
La Host 
ANY XIV - N° <?> - MAR\: 2000 



Muchas de las 

grandes ideas 

de este siglo 

han salido 

de un garaje. 

(1([[)
_. "" -.,-

!. f , ( ! . : . í . ! : 
.. . " . ./ 

AUÓI 

Ya es hora de que vuelvan a entrar. 

Descubra el Audi A6 en Marzá, 

su concesionario oficial Audi. 

Marzá, S.L. 
Piza. País Valenciano, 14 
Tel. 964 342 300 - 12002 Castellón 



aBa belleza escapa a las modas pasa/eras )) 
{F{, Doi$!:cau) 

406COUPé~ 
PEUOEOT 

Peuge o t. Para dis frutar del au t omóvil. 

LEOI\IAUTO PEU CiE OT 
CONCESIONARIO OFICIAL Ctra. Valencia-Barcelona Km.67,4 • Te!. 21 13 22 • CASTELlON 
Ctra. N-340 Km. 1.045,6 • Te!. 46 07 86 • BENICARlO - Avd. del Mar,l 0-12 • Te!. 22 1460 • CASTELlON 







Sdlutdció 

Tilia las mans el n° 10 del nostre butIleti anual i és una 
xifra que veiem com un confortable simptoma de con
tinuitat i consolidació. 

Totes les coses vives evolucionen, i la nostra publicació no 
podia ser-ne I'excepció. Sense pressa peró també 
sense pausa, anem introduint les modificacions i les 
novetats que ens demanen els nous temps i el major 
abast i difussió de la nostra publicació. 

Enguany avancem en la linia iniciada en la 
passada edició d'ampliar el tractament de 

temes no estríctament locals, i també 
d'incloure a peu de pagina la traducció 

al casteIla d'aqueIls textos que consi
derem de major interés per als arnics 
i possibles lectors de terres de parla 
no catalana. 

Amb el mateix bon mim de sempre i 
amb el mateix esperit de germanor i 

bon rotlIo de que sempre ha fet gala la 
nostra associació, us convido a compar-

tir les nostres vivencies i las nos tres 
inquietuds a través d'aquestes pagines, i 

espero que el seu contingut siga del vostre gust. 

Josep Llnís Ale i Revest 
Gran Maestre de la Host 

5 





Cdrtd pobld de ld Ulld d'Ondd 

QlItothom sapiga que Nos, en Jaume, par la gracia 
de Déu rei d'Aragó, de Mallorca i de Valéncia, 
comte de Barcelona i d'Urgell i senyor de 
Montpeller; per Nos i els nostres us donem i us 
concedim par heretat própia, franca i lliure a 
vosaltres, Ramon de Bocana i Guillem de 
Rocafort, i a altres tres-cents homes pobladors, 
als quals vosaltres volguereu donar-los i repar
tir del vostre perqué vingueren a poblar; i 
també a tots els vostres i als seus successors, 
a perpetuitat, la vila d'Onda i la vila de Tales, 
amb totes les seues alqueries i termes. 

EIs quals termes afronten amb el terme de 
Borriana i amb el terma de Betxí, i amb la 
serra que divideix amb Artana, i amb el terme 
d'Eslida, i amb el terme de Suera, i amb el 
terme de la Vall de Veo, i amb el terme del 
Castell de Fanzara. 1 travessa per riu de Millars 
i va fins al terme d'Alcalatén, i fins al terme de 
Vilafamés, i amb el terme de Borriol, i amb el 
terme d'Almassora, i amb el terme de Borriana. 

En les quals viles i lIocs i termes, tal com confor
men els esmentats límits, també es comprt nen 
les casas, els camps, les vinyes, els horts i les 
terres de conreu i les que no ho són, ermes i 
poblades, les aigües, les herbes, els prats, les 
pastures, les muntanyes, les fustes, les selves 
i els arbres fruiters i els que no ho són, els 
rius , les peixeros, els vedats, els 
camins d'entrada i d'eixida, i totes 
les seues pertinences, del cel a 
l'abís. Tot ho heu de tenir vosal
tres i els esmentats pobla-
dors que vosaltres vol
dreu establir i fareu 
perpétuament la vos
tra voluntat sobre 
totes aquestes coses. 

S'exceptuen i no poden 
gaudír la donació: 
els militars, sants i 
persones religioses. 

1 farem amb vosaltres tal com fem a bon enteni
ment deIs ciutadans de la ciutat de Valéncia. 

Exceptuem d'aquesta donació la carnisseria, els 
banys, la tintoreria, els forns, els molins, el 
mercat i els obradors d'a~oc , els quals ens rete
nim a perpetuitat. 

* * * 

Per la nostra banda nosaltres, els esmentats 
Ramon de Bocona i Guillem de Rocafort, per 
nos i els nostres pobladors, jurem per Déu i els 
seu s Sants Evangelis, que establirem la nostra 
residéncia a Onda i que vendrem en el termini 
d'un any totes les possessions que tinguem en 
altres lIocs, sense retenció de cap mena, 

1 tot el que rebem a Onda no ho vendrem abans de 
deu anys. 

* * * 

Donada a Valéncia, el quart dia abans de les calen
des de Maig, en l'any de Nostre Senyor MCCXL. 
huit (28-N-1248). 

Senyal de Jaume, per la gracia de Déu rei d'Aragó, 
de Mallorca i de Valéncia, comte de Barcelona 
i d'Urgell i senyor de Montpeller. 

Són testimonis: Guillem de Monteada, 
Guíllem de Boxados, Jofre de 
Rocabertí, Guillem d'Anglesola 

Guillem de Crexell. 

Senyal de Pe re Andreu, el 
qual per manament del 
rei i en lIoc de Guillem 
Escriva, el seu notari, 
a~ó va escriure en el 
lIoc, dia i any fixats. 
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Elllels primers dies del mes de mare; de 1285. Un 
home, un rei, cavalca pels deserts aragonesos 
amb el seu seguici de fidels i servents, en un 
moment de la seua vida en que tot el que havia 
aconseguit amenacava d'arrumar-se. Es troba
va sol en mig de la tempesta que molt aviat 
havia de caure sobre d'ell i de la seu a terra. El 
dia 4 de marc, a les corts de Saragossa, els 
nobles aragonesos ja l'havien dit que no l'aju
darien en aquell moment transcendental. El 
seu nebot, el rei Sane IV de Castella, desdient
se de vel!es aliances, feia pau í amor amb els 
seus enemics. L'emperador alemany també es 
feia enrere, igual que Eduard I d'Anglaterra, 
promés amb una princesa de la seu a casa. 1 -
el que era més punyent- el seu propi germá, el 
rei Jaume de Mallorca, pactava amb els ene
mics el lliure pas per les seues terres del 
Rosselló de l'exercit invasor. En contra d'a
quest home s'havia coalitzat la potencia més 
gran de l'epoca, la Casa de Franca, juntament 
amb el poder pontifici de Roma, que havia 
decretat la seua excomunió i declarat la croa
da en contra seu i les seues terres. A Tolosa de 
Llenguadoc ja s'estava reunint aquel! exercit 

pere el Grdu, d si.;reud 

d'invasió i a la memória col· lectiva d'Europa 
van tornar els records de les destruccions i els 
carnatges causats en una altra croada contra 
els heretges cátars occitans que, ara feia 72 
anys, va causar la mort a Muret del rei Pere el 
Católic, avi de Pere el Gran. 

Quins pensaments li van venir a aquel! home men
tre cavalcava per aquelles terres estepáries 
d'Aragó? Per que anava a tancar-se en un 
monestir, en un moment en el que calía 
urgentment preparar-se per a la defensa? És 
segur que li vingueren al cap els records del 
seu avi, mort també per croats de Franca. 
Records i sentiments de vergonya, pels retrets 
permanents que els antics vassalls occitans 
van fer durant tot el segle a la seua nissaga, 
per haver-Ios abandonat i no venjar al rei 
mort. Records del seu pare, el rei Jaume el 
Conqueridor, que continuament el va refrenar 
en les seu es ánsies de respondre amb les 
armes davant d'aquests retrets. Sentiments de 
vergonya i ánsies de revenja, tot plegat. Ara era 
el moment que segurament havia esperat 
durant tota la vida. Era l'hora suprema i el 
destí esperava. 

El nostre home, el rei Pere el Gran, va arribar a 
Sixena i va estar cinc die s tancat en aquest 
monestir. Qualsevol altre l!oc i ocupació hau
rien estat més adients per l'irnmens perill que 
l'amenacava. Pero no. Va voler estar cinc dies 
contemplant la tomba de l'avi mort, que ocupa 
una de les ales del creuer de l'església del 
monestir, perdut en la val! del riu Alcanadra i 
envoltat pels deserts i estepes aragoneses. Allí 
el rei rememorá tot el que havia fet per venjar 
el seu avi: havia atiat la sublevació deis pro
vencals contra la Casa de Franca, havia ani
mat els sicilians al carnatge que van fer sobre 
els francesos a les Vespres Sicilianes, havia 
conquerit Sicília -en nom de la seua dona, 
Constanca-, havia destrossat una i altra vega-
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da els estols deIs seus enemics a la 
Mediterrama i fet presoner el fill del seu perso
nal enemic, en CarIes d'Anjou. De resultes de 
tot aixó li va caure l'excomunió des de Roma 
per part d'un papat sempre fidel a les ambi
cions de la Casa de Fran~a. L'excomunió com
portava l'entredit sobre els seus regnes, que el 
mateix papat ja havia atorgat a un altre prin-

pere el Grdn, d si.;tend 

cep de Fran~a, en CarIes de Valois. 

Roma, sempre Roma. També Roma havia estat el 
factotum d'aquella primera croada on va trobar 
la mort el seu avi. Ara ell, Pere el Gran, es tro
bava en la mateixa situació. La potencia més 
gran de l'epoca li queia al damunt. Peró ara 
seria diferent. Ara havia de ser diferent. 
Aquella va ser la seua determinació davant la 
tomba de l'avi mort i sepultat a Sixena. 
El dia 17 de mar~ va estendre documents d'a
llá estant. Aquells cinc dies de tancament al 
monestir van fer sorgir en l'amm del nostre 
home una voluntat sobrehumana i Ji van crear 
l'estat d'esperit necessari per afrontar la pági
na més sublime de la seua nissaga. 

Cinc mesos més tard, en octubre de 1285 i després 
d'una cruenta guerra, Pere el Gran assolia al 
coll de Panissars la destrossa total de Fran~a i 
del papat. Cavallerós, com sempre ho va ser, 
en aquella jornada va perdonar la vida a molts 
nobles francesos, peró va ser incapa~ (o no ho 
va voler) d'aturar els almogávers i el mateix 
Roger de Llúria, que es van llan~ar al carnatge 
al crit de "cavallers, vergonya!" i van infligir 
una terrible mortaldat a l'exercit francés que es 
retirava. Per fi, el rei havia donat complida res
posta a aquell retret que durant tant de temps 
es va haver d'empassar. Ja mai més viuria 
avergonyit. 

Si teniu ocasió de passar per Sixena, farieu bé de 
recordar l'episodi de Pere el Gran en aquelles 
soJituds estepáries. La lli~ó histórica és en 
aquest cas més reconfortant que les ruines 
arquitectóniques d'un passat enterrat i mort. 

Francesc F. Maestra 
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El rCl 8rlot 

Ll1conquesta de les terres de Sharq a1-Andalus, pel 
rei Jaume 1, comporta la creació del nou regne 
de Valencia. Un regne a la mesura del seu 
monarca on la seu a capital, Valencia, anava a 
tenir una gran rellevancia. De fet el mateix 
ordenament juridic del regne, els Furs atorgats 
per Jaume 1 en 1250, era una extensió a tot el 
país de la carta municipal de la ciutat, el 
Costum de Valencia, norma de dret local 
ampliada amb a1tres ordenacions inspirad es 
en el dret i la tradició catalana o aragonesa. El 
mateix passa amb els privilegís que regulaven 
la vida del regne, i gairebé tots havien estat 
guanyats gracies a la ciutat de Valencia. 

Sabem que el 21 de maíg de 1239, després de la 
conquesta, ja es crea el carrec de cúria o cort, 
que reuma atribucions en materia judicial civil 
i criminal delegades pel rei, a més de la capa
citat de regir i governar la ciutat. El carrec era 
de duració anual i eren elegits pels veins. La 
cúria estava influida pels prohoms, que els 
assesoraven en el govern. 

Peró fms el 1245 no trobarem una vertadera orga
nització municipal, ja que amb la creació deIs 
jurats s'assentaren les bases del futur poder 
executiu de la ciutat. El rei facultava els pro
homs per triar quatre jurats, i aquests nome
narien el seu consell. Amb aíxó tenim una 
autentica organització de govern a la capital 
del regne que, per extensió, es trasllada a totes 
les poblacions del país. Tot esta ben lligat; el 
bon rei ,que gaudia amb les noves terres, es 
preocupa que tots els qui I'ajudaren en aques
ta tasca tingueren la seua recompensa i repar
tí terres i carrecs. 

Al Repartiment podem apreciar, encara que poc 
explicites, dades que ens indiquen com a 
Valencia i a les principals poblacions s'assig
nen una serie de donacions que contenen 
molins, forns i obradors on s'estableixen els 

artesans que s'hi traslladen. En ocasions 
aquests obradors els situen en barris determi
nats on s'assenten els menestral s segons lIurs 
professions: carrers sencers per drapers, nota
ris, homes de mar, brutaners, freners, pellis
sers, sabaters, sastres, carmssers, corretgers, 
pescadors, fusters, ferrers i barbers. Es tracta 
de donacions en les quals el monarca dóna 
aquestes tendes a canvi d'un impost que sol 
ser d'un morabatí auri. 

L1avors fou així com també es donaren els privile
gis o el dret de controlar, en 1I0cs concrets, la 
prostitució d'aquells temps. Aquests establi
ments estaven sempre fora de la població, fora 
de les muralles: A Castelló, fora de la Porta de 
Fira, pels valtants de I'actual carrer de 
Saragossa. A Morella, arriba a constituir-se un 
barri complet, entre el que avui és la playa de 
bous i l'A1bereda, prop de la Porta de la Nevera. 
1 per controlar tot aixó apareix la figura del "rei 
arlot": Oficial existent a Valécia i a d'a1tres ciu
tats de la corona catalano-aragonesa, encarre
gat del bordell que exercia de rector, caporal o 
mestre de les prostitutes, regulant les seues 
activitats i cobrint les seues necessitats més 
irnmediates. L'epítet "arlot" és d'origen italia, 
encara que la gent del país no estalviava qua
lificatius a1tament clarificadors, tals com "ber
gant", "Iuxuriós" o "Pillo", per aquelles perso
nes que vivien a expenses de la prostitució 
femenina. El seu origen es remunta sense cap 
dubte al mateix moment en que la ciutat 
designa un 1I0c específic per residéncia de les 
prostitutes i ubicació del bordell. 

Trobem un ciar paral.lelísme institucional en totes 
les ciutats medievals de la cristiandat medite
rrama, a causa de !'interés deIs governs mum
cipals per evitar disturbis i polaritzar les pas
sions sexuals del món urM dins d'un marc 
controlat. És ciar que en aquests segles de cro
ades, quan els almogavers de la Gran 
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Companyia Catalana tornaven a casa, amb les 
bosses ben plenes i les passions desfermades, 
feien bon compte d'aquests bordells. 

Francesc Eiximenis, prestigiós teóleg gironí que 
redacta el Regiment de la Cosa Pública per 
encarrec de les autoritats municipals de 
Valéncia, diu que els Jurats han de governar 
"molt poble, e d'aquell hi ha molt ajustadís de 
diverses terres" i una ciutat "encara quasi 
morisca", amb gent "comunament pobra e 
deserta de bens temporals", i en la qual passen 
"grans bregues e grans nafres, e sovén mort de 
hómens, e per consegüent grans crims", i on 
coincideixen "molts hómens lleugers e de poca 

valor, e molta fembra arredoladissa, e hi ha 
moltes persones ... a qui no plau molt treballar, 
ens fan vila, tots jorns estan ociosos". 

Fills deIs prostíbuls, gairebé anomenats amb noms 
de sants, d'aquí ven en els cognoms de 
Sanepifanio, Sansegundo, Facundo, 
Salvador .... Altres amb el suposat origen del 
pare desconegut: Valéncia, Tortosa, Albalat, 
Terue!.. .. .. 

La institució del "rei arlor fou abolida per Pere el 
Cerimoniós en 1337, davant els onerosos tri· 
buts que exigia i les dures penes o castigs que 
imposava a les "fembres pecadrius del bordell 
de Valéncia". 

Després de la seu a desapaIició, les tasques d'orga· 
nització i de seguretat de la prostitució seran 
represes pels hostalers i la mateixa ciutat 

Les passions no soIs es vivien als afores de la ciu
tat, ja que trobem l'anomenat "amor cortés", 
reservat pels aIistocratics, per a la élit de les 
Corts, ociosos i clergues troben que l'alleuja
ment de la soledat, de la mstor, deIs ardors i 
del mal humor, són arguments suficients per a 
no renunciar a llurs companyes de taula i llit 

1 per finalitzar ens cal parlar també deIs amors de 
l'alt rei en Jaume 1, del qual ens han contat 
moltes históries, s'ha vessat molta tinta, i un 
deIs seus biógrafs -Ferran Soldevila- ens ha 
escrit: Tamor fou, en la vida del Conqueridor, 
la passió dominant. S'hi lliura des de la infan
tesa. La seua viIilitat i la seua edat madura 
foren un festi d'amor, 1 a les seues velleses s'hi 
arrapa desesperadament com el bé mes preat 
de la vida." 

Joan Josep Trilles i Font 
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CdSd i Cort dels Reis d'8rdgó (i In) 

D. de 1997 publiquem en aquest llibre i amb 
aquest titol una descripció resumida de l'es
tructura organitzativa de la Casa i Cort reials, 
segons les "Ordinacions" de Pere el 
Cerimoniós. En l'exposíció deIs quatre Oficis 
Majors, portem descrits el Majordom, el 
Camarlenc i el Canceller. 

Completem enguany aquest estudi amb la descrip
ció del quart Ofici: el Mestre Racional. Les 
Ordinacions són en aquest cas molt explicites 
i el defineixen com un home "fidel, savi i espa
vilat". La seua principal missió era comprovar 
el veritable valor de les rendes, emoluments i 
drets reals, cada any (evidentment, s'havia 
d'espavilar). De fet, era l'Oficial Públic del cap 
de tresoreria deIs reis, a més de tenir al seu 
carrec la comptabilitat de cadascú deIs regnes 
de la Corona. 

El Mestre Racional es responsabilitzava deIs cam
brers i de les joies i tresors que tenien al seu 
cárrec. També portaven compte de les despe
ses de tothom de l'hisenda reial. Tenien l'obli
gació de dur tres llibres: D'Anotacions comuns, 
Llibre d'Albarans i Comptes, i Llibre Ordinario 

Sota les ordres del Mestre Racional hi havien 
diversos oficials: Lloctinent, Tresorer, 6 
Escrivans i l'Escrivá de Ració. 

L'any 1419 fou creat el carrec de Mestre Racional 
del Regne de Valencia i el mateix any fou insti
tUlt també el del Regne d'Aragó. El correspo
nent al Principat de Catalunya tenia també 
jurisdicció sobre el Regne de Mallorca i sobre 
Sardenya. 

El carrec era de carácter vitalici i en la práctica 
tendí a restar vinculat a farnílies determinad es, 
com els Escrivá de Romani a Valencia o els 
Gralla a Catalunya. 

Completat amb el Mestre Racional la descripció 
deIs quatre Oficis Majors de la Casa i Cort 
Reials, resulta sorprenent que amb tan redui
da dotació de carrecs públics foren capa~os de 
controlar l'administració d'Aragó, Valencia, 
Catalunya, Mallorca, Sardenya, Sicília, Napols 
...... sense oblidar que s'havien de servir deIs 
sistemes de comunicació i els mitjans de trans
port propis de l'época medieval. 

Qualsevol comparació amb les masses funciona
rials i burocrátiques deIs nostres dies, amb els 
serveis informatitzats i comunicacions practi
cament instantánies, resultaria d'una despro
porció absolutament clamorosa, encara que 
fem totes les matissacions i consideracions que 
vulgueu. 

Joan Agustí í Vícent 
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Tdsio: IDestre i innouddor de l' dqudre1.1d 

P II!II!I de Tasio Flors és parlar d'un gran pintor que 
domina com molts pocs el dificil art de trans
formar la poesia en llum i color, i plasmar-la 
sobre el paper amb una simplicitat, pulcritud i 
limpidesa auténticament magistrals. 

Nat a Castelló en 1928, Tasio va cursar els seus 
primers estudis amb el professor Tomás Colon 
i, tot seguit, ingressá a l'Escola d'Arts i Oficis 
de Castelló. Durant els anys 1948-53 cursa 
estudis a l'Escuela de Bellas Artes de San 
Fernando, a Madrid. En 1954 és pensionat a 
París i un any mes tard resideix a l'Academia 
de España, a Roma, pensionat per la Diputació 
de Castelló. En 1956 resideix 6 mesas a 
Reikiavik, convidat pel Ministeri de Cultura 
d'lslándia, i l'any següent el passa sencer a 
Colónia (Alemanya) . 

Des d'aleshores són continues les seues exposi
cions a les més prestigioses sales de Castelló, 
Valéncia, Alacant, Saragossa, Madrid, 
Santander, Barcelona, Palma de Mallorca, 
Arenys de Mar, etc., etc., perb també a 
Holanda, Alemanya, Islándia, Estats Units, 

Fran~a, Suissa ..... 

Hi ha obra seua als museus d'Art Contemporani de 
Vilafamés, d'Art Modern de Barcelona, de la 
Diputació de Barcelona, així com a nombroses 
col·leccions, tant nacionals com estrangeres. 

Avui, en la plenitud i culminació de la seua madu
resa, no renuncia a continuar sorprenent-nos 
amb la sobrietat i bellesa de les seues aqua
rel·les, a través de les quals la seu a ánima cas
tellonenca i mediterránia ens transmet el bo i 
millor de la seu a gran sensibilitat i bonhomia. 

Albert Sánchez·Pantoja 
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L'HurreSKU: Ddnsd trddiciondl d'EusKdl Herrid 

Ladansa és una de les més caracteIistiques mani
festacions de l'amma i de la personalitat deis 
pobles. Aixó és encara més evident en el cas 
d'Euskal Herria, on els balls tradicionals tenen 
un significat molt més profund que el pura
ment social i sensual que tenen en altres 1I0cs 
i cultures. Són l'expressió de la més genuina 
esséncia de la cultura popular i ens pot donar 
idea del seu arrelament una frase célebre de 
Voltaire, que va definir els bascos com "un 
poble dansaire al peu del Piríneu". 

L'oIigen de molts d'aquests balls cal cercar-ho en 
Iituals ancestrals de signe relígiós o cívic, en 
els que el paper deis espectadors era gairebé 
tan important com el deis propis dansaires. 

Una de les danses més tradicionals, i amb tota 
seguretat la més coneguda actualment pels 
bascos es l'aurresku, anomenat també "gizon 
dantza" (dansa d'homes) , del qual parlarem tot 
seguit. 

Amb ocasió de la nostra estada a diverses pobla
ciona basques per participar als capítols gas
tronómics de les confranes locals, l'aurresku 
es ben sovint l'acte protocolan de benvinguda 
que els amfitIions ofereixen a tots els assis
tents a la celebra ció capitolar. EIs dansaires 

solen ser una o dues persones i la solernnitat, 
i bellesa d'aquesta dansa sempre ens han 
impressionat i mereixen sobradament que Ji 
dediquem la nostra atenció en aquestes pagi
nes. 

El poeta,histoIiador i folcloIista Juan Ignacio de 
Iztueta descIiu detalladament aquesta "gizon 
dantza" en la seua execució més tradicional i 
diu que en prenien part tots els homes del 
poble sense excepció, així com els veins convi
dats a la festa. Sortien de la casa consistoIial a 
la playa, en fila india, al cap de la qual anava, 
l'alcalde i en últim 1I0c altra autoIitat: altre 
alcalde foraster, un regidor, un síndic, etc. 

El primer dansaire és en propietat l'aurresku 
("aurre" vol dir davant) i l'últim és l'atzesku 
("atze" vol dir darrere) . Ambdós han d'anar 
descoberts, duent la boina o el barret a la ma i 
no poden cobIir-se fins que no es fan una 
mutua reverencia i una altra als espectadors. 

Fins que la fila no fa la volta completa a la playa, 
ballant-ne als quatre cantons no comenya el 
ball própiament dit. Una vegada davant de l'a
juntament, el primer dansaire (l'aurresku) alya 
el bray esquerre i el segon alya el bray dret, for
mant un pont per on van passant tots els dan
saires, al so de l"'asierako soñua" (melodia per 
a comenyar) i van saludant l'aurresku lIevant
se la boina. Després es fa un segon pont for
mat per l'atzesku i el penúltim dansaire i hi 
tornen a passar tots, de forma que resten en la 
posició inicial. Al final, l'aurresku i l'atzesku es 
saluden. 

Després, l'aurresku dansa en soJitan, al so del 
zortziko, que en casos especials s'anomena 
també "asierako zortzikoa". 

Finalment es toca el so de busca de les dones, 
"andreen deiko soñua" que sona mentre els 
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anomenats servidors del ball van a buscar les 
dones. Durant aquest so tant l'aurresku com 
l'atzesku han de romandre descoberts i fent-se 
reverencies. 

La documentada descripció d'Iztueta posa ben de 
manifest el caracter ritual d'aquesta dansa, 
així com la seua importancia i solemnitat en 
les celebracions socials deis pobles d'Euskal 
Herria. 

Nosaltres, des d'ací, recomanem gaudir d'aquest 
ritu que es manté encara ben viu des de fa cen
tenars d'anys, amb un arrelament que dona 
que pensar. La seu a elegant solemnitat i belle
sa plastica configura un espectacle d'aquells 
que no s'obliden mai. 

Carmen Barroso 
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El Sdnt Gredl entre ld historid i ld llegendd 

L 11 catedral de Valencia conseIVa la reliquia més 
mítica de la cultura occidental, objectiu llegen
dari de moltes aventures cavallaresques i talis
ma místeriós de las llegendes artúriques. Es 
tracta, ni mes ni menys, que del Sant Greal, el 
sant calze que -segons la tradició- va fer seIVir 
Jesucrist en el Sant Sopar narrat als evangelis. 

No hi fa res que I'autenticitat de la reliquia siga 
qüestionada per set calzes más que es conser
ven a diversos paisos i que també aspiren a 
aquest origen: Jerusalem, Genova, Flandes i 
Franr;:a [aquesta amb 4 candidates) es dispu
ten aquest honor. 

Per a alguns cronistes i erudits valencians I'auten
ticitat de la reliquia és tan sólida com les 
parets del Micalet, encara que els estudis 
arqueológics no ho acaben de deixar tan ciar. 
Sembla que la per;:a, formada per una copa de 
cornalina unida al peu per un nuc i unes anses 

d'orfebreria, fou muntada cap al segle 
XIV, peró la part superior 
-el vas- data de I'epoca 
hel·lenistica o romana, 

cap al segle 1I o I abans de 
Crist. No es tract doncs, 
d'una burda falsificació. 

Peró una cosa es 
que el vas ja exis
tia en ellloc l' epo

ca deis fets relatats 
pels evengelistes i 

una altra molt diferent 
és que es tracte del mateix 

La creenr;:a en la seua 
autenticitat es, evident

ment, qüestió de fe 
religiosa. Els fets 

histórics no estan 
documentats fins 
I'any 1399 quan el 

rei Marti I'Huma aconseguí que els monjos de 
Sant Joan de la Penya li lliuraren el preat 
calze, que va anar primer a la capella reial de 
Saragossa i posteriorment, en 1410, a 
Barcelona. Va ser en 1437 que el rei Alfons el 
Magnarum deixa la reliquia en dipósit a la cate
dral de Valencia, simptoma evident de la pui
xanr;:a de la ciutat que arribaria a ser la capital 
demognlJica, comercial i cultural de la Corona 
catalano-aragonesa. 

Peró la gran qüestió és com va arribar el calze des 
de Terra Santa fins al Pirineu aragonés, o siga, 
d'un extrem a I'altre de la Mediterrania. Ací 
hem d'entrar ja en un terreny purament lle
gendari i dir que la tradició explica que fou el 
propi Sant Pere qui dugué el calze del Sant 
Sopar fins a Roma. Més endavant, durant les 
persecucions del segle III i a la mort del papa 
Sixt 1I, novament és la tradició qui s'encarrega 
d'informar-nos que va ser Sant Llorenr;: I'enca
rregat de salvar els tresors de I'església martir 
i, seguint els impulsos sentimentals del seu 
suposat origen hisparuc, va triar Sant Joan de 
la Penya com a desti de la reliquia. 

Com hem dít a I'encapr;:alament, les aventures del 
Sant Greal es mouen entre la história i la lle
genda i res no es pot afirmar sobre la seua 
autenticitat, no havent altres proves que les 
tradicions piadoses teixides a través deis 
segles. 

I com que les tradicions també tenen la seua forr;:a 
i el seu valor, estem convenr;:uts que el Sant 
Greal de la Seu valentina continuara gaudint 
de la seua aureola de misteri, llegenda i histó
ria i seguir éssent objecte de la curiositat, inte
rés o veneració [segons els gustos), de futures 
generacions. 

P. Viciano 

.. 
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Obra literaria de Bernardo 8t;raga 

E Dprocés de modernització de la literatura euskara 
iniciat a finals deIs anys 50, té en Bernardo 
Atxaga un element de referencia importantís
sim, fins al punt que es tracta de l'escriptor 
més \legit, més premiat i més tradult de tota la 
história de la literatura en euskera. 

Bernardo Atxaga, pseudónim de Joseba Irazu 
Garmendia, ha contribuit decisivament a la 
normalització del seu idioma i, en el cas con
cret del mercat del \libre en catala, té una 
acceptació tan gran que la practica totalitat de 
la seua obra literaria hi ha estat tradulda i s'ha 
convertit en l'escriptor peninsular actual amb 
més obra en la nostra \lengua. 

Entre les seues obres de major éxit cal esmentar la 
novel·la "L'home sol" , una obra intensa i con
tundent, on el terrorisme, la clandestinitat, la 
presó i l'exili formen el rerafons en que es 
demostra la gran capacitat narrativa de l'autor 
i, per donar idea del seu éxit, només cal dir que 
ha estat tradulda a 12 idiomes. 

Esment especial mereix també el llibre de contes 
"Obabakoak", premi nacional de la crítica 1988 
i nacional de literatura 1989, tradult a 22 idio
mes i autentica obra mestra de la narrativa 
fantástica d'arrel tradicional. 

Són també remarcables obres com "Un traductor a 
París i altres relats", "Aque\ls cels", "Llista de 
folls i altres alfabets", etc.etc. 

La qualitat de l'obra de Bernardo Atxaga ha fet d'a
quest guipuskoá nascut a Asteasu en 1951, el 
millor ambaixador de la llengua euskera i ha 
sabut desvetllar entre els lectors de fóra 
d'Euskal Herria la passió i l'interés per tot el 
que s'hi escríu. 

La poesia de Bernardo Atxaga ens arriba com una 
música estranya, desconeguda, gairebé imper-

ceptible, i la intensitat i clarividencia de l'es
criptor, vehiculades amb les paraules d'una 
llengua mil·lenária, ens porten mes enllá deIs 
límits raonables de la realitat, a un altre ámbit 
on sembla que tot és possible i res no és segur. 

Malgrat emanar d'un ambit cultural ben diferent i 
constatant les dificultats de la traducció de 
textos escrits en euskera, la importáncia i qua
litat literma d'Atxaga el fan objecte d'estudis i 
análisis de la seua obra des deIs angles més 
diversos: formal, estetic, sociológic, etc.etc. , 
vistos des de casa nostra i realitzats cada vega
da amb més profunditat i extensió. 

Albert Sanchez·Pantoja 
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nm a Castalla (I'Alcoiá) I'any 1911, considerat el 
patriarca de les lletres valencianes per la seua 
gran obra com a novel· lista i creador literan, 
com a folclorista recopilador de rondalles 
populars, i com a gramátic, Enric Valor i Vives 
ha mort a Valencia als 88 anys. 

El vaig coneixer personalment a la decada deIs 60, 
quan vingué a Castelló per a demanar col·labo
ració por a la revista GORG que editava a 
Valencia, i va interessar -se per les activitats 
que feiem aquí. Era un home bo, honest, 
intel·ligent i elegant, pero el que m'ha quedat 
més grabat a la memoria ha estat el seu tracte 
humá, sempre afectuós i cordial. 

Ens hd del;tdt Enrle TIdlor 

Avui havia esdevingut un simbol de la dignitat cívi
ca pel seu valent posicionament contra els 
atacs que la unitat i la identitat de la nostra 
llengua ha patit i pateix des d'altes instáncies 
polítiques del país, i ha estat en tot moment un 
mestre que ha ensenyat a las noves genera
cions, des del respecte i la perseveran¡;:a, I'or
gull de ser i sentir -se valencians. 

Enric Valor ha mort, pero el seu nom i la seua obra 
no moren amb ell i seran por sempre més part 
de la millor tradició literma i patrimoni civic 
del nostre poble. 

Albert Sanchez-Pantoja 



TI Cd{Jítol Generdl de l' dffOS i ld tdfonjd 

Dlllde l'eixida a Peníscola de l'any 98, nova
ment va ser Castelló l'escenali natural del 
nostre V Capitol General, al qual van assistir 
19 confralies procedents d'Astúries, Castella
La Manxa, Castella-Lleó, Navarra, Catalunya, 

Euskadi i País Valenciá. 

Prop de 200 persones es van donar cita al Casal 
de la confralia per a fer el primer mosset i 
copa de benvinguda. A les 8 del vespre la 

Después de la salida a Peñiscola del año 98. nuevamente fue Castelló el escenario naturnJ de nuestro V Capitulo Generru. 
al que asistieron, 19 cofradías procedentes de Asturias. CasUlla-la Mancha, Castilla-León, Navarra. Cataluny.a, Euskadi 



marxa cívica de les confraries i convidats va 
recorrer els carrers céntIics fins a la Casa de la 
Vila i vam accedir al seu saló d'actes, escenari 
habitual de les nos tres celebracions capitolars. 
Obert el Capitol pel Gran Maestre, vam inves
tir com a noves confrares de Número a M" 
Luisa Medem Bushell i Ma Dolores Arnal 
Adsuara. Els confrares de Mérit van ser Elvira 
Estalella i Ferré, Antoni Agrás i Bellver (amb
dós del Concilium Vinorum Tarraconensiuml, 
Jesús Lahoz Martínez, Miquel Vidal Pontones, 
Angel Martínez Sarmentero, Jesús Llona 

n Cdpltol General de l' dnos 1. ld tdronid 

Larrauri (membre de I'Aoademia Vasca de 
Gastronomía), Joan Lacorte\ Quintillá (Gran 
Maestre del Concilium Vinorum Tarraconensium), 
Emiliano de Tapia Perez, Jesús Ger Garcia, 
Víctor Campos i Guinot, Luís Mokoroa Seguers 
(de la Cofradia Vasca de Gastronomía i vice
presidant de FECOGAl, i el restaurant El 
Canyar. Per últim, els confrares d'Honor van 
ser Ma Dolores Rambla Gascón i Luís Herrero 
Algar. Els nous confrares van pronunciar les 
tradicionals promeses solemnes i vam baixar 
tots a la playa Major per a fer les fotografies de 

lO 
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ritual. 

Tot seguit ens vam traslladar al! Grau on, al res
taurant del Club Nautic, es Va servir el sopar 
capitolar. El menú oferia enguany BacalJa 
tallat a rOli d'Or, Aladrocs de La Plana, Oatils 
del Grau, Gambetes, LlagQstins amb ceba 
"Azahar", Arrós a banda, Oéntol de 
Columbretes a la taronja, Suc de clementina i 
Gelat de caramel amb prunes Club Nautic. EIs 
vins, negre "Dominio de Aranleón" 0.0. Utiel
Requena i cava Raventós i Rlanc brut nature. 
Café, licors i cigar caliqueny. Un sopar de gran 
qualitat el que ens va oferir lól cuina del Nautic 
i aixi va ser valorat per les confraries assis
tents. Sense dubte, el millor sopar que hem 
ofert en qualsevol deis nos tres Capítols. 

El "nostre" conjunt musical haibitual va animar 
amb ritmes ballables una festa que, com de 
costum, va tenir molta marxa i que enguany va 
oferir com a novetat un dLnamic sorteig de 
regals, magistralment dirigit per !'inimitable 
Pepe Guardino. 

1 per a finalitzar, una altra boma noticia, encara 
que aixó ja no és novetat: per segon any con
secutiu, no ens ha plogut. 

Manuel Gómez 



Llgastronornia, com tota obra humana, evoluciona 
al mateix ritme que la própia humanitat, peró 
no tota evolució es tradueix automaticament 
en progrés. I en el cas de l'alimentació obser
vem amb la natural preocupació com van 
guanyant terreny els "menjars rapids" i altres 
"delícies" del model america, mentre que molts 
plats i receptes de la nostra cuina tradicional 
es van oblidant i perdent (alguns d'ells ja irre
versiblement) . 

Es per aixó que calia un llibre com el que ha escrit 
el nostre confrare Joan Agustí i Vicent, fruit de 
molts anys de pacient recerca i reelaboració 
practica de moltes receptes i plats de totas las 
nostres comarques, seguits de cinc anys més 
de compilació de tots els materials reunits i 
redacció definitiva deis textos. 

"CUINA TRADICIONAL DE CASTELLÓ" es una 
obra que té el doble valor de la gran quantitat 
d'informació gastronómica que conté i, per un 
altre costat, el que suposa de recuperació i 

Ld uostrd gdstrou01Uld 

fixació de receptes antigues tradicionals en 
perill de desaparició. 

Cal, doncs, felicitar Joan Agustí per la magnifica 
tasca realitzada, i també cal agrair la sensibili
tat demostrada por la Diputació de Castelló 
que ha editat el volum amb profusió de bones 
fotografies i acurada presentació. És un llibre, 
en definitiva, del qual tots els castellonencs 
ens pode m sentir legítimament orgullosos. 

Amcilia Lauterio 
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Tolosd, 7 de Febrer de 1999 
X Capltol de la Corradta de la "LuMa 

E. Ple Carnestoltes, vam arribar a Tolosa on ens va rebre 
l'alcalde de la ciutat, junt amb el nostre amic Jose 
lñaki Telleria, artifex i pioner de FECOGA, que sem
pre ha recol~at la nostra confraria amb els seus 
consells i amb la seua assistencia als nostres actes. 
Després de la recepció a l'Ajuntament vam anar a 
una sidreria, a degustar uns bons xuletons de bou i 
el bon bacallá de la zona. 

Al dia següent, Diumenge, vam assistir als actes del X 
Capitol i després, seguint la tradició, els confrares 
assistents ens van repartir en diferents grups i vam 
anar visitant les diverses societats gastronómiques 
de Tolosa, bevent bon vi i degustant txistorra i altres 
delícies. 

Després, el gran dinar capitolar, amb l'«alubia' com a 

gran protagonista, fins l'exlrem que els postres eren 
caramel i xocolata fets amb "alubia" i botifarra. 
Increible, pero cert. 

A la nito una degustació de carns de la mes alta escola, 
al restaurant de l'amic Matias Gorostegui (que va 
ser jugador del C.D. Castelló pels anys 70, amb els 
Mendieta, Corral, etc). on vam parlar del Castelló i 
deIs bons records de la seu a vida professional a la 
nostra terra. 

I el dilluns, retorn cap a casa, no sense haver dinat en 
un "caserio" d'alta cuina' basca, amb el nostre bon 
amic Santos. 

Josep Lluís Ale 

Tdfdlld, 21 de Febrer de 1999 
mil Capltol de la Orden del Cuto Diutno 

D I!Bd'un dia ben agita!, per la festa nupcial de la filla 
~n confrare, vam eixir a les cinc del matí cap a 

Tafalla (Ricardo, Vicentico, Massimo i jo mateix) on 
vam arribar a les 10, just a hora de la recepció i 
refrigeri de la confraria Cuto Divino. Després de la 
marxa cívica, a la Casa de Cultura vam assistir al 

capitol, amb el nomenament d'importants confrares 
de Mérit, Honor i Número. 

A les 14,30 es va iniciar la gran degustació gastronómi
ca, i dic "gran" perqué aquest capitol es distingeix 
per l'alta qualítat en gastronomia i en hostaleria, 
mérit indiscutible del restaurant Tubal, avui qualifi
cat entre els tres millors, no sol de Navarra sinó 
d'Espanya, i recomanat per als paladars més exqui
sits. 

Les kokotxes amb crema de bacallá, el "ajoarriero" amb 
llagosta, els creps de marisc amb crema de llagos
tins, etc. etc. fan les delícies deIs gourmets més exi
gents, i aixó que erem més de 400 persones en 
aquella degustació. Senzillament, increible. 



Posteliorment, i després d'uns ballables a la discoteca 
del mateix restaurant, vam iniciar el retorn a 
Castelló amb un cansament més que justificat pel 
Iitme del viatge i el calibre deIs actes. 

Des d'ací, la meua felicitació a la Orden del Cuto 

Divino per l'alt nivell gastronómic del seu capitol. 
Dificilíssim d'igualar. 

Josep L/uís Ale 

Guijuelo, 28 de Febrer de 1999 
111 Capítulo del Jamón, xm Jornadas de la l11atam~a 

e.Si el temps no passés, el record del bon pernil ibélic 
ens fa retornar aterres xarres. El dissabte 27 hi 
vam viatjar, via Ávila i prévia escala a Calendalio per 
a menjar un xulletó amb MAJÚSCULES i prendre 
uns cafés amb els amics de la cofradia del Choliza. 

A les 20 h. arrtbem a Guijuelo, just a temps de la troba
da amb les altres confraIies, el sopar informal a 
base d'ibélic i la festa postelior que, sense adonar
nos-en, s'allarga fins a la matinada. 

El diumenge a les 9,30 desdejunem xocolata, productes 
de la matanga i "perrunilles". 
Anem a l' església per participar 
en la Santa Missa i després es 
celebra l'acte del Capitol, on va 
ser investit Confrare d'Honor 
Fernando Esteso, bon cómic i 
millor persona. T o t 
seguit es va fer la típica matan
ga del porc i, finalment, el 
dinar de germanor al restau
rant La Amistad, amb el 
següent menú en versió origi
nal: "Chichas, Migas, Sangre, 

encebollada, Lengua, Pastel de talentos, Jamón de 
Guijuelo, Ensalada pamplina, Alubias de Tolosa y 
Solomillo ibélico". 

Resulta evident que després de menjar tot aixó, el viatge 

de retorn cap a Castelló el vam fer amb la satisfac
ció del deure complit. 

Agustín García 



Sdntdnder, 18 d'8brU de 1999 
xu Capitol del Queso de Cantabrla 

TI 11 arribar a la bella capital de Cantabria el dissabte 17 
i ens vam dedicar a degustar els magnífics format
ges del país en el nou laboratori museu del Dr. 
Arroyo. "alma matar" de la confraria La Peregrina. 

El Diumenge ens vam concentrar al restaurant Zacarias 
i, després de desdejunar de forma tonificant, vam 
marxar en comitiva pel passeig de Pereda fins a la 
cripta de la catedral, on es va oficiar la Santa Missa. 

Després vam continuar desfilant cap a l'Ajuntament, on 
es va desenrrotllar l'acte protocolari del Capítol del 
Queso de Cantabria, amb la investidura deIs corres
ponents confraras de Mérit i d'Honor. 

Finalment vam tornar al restaurant Zacarias, incompa
rable marc del dinar capitolar, en el que el formatge 
i el bon marisc van ser les notes més remarcables. 

En el viatge de retorn vam fer "parada i fonda" a 
Paléncia, com ja és tradicional, i el dilluns vam con
tinuar la marxa cap a Castelló. 

Agustín García 

nUdfrdnCd del penedes, 25 d'8brU de 1999 
FIRHUI 99 

El nos tres amics de l'Académia Tastavins ens havien 
enviat la convocatoria per assistir a FlRAVI 99 i a la 
trobada de confraries programada, i sense pensar
ho massa vam sortir cap enllá. 

Després d'un tonificant esmor9ar a Sta. Margarida, vam 
arribar a Vilafranca del Penedés i vam anar a reco
rrer FlRAVI, mentres les senyores anaven a visitar 
els cellers Torres. En aquesta Fira Técnica de la 
Vinya, el Vi i el Cava ens van dispensar tota mena 
d'atencions i allí vam dinar. 

Aprofitant la celebració d'aquest certamen s'havia pro
gramat una Trobada de confraries viniques, a la 
qual també ens van convidar a participar encara 
que el suc de taronja no té prou graduació per a 
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poder ser considerat "vínic". En la trobada es van 
tractar temes estatutaris i de coordinació entre les 
diverses confraries. 

I per a completar una magnifica jornada ens van convi
dar a visitar els cellers Sardá; ens van mostrar les 

instaJ.lacíons i hi vam sopar. 
Vam tornar ben conven~uts de que és veritat alló de que 

"com el Penedés, no hi ha res". 

Jaume A!cón 

Zdfdut2 J 1 G de IDdig de 1999 
11 Capitol de la Cofradia del T ;tacoh de Getarla 

J I coneixiem aquest bellíssim racó de la costa gipuzkoa
na que es Zarautz; aixó i el fet de tractar-se del 
Capitol d'una confraria molt jove, ens va decidir a 
viatjar cap allá. 

1 la festa no va decebre les nos tres espectatives. Ens van 
rebre a la societat Arralde Txiki i vam marxar cap a 
Getaria per a esmor~ar en un celler. A les 12 vam 
desfilar peIs carrers de Zarautz, cap a l'Ajuntament, 
amb l'acompanyament de txistularis i altres músics. 
Al Saló de Plens es va fer el " Capitol del Txakolí, 
amb l'entronització deIs nous confrares d'Honor, 
que van fer el jurament corresponent. 

Finalítzat l'acte protocolari , vam fer el recorregut mes 
bonic i marxós que pugueu imaginar, pels bars de la 
vila, fent rondes de txakolí, acompanyats pels txis
tularis i per un grup coral que cantava que era pura 
glória. Finalment vam fer cap al restaurant Izeta, 
situat en un bell paratge de muntanya, i allí vam 
degustar uns entrants, Rap a la graella, Xulletó de 

bou i tarta, tot convenientment regat amb txakolí i 
altres vins. 

I com és habitual, quan la festa estava en el seu millor 
moment, vam haver de marxar per emprendre el 
llarg retorn cap a Castelló. 

Ricardo Vicente 



Herndni, 21 de nldrp de 1999 
m Capttol de la Cofradia de la Sidra 

L.confraria de la Sidra ha assolit en poc mes de 3 anys 
una maduresa i un poder de convocatória molt 
notables. Enguany erem 28 les confraries assistents 
al seu IV Capitol que, al so de la txalaparta, ens van 
concentrar a la pla~a deIs Gudaris i vam anar a la 
propera Sociedad Txalaparta on vam prendre un 
copiós esmor~ar de benvinguda, ben regat amb 
sidra, evidentment. 

A les 12 vam desftlar cap a la Casa de Cultura on ens 
van rebre amb l'Aurresku d'Honor i, tot seguit, es va 
fer l'acte protocolari del Capitol, amb la investidura 
deIs nous confrares. Cal esmentar que si la partici
pació de confraries va ser massiva, també van ser 
molt nombrosos els espectadors situats al carrer en 
tot el recorregut de la nostra marxa civica. 

El dinar capitolar, a la sidreria lelaia, va oferir Xori~ a la 
sidra, pernil i llomello de Guijuelo, Bacallá amb 
poma i amb pebrera, Xulla i postres a base de for
matge, nous, dol~ de poma i fullat d'Adarraga, 
seguits de café, copa i puro. 

EIs confrares de la Sidra, com de costum, van ser molt 
amables amb nosaltres; no solament durant el 
Capitol, sinó també en la recepció que ens van fer el 
dia anterior. 

Emília Belenguer 

Toledo, 23 de IDdig de 1999 
JI Capttol del queso manchego 

TI 11 arribar a la Imperial ciutat el dissabte 22 i ens vam 
dedicar afer turisme i a sopar de manera prou con
siderable. 

El Diumenge a les 10,30 a la pla~a de Zocodover, ani

mada per grups folclórics, ens vam reunir les con-

fraries participants i vam anar a l'església de Sto. 
Tomé per assistir a la Santa Missa. Després vam 
continuar en comitiva fins al palau de Fuensalida, 
seu del Govern Autónom de Castella-La Manxa, on 
es va fer -amb la solemnitat acostumada- l'acte 



capitolar, amb l'entronització deIs nous confraras de 
Mérit i d'Honor, que van prestar el tradicional jura
ment. 

A primera hora de la tarda, amb un calor "made in La 
Manxa", vam anar als Viñedos Cigarral de Sta. 
Maria, al tossal de l'Emperador on, a part de gaudir 
d'una magnífica panorámica de tota la ciutat, vain 
degustar un consistent menú de gastronomía man
xega, brillantment rematat amb els insignes massa
pans de Toledo. 

Agustín Garda 

•• t f·. ., • ,-

Maria, en el cerro del 

TIdllddolid, 3 d'Octubre de 1999 
TI Capttol de la Conf'radia de Uinos y TIiandas de Castilla y León 

E .. el Capítol de Vinos y Viandas es va celebrar a 
Peñafiel, on va coincidir amb la festa de la verema. 

Des de Valladolid, ja el dia anterior ens vam desplagar a 
Peñafiel, on ens dugueren a visitar una casa del 
segle XVl que ha restaurat l'Ajuntament, procurant 
conservar a totes les estances l'ambient de l'época i 
fins i tot esceníficant costums de la vida familiar. Al 
celler de la mateixa casa ens van obsequiar amb un 
vi i unes pastes. Tot seguit ens van rebre als cellers 
Protos (vins reconeguts par la seu a alta qualitatJ, 
que es troba sota el castell. Vam sopar al restaurant 
instal·lat al molí. 

Al dia següent, a la pla¡;a del Coso, s'ha\1a organitzat un 
esmor¡;ar medieval, al qual vam participar, i despres 
anarem a missa. 

Durant la celebració del Capitol, després de les investi
dures deIs nous confrares, es va convidar a tots els 
assistents a un tast de vins. 

En sortir al carrer, ens vam unir a una cavalcada d'am
bient medieval i vam culminar tots els actes amb un 
dinar de germanor i gran cordialitat entre tots els 
assistents. 

Adela López-Lapuente 



Bilbao, 10 d'Octubre de 1999 
XI Capitol de la Cofradia Europea del Uino y el T ¡taKoll 

TI ID arribar a Bilbao el dissabte 9 i, prévia visita a la seu 
de la Confraria amfitriona, vam voltar la "catedral" 
de San Mamés i vam anar a sopar al "casco viejo", 
com manen els cánons i com díu la can~ó. 

Diumenge 10 a les 12 h. embarcarem en el "Pil-Pil" i, al 
mig de la ria davant del Gugenheim, es va fer l'acte 
capitolar i la investidura deIs nous confrares de 
Mérit i Honor. 

I tot seguit s'iniciá la singladura cap a la boca de la ria, 
mentre degustávem un saborós aperitiu, ben regat 
amb txakolí i acompanyats per les alegres interpre
tacions de "Los Cinco de Bilbao", vam cantar i vam 
bailar. 

Anibats a Getxo, vam desembarcar i al restaurant 
Igeretxe es va servir el dinar capitolar amb el 
següent menú: Llomello i pernil ibérics, Llagostins, 
Espárrecs, Fregits variats, Clolses, Llomillet a la 
planxa, Souflé Alaska, café i copa; ben regat amb 
vins de crian~a i un cava Parés Baltá molt conside
rable. 

Finalitzat l'ápat, la confraria biscaina havia previst uns 
autobusos que per la vora de la ria ens van tornar a 
!'Hotel Indautxu, i en pocs minuts ja estavan a l'au
topista fent camí cap a casa. 

José Vicente Francisco 



· I 
Sdutes Creus, 1 G d'Octubre de 1999 
XI Capltol del Concilium Ulnofum TaffaCOnenSltnll 

TI I ser un encert total de la confraria tarragonina triar el 
Reial Monestir de Santes Creus com a escenari 
del seu XI Capitol. Vam fer la processó de confraries 
pel caustre gótic i vam pujar a la majestuosa Sala 
Capitolar, on el Gran Maestre va declarar oberta la 
sessió i, després deIs parlaments pertinents, es va 
procedir a la investidura deIs nous Confrares de 
Número i d'Honor, que van formular el jurament 
ri tual. 

Finalilzat l'acte protocolari i alliberats ja de la roba ceri
monial, vam anar a I'Hostal Grau on, d'entrada, ens 
van oferir un aperitiu i a les 22 h., al menjador prin
cipal de l'esmentat Hostal, es va servir el sopar capi
tolar, amb un suculent menú a base de Llu~ al 
Ventall , Filet Wellington i crep amb nata i maduixes, 
ben regat amb vins de la Terra Alta i del Priorat. 

La música i el ball van constituir l'epíleg marxós de la 
celebració, encara que nosaltres vam continuar la 
festa i vam fer unes rondes de cremadet de rom 
Pujol als bars que vam trobar oberts. 

Diumenge 17 Uornada electoral a Catalunyal vam tornar 
cap a casa, fent una escala ecológico-gastronómica 
al delta de I'Ebre. 

Angel Martínez 



Donostld, 31 d'Octubre de 1999 
un Capltol de la Conf'raria de la T ~istorra de SaKana 

El confrares de la Txistorra havien programat aquest 
capítol de forma ben atípica, canviant la data habi
tual i el lloc de celebració. El magnífic escenari de 
!'Hotel Londres de Donostia i la provada capacitat 
del Gran Maestre de la Txistorra per a organítzar 
"saraus", eren al·licients més que suficients per a no 
perdre's l'esdeveniment. 1, evidentment, Juan Mari 
no ens va fallar. 

La festa va comen~ar a les 10, a !'Hotel Londres, on ens 
van servir un bon esmor~ar amb txistorra i truita de 
patata. Tot seguit van formar la comitiva de les con
fraries i vorejant la Contxa vam anar fins a 
l'Ajuntament, on es va fer l'acte no massa protoco
lari del Capítol i la investidura deIs nous confrares. 
D'allí vam tornar a !'Hotel Londres on ara ens van 
ofenr un aperitiu molt considerable, a base d'ibéric 
i bon txakolí. Després vam anar de copes per alguns 
bars del centre de Donostia i a les 14,30 es va ini
ciar a !'Hotel Londres el gran dinar capítolar, que 
constava de Croquetes de txistorra, Truita de la 
Confraria, Ensalada Katealde, Bacallá Ulibarrena i 
gelat de formatge, tot boníssim i ben acompanyat de 
vins de Rioja i de l'himne de la Txistorra, que sona
va contínuament. El fi de festa amb regals, música i 
ball, va ser animadíssim. 

l encara van quedar forces per anar a sopar a la societat 
gastronómica Ondar Gain i cantar i fer festa fins 
ben entrada la matinada. 



Requend, 27 1 28 de llouelubre de 1999 
I Capltol de la Cofrarla de EnórUos Ut\el-Requena 

La celebració d'aquest 1 Capitol deIs Enófílos Utiel
Requena va ser tot un esdeveniment, participant 
massivament la Confraria de J'Arrós i la raronja de 
CasteJló, que apadrinava el Capitol juntament amb 
el Cau del Vi d'Alacant, i és per aixó que un autobús 
pIe d'animats confrares es va despla~ar la tarda del 
dia 27 per allotjar-se a la Villa Anunciata de 
Requena. 

La tarda fou fantástica, iniciant -se amb una recepció al 
cJaustre museu del vi, amb degustació de productes 
tipics, seguida de processó civica per la part antiga 
de Requena on vam visitar "Las Cuevas", laberint 
soterrat il-luminat format per la unió deIs soterranis 
de les cases medievals on es conserven tines i cons
truccions per a fabricació de vi, algunes d'origen 
medieval. La celebració del Capitol a J'antiga esglé
sia de Sta. Maria va ser solemne i amena, imposant 
al nostre Gran Maestre la distinció del Circulo de 
Enófilos i tancant J'acte el també casteJlonenc 
Director General de Producció Agrária de la 
ConseJleria d'Agricultura. 

El sopar al Restaurant Fiesta va ser abundantissim, a 
més de selecte, amb degustació d'amplia varietat de 
productes tipics i després ballant fins a altes hores, 
per tal de cremar J'excés de calories ingerides. El 
fred i la boira a la sortida es suportaven perfecta
ment. 

El desdijuni a la residéncia, amb pernil de Guijuelo 
taJIat habilment al jardi, va ser J'inici d'una jornada 



en que vam visitar els cellers Torre Oria, preciós edi
fici en que, a més d'excel-lents vins, s'elabora un 
manífic cava que vam degustar ampliament. 
Després, el dinar, es va fer a les cases museu de 
Sistemas, fmca agrícola transformada en impres
sionant museu amb milers d'objectes de tot el que 
guarda relació amb l'agricultura de la zona. Les bra
ses deIs sarments van donar excel-lent sabor a 
carns i embotits. Els cántics i les abra9ades entre 
els centenars d'assistents a tan magnífic Capítol van 
ser el comiat, junt amb l'agraiment als magnífics 
amfitrions. El retom, tranquil, amb més pes a l'au
tobús per les caixes de vi i cava. 

José Luís Breva 

Eibdr I 28 de nouembre de 1999 
m Capttol de la Corrarla del Bacalao 

TI 111 ser 15 les confrarias que vam acudir a Eibar per 
aquest Vl Capitol que la Cofradia del Bacalao va 
dedicar a les noces de diamant del C.D. Eibar, i amb 
aquest motiu els esportistes van tenir un especial 
protagonisme. 

Després de la processó cívica de ritual i de la missa a 
l'església de St. Agusti, vam anar al solemne acte 
capitolar i el President de la Confraria, D. Angel 
Elizondo, va investir Confrares d'Honor a la llan9a
dora de javelina Cristina Larrea, al futbolista Alberto 
Albistegi i al Club Deportivo Eibar, que acabava de 
complir 75 anys, i que va ser representat en aquest 
acte pel seu President Sr. Javier Riaño. 

Com que no hi ha Capitol digne d'aquest nom que no 
acabe en un bon dinar, la confraria del Bacalao ens 
va oferir el següent menú: Pernil i Llomello ibérics, 
croquetes de Bacallá, Bacallá amb salsa verda, 
Llomillet i tarta d'ametlla. 

La música i el ball van posar la marxosa rúbrica a la 
celebració. 

Joan Pallarés 

41 



Donostld, 5 de Desenlbre de 1999 
Uf Cdpitol de ld COnfrdrld dd queimddd 

TI 11 iniciar-se els actes d'aquest capítol a la Casa de 
Galicia a Danostia, on vam desdejunar "caldiko", 
carn d'olla i xoriy gallec, D'allí vam anar a l'església 
de San Ignacio, on es va oficiar la missa, De l'esglé
sia va partir la marxa cívica de les confraries amb la 
banda de gaiters cap a I'Ajuntament, on ens van 
rebre amb I'Aurresku d'Honor, 

A l'acte capitolar, de gran solemnitat, van ser investits 
Confrares d'Honor el Lehendakari Juan José 
Ibarretxe, Angel Luis Barreda, Francisco Buen, 
Jaime Cobreros, Cristina Goñi i José Luis Orellana, 
L'actuació de la Coral Bera de Bidasoa i les parau
les del Druida van posar fi a l'acte. 

I després vingué el dinar capitolar, amb el següent 
menú: Empanada gallega, Pop a Feira, Vieira a 
I'A1bariño, Pebrera farcida, Brou gallee, Lluy, 
Llomillet, Tarta de Santiago, gelat, Formatge de 
"tetilla" amb codonyat, café i licors. Els \1ns, de 
Rioja i Ribeiro. 

Després de menjar tot aixó, els ánims estaven a punt per 
a l'ambient mágic de la "Santa Companya", "Meigas" 
i "esconxuros" que van donar pas a l'elaboració i 
degustació d'una magnífica Queimada. 

El digne remat d'una gran jornada el van posar els 
regals i el ball amb música jove i "carrossa", per a 
tots els gustos. 

Joan Pallarés 



D.els qui més saben que cada cultura té la -.> : 
seua cuina i mai no es fa prou per defen- , . ~:..' 
sar-la, en el món tan competitiu que f:..?; 
vivim. Cal ser conscients de la importan
cia de la cuina i com esta en perill quan 
passa per les mans d'innovadors o profes
sionals poc escrupolosos, esnobs o gents 
amb pocs coneixements. 

Un exemple il·lustratiu del que diem son les cui
nes xinesa i japonesa, de gran prestigi gastro
nómic i eleboració intel·ligent, que no respon a 
capricis de poderosos ni a fantasies de cuiners. 
En aquestes cuines, des deIs seus inicis es 
prioritza la manipulació deIs productes, de 
vegades llarga i pesada, passant per fases de 
maceració, repós, talls i altres tractaments, 
mentre que els temps de cocció es reduien, i no 
per gust, sino per estalviar combustible, que va 
escas en aquells paIsos. 

Aquestes coccions curtes donen les famoses ver
dures i lleguns al "DENTE", lleugerament 
crues, que han servit de model a les actuals 
cuines d'elit occidentals, per considerar-les 
dietetlcament més saludables. 

1 aixó és soIs un exemple. Observem també que 
cada cuina desenvolupa els seus propis ati
fells , fruit de la rutina diana i repetitiva en la 
que va creant les seues própies formes i 
habits.... com la forma de cassoles, paelles, 
graelles, escudelles, ganivets, olieres, etc. No 
oblidem tampoc elllenguatge que es genera al 
voltant de la cuina, a mesura que es va definint 
i donant nom a tecniques i manipulacions, 
í'lmbit en el que cada cultura crea el seu lexic 
particular. 

Molt important és la forma de menjar i gaudir deIs 
plats cuinats. Cada cultura -cada cuina- ho fa 
a la seua manera: com servir els aliments, com 
menjar-los, parament de la taula, com seure a 
taula, tracte als convidats i tantes altres coses. 
Defensar la nostra cuina no és un caprici, és 
defensar la nostra cultura. 

Joan Agustí i Vícent 
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mundo tan competitivo en que vivimos. Ha~ q 

cíentes de la imp'ortancia de la cocina y como se p'one en 
peügro cuando pasa por manos de mnovadores o profesio-

nales poco escrupulosos, esnobs o gentes con ., • t 

Un ejemplo Jlustrativo de lo que decimos son las coci-

nas china y japonesa. de gran prestigio gastronómico y ela-
... I •.•. .. 1° •• t , •. " •. 

rosos ni a fantasIas d .... En estas cocinas, desde 

sus Inicios se pnonzó la manipulación de los ¡>roductos. a 

re¡>oso, cortes y otros tratamientos, mientras que los tiem-

pos de cocción se reducían. y no por gusto. SIDO para aho-

ligeramente crudas. que han servi· 
do de modelo a las actuales cocinas de élite occidentales, 

por conSIderarlas dietéticamente más saludables. 

sus p'ropios utensilios. 
la rutina diaria y repetitiva en la que va creando. sus pro-

pias formas y hábitos .... como la forma de cazuelas. sarte-

técnicas y manipulaCIOnes. 

platos cocinados. Cada cultura -cada cocina- I 

manera. como servir los alimentos. , . , , , 
poner la mesa. como sentarse. a la mesa. trato a los imita-
,. . .... 
un capncho. es defender nuestra cultura. 





Confirmdció d' dgcrmdndlucnt 

So I'any 98 va ser I'Ajuntarnent de Donostia el 
solemne escenari de I'agermanarnent de la 
nostra confraria amb la federació FECOGA, en 
1999 corresponia a Castelló acollir els actes de 
confirmació d'aquest agermanarnent. 

La nostra confraria tenia interés en donar a la cele
bració la solemnitat i transcendencia que 1'0-
casió mereixia, a banda de correspondre com
plidarnent a les moltes atencions que FECOGA 
va tenir arnb nosaltres arnb ocasió de la pnme
ra part de I'agermanarnent. És per aixó que es 
van programar arnb reflexió les activitats deis 
tres die s d'estada de la delegació de FECOGA a 
Castelló. 

La recepció es va fer el divendres 29 d'abril a la fac
tona de Casavi, a Almassora, on es van visitar 
les instal·lacions i varn compartir després una 
taula molt ben assortida, obsequi deis direc
tius de I'empresa. Divendres 30, de mati, varn 
acompanyar els confrares de FECOGA a visitar 
el complex turistic de Marina d'Or, a Orpesa, i 
hi vam dinar. El mateix día, al vespre i al saló 
d'actes de I'Ajuntament de Castelló, vam cele
brar I'acte protocolari de confirmació de I'ager-

CONFIRMACIÓN DE HERMAi\lAl\l!IEl\i'TO 

manarnent, seguit de la presentació del llibre 
"Dieta y cocina mediterranea", de Jesús Llona, 
a la Fira del Llibre i amb intervencíó del mateix 
autor. Varn completar el día arnb un sopar al 
Casino. 

Dissabte 1 de maig estava prograrnat com a dia 
lliure i els nostres visitants el van aprofitar per 
afer tunsme per la ciutat i comarca. A la nit, 
al restaurant del Port, varn culminar el progra
ma previst amb un sopar de comiat, seguit 
d'un animat ball. Van ser uns dies d'agradable 
convivencia que van deixar grats records, tant 
als confrares de l'Arros i la Taronja com als de 
FECOGA, i van segellar definitivarnent els lli
garns d'amistat i germanor entre les respecti
ves associacions. 

Vicent Gómez 

Si el año 98 fue el Ayuntamiento de Donostia el solemne escenario del hermanamiento de nuestra cofradia con 
la federación FECOGA, en 1999 correspondia a Castelló acoger los actos de confirmación de este hermana

miento. 
Nuestra cofradia tenia interés en dar a la celebración la solemnidad y transcendencia que la ocasión merecia, 

aparte de corresponder cumplidamente a las muchas atenciones que FECOGA tuvo con nosotros con ocasión de la 
primera parte del hermanamiento. Es por ello que se programaron con reflexión las actividades de los tres dias de 
estancia de la delegación de FECOGA en Castelló. 

La recepción se hizo el jueves 29 de abril en la factoria de Casavi, en A1massora, donde visitamos las instala
ciones y compartimos después una mesa muy bien surtida, obsequio de los directivos de la empresa. El viernes 30, 
por la mañana, acompañamos a los cofrades de FECOGA a visitar el complejo turistico de Marina d'OR, en Oropesa, 
y aIIi comimos. 

El mismo dia, por la tarde y en el salón de actos del Ayuntamiento de Castelló, celebramos el acto protocolario 
de confirmación de hermanamiento, seguido de la presentación del libro "Dieta y cocina mediterránea", de Jesús 
Llona, en la Feria del Libro y con intervención del propio autor. Completamos el dia con una cena en el Casino. 

El sábado 1 de mayo estaba programado como dia libre y nuestros visitantes lo aprovecharon para hacer turis
mo por la ciudad y comarca. Por la noche, en el restaurante del Puerto, culminamos el programa previsto con una 
cena de despedida, seguida de un animado baile. Fueron unos dias de agradable convivencia que dejaron gratos 
recuerdos, tanto a los cofrades del Arroz y la Naranja como a los de FECOGA, y sellaron definitivamente los lazos de 
amistad y hermandad entre las respectivas asociaciones. 
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pregó de ld Host 

L'alcalde d'aquesta Colla, 
Gran Maestre de la Host, 
té hui la satisfacció 
de fer-nos saber a tots 

que ja el dia és arribat 
de la nostra Magdalena. 
Si, com ja sabem d'antic, 
la festa és cosa de tots, 
ací estem els de la Host 
sempre a punt, al primer crít, 
tant a la taula i alllit 
com al Pregó o a Lledó. 

Anar de marx:a amb la Host 
no és tan soIs anar de festa 
és recordar la Conquesta 
i orígens de Castelló. 
Recordar-ho i celebrar-ho 
sempre a la nostra manera: 
pólvora, música, bous, 
beure i menjar de bandera, 
cercaviles, cava1cades, 
les paelles a Fadrell, 
Romería, masc1etades, 
l'Alcaid del Castell Vello 

Tots treballem a plaer 
Vicentico, Agustin, Vazquez, 
Massimo, Guardino, Ale, 
Agustí, Ricardo, Angel, 
Alcón, Breva, Pallarés, 
Vicent i Manolo Gómez, 
Toca, Subias, Albert, 
Gimeno i totes les dones. 

Molta marxa i tradició, 
aquesta: és la nostra festa. 
El nostre estendart -com no
el Penó de la Conquesta. 
El bon humor per blasó 
i per a que no se diga 
la nostra alegria siga 
el nostre millor Pregó. 

Albert 

==========~~=---~=-_ ._--------------~--------------------------------~ 



IDllcomPlet i gratificant ha estat I'exercici del 99 
per a la nostra associació, mantenint el magní
fic nivell assolit els darrers anys o fins i tot 
millorant-Io, com és el cas del número de socis 
que amb la incorporació de Carmen Barroso, 
M" Dolores Arnal i Pepe Guardino, arriba ja a 
33. També ha hagut millora a I'equipament del 
Casal, amb el nou forn, la planxa, el banc de 
cuina i el que és més important: cada any que 
passa se sopa millor els dimecres a la Host. 

Peró anem per ordre i comencem pel principio En 
Gener, una representació de la Host va partici
par a la festa de gala de la Milicia Templana, 
amb ocasió del nomenament del Dr. CarIes 
Ulldemolins com a Guillem de Montrodon 
1999. 

En Febrer van ser els Moros qui ens van convidar 
a I'estrena de la seua nova marxa "Moros 
d'Alqueria" , a I'auditori de la Cambra de 
Comerc. Evidentment, no vam faltar. I també 
en Febrer vam publicar el n° 8 del nostre but
lIetí LA HOST, amb una tematica i una difusió 
que han superat definitivament I'clmbit local i 
apunta cap a noves fronteras i objectius. 

Ja en Marc, les fes tes de la Magdalena van tornar 
a ser una setmana magica a la que ens vam 
lliurar en cos i anima i vam fer els honors a 
tots els actes del nostre partícular programa. 

En Abril vam viure unes magnifiques jornadas d'a
germanament amb FECOGA que ja hem expli
cat amb més detall a la pagina 47. 

8ctlultdts de l' dny 1999 

Maig torna a portar-nos el Festival de Danses de la 
Corona d'Aragó, al qual vam tornar a col·labo
rar i enguany vam tenir convidada a sopar una 
bona ambaixada folclórica de Lituania, gent de 
bona planta i millor "saque", que es van crus
pir una espléndida paella del Tigre com qui no 
fa res. 1, a mes, sabien cantar com els angels. 

Amb I'arribada de Juny, novament la gastronomia 
va ser la protagonista indiscutible, amb la cele
bració del V Capitol General de I'Arrós i la 
Taronja del que hem parlat a les pagines 26, 
27 i 28. 

Després vingué el paréntesi de I'estiu, que també 
aprofita per a fer coses com -per exemple- el 
reportatge del "Piripipao" sobre la nostra asso
ciació, gestionat par Paco Vazquez. I va ser 
també Paco Vazquez qui -ja en Octubre- va 
proposar l'invent de la taxa per a beguda a1s 
nostres sopars setmanals; cal dir que la idea 
funciona imanté ben abastit de vi i Iicors el 
nostre celler. També en Octubre vam posar en 
marxa I'operació "Loteria de Nadal", que ha 
deixat els esperats beneficis , encara que 
enguany no ha tocat. 

En Novembre vam fer un sopar social al Casino 
que va resultar molt be d'ambient i marxa, 
peró molt fluix gastronómicament parlant. 

La darrera activitat de I'any, com ja es costum, va 
ser I'elecció d'Alcaid, en Desembre. Un bon 
amic de la Host, en Federico Garcia i Moliner 
sera I'Alcaid del Castell Vell de I'any 2000. 

Luís Toca 
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IDdtUde Sdluddor: und dmigd de ld Host 

T. amics sempre és cosa bona, peró tenir amics 
del calibre de MaWde Salvador es tot un luxe i 
encara més quan la cosa vé de fa ja un bon 
grapat d'anys. 

Coneixer -el que es diu coneixer- a MaWde, la 
coneixem de tota la vida, ja que ella va néixer 
a Castelló en 1918 i en els anys de la nostra 
joventut ella ja era una personalitat de la nos
tra cultura, amb una vocació musical i una 
fidelitat a les arrels del nostre país que feien 
d'ella un referent de primera magnitud en el 
petit món cultural de Castelló. 

Vam comen~ar a tractar-Ia i a fer-hi amistat en l'e
poca prehistórica de la Host, quan encara 
actuavem com a Cavallers de la Conquesta. 
MaWde no faltava mai (i encara continua 
anant-hi avui) als actes d'Homenatge a 
Tombatossals, i també ens va acompanyar a 
Montpeller amb motiu del XII Congrés de la 
Corona d'Aragó i va compartir amb nosaltres 
les emocions d'aquell inoblidable homenatge a 
Jaume I a la torre medieval i a la casa natal del 
rei, í també als lIocs on va néixer i viure el nos-

tre patró Sant Roe. Posteriorment hem coinci
dit amb ella en moltes ocasions, ja que -enca
ra que viu a Valencia- quan es fa a Castelló 
qualsevol acte o esdeveniment cultural o cívic 
de certa significació, la seua presencia o parti
cipació no falla mai. 

Filia del violinista Josep Salvador i Ferrer (funda
dor de la Societat Filharmónica i del 
Conservatori de Castellój, Matilde tingué una 
joventut un poc atípica: no va viure amb els 
seus pares i no va anar mai a l'escola, peró la 
seua ávia l'ensenyá a escriure, les quatre 
regles aritmetiques i li va inculcar l'amor a la 
lectura i a la música. Al Conservatori de 
Castelló va estudiar harmonia i composició, 
amb Vicent Asencio, amb el qual es va casar. 

És autora de más d'un centenar de can~ons de 
concert, amb textos deis poetes Bernat Artola, 
Salvador Espriu, Vicent Andrés Estellés, Rafael 
Caria i Joan Fuster, entre altres. Ha composat 
també ballets, música religiosa i les óperes "La 
filia del Rei Barbut" (estrenada a Castelló e131-
1II-43) i "Vinatea" (estrenada al Liceu de 
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Barcelona el 19-1-74). El seu compromis amb 
la nostra llengua í amb totes les terres on és 
parlada resta ben clar amb el seu cicle de cinc 
sardanes: 

"La Carrasca de Cuila" sobre un poema de Miquel 
Peris i dedicada al Pais Valencia, "El roure de 
Serrabona" sobre un poema de Josep Sebastia 
Pon s i dedicada al Rosselló, "El pi de 
Formentor" sobre un poema de mossén Costa i 
Llobera í dedicada Mallorca "Cementiri de 
Sinera", sobre po emes de Salvador Espriu i 
dedicada a Catalunya, i la "Sardana de les oli
veres" sobre un poema de Rafael Caria i dedi
cada a I'Alguer. Aixó és el que es diu "fer país". 

Quan vam organitzar el primer Capítol General de 
la nostra Confraria Gastronómica de I'Arrós i la 
Taronja, la primera Confrare d'Honor elegida 

0000 
0000 
0000 

IUdtildE Sdluddor: und dmigd dE ld Host 

va ser Matilde Salvador i ella va acceptar de 
seguida, amb la bona disposició que sempre ha 
demostrat per les coses de Castelló. Ha estat 
també guardonada per la Universitat Jaume 1, 
per la Generalitat Valenciana i per multitud 
d'entitats cíviques i institucionals d'arreu del 
país. 

És per tot aixó que a la Host ens sentim ben orgu
llosos de la seua amistat i ella sap que -a més
té la nostra admiració, el nostre agraiment i el 
nostre afecte. 

Albert Sanchez·Pantoja 

ana 
TEL. 964 23 78 51 - 964 23 79 52 • FAX: 964 23 79 52 

, 

MAYOR, 79 BAJO - 12001 CASTELLON 
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Els Hlcdids del Cdstell TIell 

Hlcdids Historics 

1258 En Romeu Martí 

1266 En Simó de Bonya 

1268 En Jaume Fivaller 

Hlcdids IDoderns 

1988 En Francesc Solsona i Garbí 

1989 En Vicent Gómez i Nebot 

1990 N'Enric Ferrero i Maria 

1991 En Lorenzo Ramírez i Portolés 

1992 En Josep Pascual i Torres 

1993 En Porfirio Laguna i Asensi 

1994 En Jaume Alcón i Simóm 

1995 En Baltasar Macia i Oliver 

1996 En Ricardo Vicente i Calvo 

1997 N'Ignacio Subias i Ruiz de Villa 

1998 En Víctor Campos i Guinot 

1999 En José Luís Breva i Ferrertat al castell 

2000 En Federico García i Moliner 



Serenlssi111 Senyor En Federico Gdrcid i IDoliner 
Hlcdid del CdsteU DeU 2000 53 

Bi,iuijillij@ i estudiant de l'Institut Ribalta de 
Castelló. Llicenciat en Física per la Universitat 
Complutense, Doctor en Ciencies per la 
Universitat de Cambridge i també per la 
Complutense. Professor d'Investigació del 
Consell Superior d'Investigacions Científiques. 

És autor de nombroses publicacions científiques 
didatiques, professor convidat i conferenciant 
en universitats, centres científics i simposiums 
internacionals. Premi extraordinari de 
Doctorat. Membre fundador i permanent del 
Comité de Física de Materia Condensada de les 
Nacions Unides. Membre fundador del 
Patronat del Cambridge European Trust. 
Medalla de les Universitats de l' Habana i 
Santiago de Cuba, i de la Real Sociedad 
Española de Física. Diploma de serveis distin
gits de la Universitat San Antonio Abad del 
Cuzco (Perú). Doctor Honoris Causa de la 
Universitat de I'Habana, Hanora¡y Fellow del 
Fitzwilliam College de la Universitat de 
Cambridge. Membre distingit de la Societat 
Europea de Física. Premi Príncipe de Asturias 
d'Investigació Científica i Tecnica. 

A banda deis seu s títols científics i tecnics, les 
seues credencials socials al nostre ambit geo
grmic són: Important del diari "Levante", Soci 
Honorari del Casino Antic de Castelló, Sindic 
Honorari de I'Associació Borrianenca de 
Cultura, Fill Predilecte de Sant Mateu, Fill 
Adoptiu de La Salzedella, i té carrers dedicats 
a Borriana, Sant Mateu i La Salzedella. 

En l'actualitat, el Dr. Garcia Moliner exerceix com 
a catedratic emerit de Ciencia Contempor3.nia, 
a la Universitat Jaume 1 de la nostra ciutat, 
dedicant-se també a labors d'investigació i 
divulgació científiques. 





L. Gala del 2000 ha tornat a ser el moment mágic 
en que es produeix la síntesi, la recapitulació i 
l'afirmació de la Host com a associació dinámi
ca que evoluciona i fa camí al ritme de la 
voluntat consensuada deis seus socis. 

1 un any més sobraven motius per a que l'ambient 
fóra el de les grans ocasions: un sopar bo, 
abundant i ben regat, que va deixar el cos ben 
disposat par a tot el que vindria després. Un 
balan~ molt positiu de l'any 99, amb bona nota 
en la majoria de les "assignatures". Un gran 
Alcaid, José Luis Breva, que completava el seu 
any de vigéncia i un nou Alcaid, Federico 
García Moliner, amb el que estem segurs de 
compartir vivéncies ben gratificants alllarg de 
l'any 2000. 

Va resultar una vertadera delícia escoltar els par
laments d'ambdós Alcaids; cadascú amb el seu 
estil, ens van fer arribar el seu missatge de 
forma magistral. 

El Gran Maestre també va estar a l'altura de l'e
vent, expressant el sentit de totes i tots els 
socis de la Host en les seues paraules d'agrai
ment per a l'Alcaid 1999 i de benvinguda per a 
l'Alcaid 2000, i els va fer lliurament deis regals 

ld Gdld dels 8lcdlds 

commemoratius acostumats. 
1 ja en l'apartat deis prernis més o menys infor

mals, Luís Toca va acaparar els ' tres prernis 
gastronórnics, Ricardo torná afer-se amb el 
Quilométre del més viatger de l'any, Víctor 
Campos obtingué merescudament el tercer 
Mussol de la Host i hagueren prernis de carác
ter pre-natal par a Paz, Amalía i Manolo. 
Finalment, i ja en ratxa d'inspiració, es lliurá 
un petit bou que va fer justicia a les habilítats 
expressives de Pepe Guardino, i un ninot que 
parla i riu com un descosit i que -ves a saber 
perqué- va ser adjudicat a Jaime Alcón. 
Mundial, que diria el bo d'Iñaxio. 

1 amb l'ambient ja prou caldejat, es va donar pas a 
la música, el ball i les visites "culturals" a la 
barra lliure. Amb tots aquests ingredients es fa 
ben fácil comprendre que la nit va resultar 
absolutament completa. Com no podia ser 
menys. 

José Vicente Francisco 

55 



0 ••• 0 •• 0 ••• 0 ••• 0 ••• 0 ••• 0 • 
•• 0 ••• 0 ••• 0 ••• 0 ••• 0 ••• 0 ••• 

DECORACIONS 
JaSE VICENTE FRANCISCO BAlAGUER 

LENCERIA DE HOGAR 
AJUARES SELECTOS 

C/. O'Donnell, 5 - Tel. 9642099 12 - CASTELLON 

0 ••• 0 ••• 0 ••• 0 ••• 0 ••• 0 ••• 0 • 
•• 0 ••• 0 ••• 0 ••• 0 ••• 0 ••• 0 ••• 



Lllnostra creació cantem 
de lloant;:a i reverencia 
acolliu amb indulgencia 
els precs que a Vos elevem. 
Mare de Déu del Lledó 
el nostre poble t'aclama 
Mare nostra de la Plana 
Regina de Castelló. 

Arrelada al mig de l'horta 
voltada de tarongers 
entre el murmuri deis recs 
i el perfum que el vent s'emporta 
a la vostra protecció 
elllaurador s'encomana 
Mare nostra de la Plana 
Regina de Castelló. 

Protegiu la nostra terra 
de tots els perills i mals 
deis desastres naturals 
deis incendis i la guerra. 
Sigueu port de salva ció 
quan la tempesta s'inflama 
Mare nostra de la Plana 
Regina de Castelló. 

Deis nostres avantpassats 
conserveu-nos la memória 
de poble que té una história 
i unes tradicions pairals. 
Un poble que amb devoció 
a Vos té per sobirana 
Mare nostra de la Plana 
Regina de Castelló. 

Les nits de maig estelades 
amb música i poesia 
bressol de pau i harmonia 
cor de veus il.lusionades 
vos cantem amb emoció 
la serenata mariana 
Mare nostra de la Plana 
Regina de Castelló. 

Ld llostrd pdtrond 
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Deis afanys i deis dolors 
de qui als vostres peus implora 
sou la millor valedera 
davant del nostre Senyor. 
Feu que la nostra oració 
obtinga alió que demana 
Mare nostra de la Plana 
Regina de Castelló. 

PEROT 
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HnÉcdotes d' un dny 

L.,gent de la Host té habilitats que resulten capaces 
de sorprendre al més pintat. Mireu sinó al poli
facetic Jaime Alcón fent de barman i donant 
una llü;:ó magistral de com es fa un cremadet 
de rom Pujo!. [ la cosa no va quedar en parau
les, perque el va fer, i estava per a llepar -se els 
dits. 

H lftIII escena correspon a un sensacional dinar 
amb el que AmaJ.ia va posar a prova la capaci
tat gastrica d'alguns membres de la Host. Van 
ser prop de quatre hores menjant coses borús
simes, molt ben regades, que ens van fer arri
bar a aquella gloriosa sensació de que estem 
plens i ja no cap res més. 

La nota anecdótica la va posar el bo de Paco 
Vazquez quan, amb la ingenuitat del qui acaba 
de prendre un simple got de llet amb una 
ensalmada, va amollar: "Bé, hem fet un mos
ser 

~ E. cosa sabuda que en la Host, encara que ens agra
da fer les coses ben fetes , a vegades hi han 

situacions que ens fan anar de cap. [ per a 
mostra, un botó: ací tenim al Gran Maestre i a 
l'Alcaid aguantant la Host ...... de cap a baix. 

foguera de Sant Antoni d'enguany, a 
Vilafranca, feia molt de fred. Feia tant de 
fred que va congelar l'aigua a la manega 
deis bombers i no funcionava. Peró 
encara van quedar més gelats alguns 
membres de la Host quan un "espontani" 
(amb alguna copa de mes, pel que sembla) 
els va oferir habitació amb llit per a 6 per
sones, amb l'interessant al.licient de que 
hi havien rates. Després va puntualitzar 
que no eran própiament rates, sinó tal
pons. Finalment l'home va haver de mar
xar amb una certa precipitació, al.legant 
que tenia alguns "problemes" en els cal
r;:otets .... 

Una pagina no dóna per a molt i ja no resta lloc per 
a parlar-vos de sucoses perles cultivad es del 
calibre del cavall d'Espartaco, a Logronyo, rú 
del general "revolucionari" i el seu cosí, al 
"Valle de los Caidos". 

Prometem explicar-ho de viva veu a tots aquells 
que puguen estar interessats. 

Angel Martínez 
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Llfesta, com qualsevol altra manifestació de carac
ter popular, reflecteix les tradicions i la perso
nalitat col· lectiva del poble que la fa. 

És per aixó que tots els elements que intervenen en 
la festa estan impregnats en major o menor 
mesura d'aquestes tradicions i personalitat. 

I en el cas de l'indument fester, que és el que ací 
comentem, aixó es manifesta amb tota clare
dat. Des de fa molts anys, la Cavalcada del 
Pregó i la Processó de les Gaiates han estat 
una mostra viva de vestimentes tradicionals de 
la nostra terra, des de l'epoca de la fundació de 
Castelló al segle XIII, fins els variats induments 
rurals i urbans deis segles XVII i XIX. 

Una altra qüestió és la major o menor fidelitat amb 
que la gent reprodueix la roba própia de cada 
epoca, aspecte que ha estat objecte de seIiosos 
estudis per part de diverses persones i entitats 
especialitzades i que tenen una plasmació en el 
Museu Etnológic de la Diputació i en algunes 
exposicions de vestimenta tradicional que 
s'han realitzat durant els últims anys. 
Peró a nivell general és molt dificil establir pau
tes, perqué inevitablement intervenen el gust i 
la fantasia de cadascú, i voler regular aixó és 
com voler posar portes al campo 

A partir deis anys 80, quan la fe sta trenca motiles 
i pren el carrer, la brusa negra tradicional 
esdevé un element emblematic. A la RomeIia 
de les Canyes, peró també als bous, als carrers 
i a tot arreu, la brusa s'imposa de manera 
imparable. 

I per si no fos prou, un altre element nou -les calles 
festeres- irrompen i es multipliquen amb pro
fusió , i moltes d'aquestes calles adopten la 
seua própia vestimenta, també más o menys 
tradicional. 

Per tot el que portem dit, sembla evident que avui 
hi ha "inflació" d'indument fester, peró no crec 
que aixó haja de ser motiu de particular preo-

Indlunent fester 

cupació. Mentre es respecten mínimament les 
tradicions i el bon gust, tot fa festa, i encara 
millor si ajuda a afavoIir la participació. 

Cal mirar-ho en positiu i no ser aiguafestes. 

Albert Sanchez·Pantoja 
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Festd 1 gdstronoluld: ES1110rpdr d Cdstelló 

P EIII a Castelló de r"mo,,", -dtt també esmo<¡a
ret- és tant com referir-se a una autentica ins
titució. Per als qui no són d'aquesta terra acla
rirem que es trada generalment d'una frugal 
col-lació que es pren a mig mati i que des de 
temps irnmemorials ha esdevingut un ritu 
incontrovertible, que té certa correspondencia 
amb el "café y churros" que prenen a Madrid, 
peró efectuat en llocs i en condicions molt mes 
interessants. 

Es pren al bar o taverna més proper allloc de tre
ball, per tal de no perdre massa temps en des
playaments. El local s'omple cada matí d'uns 
clients assidus, que poden ser de la més varia
da condició social. Cada grup d'amics compa
reix (amb regularitat gaírebé astronómica) a 
l'hora acostumada i va acomodant-se al voltant 
d'una taula o bé a la mateixa barra de l'esta
bliment. 

El refrigeri, breu en el temps perqué cal tornar al 
treball, sempre ha estat molt selede i lleuger. 

L'oferta deis bars i tavernes es amplia i varia
da, ja que és molta la saviesa i imaginació 
esmeryades en la seua preparació i, no cal dir, 
que cada establiment té les seues especialítats. 
Malgrat tot, les nostres preferencies sempre 
s'han decantat per uns quants menjars popu
lars i tradicionals del país. 

Truita de faves, en la seu a temporada, o les faves 
soles al tombet, són delicioses. 

Llomello de porc, botifarres de ceba, d'arrós o de 
composició mixta, tots ells "dignes de venera
ció", com diria Baltasar Alcazar, o llonganisses 
(a les que a Madrid anomenen "salchichas", 
peró amb arranjament no comparable al d'a
questes). Tot aixó, fregit, a la planxa o a la 
brasa, segons el gust i l'estat d'humor de 
cadascú i, sobre tot, ben adobat amb all-i-oli. 
Pura glória. 

1 ja que l'hem esmentat, direm que l'all-i-oli és una 
salsa basica de l~ gastranornia mediterrania 
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que per ell mateix ja mereix tot un tractament 
i comentari apart, que en el seu moment li 
dedicarem Diguem ara únicament que es sol 
presentar en dues versions: la genuina o 
"heavy", a base d'all matxucat, sal i oli, batut 
fins que queda ben consistent; i la versió suau 
o "light" , amb menys proporció d'all i la inclu
sió d'un rovell d'ou, que es fa de forma molt 
semblant a la maonesa, rodant els ingredients 
amb la má del morter mentre es va afegint un 
rajolí d'oli, afegint també un poc de sal i -fins i 
tot- una mica de suc de llima, per donar-li mes 
suavitat. 

1 continuant amb els esmor~ars, hi ha també l'al
ternativa de les sardines salad es o de bóta, 
amb ceba i pebrera fregida, amanides amb oli 
d'oliva per a sucar, i amb all+oli per a suavit-

zar el salaó. Cosa fina. 

Una copa de vi o una cervesa acompanyen el menú 
i, com a final, no pot faltar el "carajillo", i 
alguns fins i tot es fumen un bon caliquenyo 
per a rematar. 

A l'hora de pagar, no hi han problemes. Un dia ho 
fa un i al següent, un altre. Tampoc no és cosa 
de dur el compte. 

En resum, tot un luxe, que ens gastem a Castelló. 

F. Vazquez 



Dluendres 24 
Ld re-uesprd 

21,00 Inauguració del Casal. Sopar informal. 

Dissdbte 25 
De ld Festd, ld uesprd 

10,00 Trasllat de la carrossa. Esmor~ar. 
14,00 Vermut deIs cavalIers de la carrossa. 
15,00 Cavalcada del Pregó. 
21,00 Sopar al Casal. 

Diumenge 26 
mdgddlend Festd plelld 

8,00 Tots al Casal. Fi¡;(ues amb xocolata 
8,30 Romeria de Les Canyes (homes amb brusa) 
15,00 Paella al Casal. 
16,00 Gran guinyotada magdalenera. Sopar lliure 
22,00 Tots al cadafal (amb uniforme). Processó. 

DUhms 27 
Old dels BOllS 

11,00 Pregó Infantil. 
14,00 Vermut ¡j-Iustrat al Casal. 
14,30 Dinar al Casal. 
16,30 Eixida cap als bous, amb la xaranga. 
19,15 Eixida deIs bous. Cercavila amb la xaranga. 
21,00 Sopar de sobaquillo de les Colles. 

Dhndrts 28 
Old del ui. 

14,00 Dinar a les Paelles del Rel Barbut, amb tast 
de bons vins. 

20,00 Visita al Mesó del Vi. 
21,00 Sopar al Casal, continuant el tast de bons

vins. 

Dimecres 29 
Old del Rlcdi.d 

14,00 Vermut al Casal. 
14,30 Dinar al Casal en honor deIs Alcaids del 

programa de Pestes 
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Castell Vello 
20,30 Acte d'Investidura de I'Alcaid del Castell Vell 

2000. 
21,00 Gran sopar-bufet al Casal. Entrada per 

estricta invitació. 
22,30 Festa de I'Alcaid, amb música al Casal. 

Dijous 30 
Old gsotroninni.c 

14,00 Vermut al Casal. 
14,30 Degustació gastronómica al Casal. 
20,00 Anar de marxa (amb uniforme). 
21,00 Sopar Gastronómic al Casal. 
22,30 Visita a caus festers o anar als focs. 

Diuendres 31 
Old del bdH 

14,00 Vermut al Casal. 
14,30 Dinar al Casal. 
20,00 Anar de marxa. 
21,00 Sopar al Casal 
23,00 Ball al Casal, amb música. Auto-atraccions. 

Dissdbte 1 
Old de ld pdtrond 

14,00 Vermut Il·lustrat al Casal. 
14,30 Dinar al Casal. 
15,45 Ofrena de flors a la Patrona (amb uniforme) 
21,00 Sopar al Casal. Liquidació d'existéncies. 
23,00 Anar a la Pérgola o similar. 

Dhnllenge 2 

14,00 Paella al Restaurant. 
22,00 Desfile fmal de Festes. 
23,00 Al Casal, gran xocolatada amb xurros. 
24,00 Traca final. 
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