon<;alo dos Reis per totes les 

seues atencions i per que sap elevar la amistat al 

rang d' autentic patrimonio 

José Luís Ale 





IIctíbítats bt 
l'aup 1997 

lLa principal activitat cultural de 1'any 
1997 ha estat ( com ja és costum) l' edició del nos
tre llibre "LA HOST", que ha passat de 64 a 68 
pagines, augmentant els textos i col.laboracions, 
tant de socis de la Host com de fora de l' asso
ciació. 

En Juliol vam anar al Festival de Música 
de Peralada, on vam assistir al concert de 
1'Orquestra Simfonica de les Balears i el tenor 
Jaume Aragall. També allí vam fer els honors al 
magnífic sopar ofert per Audi. 

Durant el darrer trimestre hem parti
cipat, com és tradicional, al campionat de guin
yot inter-colles organitzat per la Colla Pasparís. 
l' equip de la Host s'ha classificat per a la fase 
final. 

La festa va iniciar el seu particular calen
dari amb la Gala deIs Alcaids, de la que parlem a 
la pagina 49. La setmana magdalenera va ser vis
cuda a tope, participant a tots els actes tradicio
nals, i amb . un servei gastronomic al cassal que 
ha estat el millor de la historia de la Host. 

I ... 

En Maig vam col.laborar amb el XIV 
Festival de Danses de la Corona d' Arago, i vam 
compartir un bon sopar al nostre casal amb el 
Grup de Danses d'Eivissa, amb qui vam organit
zar una bona festa. 

El 19 de Setembre es van complir els 10 
anys de la fundació de la Host i ho vam cele brart 
amb un sopar de Gala, el 24 d' octubre, al Club 
Nautic. 

El consell ordinari de Desembre va apro
var la reforma deIs Estatuts incorporant la con
fraria gastronomica al nostre ordenament nor
matiu. I tot seguit, en Consell extraordinari, es va 
elegir l'onze Alcaid del CasteU Vell: En Víctor 
Campos i Guinot. 

1'any gastronomic ha resultat extraordi
nari i no solament per la quantia de capítols en 
que hen participat, sino per la consolidació i el 
prestigi adquirits per la nostra confraria en 
menys de quatre anys d' existencia. Guijuelo, 
Hernani, Santander, Noreña, Ezpeleta, 
Candelario, Tudela, Burgos, Donostia, 
Valladolid, Bilbao i Guimaraes han estat visita
des per la nostra confraria, tal com s'ha detallat a 

- . . . 
'. . 



les pagines gastronomiques d' aquest llibre. 
El nostre III Capítol General, celebrat el 

passat 31 de Maig, va registrar un record de par-

ticipació de confraries i marca també una majo
ria d'edat d'aquesta celebració, tal com s'h?- deta-
llat a la pagina 24 d'aquest llibre. I 

EIs sopars setmanals deIs dimecres, han 

0000 
0000 
0000 

arribat durant 1997 a cotes molt elevades. Al 
nostre casal s'han cuinat autentiques perles de la 
gastronomia i després d' evaluar meticulosament 
les puntuacions obtingudes ha estat proc1amat 
Mestre Cuiner 1997 el nostre soci i Alcaid 1989, 
En Vicent Gómez i N e bot, per a qui va des d' ací 
la nostra més cordial enhorabona. 

En resum, un any ben complet en el que, 
a més, hem registrat la baixa de dos socis i l'in
grés de cinc, amb la qual cosa arriben ja a 29 els 
socis de número, el maxim assolit per la Host en 
els seus deu anys d' existencia. 

I la marxa continua ........ . 

J. Vicente Francisco 

ana 
TEL. 23 78 51 - 23 79 52 FAX: 23 79 52 

12001 CASTELLÓN MAYOR, 79 BAJO 



Bíatges be la gent 
be lLa J!)ost 

JI a hem vist a la secció de Gastronomia 

que 1997 ha estat un any molt viatger per a 

nosaltres, ja que hem anat a 12 capítols. 

Pero l' esperit aventurer de la gent de la 

Host no té prou amb aixo i en grups de quatre, 

sis o vuit, s'han fet altres viatges amb finalitats 

festeres, culturals o purament turístiques. 

Per a viatge fester, el que vam fer a 

Vilafranca, a les festes d' Agost. Vam veure el bou 

(des de dins del cadafal, evidentment) i també 

vam fer els honors a la consistent cuina del 

Maestrat. 

l' escapada cultural va ser a Figueres, 

també a 1'epoca estiuenca, per assistir al Festival 

de Música de Peralada, on també va haver ocasió 

per a la bona taula, amb un magnífic sopar ofert 

per la firma A UD I. 
Pero el viatge més llarg (en el temps i en 

l' espai) va ser el turístico 1 va ser turisme d' alta 

volada, ja que quatre animosos membres de la 

Host vam volar fins a la Patagonia y Tierra de 

Fuego. Va ser durant la passada tardor (que allí 

era primavera) i vam arribar practicament a la fi 

del món, tal com podeu veure en la fotografia 

adjunta. 

Uns paisatges bellíssims, una carn 

excel.lent, molts tangos (ja us esplicaré en privat 

com ballen allí el tango, perque la cosa té "miga") 

i, en resum, una experiencia gratificant per a qui 

tingue un poc de curiositat i capacitat per assi

milar costums i cultures diferents. 

Vicent Gimeno 



<!EIs ~l(aíbs bel QCastell ~ell 

En Francesc Solsona i Garbí En Vicent Gómez i Nebot N'Enric Ferrero i Maria 

En Baltasar Macia i Oliver En Ricardo Vicente i Calvo 
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Aleaids Histories 

1258 Romeu Martí 
1266 Simó de Bonya 
1268 }aume Fivaller 

En Josep Pascual i Torres En Porfirio Laguna i Asensi En J aume Alcón i Simón 

N'Ignacio Subias i Ruiz de Villa En Víctor Campos i Guinot 





Mala bel~ 
~l(aíb~ 1998 

~ran ambient en la Gala deIs Alcaids 

d' enguany, amb 56 participacions (xifra record 

absoluta), ja que a més deIs socis de la Host i els 

seus convidats, la personalitat del nou Alcaid va 

concitar l' assistencia de diverses autoritats: 

Alcalde de la ciutat, Conseller de Sanitat, 

Delegats a Castelló del govern central i de la 

Generalitat, i també el Sr. Bisbe de la diocesi. 

Després deIs prolegomens habituals 

(fotografia col.lectiva a l' escala, ofrena de flors a 

les dames i aperitiu), es va servir el sopar, que va 

resultar suficientment entonat com per a trencar 

el gel i establir un cert clima especial que tenen 

sempre aquestes celebracions de la Host. 

Després dels cafés, es va obrir la part pro

tocolaria amb el comentari sobre la marxa de la 

Host durant el passat any, a carrec del Canceller. 

Després va ser el Gran Maestre qui va tenir 

paraules d'homenatge i agraiment per a l' Alcaid 

sortint, Sereníssim Senyor Ignacio Subias, a qui 

va fer lliurament del tradicional escut de la Host 

tallat en fusta, després de les ponderades parau

les de comiat de l' Alcaid 

1997. 

Va prendre nova

ment la paraula el Gran 

Maestre per fer la presenta

ció del nou Alcaid, 

Sereníssim Senyor Víctor 

Campos i Guinot, donant

se lectura seguidament a 

l' acta de nomenament. 

l' Alcaid 1998 va agrair el 

nomenament i en el seu 

parlament es va mostrar 

bon coneixedor de la Host, arribant fins i tot a 

recitar fragments del nostre Pregó. Tots els ora

dors van ser ovacionats per la nombrosa con

currencia. 

Després es va procedir allliurament deIs 

premis sorpresa de la Gala: a Agustin (per admi

nistrar bé les nostres finances), Vicentico i 

Ricardo (per a que perfeccionen el seu guinyot), 

Marisa (per la seua bona veu), Vicent Gómez 

(Mestre Cuiner 1997), Manolo Gómez (per 

gastronom estalviador), Isabel (per fer molts 

quilometres) i, fins i tot, va haver un magnífic 

mussol per a Albert, que va ser molt celebrat. 

I amb aixo es va donar pas al "nostre" 

conjunt musical que va amenitzar un animat ball 

en el que no van faltar, com ja és tradicional, les 

intervencions vocals i corals deIs membres de la 

Host i convidats, així com un multitudinari 

Xocolatero dirigit magistralment per la 

Sereníssima Sra. Alcaidessa 1998. La "marxa" es 

va prolongar fins les 4 de la matinada i -un any 

més- cal agrair a la comissió organitzadora d'a

questa Gala el seu bon ofici i també el seu bon 

humor. 

J.J. Pallarés 
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Ba nostra ¡latrona 

MARE DE DÉU DE LA PLANA 

Ls dues planes es fonen 

cosides amb fil d' argent, 

la verda plana gemada, 

la blava plana lluent. 

Les guarda la Magdalena 

enfilada al pujolet 

mentre el Lledó s' extasia 

tot voltat de tarongers. 

La ciutat n'és perfumada 

del tresor que porta el vent: 

la flor de la tarongina, 

que és la neu d' aquest indret, 

embauma cases i hortes 

i també tota la gent, 

el cercle de les muntanyes 

i les voreres deIs recs, 

els pinars de les riberes 

i les canyes del moresc. 

La Plana és una maragda, 

barreja de blau i verd, 

amb camins d' aigua i de terra 

des de llevant a ponent. 

A Castelló de la Plana 

deIs camps hi brolla la mel 

com si del fons de la terra 

tingués les fondes arrels. 

1 un crit abrandat ressona 

de l'un a l'altre cantó: 

! Visca la nostra Patrona 

Mare de Déu de Lledó ! 

Ramon Fernandez i Jurado 
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flalan~ be 1 O ~n!,5 
~ón moltes i variades les coses que ha 

fet la Host en 10 anys, i encara que no som gens 
amics de les estadístiques, sí que hem de fer ser
vir algunes xifres per poder donar una idea del 
balan<; d'aquests 10 anys . 

L' associació ha tingut un total de 51 
socis, deIs quals en l'actualitat hi han 29 en actiu 
i 10 d' ells són deIs primers fundadors. Han estat 
elegits 10 socis honoraris a Alcaids del Castell 
Vell (un per any), 5 deIs quals van ingressar des
prés com a socis de número. 

En aquests 10 anys, la Host ha celebrat 
73 Consells, ha tingut 3 casals (2 al carrer 
d'Enmig cantó a Cervantes i l' actual d' Alcalde 
Tarrega) i es va dotar deIs seus propis Estatuts, 
aprovats per la Generalitat el 3 de Juny de 1988. 

L' equip de futbol de la Host va guanyar el 
trofeu Reina Violant en 1994 i 1995. EIs mateixos 
anys, l' equip de guinyot va proclamar-se campió 
del torneu Inter-colles. 

Durant els seus primers 10 anys, la Host 
ha publicat 4 programes de Festes i 6 Llibrets. 
S'han fet 6 excursions: Elx, Sevilla, Sigüenza, El 
Burgo de Osma, Monestir de Piedra i Port 
Aventura (La Rioja encara no) . 

DeIs 10 anys deIs quals fem balan<;, la 
Confraria Gastronomica només ha actuat des 
d' Abril de 1994, pero en menys de 4 anys ha par
ticipat ja en 30 Capitols gastonomics fora de 

-iN 

Castelló, a banda deIs 3 Capítols Generals de 
l' Arros i la Taronja organitzats ací, en els quals ha 
nomenat 28 Confrares de Número, 41 Confrares 
de Merit i 9 Confrares d'Honor. 

La Host ha col.laborat des de la seua fun
dació amb la Junta de Festes de Castelló, la qual 
ens ha reconegut con a Ens Vinculat. Hem assis
tit amb representant propi a 3 Assemblees de 
Festes i al darrer Congrés Magdalener. Hem pres
tat la nostra cooperació a la Junta, tant a través 
de la Federació de Colles com directament, per 
exemple al darrer Festival de Danses de la 
Corona d'Arago. 1 no direm res sobre la nostra 
participació anual a la Cavalcada del Pregó, per
qué aquest tema el tractarem específicament a la 
pagina 57. 

En el Capítol d' activitats culturals podem 
remarcar la nostra campanya de 1990 en favor de 
la restauració del Castell Vell, i tambe els nostres 
homenatpes a dos castellonencs insignes: en 
1994 a Angel Sanchez Gozalbo, i en 1996 a 
Arcadi Garcia Sanz. 

Podríem continuar aportant dades, pero 
considerem que el més important ja esta dit i per 
aquests 10 anys ja n'hi ha prou. 

Amalia Lauterio 
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_ 'abeu b'un 
, , 

amlt 1 un pare 
;f$lossén Amorós, un home molt esti

mat a Caste11ó, bon amic de la Host i col.labora

dor d' aquestes pagines en el nostre 11ibre de 

1997, ens va deixar el passat mes 

de Novembre. 

El seu delicat estat de 

salut durant els darrers mesos no 

donava peu a cap optimisme pero 

fins 1'últim moment ens vam 

resistir a admetre a110 que, segons 

els metges que el van tractar fins 

al final, era ja inevitable. Se'n va 

anar com havia viscut: discreta

ment, sense fer soro11, pero dei

xant-nos 1'impressionant exem

pIe de tota una vida dedicada a 

donar-se als altres, amb especial dedicació als 

més necessitats, als més debils, als més joves i als 

malalts. 

Vaig tenir la immensa sort de col.laborar 

en algunes de les iniciatives de mossen Amorós 

durant els dificils anys 60 i vaig ser testimoni d' e

xepció de les moltes coses que es van fer a base 

de posar voluntat, dedica ció i il.lusió. Primer van 

ser aque11es acampades d' estiu per a xiquets, a 

Araia, on s'inculcaven valors morals i l' estima pel 

país (ben 11uny de les mixtificacions feixistoides 

que s'impartien als campaments de la 

"Delegación de Juventudes" del "Régimen"). 

Després, a l'Institut Francesc Ribalta, l'in

cansable mossén va promoure el Club 

d'Estudiants (CLUE), amb activitats teatrals , 
cine-club, revista parlada, excursions, etc. etc. Va 

col.laborar molt activament a la revista "Al Vent" 

( de la qual n ' era director), escrita íntegrament en 

alw 

valencia ( cosa absolutament insolita en aque11 

temps) i que ens va permetre fer arribar a center

nars de 11ars de tot el nostre domini lingüístic 

articles d' opinió lliure sobre temes molt variats 

de cultura, economia, el concili Vatica Il, etc. etc., 

eludint les "inclemencies" de la rígida censura 

imperant, mercés als bons oficis del mossén. 

Per a molts de nosaltres el 

pare Amorós, més que un amic, va 

ser un autentic pare, en el sentit 

més noble i espiritual de la paraula. 

1 no cal esmentar, per ser sobrada

ment conegut, com es va guanyar 

el respecte i el reconeixement de 

tot Caste11ó per la seua fecundíssi

ma tasca com a home d' església, 

com a protector deIs més desprote

gits . Amb e11, paraules com caritat i 

solidaritat adquirien el seu autentic 

i complet significat. 

La seua inconfusible figura, dalt de l' en

tranyable moto "vespa" que el permetia multipli

car-se encara més, estara sempre viva en el nos

tre record. 

Descansi en pau mossén Joaquim 

Amorós i siguem nosaltres capac;os d' aprofitar 

com cal tantes i tan bones coses com e11 ens va 

ensenyar. 

Albert Sanchez-Pantoja 





IIls nostres 1 O 
l'regons 

Jia Cavalcada del Pregó és l' acte de les 
Festes de la Magdalena que millor encarna la par
ticipació de les associacions festeres de la ciutat, 
siguen de la classe que siguen: Comissions de 
Sector, Colles, grups de danses, representacions 
festeres de les nostes comarques ...... T ots hi 
tenen cabuda i el Pregó és la suma de totes 
aquestes participacions. 

A la Host sempre hem considerat priori

tari eixir al Pregó, per ser consubstancial amb les 

finalitats basiques de la nostra associació, segons 

estan definides als nostres Estatuts. r aixo que 

per materialitzar aquesta participació no han fal

tat dificultats en més d'una ocasió: falta de 

carrossa, falta de temps, etc., pero sempre hem 

sabut superar totes les dificultats i podem dir 

amb legítim orgull que si la Host ha complit 10 

anys, també són 10 els Pregons en que el nostre 

Penó de la Conquesta ha estat presento 

Una qüestió important és constatar que 

la nostra participació té caracter cultural, gas

tronomic i festiu, adaptan-se plenament als tres 

ambits en que actua la Host. El caracter cultural 

es manifesta per la nostra participació dins del 

Crup Historie, representant als fundadors de la 

ciutat i amb el Castell Vell sempre present a la 

nostra carrossa. 

La vocació gastronomica esta ben testi

moniada per la taula magníficament assortida 

que també figura invariablement a la carrosa. 

r la faceta festiva no cal argumentar-la 

molt. N'hi ha prou amb assistir al Pregó i pre

senciar la "marxa" i el bon anim de que fem gala 

durant tot el recorregut. Tal com diu el nostre 

propi Pregó, anem amb "el bon humor per 

blasó", i tenim comprovat que és una bona 

manera d' anar pel món. 

Avui, els nostres 10 Pregons ja són histo

ria. Dins de pocs dies un nou Pregó eixira al 

carrer i la nostra carrossa, amb el seu castell, la 

seua taula i els membres de la Host convenient

ment equipats, tornaran a viure amb intensitat i 

satisfacció general el nostre onze Pregó. r espe

rem poder estar presents en molts més. 

J-J. Breva 
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lia $oguera be la 
:fflagbalena 

lLa bella prominencia on esta situada 

l' ermita de la Magdalena és testimoni mut de 

fets histories del passat de Castelló. Encara que 

no és molta la seua altura, la panoramiea que es 

pot veure des d' aquest tossalet és magnífica: la 

plana de Castelló en primer terme i, al fons, la 

immensitat de la Mediterrania. 

No és d' estranyar que des de temps 

prehistorics haja estat assentament de pobla

cions: ibers, romans, gots i musulmans hi han 

deixat el seu rastre, com han demostrat les exca

vacions arqueologiques realitzades per diversos 

equips d' experts. 

Amb la domina ció musulmana el tossalet 

és fortificat, constituint el que avui coneixem 

com a Castell Vello Durant la conque sta d' aques

tes terres pel rei Jaume 1, el Castell Vell és ocupat 

per la host reial, sota el comandament d' en Pere 

Cornell, l'any 1233. Pocs anys després, el 1251, 

el monarca autoritza el trasllat de la població al 

pla, fundant així el modern Castelló. 

El Castell Vell és abandonat pero s'edifi

ca allí l' ermita de la Magdalena i en commemo-

ració de la fundació de la ciutat, els castellonencs 

anem en romeria fins aquesta ermita, cada tercer 

diumenge de Quaresma, seguint una tradició 

que probablement es remunta als primers temps 

de la fundació de la ciutat i que esta documenta

da des de 1375, any en que consta que es feia 

una romeria penitencial. Els costums han evolu

cionat, pero la romeria i el seu significat han per

durat a través deIs anys. 

Fins a l' any 1929 hi havia el costum d' en

cendre una gran foguera a l' esplanada que hi ha 

davant l' ermita, la nit anterior a la Magdalena. 

Aquest foc, denominat "foguera de la 

Magdalena", era ben visible des de tot Castelló i 

era com el senyal de que "ja el dia és arribat". 

Tots els veins de la ciutat eixien al carrer i, me n

tre feien tertúlia, miraven cremar la foguera. 

Aquell any 1929, l' ermita de la 

Magdalena, Vicent Fortanet Moliner ( avi de qui 

aixo escriu), ajudat pels peons de carrer que tenia 

al seu carrec, va encendre la foguera com de cos

tum, encara que 1'0ratge no era massa propici i 

durant la nit va ploure. 

Al matí següent, dia gran de la 

Magdalena, el terra estava fangós i l' ermita 

Fortanet amb els seus ajudants baixaven unes 



marraixes de vi generós, per tal que les autoritats 

municipals complimentaren i convidaren a una 

personalitat que venia de Madrid per participar 

en la romeria. Al primer revolt, segons es baixa, 

l' ermita va relliscar i va caure al buit sobre el 

ribas, amb tan mala fortuna que el cap va colpe

jar fortament contra una roca que li va ocasionar 

la mort instantaniament. 

Uns dies després, en la mateixa roca on 

va trobar la mort en acte de servei el seu proge

nitor, els seus fills Vicent, Manuel i Xavier van 

gravar una creu, que el temps s'ha encarregat 

d' esborrar. 

La foguera d' aquell any va ser la última, 

ja que des d' aquell dia no s'ha tornat a encendre . 

• 11'11: 

També des d'aquell dia, mon pare, que era el fill 

major de l'ermita mort, va ser nomenat nou 

ermita. 

He cregut interessant recuperat la memo

ria d'aq~ests fets per als lectors de LA HOST. 

José Ma Fortanet Blasco 

J.M.C Informatica, C.B. 

JOSE MIGUEL FORTANET MUÑOZ 
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IIssocíatíons 
(esteres amígues: 

<!Colla ~asparí5 
~questa associació va ser fundada l' any 

1989, encara que el nudi fundador era un grup 
d'amics consolidat des de feia anys. 

Per batejar la colla van triar el nom d'un 
insecte ben típic del terme de Castelló. Ells el 
defineixen com un insecte del grup deIs heterop
ters semiaquatics, de la família deIs gerrids ( de 

,mida entre 5,5 i 16 mm), deIs quals hi han nou 
especies a casa nostra, encara que les més fre
qüents són el "Gerris najas" i el "Gerris gibbífer". 

A banda de les reunions i sopars ( com fa 
qualsevol colla que es considere), la gent de 
Pasparís tenen tres activitats favorites. La prime
ra són les excursions a peu, i ja te'ls veus serra de 
Borriol amunt, per anar a Vilafamés o qualsevol 
altre itinerari que els resulte abellidor. 

Una altra afecció d'aquesta colla és el tea
tre i tinc que dir que els vaig veure actuar fa uns 
anys i no ho fan gens malament. El dia que a la 
Federació se li acudeixe organitzar un certament 
de teatre inter-colles, sentireu parlar de Pasparís, 
i parlar bé, evidentement. 

La tercera i principal afecció de la colla es 
el guinyot. Són autentics virtuosos 
del guinyot i, a més, els agrada 
compartir-ho. Des de la seua fun
dació, Pasparís organitza anual
ment el Campionat de Guinyot 
Inter-colles, amb una participació 
massiva de les colles de la ciutat, i 
és un vertader plaer participar de 
l' ambient que es viu al local social 
de la colla durant les sessions de 
competició d' aquest campionat. 

La mostra grafica que teniu 

en aquesta pagina correspón al nou local que 
Pasparís ha inagurat recentment al carrer Pere 
Aliaga, i una imatge val més que mil paraules. 

Dir que la colla Parparís és una associació 
festera amiga de la Host és una gran veritat pero 
no és cap originalitat, perque la Colla Pasparís és 
amiga de tothom. Hi ha que veure'ls en 
Magdalena, amb la seua xaranga, visitant a les 

altres colles, en un intent de tornar la visita que 
li fem tots quan anem a jugar al guinyot a sa 
casa. 

L'any que vé celebrara Pasparís el seu 
desé aniversari i des d' aquestes pagines els desit
gem moltes satisfaccions en la seua trajectoria i 
que siga per molts anys. 

Albert Sanchez Pantoja 
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lIastronomía .:testera: 
JMaríbatge be lllats 

amb els l'íns 
<lel fet de beure vi ha esdevingut més un acte 

social que no un complement gastronomic de la 

importancia que mereix. Bevem vi amb tota 

mena de menjars que posen sobre la taula, caient 

en l'error "anti-gastronomic" de beure per beure 

o beure magnífics vins sense cert mirament, i 

aixo no satisfa ningú, llevat de 1'amo del restau

rant que ens passa la factura. 

És molt aconsellable que els plats en l' elabo

ració deIs quals ha intervingut un determinat vi, 

es mengen completats amb el mateix vi utilitzat 

per condimentar. Indicarem de forma resumida, 

per manca d' espai, els vins més adequats per a 

cada classe de menjar. 

APERITIUS: Blancs suaus i clarets per als 

formatges tendres i cremosos. Per als formatges 

curats i fermentats, vins negres del propi lloc deIs 

formatges. Moriles, xerés o blancs secs són els 

que millor harmonitzen amb el marisc, 

mol.luscs, calamars i sípia. Canapés, embotits, 

pernil i patés demanen un vi negre sec, suau i 

velludat. 

PASTES 1 CROSTADES: Canelons, espa

guettis, macarrons i altres gratinats lliguen bé 

amb rosats i clarets lleugerament acids. Les cros

tades, nyoquis i soufflés, amb blancs secs. 

OUS: En totes les seues variants, van bé amb 

blancs semi-secs i rosats suaus. 

VARROS: S'aconsellen vins que harmonit

zen amb l' element dominant. Blancs secs per a 

1'arros amb bacalla. Blancs semi-secs per a 1'arros 

a banda i amb marisCo Rosats o negres lleugers 

per a l' arras amb conill o pollastre. Clarets secs, 

negre lleuger o cava brut per a la paella. 

PEIXOS 1 CRUSTACIS: Generalment s'a

companyen de blancs secs o semisecs, segons les 

diverses especies i varietats. 

CARNS: Tendres, estofades, guisades i frei

xures, vi claret sec o negre lleuger. Les aus de 

corral, segons els guisos, clarets i negres suaus. 

Rostits, al forn i tota mena de peces de xai, vede

lla, bou, vaca i ca<;a, demanen vins negres pode

rosos. 

LES POSTRES: La pastisseria en general, 

dol<;os i altres llepolies s'han d' acompanyar amb 

amb moscatells, malvasia, garnatxa, mistela i -

evidentment- caves i xampanys. 

Si a 1'hora de posar-se a taula no hi ha la pos

sibilitat de degustar el menjar amb el vi més 

adient, procurem elegir el més semblant respecte 

a les seues característiques organoleptiques 

(color, sabor i graduació). 

Finalment, resta dir que si per a cada plat 

convé beure allo que els experts recomanen, no 

vol dir aixó que cadascú, segons el seu saber, 

gust i experiencia propia fa<;a el que crega més 

convenient, ja que contra gustos poc es pot opi

nar. 

Joan Agustí 



~rograma de jf estes 
Jtlagdalena '98 

DIVENDRES 13 

21:00 

DISABTE 14 

10:00 
14:00 
15:00 
21:00 

DIUMENGE 15 

La "Re-vespra" 

Inaguració del Casal Fester. Sopar informal. 

De la F esta, la vespra 

Trasllat de la carrossa. Esmor<;ar 
Vermut deIs cavallers de la carrossa 
Cavalcada del Pregó 
Sopar al Casal 

Magdalena F esta Plena 

8:00 Tots al Casal. Figues amb xocolata 
8:30 Romeria de Les Canyes. (Homes amb brusa) 
15:00 Paella al Casal 
16:00 Gran guinyotada magdaleneraSopar lliure 
22:00 Tots al cadafal (amb uniforme). Processó 

DILLUNS 16 

11:00 
14:00 
14:30 
20:00 
21:00 

DIMARTS 17 

14:00 
20:00 
21:00 

DIMECRES 18 

14:00 
14:30 
20:30 
21:00 
22:30 

Día deIs Xíquets 

Pregó Infantil 
Vermut il.lustrat al Casal 
Dinar al Casal 
Anar de marxa pel centre (amb uniforme) 
Sopar al Casal 

Día de les Colles 

Dinar a les Paelles del Rei Barbut 
Anar de marxa pel centre (amb uniforme) 
Sopar de "sobaquillo" de les Colles 

Día de l'Alcaíd 

Vermut al Casal 
Dinar en honar dels Alcaids, al Casal 
Acte d'investidura de l'Alcaid del Castell Vell1998 
Gran sopar-bufet el Casal. Entrada per estricta invitació 
Festa de l' Alcaid, amb actuació d' organista 



¡tro 
a 

DIJOUS 19 

14:00 

14:30 

16:30 

19:15 

21:00 

22:30 

DIVENDRES 20 

14:00 

14:30 

20:00 

21:00 

22:30 

DISSABTE 21 

14:00 

14:30 

15:45 

21:00 

23:00 

DIUMENGE 22 

13:00 

14:00 

22:00 

23:30 

rama 
le 

Día deIs Bous 

Vermut al Casal 

Dinar al Casal 

de 
'9 

Eixida cap als bous, amb la xaranga 

Eixida dels bous. Cercavila 
Sopar al Casal 

Visita a caus festers 

Día del Vi 

Vermut al Casal 
Dinar al Casal, amb tast de bons vins 
Visita al mesó del Vi 

$estes 

Sopar el Casal, continuant el tast de bons vins 

Ball amb música al Casal 

Día de la Patrona 

Vermut il.lustrat al Casal 

Dinar al Casal 
Ofrena de flors a la Patrona (amb uniforme) 
Sopar al Casal, liquidació d' existencies 

Anar a la Pergola o similar 

Magdalena Vítol 

Visita a les paelles de Fadrell. Vermut 
Paella al Restaurant 
Desfile Final de Festes 
Al Casal, gran xocolatada 'amb xurros. Traca final. 
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Los nuev~s ! tiem'pos,~ 
ya estan aqul. 

Ya puede disfrutar de los nuevos tiempos; tiempos de tener y no sólo 

de aparentar. Como tener unas prestaciones, un diseño y un equipamiento 

de serie que sólo los vehículos de la más alta categoría po~~eían . 
. "\~ . 

Compruébelo. / 

Le esperamos en : 

Passat. Nuevos tiempos. Nuevos valores. 

Marzá 
Herrero, 34 - Tel. 2021 00 - Castellón 
y su Red de Agentes Provinciales 

~ 
CONCESIONARIO OFICIAL 
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