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(l;::' n presentar la nostra publicació corres

'L ponent a l'any 2003 em plau poder 

constatar la superació, lenta pero constant, de 

les difícil s circumstancies a que feiem referencia en 

la nostra "Salutació" del passat any. 

Una vegada més, la Host i la Confraria gastro

nomica han sabut estar a l' al~ada que 

els corresponia i les p agines que 

S a [ u t a ció segueixen en són el millor testi-
moni: activitats, inquietuds i 

projectes s'han succeit durant els 

darrers dotze mesos. Deixant de banda falses 

modesties, vull dir que em sento orgullós, tant de la 

feina realitzada com de l' equip de persones que l'han 

feta possible, després de superar moments difícils. 

El pas deIs anys ens ha ensenyat que el mante

niment de la cohesió social és un factor basic de la nos

tra actuació i que el capital huma és el patrimoni més 

important de la Host. 

Espero i desitjo que l'any 2003 ens depare abun

dants satisfaccions, tant pel que respecta a noves inicia

tives com pel que fa a la reedició de les activitats més 

tradicionals. 

Per a tots, la meua més cordial salutació. 

Josep Lluís Ale i Revest 

Gran Mae"tre de La HOJt 
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vés del fum), perque crelen que amb 
fum perfumat farien arribar llurs pre

garies als déus dura nt els rituals. 

Tot i que foren els egipcis els pri

mers en u t ilitzar el perfum -amb la 

barreja d'olis amb substancies aromati 

ques- per la higiene personal, mullant

se el cabell i cos amb locions i olis per

fumats després del bany, rea lment 
foren els arabs s.VIIl-X els grans mes

tres quant a la creació i fabricació de 

perfums. Amb aven<;ades tecniques de 

destil·lació, combinaren amb gran exit 

fruites, flors i herbes amb substancies 

aromatiques animals com el m esc, la 
civeta o l'ambre gris. 

El perfum promogué el comer<; cap 
a Arabia, Persia, Xina i l 'Índia, d' on 

s'importaven les principals materies 

primeres, herbes aromariques i espe
Cles. 

A les darreries del s.XIV trobem la 

primera aigua de tocador, amb base 
alcoholica, precursora del perfum 

actual. I mireu per on, quina casuali

tat, una altra reina hongaresa fou qui 
elabora i dona nom a "l'eau hongroise" 

o aigua d'Hongria que, en aquella 

epoca, s'elaborava entre altres amb 

romaní, marduix i poliol destil·lats en 
alcohol de vi. 

L'herencia deis arabs la tenim ben 
present en tota l' edat mitjana. La 

pactica del bany era generalitzada i 

aquest es prenia amb aigua aromatitza
da i especies. En molts in drets de 
l'Estat existeixen ben conservades les 

runes deIs anomenats "banys arabs", 

que moltes vegades eren realment 

jueus, pero que els utilitzaven els cris

tians. Les condemnes que rebien 

aquests establiments eren per ser 
alhora- llocs d e reunió i contractació 

d e favors erotics. 

Ja al s.XVI trobem els guants per

fumats a Espanya i Portugal, els ado

bers d' aquests pa'isos aromatitzen els 

guants per dissimular l'olor del cuir 
natural. 1 així fins a I'actualitat, on avui 

podem dir que el perfum esta present 
en la vida de tothom, evidenciant la 

nostra personalitat. 
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Tecnológicamente impecable. 

Aunque tal vez eso no sea lo más importante. 

Marzá 

Podríamos hablarle de sus extraordinarios 8 cilindros 

de configuración en W. Del bloque del motor y la 

culata de aluminio. De sus silenciosos 275 CV capaces 

de ace lerar de O a 100 en tan sólo 6,8 segundos. 

Del cambio Tiptronic. De su sistema de tracción total 

4Motion. De sus más que exhaustivas medidas de 

seguridad. Podríamos estar horas y horas hablándole 

de la exclusiva tecnología del Nuevo Passat W8 sin 

Herrero, 34 - Tel. 964 20 21 00 - 12005 Castellón 

Passat W8: consumo (I/k.m ) urbano/extraurbano/ponderado: desde 19,4 

temor a aburrirle porque en este caso, el tema es 

realmente apasionante. Pero hoy preferimos hablarle 

de personas. Las personas que han de disfrutar de 

todo eso. Personas que saben encontrar otros valores 

a algo tecnológicamente impecable. Personas que 

saben lo que quieren y sabrán apreciarlo. Porque el 

Nuevo Passat W8 es sólo y exclusivamente para este 

tipo de personas. 

Nuevo Passat W8 

13,3. Emisión de Cü> (g/km) desde 310 hasta 319. 



Pero tornem a la nostra gelosa rema 

Violant. 
H ••• Hi ha coses que el nas d'una dona des

cobreix a la roba i a la pell de qui estima ... ". 

Llavors, la seua dona de companya a 

Girona, Victoria, ti contesta: 
H ••• No us vull ofendre, senyora, sinó que 

parlo per propia experiencia. EIs homes són 

homes i necessiten tastar diverses flors. 

Prou que conec aquesta sensació que vós 

m' esmenteu, perque el meu nas ha olorat 

molts perfums diferents en la pell i en la 

roba del meu marit. Sobretot quan el meu 
estat li impedia descarregar el seu desig. 

Així com els homes, quan han gaudit d'una 

dona, se n' obliden i en cerquen una altra, 

perque és una nova conquesta, nosaltres 

desitgem que s' enduguin una part nostra i 
que ens recordin.... Per aixo us diré una 

cosa: mentre el perfum sigui cada cop dife

rent, poc us hi heu d' amoÜlar, perque vós 

sereu la llar on ell sempre retorna. El dia 

que descobriu que n'hi ha un massa engan
xat i persistent a la seva roba i a la seva pell, 

i que no sigui el vostre, llavors sí que us hau
reu de preocupar .... " 

No cal explicar e1s amors femenins que tin
gu é el nostre bon rei -o millor dit, bon mascle

. Tenim material per escriure un llibre amb la 

vida amorosa d' aquest rei al que s' anomena el 

Conque rido r, d e q ue?, de qui?, caldria pre
guntar-se. No -només- de regn es musulmans 
certament. 

Sabem que després del mal comen9ament 
amb Elionor de Castella (1203-1251), que fou 
tot un fracas, pero de la qual tingué un fJI, 
A lfons d'Aragó (1222), el seu veritable amor 

fins a casar-se amb Violant d'Hongria, fou 

Aurembiaix (1200-1231), comtessa d'Urgell, 
esposa de Pere de Portugal. Amb la reina hon

garesa tirngué fins a vuit fills: Violant (1236), 

Constan 9a (1238), San9a (1239), Pere (1240), 
Jaume (1243), Isabel (1245), San9 (1247) i 
Ferran (1248). 1 sense oblidar els filLs il.legí

tims q ue tingué -aban s i d esprés d e morta 
Violant-: Ferran Sanxis, baró de Castre 
(1240); Pere Ferrandis, baró d'Hixar (1245); 
Jaume Sarro ca, bisbe d'Osca; Jaume de 
Xerica (1255) i Pere d'Ayerbe (1258). No cal 

comptar les dones amb les quals no tingu é 

fills, cal deixar-ho per un altre a rticle. 

P er concloure el nostre escrit, r ecordem 

una trobada que tingué a Barcelona la reina 

Violant amb Berenguera Ferrandis: 

"Era jove i morena, amb uns llavis molsuts 

i una ulls castanys i grans. Tenia el nas recte i 

les formes proporcionad es. Un rostre atractiu 

i agradable, seria el veredicte final. 1 el cos no 

es quedava enrrere. Pero no era aixo el que 

havia cridat l'atenció de Violant, sinó un detall 

molt més subtil. Feia olor de lIessamí amb pes

sics de violeta. Ila seva memoria li va retornar 

aquell perfum, que no li era estrany". 

Llavors aquell perfum descobrí una passió 

descontrolada del bon rei J aum e 1 el 

Conqueridor, de regnes musulmans i -perqu e 

no- de dolces dones . 
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BENARABE, 

BRESSOL 

DE CASTELLÓ 

Al1uilia LaLlterlO 

e órre l'estiu de 1247 i al nou regne 
de Valencia -on els conqueridors 

cristians són encara minoritaris- escla
ta l'al¡;ament deIs moros, dirigit pel 
cabdill rebel Al Azrak. La rebel·lió 
s'estén com un reguer de pólvora per 
tot el regne i Al Azrak pren els castells 
de Gallinera, Serra i Pego. 

El rei J aume reacciona dl.pidament, 
contraataca amb duresa i alllarg de la 
tardor del mateix any domina la 
rebel·lió i cap al Nada!, dicta un decret 
d'expulsió dels moros rebels. Aixo, a 
les comarques de Castelló, suposa que 
la practica totalitat deIs musulmans 
abandona les viles i castells i es refugia 
a la serra d'Espada. 

Jaume 1 es va apressar a repoblar 
les terres i cases abandonades amb els 
cristians vínguts de Catalunya, Aragó i 
Occitania per a colonitzar el nou 
regne. A Castelló, és segur que durant 
el primer trimestre de 1248 (pocs dies 
després de fugir els moros) van arribar 
els primers pobladors cristians a l'al
queria de Benarabe, procedents del 
Castell Vello Mossén Manuel Betí, en 
el seu estudi "Primers Senyors de 
Castelló", raona que no era logic dei
xar abandonades les terres de cultiu 
per molt de temps. EIs cristians van 
ocupant les seues noves propietats, 
reparant les construccions i reprenent 
el cultiu deIs camps. 

Les donacions es van fer poc més 
que de paraula (paraula de rei, aixo sí), 
ja que En Jaume no va voler oficialit
zar el repartiment fins que no es resol
gués ellitigi sorgit amb l'infant Pere de 

Portugal, Senyor de Castelló, que s'ha

vía oposat a l' expulsió deIs moros i 
també s'oposava a que s'apliqués el 
Fur de Valencia als nous pobladors (ell 
preferia el Fur d 'Aragó). Ellitigi es va 
resoldre en primera instancia amb el 
Laude Arbitral de la reina Violant, dic
tat el 27 de Febrer de 1249, que ratifi
cava la validesa de la repoblació "de 
facto" promoguda pel rei, i només fer
se públic l'esmentat Laude, Jaume 1 

COmen¡;a a atorgar documents de pro
pietat als primers poblador s, i quan -
amb el conveni de 1251- es tanca defi
nitivament el contenciós amb l'infant 

Pere, signa el privilegi de trasllat i for
malitza la fundació de la nova ciutat. 

Mossén Betí, després d'un exhaus

tiu estudi de la documentació que es 
conserva, xifra en 32 els primers 
pobladors de Castelló, deIs quals 30 
obtenen casa a l'alqueria de Benarabe 
(també anomenada de Benimahomet 
per altres autors), 1 va a Almalafa i 1 a 
la Vila antiga (la Magdalena). El 
Mossén dóna la relació completa deIs 
noms del pobladors i apunta que l'ano
menat Peretó de Fraga (que és el que 
obté casa a la Vila antiga) deu ser pro
bablement l' alcaid del Castell. També 
resulta evident que en anar a viure la 
gairebé totalitat deIs pobladors a 
Benarabe, és en aquesta alqueria on 
neix el nou Castelló. 
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ELS ALMOGÁVERS: 

700 ANYS 

D'UNA GESTA 

Emifia Belenguer 

rD n Setembre de I'any 1303, Roger de Flor, 
'L comandant una fon;a de 39 naus i 1.500 
cavallers, 4.000 almogavers i l.000 peons (a 
banda de les tripulacions) va desembarcar a 
Constantinoble i es va presentar a l'emperador 
Andronic II, donant inici a un deis episodis més 
apassionants i, també, més desconeguts, de la 
nostra historia. 

En complir-se enguany els 7 segles d'aquells 
fets, és una magnífica ocasió per recuperar i 
divulgar una part essencial de la nostra historia 
i, alhora, enfortir la nostra autoestima amb la 
constatació de que no tot han estat derrotes en 
el nostre passat. 

Cal dir, primer que res, que quan els almo
gavers arriben a Orient el 1303 no eren princi
piants ni desconeguts. Durant el segle XIII van 
anar consolidant el seu prestigi, fins a conver
tir-se en la punta de Ilan<;:a de l'expansió me di
terrania de la Corona d'Aragó. Van ajudar a 
Jaume 1 a conquerir el regne de Mallorca i, 
posteriorment, el de Valencia. Van ser la princi
pal for<;:a de l'exercit de Pere el Gran que va 
derrotar els francesos i va conquerir Sicília. 
Estaven, dones, p lenament capacitats per aJs 
espectaculars fets d'armes que durant el segle 
XIV van configurar l'expansió per la 
Mediterrania oriental de la nostra Corona. 
Tenim fidedigne testimoni de les gestes deis 
almogavers en les quatre grans Croniques 
medievals de Jaume 1, Pere el Gran, Ramón 
Muntaner i Bernat Desclot. 

Ací, per raons d'espai, ens hem de limitar a 
una enumeració resumida deIs fets més remar
cables, pero no renunciem a tractar més enda
vant i amb més amplaria determinats aspectes 
concrets d'aquesta campanya d'Orient. 

Va ser l'enperador Andronic II Paleoleg qui 
va demanar a Roger de Flor que l'ajudés a 
defensar-se deIs turcs, que amana<;:aven ja 
Constantinoble des de I'altra riba del Bosfor. El 
cabdill almog;lVer va exigir com a condició el 
títol de megaduc de l'imperi i I'enlla<;: matrimo
nial amb una princesa de nissaga imperial. 
L'emperador accepta i li oferí per esposa la seua 

neboda Maria. 
E l mateix estiu de 1303 salpa del port de 

Messina l' estol de 39 galeres i ja hem dit que en 
setembre desembarcaven a Constantinoble, on 
I'emperador complí les condicions imposades 
per Roger de Flor i el marida amb la princesa 
Maria EIs expedicionaris van passar a l'Asia 
Menor i ben aviat van derrotar els turcs a la 
península d'Artaki. En la primavera de 1304 
continua la campanya amb I'ocupació de 
Filadelfia, Magnesia, Tira i Efés. Amb l'arriba
da de Bernat de Rocafort amb noves forces 
almogavers, continua la guerra contra els turcs 
a través de tota l'Anatolia, que cuLmina amb 
una gran batalla als contraforts del Taurus, en 
la que els almogavers amb el seu famós crit de 
guerra: "Desperta, ferro", van derrotar comple
tament els turcs. Encara continua aven<;:ant la 
host de la Gran Companyia, fins arribar a I'a
nomenada Porta de Cilicia, on comen<;:ava el 
regne cristia d'Armenia. 

El viatge de retorn va ser triomfali 
Constantinoble es considera Iliure de l' amanac;a 
constant deis turcs. Com que I'emperador volia 
evitar friccions entre els almogavers i els grecs i 
genovesos de l'exercit imperial, va disposar que 
la Gran Companyia ocupés la península de 
Gal.lípoli, ben a prop de la capital. Allí es va 
unir a la Companyia el noble Berenguer 
d'Enten<;:a, que arriba en nou galeres amb 300 
cavallers i 1.000 almogavers, per engruixir la 
host, que comptava ja amb 8.000 homes. 

L'enemic més perillós de la Companyia a 
Constantinoble eren els genovesos. Aprofitant 
que Berenguer d'Entenc;a era confident del rei 
Jaume 1I, escamparen per la capital grega que 
les intencions deIs catalans i aragonesos eren 
apoderar-se del país. Aixo, unit al comporta
ment intemperant d'Enten<;:a, va originar el 
recel i antipatia deIs grecs i tingué conseqüen
cies ben funestes. Un dia d'abril de 1305 el 
segon emperador, Miquel IX, associat al seu 
pare Andronic en el govern de I'imperi, convida 
Roger de Flor a un fastuós banquet en la ciutat 
d'Andrinopolis i el cabdill accepta, malgrat les 



advertencies en contra dels seus consellers. 
Aven<;at el festí, tant Roger de Flor com tots els 
que I'acompanyaven van ser assassinats a trai
ció, en presencia de l' emperador, per mercena
ris de I'imperi manats per Girgon. Tot seguit 
es desferma una persecució de catalans i arago
nesos per totes les ciutats de I'imperi. 

EIs almogavers, fortificats a Gal.lípoli van 
enviar la declaració de guerra a Andronic II i 
aquest va respondre degollant els arnbaixadors. 
Indignats per tanta traició, els alrnogavers, diri
gits per Enten<;a i Rocafort, es van llen<;ar a una 
ferotge ofensiva que, segles després, encara es 
coneix corn a "venjan<;a catalana", que s'esten
gué terres endins de l'irnperi i la devastació fou 
sistematica i absoluta. 

Entre 1706 i 1711 els almogavers arribaren 
primer als confin s de Bulgaria, on estava I'as
sassí Girgon, al qual van prendre i van matar, 
venjant Roger de Flor. Després, mentre 
Muntaner i els seus valents cavallers derrota
ven els genovesos a Gal.lípoli, Rocafort i altres 
cavallers realitzaven la carnpanya de Grecia en 
la que van derrotar I'exercit francés i la seu a 
brillant cavalleria en la batalla del Cefís, donant 
mort al rnateix duc Gautier de Brienne i esta
blint el do mini catalano-aragonés sobre els 
ducats de Atenes i Neopatria, que perdura rnés 

COLEGIO 
COL-LEGI 

d'un segle. 
Afegirern que la narració de I'expedició a 

Orient que fa la Cronica de Muntaner va inspi
rar un segle més tard la bella novel.la d'aventu
res "Tirant lo Blanch", del valencia Joanot 
Martorell. El protagonista és cridat a 
Constantinoble per salvar I'imperi de I'amena<;a 
deis turcs, als quals derrota i posteriorrnent 
pren per muller la princesa Carmesina i arriba 
a obtenir la dignitat de cesar, en una clara iden
tificació amb Roger de Flor. També s'identifi
quen altres cabdills alrnogavers que van repar
tir-se els principals carrecs de I'imperi. 

Sobre la participació valenciana en els fets 
d 'Orient, va ser important, tal com esta docu
mentat al "Diplomatari de l'Orient catala" de 
Rubió i Lluch i a "El regne de Valencia en el 
Diplomatari de l'Orient catala", de F. Mateu 
Llopis, publicat al Butlletí de la Societat 
Castellonenca de Cultura, t. XXIV (1950), pp. 
261-279. 

A 700 anys de distancia, honorern la merno
ria d'aquells invictes alrnogavers que no van 
perdre mai cap batalla. Mai. Ni a Valencia, ni 
a les IIIes, ni a l' Africa ni a Sicília, ni a Turquia, 
ni a Grecia. Van escriure una de les pagines més 
glorioses de la nostra historia. 

CENTRE CONCERTAT 
* ESCOLA INFANTIL 
* PRIMARIA 
* ESO 

CENTRO CONCERTADO 
* ESCUELA INFANTIL 
* PRIMARIA 
* ESO 

Te!. 964 398 5 12 - Fax 964 398 5 18 

Ora. Nacional, 340 - Km. 74 

12560 BENICÁSSIM (CASTELLÓ) 
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LLUÍS REVEST 

UN ERUDIT 

DE LA LLENGUA 

JOdep LLuÍJ Afé i Revedt 

Cl\T ascut a Valencia en 1892, encara 
.-.1 ~ue afincat a Castelló des de ben 
jove, ja en 1910 donava classes de 
valencia a la capital de la Plana. 
Llicenciat en Filosofia i Lletres, esde
vingué un erudit profundament conei
xedor de tot el relacionat amb la llen
gua. Va ser professor de Lletres de 
l'Institut Francesc Ribalta i també 
agregat de Filosofia. 

En 1920, Lluís Revest i Corzo és un 
deIs fundadors i primer secretari de la 
Societat Castellonenca de Cultura, que 
donara un gran impuls a la investigació 
i la publicació de treballs histories, lite
raris i de tota mena en l'ample camp de 
la cultura. A l' entorn de la 
Castellonenca s' aplega el bo i millor de 
la intel·lectualitat del nord del país . 

En 1929 Lluís Revest guanya per 
oposició la plac;a de bibliotecari i arxi
ver municipal i són freqüents les seues 
col·laboracions a les pagines d'''Arte y 
Letra", "Heraldo de Castellón" i (pos
teriorment) "Mediterráneo"). En 1930 
publica "La llengua valenciana. Notes 
per al seu estudi i conreu", on declara
va la catalanitat de l 'idioma i esbossava 
una serie de regles ortografiques que 
constitueixen una fita basica en el pro
cés d'elaboració de les Normes de 
Castelló, que es van aprovar en 1932 a 
proposta de la Societat Castellonenca 
de Cultura, i la redacció definitiva de 
les quals va mecanografiar personal
met el mateix Revest, tal com ell assen
y ala a l'inici d'una carta adrec;ada a 
Joaquim Reig el 17 de Desembre de 
1932: "Perfi van Lu famOded regLu. Tot i 
moLt impelfected no han pogut eáir aband 
oeL teLer, i dobre aáo i édderjo un mecanograf 
oetedtabLe no he VOLgllt fer-Led copiar a lUZ 

altre per por que fora pyor ". 
Bon coneixedor de la problematica 

de la llengua, Revest havia publicat el 
1930 "La enseñanza en Castellón d e 

1374 a 1400". Sobre la seua epoca, no 
s 'enganyava amb falses il.lusions quan 
dictaminava: "L'edtat actuaL oe la LLengua 
ed entre 'L pobLe oe franca oedcompodicwj 
entre'ú LLetratd qui de n 'ocupen, oe compLeta 
OedOrlentacwj parLant en genera¿ ciar ed ". 

Pero davant d'aquesta situació tan 
degradada, ell tenia receptes i remeis: 
"¿SoLucwnd? .&tuoi i trebaLL pe/'deverant, 
dend afany de/U oonar perfet aLfO que no ed 
ni tan dOÚ iniciat. .&tuoi oe la LLengua 
actua¿· edtuoi oe la LLengua cLd.Micaj edtuoú 
oe FiLoLo.c;ia doLiOd i ben orlentatd, edtuoú 
Literarú dobre fonamentd oe roca vivaj red oe 
preocupaclond per Led m ooed ni oe vanitoded 
~caLtacwnd. Preparacw f onoa i per cof.Labo
raool'd La paciencia i Lo tempd. " 

Tota una declaració de principis. 
L'ex it posterior de les Normes de 
Castelló és la millor demostració de 
quan encertat estava Lluís Revest en el 
seu diagnostico 

En 1944 fou nomenat Cronista de la 
ciutat, carrec que exercÍ fins a la seua 
mort en 1963. De la seua epoca com a 
Cronista són les obres "Hospitales y 
pobres en el Castellón de otros tiem
pos" (1947) i "Libre de ordinacions de 
la vila de Castelló de la Plana" (1957). 

Lluís Revest va ser un deIs més 
genuins exponents d' aquella colla de 
"sabuts" (així s'anomenava popular
ment als homes de la Castellonenca) 
que van fer de Castelló la indiscutible 
capital cultural del país . La seua apor
tació a la recuperació, dignificació i 
unitat de la llengua va ser importantís
sima i moltes de les coses que s'han fet 
després, no haurien estat possibles 
sense la solida base que van saber bas
tir aquells "sabuts". 

El nostre record i el nostre més res
pectuós homenatge a Lluís Revest i 
Corzo en el 40 aniversari de la seua 
mort. 
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LA TXAPELA, 

SIMBOLISME 

1 TRADICIÓ 

A/iJert Sancbez-Palltoja 

a a txapela, com tots sabem, és 

~uesta boina de grans dimen
sions usada tradicionalment pels 

bascoso Nosaltres estem acostu

mats a veure txapeles de variats 

colors i amb diferents aditaments, 

formant part de la indumentaria 

característica de les confraries gas

tronomiques de tots els territoris 
d'Euskal Herria. Així veiem com la 

confraria de la Oueimada du la txa
pela vermella, l'Antxoa blava, 

encara que el color més habitual és 
el negre: Cuto Divino, Salmón, 

Txistorra, Vasca de Gastronomia, 

etc. 

¿Quin és l'origen d'aquest pecu

liar guarniment del cap? 

Tot i que és impossible establir la 
data aproximada d' aparició de la 

txapela, sí que resulta evident i 

constatat que van ser els gascons i 

altres pobles d'aquella regió els pri

mers a utilitzar-Ia, i des de temps 
immemorials s'associa als bascos 
amb l'ús d'aquesta boina. 

La paraula txapela apareix ja 
documentada en un text de les 

Landes de 1461 i en un baix relleu 
datat el 1600, existent a Tolosa, es 

mostren diverses txapeles. També 

consta que els novicis jesuites duien 
una mena de txapela que ano mena
ven "birette". 

En la p rimera guerra carlina, 
ambdós bandols usaven txapela: 

els isabelins la duien blanca (i per 

aixo eren anomenats "txapelzuri") i 

els carlins la duien vermella ("txa

pelgorri"), color característic de les 

festes basques. La imatge del gene

ral Zumalacarregui amb la seua 

gran txapela i una borla que feia 

plecs al mig, es va fer popular per 

tota Europa. 
Des d'aquella primera guerra 

carlina, la txapela no solament s 'ha 

convertit en un símbol fonamental 

deIs bascos, sino que ha obtingut 
ressó internacional i se la sol asso

ciar amb l' esquerra política. Així, el 

revolucionari argentí Ernesto Che 

Guevara no tenia cap inconvenient 

en utilitzar la txapela perque "és el 

barret deIs oprimits que planten 
cara a les classes dirigents". 

La txapela és un barret comode 

de dur, de gran abric per al cap, 
normalment impermeable i espe

cialment adequat per al clima plujós 
i humit deIs territoris bascoso Puc 

donar fe personalment de les 
excel·lencies de l'ús de la txapela 

per que soc propietari d 'un magní

Bc exemplar eleborat per la casa 

Elosegui, de Tolosa, prestigiós 

fabricant des del segle XIX de txa

peles d' alta qualitat, que continuen 

sortint al mercat i arribant a tots els 
racons del món, incommovibles al 

pas del temps, a les modes i a les 
deries dels dissenyadors. 

lb 
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ApUNTS CULTURALS 

DEL 2002 
Albert SanclJez-Pantoja 

750 Aniversari 
del privilegi de tras
llat 

(U algrat que aquesta 

~'~femerides es com
p lia l'any 2001, la celebra

ció s'ha estés al 2002, i 

aquests 750 anys de l'ac

tual ciutat de Castelló han 

estat el motiu central de 
tota una serie d' activitats 

de molt variada mena. Exposicions 

documentals, historiques i didactiques, 
cicles de conferencies, festival de músi

ca, folclore i edició de llibres, encara 

que algú deis llibres valdria més no 
haver-ho editat. 

750 Aniversari 
de la mort de la 
reina Violant 

re;:;' n complir-se aquest 
'L aniversari durant el 
mes d'Octubre, també 

s'han estés els actes de 
commemoració a l'any 2002. Així, el 3 
d'Abril es va fer un homenatge floral a 

la primera reina de Valencia, al seu 

monument, amb la participació de la 
Germandat deIs Cavallers de la 

Conquesta; tot seguit, al Foro Babel, 

hi hagué una conferencia sobre la figu
ra historica de Na Violant, a carrec del 
consol d'Hongria a Barcelona, Sr. 

Antrás G ulyás, en presencia d'autori

tats locals i d' entitats culturals de 

Castelló i de Lleida. 

En Octubre va ser Lleida la seu de 

la commemoració i el con sol G ulyás va 

fer arribar 12.000 € al m onestir de 
Vallbona de les Monges, donació del 

govern hongarés per a la restauració 

del sepulcre de la segona muller del 
Conqueridor. 

11 Trobada deIs 
Castelló 

re;:;' 1 18 de Maig, les 

'L delegacions de 
Castelló de la Ribera, 

Castelló de Rugat, 

Castelló d'Empúries, 

Castelló de Farfanya i 

Castellonroi, es van aplegar a la capital 

de la P lana per compartir amb els cas
tellonencs d'ací una serie d'actes insti

tucionals, esportius, festers i -fins i tot

gastron omics, per posar de manifest 

una vegada més que, a part d' estar 

units per una mateixa historia i una 
mateixa cultura, també ens agermana 

un mateix toponim. 
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ApUNTS CULTURALS 

DEL 2002 
ALhert Sanchez-Pantoja 

Orfeó 
Universitat 
Jaume I 

~undada en 
O' 1992, aquesta 
coral patrocinada 

per la fundació 
Dávalos-Fletcher, ha 

assolit un nivell de qualitat molt consi

derable, com ha posat de manifest en 
els recitals oferts durant l'any 2002, 

sota la direcció d'Óscar Ventura 

Llorens. 
A més deIs actes academics d' ober

tura i clausura de curs, homenatges, 

investidures, commemoracions i con

certs propis, col ·labora en les campan
yes cultural s de l 'Ajuntament de 

Castelló, així com amb altres forma

cions instrumentals i corals. També ha 

fet enregistraments per a Radio 
Nacional d'Espanya. 

IV Aplec de dols;ainers i 
Tabals 

rv ns plau deixar 
'L constancia d 'un 

magnífic aplec deIs nos
tres músics tradicional s, 

fet possible per l 'esfor9 

combinat de la Federació 
Valenciana de Dol9ainers 
i Tabaleters, la Junta de 

Festes i la Federació de 
Colles, amb la coordina-

ció de J oan J osep Trilles. 

Van ser 750 els dol9ainers i tabale

ters de tot el País Valencia que es van 

donar cita a Castelló, sumant-se a la 

celebració del 750 aniversari de la ciu

tat. 

70 Aniversari de les normes 
de Castelló 

e aste lIó va cele

brar aquesta 

efemerides, el 21 de 
Desembre, amb un 

acte institucional al 

Saló de Plens de 

l' Ajuntament, en el 

que es va presentar 
el llibre "LES 

NORMES DE 

CASTELLÓ. TEX

TOS 1 CONTEX
TOS", del fJüleg vi la -realenc Vicent 

Pitarch. A més de I'autor delllibre, 

intervingueren el president de 

l'Institut d 'Estudis Catalans, Sr. Josep 
Laporte, i el regidor municipal de 

Cultura, Sr. Miguel Angel Mulet. 
Finalitzat l'acte, , es forma una comiti

va cívica on estava el"tot Castelló" del 

món de la cultura, que va anar fins al 

carrer Cavallers per a fer una ofrena 

floral davant la casa on es va materia

litzar l'acceptació i signatura de les 

Normes, en 1932 
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LA PANDEROLA 

Vicent Gómez 

rv nguany, 1'1 de Setembre, es com
"L pliran 40 anys del darrer viatge 

de la popular Panderola, un trenet que 

la majoria deis actuals castellonencs 

només coneixen per referencies, velles 

fotografies i pel monument que li van 

fer al parc de Ribalta. 
Va ser en 1888 quan es va inaugurar 

la línia anomenada "Tramvia a Vapor 

de Castelló a Onda". El trajecte dura

va dues hores i mitja (incloses les atu

rades a Almassora, 

Vila-real i baixador de Betxí) i aixo 

dóna bona idea de la velocitat de 

creuer del trenet. 

.; 

LO 

Més endavant es feu un nou ramal, 
anomenat "Ferrocarril de VJa-real a 

Grau de Borriana". També hi havia un 

ramal des de Castelló al Grau que, a 
l ' estiu, arribava fins la mateixa platja. 

A partir de 1932, l'Estat es feu canec 
de totes aquestes línies 

Originariament van ser 9 les loco

motores amb que es va dotar aquest 

ferrocarril. Les 4 primeres eren de sim

ple expansió. La resta van ser ja de 

doble expansió, encara que també a 

vapor. Uns anys més tard es van 

adquirir a Anglaterra dos automotors 
termics (a bencina), pero no es van 

adaptar a les característiques de la línia 
i van ser reformats convertits en 

vagons més llargs. 
En liquidar el servei, el 1963, la 

locomotora n° 1 es va colocar com a 

monument al passeig de Ribalta (tal 

com recorda la can90neta típica). En 

l'actualitat es troba al magatzem de la 
Diputació on s' esta restaurant per a 

dur-la al Museu de la Panderola del 

Grau. La maquina n° 3 ana a Vila-real, 

on també n'han fet un monumento 

La resta del material rodant es va 

dur a la línia Girona - Sant Feliu de 

Guíxols i en aquesta darrera ciutat 

també han fet un monument amb una 

de les locomotores. 

40 Anys després, Castelló conserva 
ben viu el record de l' entranyable 

Panderola i la vella can9ó continuara 
informant a les futures generacions de 

que "De Castelló a Almassora, va un 

tren que vola ...... " 
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VIII CAPÍTOL GENERAL 

DE L' ARROS 1 LA TARONJA 

Manuel Gómez 

(J J avent celebrat a Morella el 
':C 1. Capítol General del 2001, 
corresponia tornar la celebració a la 
Plana j va ser la vila d'Orpesa el lIoc 
triat. 

Amb la valuosa col·laboració de 
l'Ajuntament d'Orpesa, vam establir 
l' escenari capitolar a l' entorn de la his
torica Torre del Rei i allí vam arribar 
en processó cívica les 17 confraries 

participants al nostre VIII Capítol. 
Van obrir l'acte els parlaments del 

nostre Gran Maestre i del ler tinent 
d'alcalde de l'Ajuntament de la ciutat, 
Sr. José Manuel Ribés, que dona la 
benvinguda a tots els confrares pres
ents. 

Un breu repas a la historia 
d'Orpesa, a carrec del Canceller de la 
Confraria, dona pas al cerimonial de 

H abiendo ceLebrado en 
MOI"eLLa eL CapítuLo 

GeneraL deL 2001, corre.:Jpondia 
devoLver La ceLebración a La 
PLana y fué La viLla de Orpe.Ja 

eL .JiÚo eLegido. 
Con La vaLiNa colaboración 

deL Ayuntamiento de Orpe.Ja, 
e.JtabLecimo.J eL e.Jcenario capi
tuLar en eL entorno de La Torre 
deL Rey y aLLí acu;)imo.J en pro
ce.Jión cíl,ica !a.J 17 cofradÚl.J 

participante.J en lZuu tro V111 
CapítuLo. 

Abrieron eL acto Lo.J parLa
mentod de IUle.Jtro Gran 
Mae.Jtre y deL primer Teniente 
de A LcaLde de La ciudad, 51: JO.Jé 
ManueL Ri/Jé.J, que dió La bien
venida a todo.J Lo.J cofrade.J pre
.Jente.J. 



Un breve repadO a la hiAo

ria oe Orpeda, a cargo oeL 
CanciLler oe La Cofraoia, oió 
padO aL ceremoniaL oe lad ÚWe.J

tiOurad oe 10d /UleVOd cofraoe.:/. 
LOd oe Mérito: JOJé M a GiL 

Garcia, CarloJ ¡¡;/artin COJme, 
JOJé Luí¿ Torró Micó y 
GarbÚle Baoiola Fariña. LOd 

oe Honor fueron eL pintor 

DanieL Pozanco i Badurto, el 

periooiAa JOdé ManueL 
Rooríguez "Roori" y eL 

Re.Jtaurante PAlRAL. 

JOdé Luí¿ Torró oi¡o unad 

palabrad oe agraoecimiento, en 

nombre oe tOOOJ 10d inveJtiOoJ 
y, a continuación, 10J nueVOJ 

cofraoeJ pronunciaron Lad 
PrOmeJad SoLemned oe La 

Cofraoia. 

Completó eL acto capitular 

eL hermanamiento oe nUe.Jtra 

cofraoia con la oe Amigod oeL 

Chocolate, oe BiLbao, con par

lamento oeL Gran Mae.Jtre cho

colatero, D. JeJÚd LLona, y 

palabrad oe reconocimiento oeL 

Gran Mae.Jtre ALé, que a conti

nuación clallJuró edte VIII 
Capítulo GeneraL. 

FinaLizaoo eL acto protoco-

Lario, eL Ayuntamiento oe 
Orpeda ofreció un copioJO refri
.qerio a tOOOJ 10d participante.J y 

tambien de proceoió a hacer !aJ 
fotografiad oe rituaL con la 
Torre oeL Rey como telón Oe 
fonoo. 

A lad 22 h., en eL comeoor 

oeL HoteL Marina 0'01' inicia

mOJ la oeguJtación gadtronó

mica, a bade oe Frutod oeLMalj 

HaDad a la marinera, Arroz a 

la nwntañe.Ja, MerLuza a la 

naranja y Naranja tropicaL. 
Acompatiaron cumpliOamente 

loJ VltWd oe CUNE y eL cava 

les investídures deIs nous confrares. la de "Amigos del Chocolate", de 

Bilbao, amb parlament del Gran 
Maestre xocolater, D. Jesús Llona, i 

les paraules de reconeixement del 

Gran Maestre Ale, que tot seguit clau

sura aquest VIII Capítol General. 

Els de Merit: José Maria Gil 

Garcia, Carlos Martín Cosme, José 

Luís Torró Micó i Garbiñe Badiola 

Fariña. Els d'Honor van ser el pintor 
Daniel Pozanco i Basurto, el periodis

ta José Manuel Rodríguez "Rodri" i el 
Restaurant PAIRAL. 

José Luís Torró va dir unes parau
les d' agraiment, en nom de tots els 

investits i, tot seguit, els nous confrares 
van pronunciar les Promeses Solemnes 
de la Confraria. 

Va completar l'acte capitolar l'ager
manament de la nostra Confraria amb 

Finalitzat l' acte protocolari, 

l'Ajuntament d'Orpesa oferí un copiós 

refrigeri a tots els participants i també 
es feren les fotografies de ritual amb la 

Torre del Rei com a magnífic teló de 

fons. 
Ales 22 h. , al menjador de I'Hotel 

Marina d'Or, vam iniciar la degustació 

gastronomica, a base de Fruits de la 
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Cr/¿tina Co"'mer, aderruM del 
café, Licoru y el cigarro cali
queño de cO,ftumbre. LaJ can
cwnu de rondalla típica caJte
llonera amenizaron agrada
blemente La cena. 

DupLd1 vino un fin de fieJ
ta animadí.Jimo, protagoniza
do por La mÚJica de! duo "Luz 
de Luna" y por La barra libre 
de Vicentico. 

del Hotel Marina d'Or no per
'mitúf alargar La fieJta maJ 
allá de laJ 2 de La madrugada y 

no hubo maJ remedw que poner 

punto final cuando mejor '" 
e,ftábamo,f paJando. El e,ftrícto ré.9imen horarw 

Mar, Faves a la marinera, Arros a la 
muntanyesa, Llu<; a la taronja i Taronja 
tropical. Van acompanyar complida
ment els vins de CUNE i el cava 
Cristina Colomer, a més de café, licors 
i el caliqueny de costum. Les can<;ons 
de rondalla típica castellonenca van 
amenitzar agradablement el sopar. 

Després vingué un fi de fe sta ani-

madíssim, protagonitzat per la música 
del duo "Luz de Luna" i per la barra 

lliure de Vicentico. L'estricte regim 
horari de I'Hotel Marina d'Or no per

me té prolongar la fe sta més enlla de les 
2 de la matinada i vam haver de posar 
punt final quan millor ho estavem pas
santo 
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TOLOSA 
XIII Capítol de l' Alubia 

de Tolosa 

AdeLa López-Lapllente 

(1 "\ am arribar el dissabte 2 i vam 
... V anar a sopar a una sidreria típica 

de Donostia, en companyia d' amics de 

confraries franceses i també d'altres 

confraries de FECOGA. El bon 

ambient de costum va ser el millor pre
ludi per a la jornada capitolar de l'en

derna. 

Diumenge de matí, concentració de 

confraries a la pla<;a del mercat de 
Tolosa, on vam prendre el "caldico" 

classsic, amb txistorra i altres llepolies 

i vam partir en comitiva per assistir a la 
missa capitolar. Finalitzat I'ofici reli

giós i novament en comitiva, vam anar 

a l 'Ajuntament tolosa, on es celebra 

l ' acte solemne del XIII Capítol de 

l'Alubia amb l'entronització dels nous 

confrares de Número, de Merit i 
d'Honor, així com l' exaltació del pro

ducte emblematic de la Confraria. 

Finalitzat l' acte i acompanyats per 
confrares de l'Alubia, vam anar a visi

tar diverses societats gastronómiques 
de Tolosa, en les que vam ser obse

quiats amb productes típics d'aquella 

terra. 

La degustació gastronómica de ger

manor es va fer -com en anys ante

nors- al frontó de Tolosa i el menú 
presentava: Entrants d"'alubias", 

"Alubias" amb llagostins d'Ibarra, 

Carn de xai i Postres d "alubias ". Els 

bons vins van col·laborar a l 'agradable 

degustació. 
Després del café, patxaran i altres 

"complements", la rifa de regals i la 
música ballable van calfar l'ambient en 

un animat fi de festa. 

L legamoJ eL dábado 2 y 

fuimod a cenar a una 

dwreria típica de Donodtia, en 

compañia de amigod de cofra

diad franCedM y tambien de 

otrad cofradiad de FECOGA. 

EL buen ambiente de COJtumbre 

fué eL mejor preLUdio de La jor

nada capitular deL dia dlguien

te. 

EL domingo por la nwñana, 

concentración de cofradiad en 

La pLaza del mercado de Toloda 

donde tomamOd eL caLdico cfáJi

co, con chútorra y otrad golodi

nad i partimod en comitiva 

para adúÚr a La múa capÍfu-

1m: FinaLizado eL oficio reLigio

dO y nuevamente en comitiva, 

fuinwd aL Ayuntamiento tolo

dano, donde de celebró eL acto 

dolemne deL XIII Capítulo de 

La ALubia, con La entronización 

de LOd nueVOd cofraded de 

Número, de Mérito y de HonOl; 

Mí como la exaltación deL pro

ducto embLemático de La 
Cofradia. 

COd de aqueLLa tierra. 

La degwtación gadtronó

mica de hermandad de hizo -

como en añod anteriored- en eL 

frontón de Toloda y el mentÍ 

predentaba: Entranted de aLu

biad, Alubiad con Langodtinod 

de Ibarra, Carne de cordero y 

POdtre de aLubiad. LOd buenOd 

vinod tambien colaboraron a la 

agradable degudtación. 

FinaLizadó eL acto y acom

pañadod por cofraded de La 

Alubia, fitinwd a vúitar di"er

dM dociedaded gadtronómicad 

de Toloda, en fad que fuimod 

obdequiadod con productod típi-

Dedpuéd deL café, patxaran 

y otrod "complementod'~ La rifa 

de regalod y La mÚdÚ:a bailable 

ca[Jearon eL ambiente en un 

animada fin de fiedta. 



GUIJUELO 24 de Febrer de 2002 

VI Capítol de la Cofradia del Jamón 

AtjllJtúz Carda 

no vull recordar-me). 

El diumenge 24, amb 

poc descans, a les 10,30 

recepció de confraries i 
marxa cívica fins l' esglé

Sla de N.S. de la 

Asunción, per assistir a la 

missa. Després, matan

<;;a típica, oficiant com a 

Mestre de Cerimonies 

José M a de Juana i 

Director de Matan<;;a 
Luís Figuerola. Va ser 

investit Confrare de 

Mhit José M. 
Rodríguez "Rodri". 

~ 1 23-F fem un bon inici del cicle 

'L anual de Capítols gastronomics 
a Guijuelo, concretament a la "Bodega 

Artesana del Jamón con Mayúsculas", 

impecablement tallat pels germans 

Merino i degudament acompanyat 
amb aiguardent serra. Després, festa 

matancera amb el tradicional concurs 

de "Muñecas" (del guanyador del qual 

Després del Capítol, 
més "perrunillas" i aiguardent, per a 

donar pas al dinar de germanor (baix 
en colesterol, evidentment) a base de 

"chichas", Sang, Migues, Cua de porc, 

"pamplinas", cigrons, llomillet i altres 

delícies. Perfecte, com sempre. 

U n Duen iniúfJ deL ciclo 

anuaL de CapítuLod 
GaJtronómicod ed comenzar en 

GuijueLo, un 23-F y concreta
mente en La BOdega Artedana 

deL Jamón con MaYLÍdcuLaJ, 
prúnorodamente cortado por 

Lod hermanod Merino y dehúJa

mente acompaíiado con aguar
diente den'ano. Dedpuéd, fiedla 

matancera con eL lradicwnaL 
Conclll'do de MuíiecaJ (Oe cuyo 

vencedor no quiero acordarme). 

EL domingo 24; con poco 

dedCandO, a faJ 10,30 recepción 

de cofradiM y dedfiLe haJta La 

igLedÜI de NS. de La Adunción, 

para aJüÚr a mua. 

Dedpuéd, matanza típica, ofi
clando como Maedtro de 

CeremoniM JOdé M a de J llana 
y Director de Matanza LuÍJ 

FigueroLa. Fué iwWÚdo 

Cofrade de Mérito JOdé M. 

Rodriguez "Rodri': 

Dedpuéd deL Capítulo, maJ 
perruniLfaJ y aguardiente para 

ahrir paJO aL aLmuerzo de her

mandad (hajo en coLedteroL, 

evúJentemente), compttedto por 

ChichaJ, Sangre, MigaJ, Raho 

de cerdo, PampLinad, 

Garhanzod, SolomiLlo y otraJ 

deLiciM. Perfecto, como diem

pre. 
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NOREÑA 
XI Capítol de la Orden del Sabadiego 

Carmen BarrOdi 

S 
empre és una 

agradable 

aventura anar a 

Astúries i enguany 
la visita als confra

res de N oreña ens 

ha permés gaudir 

de valent. 

Com a novetat, 

el dia principal de 

la celebració del 

Capítol gastrono
mic va ser dissabte, 

el que va permetre 

aprofitar tots els 

actes programats 

fins al final. 

Des del migdia: 
" Chup i nazo " , 

Cer imonia en torn al quiosc, amb per

sonatges com José Antonio Labordeta 

i un inigualable Guillermo Summers 

que amb la seua jocositat especial ens 
va fer passar una bona estona. 

"picadillo", xoricets, paté de saba

diego .... 

Tot seguit, es va abocar la sidra com 
Déu mana i vam assaborir deliciossos 

plats: 

Vam continuar amb el dinar de ger

manor i sense mirar el rellotge, va 

seguir el sorteig, comentaris, rialles i . . 
. . ball, amb el lema: "el que el cos 

aguante". 

S iempre u una agraoable 

aventura ir a &turiad y 

ute año la vuita a lod CofraíJu 

oe Noreña nOd ha permitúJo 
oufrutar oe lo linoo. 

Como noveoaíJ, eL oia prin

cipaL oe La celebración fue 

dábaoo, lo que permitió aprove

char toOOd lod actod programa

OOd hadta eLfinaL 

Dedoe eL meowoia: 

Chupinazo, Ceremonia en 

torno aL qUWdCO, con perdonaJu 
como JOdé Antonw Laboroeta 

y un inigualable GuiLlermo 
Summerd que con dU gracejo 

upeciaL nod hizo padar cm buen 
rato. 

Acto deguúJo, de ucanció la 
dúJra como DWd manoa y 

daboreamod OeLicWdOd platod: 

picaoillo, choricitod, paté oe 

dabaoiego . . . .. . 
Continuamod con la comúJa 

oe hermanoao y din mirar eL 

reloj; le diguió eL dorteo, comen
tarwd, rUad y ..... baile, con eL 

lema: "lo que eL cuerpo aguan
te '~ 



EL CAMPELLO 28 d'Abril de 2002 

1 Capítol de la Confraria del Raim 

Adela López -Lapuente 

Llull de la biblioteca municipal, on es 
va iniciar el cerimonial capitolar am b 

la investidura de José Luís Orts a 

canec del nostre Gran Maestre, J.L. 

Ale, actuant com a testimoni el Círculo 

de Enófilos de Utiel-Requena. 

Després es continua amb l' entronitza

ció normal deis nous confrares de 

Número, Merit i Honor. 
Finalitzat l'acte protocolari, vam 

anar a la majestuosa Vila Marco, on 
l'Ajuntament va oferir un vi d'honor a 

tots els participants. 

a :Assemblea d'Alts Dignataris de 
~ nova Confraria del RaÜll, presi
dida pel nostre bon amic José Luís 

Orts, havia acordat ser apadrinats per 

la nostra Confraria amb ocasió del seu 

1 Capítol. 

A les 14,30 es serví el menú capito

lar, que oferia Ensalada de "cogollos", 

Eri<;, degustació d'Arrossos i Torrija 

amb crema d'arros, amb vins de la 

D.O. Alacant, inclós un august 

Fondillon. 

Acabat l'apat, vam fer un recorregut 

turístic en autobús, per a retornar 

finalment al punt d ' origen, a la porta 

de la Casa de Cultura. 

Arribats al Campello, vam partlcI

par en la processó cívica de les confra
ries, precedida pels dol<;ainers, des de 

la casa de cultura fins a la sala Ramón 

L a AdambLea de ALtOd 

DignatariOd de La nueva 
Cofradía del Ra¿in, predÚJida 

por nuedtro buen amigo JOdé 

LuÍ:! Ortd, había acordado .ler 

apadrinadod por nuedtra 

Cofradía con oCadión de dU pri
mer Capítulo. 

Una vez en el CampelLo, 
participamOd en la procedión 

cívica de !aJ cofradiad, precedi

da por LOd duLzainerod, dUde La 
Cada de Cultura hadta la daLa 

Ramón LluLL de La biblwteca 

municipa4 donde de inició el 
ceremoníal capituLar con La 
úZPedtÚ)ura de JOdé LuÍ:! Ortd a 

cargo de nuedtro Gran Maedtre 
J.L. A!é, actuando COI7W tedtigo 

el Círculo de EnófiLod de Utiel

Requena. Dedpu& de continuó 

con La entronización normal de 

Lod nuevod cofradu de Número, 

Mérito y HonO/: 

Finalizado el acto prtotoco

larw, fuimo.l a La majutuoda 

VilLa Marco, donde el 

Ayuntamiento ofreció un vino 

de honora todod Lod participan

tu 

A lad 14,50 de dirvió el 

mentÍ capitular, que ofrecía 

Endalada de cogoLLOd, Erizo, 
deglldtación de Arroced y 

Torrija con crema de arroz, con 

vinOd de la D. O. ALacant, 
incLuú)o llIZ allgudto FondilLon. 

Acabado el ágape, fuimo.l a 
hacer un recorrÚ)o turÍ:!tico en 

autoblld, para retornar final

mente al punto de partida, a La 

puerta de La Cada de Cultura. 
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12 de Maig de 2002 
I DICASTILLO 

XII Capítol del Espárrago 

de Navarra 

Carmen Barrodi 

era la gastronomia, vam fer cap a 

Estella amb intenció de passar el ves

pre pe! raval de Sant Pere, per a des
prés sopar al restaurant "Navarra", 

xalet voltat de jardins amb decoració 

medieval. Ofereix una cuina tradicio

nal amb alguna incursió en la moderni

tato 
A! matí següent, dia gran de 

1"'Espárrago" i capítol gastronomic de 

la Confraria navarresa, la pla9a i els 

seus carrers es van omplir de vida i 

activitat, música i esparrecs. 

(7 r n segle d'historia ..... per a gau
~V- dir-la. 

El dinar es va servir als salons· del 

Palau de la Vega amb un menú a base 

de suculents esparrecs i altres exquisi

deses de l'horta . 

El nostre allotjament a Dicastillo va 

ser el palau de la Comtessa de la Vega, 

construit en el darrer quart del segle 
XIX, estil neogotic amb referencies 

medievals-renaixentistes . .. . i Déu n 'hi 

dó! una delícia per als amants de l'art. 

La sobretaula va estar amenitzada 

per la Coral Napardi. Amb mestria i 
bon humor, els xics de Napardi , van 

entonar: "Glorioso San Fermín"; 

"Pamplona, perla del Norte"; "No te 

vayas de Navarra, AAAAhhh! " .. ... . 

Com que el nostre principal objectiu 

U n diglo de hidtoria. . . . 
para didfrutarla . 

Nuutro aLo;'amiento en 
DicadtiL!o fue en eL palacw de 
la Condeda de la Vega, COIUf
truido en eL último cuarto deL 
diglo XIX utilo neo gótico con 
referenciad medievaL-renacen
tidtad . .... ¡Vamod! Un delei
te para lod aman tu deL arte. 

Como nllNtro ob;'etivo prin
cipaL era la gadtronomia, nOd 
dirigimod a EJtella con inten
ción de padar la tarde por eL 

barrw de San Pedro, para ded
plléd cenar en eL redlaurante 
"Navarra'~ chalet rodeado de 

;'ardinu con decoración medie-
val. Ofrece una cocina tradi
cwnal con alguna incurdión en 
la rMdcrnidad. 

A la maiiana diguiente, dia 
grande del EJpárrago y 

Capítulo gadtronómico de la 
Cofradia navarra, la plaza y 

dlld calfed de llenaron de vida y 

actividad, mÚdica y upárra
gOdo 

El almuerzo de dirvió en lod 
daloned deL Palacw de la Vega 
con un menú a bade de ;'llgOdOd 
upárragod y otrad exquiditecu 
de la huerta. 

La dobremeda edtuvo ame
nizada por la CoraL Napardi. 
Con mautria y buen humO/; 
lod chicod de Napardi, entona
ron: "Glorwdo San Fermin '~. 
"Pamplona, perla del norte'~· 

"No te vayad de Navarra, 
AAAAhhh'~ .... 



IRúN 9 de Juny de 2002 

XXIII Capítol de la 

Confradia del Salmón 

del Bidasoa 

l.JabeL Parra 

~ 1 dissabte següent al nostre 
'-L Capítol d'Orpesa, vam marxar 

cap a Irun per acompanyar als nostres 
amics del "Salmón" en la seua celebra

ció capitolar. 
Per tal d' anar calfant motors, ens 

van obsequiar amb un magnífic sopar, 

cuinat per ells mateixos, a la seua seu 

social. 
El diumenge a les 10, al mateix 

local, vam prendre el "caldico" de 

ritual i vam eixir en comitiva per assis

tir a la missa pels confrares difunts, a 

l 'església de N.S. del Juncal. 
A les 12 arribaren a l' Ajuntament, 

on es feu el Capítol solemne i l'entro
nització deIs nous Confrares d'Honor: 

l'ex-futbolista López Ufarte, Zacarias 

Puente, el tenor irundarra Angel Pazos 

i el restaurador Ignacio Muguruza. 
El dinar capitolar va fer-se a l 

Restaurant Atalaia, a base de bacalla, 

rovellons, txangurro i carrilleres de 

bou, amb vins de Bodegas Faustino. 

La rifa de regals, la música i el b all van 

completar la celebració. 

Al vespre vam anar a m b Jesús, 

Angel i Sres. a recorrer el centre histo
rie d'Hondarribia i veure l'embocadu

ra del Bidasoa. 

El dilluns vam tornar cap a casa, 

amb la tranquil.litat que dóna haver 

acomplit el gratificant deure de passar 

un fi de setmana voltat de bons amics. 

E L dábado diguiente a 

nuedtro CapítuLo de 

Orpeda, nOd tradLadamod a 

Irán para acompaíiar a nUe.:J

trod amigod deL SaLmón en dU 

celebración capituLaI: 

igLu ia de N Sra. deL Juncal. EL Jorteo de regaLod, La mlÍdica 

y eL baile completaron La cele

bración. 

Para ir caLentando motoru, 

nOd obdequiaron con una 

magnnifica cena, cocinada por 

eLlod múmOd, en dll dede docia!. 

EL domingo a fad 10, en eL 

múmo loca~ tO/namOd eL caL di

co corrupondiente y daLimOd en 

comitiva para Mútir a La múa 

por LOd cofradu faLLecidod, en La 

A Ltu 12 Llegamod al 

Ayuntamiento, donde de hi:w el 

Capítulo dolemne y La entroni

zación de 10.1 nueVOd Cofraded 

de Honor: el ex-futboLúta 

López Ufarte, Zacariad 

Puente, eL tenor irundarra 

Angel Pazod y eL retJtaurador 

Ignacio Muguruza. 

La comida capitular Je hi:w 

en el Rutaurante Ataúzia, a 

bMe de bacalao, JetM, txangu

rro y carriLlerM de buey, con 

vinoJ de Bode.qaJ Falutino. 

Dupuéd, fuinzod con JUlÍd, 

AngeL y SrM. A recorrer eL 

CMCO hútórico de Hondarrwia, 

Mí COI1ZO La duembocadura deL 

BidMoa. 

EL LllIlu, de vuelta a CMa, 

con La tranquilidad que dá 

daber que de ha cumpLido con eL 

deber mM gratificante: PMar 

llII fin de demana rodeadod de 

buenod amigOd. 
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; 27 de Setembre de 2002 
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ARTÉS 
111 Capítol de la 

Confraria deIs 

Vins del Bages 

EmfLia Belenguer 

Ji rtés, petita vila de la 
~comarca del Bages, a 
pocs Qm. de Manresa, va 

ser la seu elegida enguany 

per a celebrar el Capítol de la confra

ria manresana. La Pla<;.:a VelIa on es va 
fer la cerimonia capitolar, esta situada 

al punt més alt del poble i oberta per 
un costat a un desnivelI molt conside

rable, i aixo va permatre configurar un 

escenari de gran bellesa que, a més, va 

ser magistralment complementat per 

fragments de música ambiental excelsa 

i per un pebeter on crepitava alegre
ment el foco 

En aquest delitós ambient es van fer 

els parlaments de presentació del 

Capítol i les investidures deIs nous 
confrares de Número, Merit i Honor, i 

entre ells es va investir al cantautor i 

gastronom Pere Tapies. 

Finalitzada la solemne sesslO, vam 

tornar a la part baixa del poble per 

asistir al sopar capitolar, que tingué 
lloc al complex cultural de Cal Sitges. 

Allí vam degusta r un menú d 'alta qua

litat, tant de presentació com d 'elabo

ració: Carpaccio de figues amb foie, 

Lassagna de bolets, Llobarro de platja 

amb salsa d' agra<;.:, Arros amb llet i 

fonolI amb escuma de caramel i gelat 
de vainilla. EIs vins -del Bages, natu

ralment- Solergibert, Picapoll 200 l . 

Fargas Fargas, Cabernet Sauvignon 

1998. Abadal, Merlot 2000 i Cava 

Gibert Brut Nature . 

Un autentic festival gastronomic. 

A rtéd, pequeíia viLla de la 
comarca deL Baged, a 

pOCOd Km. de Manrua, fué la 
dede elegúJa ute año para la 
celebración del Capítuw de la 
cofradia monruana. La plaza 
Vella donde de hizo la cermw
nia capitulal; utá dituada en 
el punto mad alto deL puebw i 
abierta por un ladO a un duni
vel muy cOlldúJerable, y eLw 
permitió configurar un ucena
rw de gran beLleza que, ade
mM, faé complementado por 
fragmentod de mÚdica ambien
taL exceúa y por un pebetero 

donde crepitaba alegremente eL 
fuego. 

mentÍ de alta caLúJad, tanto de 
pruentación como de elabora
ción: Carpacw de higod con 
foie, Laddagna de detad, 
Lobarro de playa en daúa de 
agraz, Arroz con leche e hino
jo con upuma de caramew y 

helado de vainiLla. Lod vinod -
deL Baged, naturalmente
So!ergibert, picapoLL 2001. 
Fargad Fargad, Cabernet 
Sauvignon 1998. Abada!, 
Merwt 2000 y Cava Gibert 
Brut Nature. 

En ute deLicwdo ambiente 
de hicieron IOd parlamentad de 
pruentación deL Capítuw y Lad 
úwutúJurad de Lod nueVOd 
cofraded de Número, Mérito y 

Honor, y entre eLLod faé úwuti
do el cantautor y gadtrónomo 
Pere Tapied. 

FinaLizada La dolemne 
duión, voLvimod a la parte baja 
del pueblo para a<!ldÚr a la 
cena capitulal; que tuvo Lugar 
en eL complejo culturaL CaL 
Sitged. ALLí deglldtamod un 

Un auténtico futival gad
tronómico. 



29 de Setembre de 2002 

VALLADOLID 
VIII Capítol de 

Vinos y viandas de 

Castilla y León 

LuÍJ Toca 

a a el dissabte 28 vam comen<;ar els 

L.J prolegomens d'aquest Capítol a la 
cmtat zamorana de Toro, carregada 
d'historia i de monuments, i important 

centre agrícola i ramader, amb especial 
relleu del sector viti-vinícola. Ens va 

rebre a I'Ajuntament l'alcalde de Toro i 

posteriorment vam anar a visitar la 

ciutat i la seu de la Denominació 

d'Origen Toro. Al vespre vam comple

tar la visita amb un agradable sopar a 

Bodegas Fariña, incloent espectacle i fi 
de festa. 

El diumenge, dia gran de la celebra

ció capitolar, van comen<;ar els actes 
amb la Santa Missa, seguida de la tra
dicional "pedrada". 

En processó cívica vam anar fins al 
saló d'actes del "Patio Herreriano", on 

tingué lloc la solemne cerimonia del 

Capítol, amb I'entronització deis nous 
Confrares de Número i d'Honor. 

Entre altres, van ser investits el con

junt Café Ouijano, el periodista Julio 
Cesar Iglesias i el director del celler 

Pesquera, Alejandro Fernandez. 

Finalitzat l 'acte protocolari, ens vam 

traslladar a Villanubla, on es feu el 

gran dinar capitolar. El consistent 

menú oferia: combinat d 'iberic, cro

quetes de bacalla, espinacs, bunyols de 
"manitas de lechazo", "lechazo del 

Páramo" torrat al Porto, tarta de for

matges i gelat de romaní. Tot ben regat 
amb els bons vins de la zona, de la bon

dat deis quals vam ser privilegiats tes

timonis, ja que vam compartir taula 

amb un grup de vinaters i allí es van 

tastar les millors ampolles de la festa. 

Y a el dábado 28 comenza

ron lOd proLegómenod de 

edte Capitulo en la ciudad 

zanwrana de Toro, cal:qada de 
hiJtoria y de monlllnentod, e 

importante centro agdcoLa y 

ganadero, con edpecial relieve 

del dector viti-IJinicola. NOd 

recibió en el ayuntamiento el 
aLcal2e de Toro y pOdteriormen

te fuúnod a IJiJitar la ciudad y 

La dede de La Denominación de 

Origen Toro. Al atardecer com
pletamOd la IJiJita con una 

agradable cena en Bodegad 

Fariiw, incluyendO edpectácuLo 
yfin de fiedta. 

El domingo, dia .qrande de 

la celebración capitulm; 
comenzaron LOd actod con La 

Santa MiJa, deguÚ)a de La tra
dicional "pedrada ". 

Finalizado eL acto protoco

lario, nOd traJladamOd a 

ViLLanubLa, donde de diniió La 
gran comÚ)a capituLaI: El con

diJtente mentÍ ofrecia: combi

nado de ibérico, croquetaJ de 

bacalao, edpinacaJ, buíiuelod 
de manitad de lechazo, lechazo 

del Páramo adado al Porto, 
tarta de qtledOJ y heLado de 

romero. TOdO bien re.qado COIl 

Lod buenod rÚWd de La zona, de 
cuya bondad fuimOd pririilegia

dOd tedtimoniod, ya que com
partúnod meda con un grupo de 

vinaterod y aLLi de cataron Lad 

mejored botellad de la fiedta. 

En procedlon c[IJica faimod 

hadta el daLón de actOJ del 

Patio Herreriano, donde tUIJO 

lu.qar la ceremonia doLemne del 

Capitulo, con La entronización 

de lOd IWel'OJ Cofraded de 
Número y de Honol: Entre 

otrod, fueron inIJedtÚ)od el con

junto Café Quijano, el perio

diJta Jalio Cedar I.qLediad y el 

director de La bOdega PeJquera, 
Alejandro Fernandez. 
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16 de Novembre de 2002 

" 

CALDES DE MALAVELLA 
VII Capítol de la Confraria de l' Aigua 

Ricarí)o Vicente 

Cl\T ~varnent el balneari de Vichy 
-.1 ~atalan va ser el rnarc ideal per a 
una gran celebració gastronomica. 

Tant les confraries que venien amb 

el bus de FECOGA com les de la zona 

mediterdmia, vam arribar el divendres 

15, a la nit, i ja vam compartir sopar i 

fe sta al karaoke del balneari amb tots 

els confrares participants. 

El dissabte a les 10,30 i precedits 
pels grallers i els gegants, vam marxar 

en processó cívica travessant el nucli 

urba fins a la Casa de Cultura, a l'au

ditori de la qual tingué lloc l'acte capi

tolar i les investidures corresponents 
als nous confrares. 

En finalitzar l'acte protocolari, vam 

tornar cap al balneari per asistir allliu

rament del VI Premi Dr. Modest 

Furest, que enguany guardonava com

posicions sardanistes. Vam presenciar 

una ballada de sardanes i, posterior-

ment, es va inaugurar una escultura de 

Subirachs en homenatge al 

Noucentisme, als jardins del balneario 

A les 13,30 es van servir uns cock

tails de benvinguda confeccionats amb 
aigua mineral de Vichy i Font d'Or, 

seguits d'un suculent aperitiu. El dinar 

capitolar va consistir en Crema d' esca

marlans, Pop saltejat amb ous, Sorbet 

Malavella, Vedella Font d'Or, Crema 

Font d'Or, Bunyols de l'Emporda i 
Crema de xocolata. EIs vins eren del 

celler Murviedro i el cava Parxet 

Magnum Brut Nature. Les aigües, evi
dentment, Vichy Catalan i Font d'Or. 

L'agrupació coral de la Confraria 

Vasca de Gastronomia va amenitzar el 

dinar amb les seues can<;ons magistral

ment interpretades. 

Vam fer nit al balneari, compartint 

novament sopar i vetllada músico
vocal amb els amics de FECOGA. 

N uevamente eL baLneario 

de Vichy Catalan fué eL 

nUlrco ¿{)eaL para una gran 

celebración ga4tronómica. 

Lad invedt¿{)urad corredpondien

ted a LOd nUeJ'Od COfraded. 

en Crema de cigaLad, PuLpo 

daLteado con huevod, Sorbete 

MaLaveLLa, Ternera Font d'Or, 

BuliueLod deL Emporda y 

Crema de chocolate. LOd vinod 

eran de Lad bOdegad Murviedro 

y eL cava Parxet Magnum 

Brut Nature. Lad agUad, 

ev¿{)entemente, Vichy Catalan 

y Font d'Or. La agrupación 

coraL de La Cofradia Vadca de 

Gadtronomia amenizó La 

com¿{)a con dUd CanclOned 

magiJtraLnunte interpretadad. 

Tanto Lad cofradiad que 

venian con eL blld de FECOGA 

como Lad de La zona nUditerrá

nea, Llegamod eL vierned 15, por 

La noche, y ya compartimod 

cena y fiedta en eL karaoke deL 

baLneario con tOdod Lod cofraded 

participanted. 

EL dábado a faJ 10,30 y pre

ced¿{)od por LoJ graLLerod y Lod 

giganted, marchamod en proce

dión civica atravedando eL 
núcleo urbano hadta La Cada 

de Cultura, en cuyo auditorio 

tuvo Lugar eL acto capituLar y 

AL finaLizar eL acto protoco

Lario, regredamod aL baLneario 

para adiftir a La entrega deL VI 

Premio Dr. MOdedt Furedt, que 

edte alio gaLardonaba compodi

cioned dardaniJtad. Vimod bai

Lar unad dardanad y, pOdterior

mente, de inauguró una edcuL

tura de Subirachd en homenaje 

aL 'NoucentiJnu'~ en Lod Jardi

ned deL baLneario. 

A Lad 13,30 de dU'vterOI1 

llIlOd cocktaiú de bienJlen¿{)a 

confeccionadod con agua mine

raL de Vichy y Font d'Or, degui

dOd de un duculel1to aperitivo. 

La com¿{)a capitular cOl1diJtió 

HicimOd noche en eL baLnea

rio, compartiendo /2ltevamente 

cena y velada mÚdico-vocaL con 

fOd amigod de FECOGA. 



VALENCIA 30 de Novembre de 2002 

IV Capítol del Círculo de Enófilos de Utiel-Requena 

(l;:' 1 Círculo de Enófilos va traslla

'L dar la seua celebració capitolar 

del 2002 a la ciutat de Valencia i, amb 

aÍxo, va donar una major difussió i 
relleu als actes tradicionals . 

La concentració de confraries es va 

fer a la porta de la Seu i d'allí va partir 

la processó cívica que va travessar el 
nudi antic de Valencia fins arribar a 

les torres deis Serrans, on la comitiva 

es va encabir en uns autobusos per fer 

un recorregut turístic pels principals 
monuments de la ciutat. 

A les 19,30 vam entrar al Palau de 
l 'Exposició, recentment restaurat, on 

es va celebrar l' acte protocolari del IV 

Capítol, amb la investidura deis nous 

confrares de Número, Merit i Honor. 

Va presidir la sessió la Consellera 

d ' Agricultura de la Generalitat 

Valenciana, Sra, Ramón Llin, que en el 

seu parlament felicita al Círculo de 

Enófilos per l'excel·lent realització de 

la celebració capitolar i anuncia I'estu

di de mesures de recol\,ament i promo

ció de les confraries gastronomiques 
valencianes. 

Finalitzat el cerimonial, es va servir 

un vi d'honor de confraternització, al 

pati central del Palau de l'Exposició i, 

tot seguit, el sopar capitolar ofert per 
l' Ajuntament de la capital valenciana 

amb el següent menú: Ous de caviar i 
salmó, Confit d'anec a la taronja i 

Saquet de café amb crema anglesa. 
EIs vins, logicament, de la D.O. Utiel

Requena, deIs cellers Torre Oria, 

Murviedro, Gandia Pla, Torroja, Mas 

de Bazan i Megalfaro. Les cameres de 

Canal 9 Televisió vam fer un complet 

seguiment de la celebració capitolar. 

Va constituir una bona experiencia 

el debut de les confraries gastronomi

ques en la capital valenciana. 

E l Círculo de EnófiLod 

tradLadó dU ceLebracwn 

capitular del 2002 a la ciudad 

de Valencia y, con ello, dw una 
mayor difudwn y relieve a Lod 

aetod tradiciona!ed. 

La concentracwn de cofra

diad de hizo en La pl/erta de La 

catedral y de aLLí partw La pro
cuwn cívica que atravuó el 

núcleo antiguo de Valencia 

hadta llegar a Lad torru de 

Serranod, donde la comitiva de 

embutw en unod autobllJu 
para hacerwl recorrúJo turútl

co por lOd principa!ed monu

mentad de La ciudad. 

donde de celebró el acto protoco

Lario del IV Capítulo, con La 

invutúJura de lOd /U/eVOd cofra

ded de Número, Mérito y 

HonO/: PruúJw La duwn La 

COndeLlera de Agricultura de La 

Generalitat Valenciana, Sra. 

Ramón Llin, que en dU parla

mento felicitó al Círculo de 

EnófiLod por La e.welente reali

zacwn de La celebracwn capitu
lar y anuncw el edtudio de 

medúJad de apoyo y pronwcwn 

de lad cofradiad valencianad. 

Ayuntamiento de la capital 

valenciana con el diguiente 

menú: Hl/eVad de caviar y dal

món, Confit de pato a la 

naranja y Saquito de café con 

crema ingleda. LOd vinod, lógi

camente, de la D. O. Utiel
Requena, de lad bodegad Torre 

Oria, Murviedro, Gandia PLa, 

Torroja, Mad de Bazan y 

Mega/faro. Lad cámarad de 
Canal 9 Televúwn hicieron un 

completo deguimiento de la 

celebracwn capitular: 

A lad 19,30 entramad en el 

Palacio de La Expodicwn, 
recientemente redtaurado, 

Finalizado el ceremoniaL, de 
dirvw un vino de honor de con

fraternizacwn, en el patio cen
tral del Palacio de la 

R1!:podicwn y, a continuacwn, 

La cena capitular ofrecúJa por el 

CO/'lJtltuyó una buena 
experiencia el debut de lad 

cofradiad gadtronómicad en La 

capital valenciana. 
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DONOSTIA 8 de D a sembre de 2002 

IX Capítol de la Confraria da Queimada 

Carmen Barrada 

gallec), desfJada de Confrares 
revestits amb capa de gala i 
penons fins a la parroquia de 
Sant Ignasi del barri de Gros, 
on el R.P. Dom Félix Galdona 
Astigarraga va oficiar una missa 
trilingüe i participativa d ' allo 
més amena. 

En arribar a l'Ajuntament, no 
va faltar l' Aurresku d'honor i 
l'actuació d 'una coral, en aques
ta ocasió, la Coral Bera de 
Bidasoa. 

En la Cerimonia d'investidu
ra, entre els confrares honorats 
es trobava En Martin 
Berasategui Olazabal. 

El dinar, de luxe, a l'Hotel de 
Londres i d'Anglaterra. 

(\¡( algrat el dia plujós, tot era dtlid 

~ '\,.a la Casa de Galicia de San 
Sebastiano 

A les postres. . . . GRAN 
QUElMADA INICIATICA, 
amb el cerimonial ritu i formula

ClOns deIs DruYdes de la Confraria. 

Espantament de meigues galegues i 
sorginak basques, després, degustació 
de la Queimada i ..... ball. Després del suculent amaiketako 

(brou, carn d' olla, "lacón" i xori<; 

A peJar del LLurúuo dia, 
todo era cáLiJo en La 

Ca.;a de GaLicia de San 
Seba.;tian. 

Tra.; el JllCulento amailce
talco, dufile de cofradu reruli
dOJ con capa de gala y pendonu 
haJta La parroquia de San 
Ignacio del barrio de GroJ, 
donde eL R.P. Don Félix 
GaLdona AJtigarraga oficw 

una mÍ<Ja triLingiie y participa
tira de !o ma.; amena. 

AL Llegar aL Ayuntamiento, 
no faltó eL Aurrulcu de honor y 
La actaacwn de una cora4 en 
uta oca.;wn, La CoraL Bera de 
BiJa.;oa. 

En La ceremonia de ínruti
dara, entre IoJ cofradU honra
dOJ Je encontraba D. Martín 
Bera.;aúguiO~aL 

EL aLmuer:w, de Lujo, en eL 
HoteL de Londru y de 
Inglaterra. 

A IoJ pOJtru. . . . . GRAN 
QUEIMAnA INICIATICA, 
con eL cerenwniaL rito e deciru 
de IoJ DrutJa.; de La Cofradia. 
&pantamiento de meiga.; 
galega.; y Jorginalc ra.;ca.;, 
Luego, degUJtacwn de La 
Queúnada y ..... baile. 
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EMILIANO 

¡JabeL Parra 

rD ra la primera vegada que 
'-L assistíem un grup de 

confrares al Capítol de la 
Confraria Vinos y Viandas de 

Valladolid. Com moltes altres 

confraries, tenen per costum 

iniciar el seu dia amb una Missa. La 

nostra sorpresa va ser, quan va entrar 

el mossen, que no va pujar a l'altar, 

sino que es va adre<;ar a tots nosaltres 
com si es tractés d'un grup d'amics. 

com prar una pinta a la seua dona per 
a que es pentinara la seua llarga ¡bella 

cabellera, i ella ven el seu pel per a 

comprar tabac al seu marit ..... 

Vam preguntar i ens explicaren: És 
Emiliano 

En una altra ocasió, ens va parlar 

del que és compartir. Ens conta com 
un home, amb només una pedra, 

aconsegueix fer una sopa, motivant la 

gent a participar en la seua eleboració, 

aportant cadascú els ingredients que 
tenien, per després compartir-la entre 

tots. 

1 Emiliano ens deia paraules que 

ens feien mirar endins de nosaltres, i 

pensar no sols en nosaltres. Ens va 
parlar de l'amor i generositat en la 

parella, després de llegir-nos un conte 
de Rabrindranath Tagore, en el que 

l'home ven la seua pipa per tal de 

1 així, any rera any, cada vegada 

que anem a Valladolid, Emiliano amb 

E ra La primera "ez que 

aJÍdtlanWd UlZ grupo de 

cofraded aL CapítuLo de La 

Cofradia Vinod y VÚUZdaJ de 

VaLLadoLid. Como otraJ 

muchaJ cofradiaJ, tienen por 

cOdtumbre empazar JU dia con 

una MÍda. NUCdtra JOrpreda 

fué, cuando entró eL JaCerdote, 

que no dubió aL aLlm; JÚW que 

Je dirigió a todod nOJotrOJ como 

Ji de UlZ grupo de amigoJ Je 

tratara. 

Preguntamod, y nOJ dijeron: 

E1 EmiLiano. 

y EmiLiano nOd decia paLa

braJ que nOd hacian mirar 

dentro de nOdotrod, y penJar 120 

JoLo en /WJotrOd. NOJ habló deL 

amor y generOJidad en La pare

ja, dupuéJ de LeemoJ UlZ cuen

to de Rabrindranath Tagore, 

en eL que eL hombre "ende JU 
. . 

pIpa para comprar un peme a 
. . 

JU mUjer para que Je pemara 

Jll Larga y beLla meLena, y eLLa 

"ende JU peLo para comprar 

tabaco a JU marido . ... 

En otra ocadión, nOJ habLó 

de lo que u compartú: NOJ 

contó como UlZ hombre, con dolo 

una piedra, cO/uigue hacer una 

Jopa, motivandO a La gente a 

participar en JU elaboración, 

aportando cada uno LM ingre

dientu que tenia, para Luego 

compartirLa entre todOJ. 

y aJí, aií.o traJ afio, cada 

vez que "amOJ a VaLLadoLid, 
EmiLiano con JLU charfaJ, nOJ 

toca UlZ poco eL corazón y, din 

darte cuenta, te hace participar 

en dUJ MÍdad. 

ÉL Jigue trabajandO en dU 

barrio de La ciUdad de 

Salamanca, ayudandO a todo 

eL que de acerca a dU puerta, 

inmigrantu, drogadictoJ . .... 

, ademtÍJ de predtar dUd dervi

CWd a LM recLLUOd de La prÍdión, 

bueno, La verdad ed que eL 

Padre EmiLiano diempre tiene 

LaJ manOd y eL corazón dÍd

puutod, para ayudar a quien 



les seues xerrades, ens toca un poe el 
cor i -sense adonar-te'n- et fa partici

par en les seu es M.isses. 
E H continua treballant al seu barri 

de la ciutat de Salamanca, ajudant a tot 

el que s 'acosta a la seua porta: immi

grants, drogadictes. . . . ., a més de 

prestar els seus serveis als reclusos de 

la presó. Bé, la veritat és que el Pare 

Emiliano sempre té les mans i el eor 

disposats, per ajudar a qui calgue . 
Per la seua forma de ser, per la seu a 

Lo necuite. padado "). 

honestedat, h u militat, simpatia i saber 

estar, va ser nomenat Confrare de 
Merit de la nostra Confraria l'any 99 
(" del segle passat"). 

Nosaltres, els confrares de l'Arros i 
la Taronja, vam viure moments molt 

emotius quan amb ell , vam compartir 

les misses que celebra en memoria deis 
nostres amies Paco i Jaime. Crec que 
mai ho oblidarem. 

Gracies, amic Emiliano. 

Por <lU forma de <lel; por <lU 

hOJle<ltidad, humiLdad, <lúnpa
tia y <laber utaJj fué nombrado 
Cofrade de Mérito de nuutra 
cofradia el aFio 99 ('deL <ligLo 

NO<lotro<l, Lo<l cofradu deL 
Arro<l i La Tarol1já, ViVÚ1W<I 
momento<l muy emocionante<l 

cuando con é0 compartimo<l La<l 
mUad que celebró en recuerdo 

de llue<ltrO<l amigo<l Paco y 

Jaime. Creo que nunca Lo oLvi
darel1w<I. 

Graciad, amigo Emiliano. 

BAYTRU, S.L. 

PoI. Ind. Autopista Sur, Nave 28 
Teléfono 964 25 13 60 

Fax 964 25 1360 
12006 - CASTELLON 

EQUIPOS 
ELECTRICOS 

TACOGRAFOS 

ALARMAS 

RADIO-CASSETTS 

AIRE 
ACONDICIONADO 

REFRIGERACION 
TRANSPORTE 

CALEFACTORES 

TELEFONIA MOVIL 

(~~U1 
.JAf ( ,1 I{... 

@ PION - . 

H UO f).AA O 

40 

41 



Viajes Equus 

8 Lufthansa 
City Center 

Gobernador, 51 - 12003 Castellón 
Tel. 964 22 15 54 - Fax 964 22 51 77 

E-mail: equus@grupostar.com - www.viajesequus.com 



LA FIL.LOXERA 
a l' are mediterrani 

Albert Sanchez-Pantoja 

~
finals del segle XV~II ~r~iba a 

- Europa procedent d Amenca, la 

mala tia de la vinya anomenada 

fil.loxera, que va atacar primerament 

a Franca, que perdé les seues vinyes, i 

mentre plantava nous ceps resistents a 

l'insecte, es produí una demanda mas

siva a la resta de palsos productors. A 
la zona de l'arc mediterrani les planta

cions es van multiplicar i la superficie 

de vinya va arribar a ser el 40% de la 
de tot l'Estat, mentre que els ports 

valencians, catalans i mallorquins 

canalitzaven el 80% de les exporta

ClOns. 

Pero en 1879 arriba la fJ·loxera a 

Catalunya; el 1891 a Mallorca (on 

gairebé va desapareixer la vinya) i en 
1912 com a últim lloc arriba a Utiel i 

Requena on, amb temps, estaven més 
preparats i -a més- tenien una varie-

nu. 

tat local, la boval, que va resultar molt 

resistent. Totes les zones es van abo

car a la replantació sencera amb peus 

de cep america resistents a la plaga i, 
llevat de Mallorca i el Bages, es va 

anar recuperant l'activitat. 

Al País Valencia es van recuperar 

plenament les zones d'Utiel-Requena i 

també les comarques interiors 

d' Alacant. A les comarques costane

res, les grans plantacions no van 

poder fer front a la repoblació amb 

ceps americans i van optar per inver
tir els diners en sectors industrials, o 

bé donar les terres en parceria i con

vertir-se en rendistes. 

La fJ·loxera va ser una gran catas

trofe per al país, amb molt greus con

seqüencies economiques i socials que 
es perllongaren un bon grapat d' anys. 

Afinalu deL "iglo XVIII 
Llega a Europa proceden

te de América, la enfermedad 
de la viiia Llamada filoxera, 
que atacó primeramente a 
Francia, que perdió "1M viñaJ, 
y mientrad plantaba nuevo" 
cepo" ruútentu aL {¡uecto, "e 
produjo una demanda madiva 
en eL ruto de paúu producto
red. En La zona deL arco medi
terráneo, laJ plantacwne" de 
multipLicaron y la duperficie de 
viña Llegó a der eL 40% de la de 
todo el Eltado, mientrad que 
lod puerto" valenciano", cata
lanu y mallorquined canaliza
ban eL 80% de laJ e.-r:portacw-

Pero en 1879 Llega la filoxe
ra a Catalunyaj en 1891 a 
Mallorca (donde Cadi duapa
reció la viña) i en 1912 como a 
último lugar llegó a Utiel y 

Requena donde, con tiempo, 
utaban 1ruL:! preparadod y -

adenuÍJ- tenian una variedad 

loca~ la bova~ que ruultó der 
muy redútente. TOdad lad 
ZOnaJ de abocaron a la replan

tación completa con pie" de 
cepo americanOJ ruútentu a 
la plaga y, excepto Mallorca y 
el Bagu, de fué recuperando la 
activúJao. 

recuperaron plenamente lad 
zonad Oe Utiel-Requena y 
tambien laJ comarCad interw
ru de Alacant. En lad comar
Cad cOdterad, laJ granded plan
tacwnu no puoieron hacer 
frente a la repobLación con 
cepo" americanod y optaron 
por invertir el oinero en decto
ru inolldtrialed, o bien oar laJ 
tierrad en régimen Oe parceria 
y convertirde en rentútad. 

La filoxera fué una gran 
catádtrofe para el paÍd, con 
muy grave.} conóecuenCIaJ eco

nómicad y dociale" que "e pro
longaron ourante un buen 
número oe añod. En el PaÍd Valenciano de 
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ACTIVITATS 
de l' any 2002 

Luíó Toca 

n'\ am llllClar l'any 2002 amb els 
..... V actes classics de la Host en el 

mes de Gener: la Gala deis Alcaids i la 

pujada a la foguera de Sant Antoni de 
Vilafranca. 

En Febrer veié la llum el n° 11 del 

nostre butlletí, amb dedicació prefe

rent al 750 aniversari de la fundació 

de Castelló i de la mort de la reina 

Violant. 

La setmana magdalenera, en Mar<;, 

concentra -com sempre- la nostra 

activitat festera de cada any. 

Novament el programa gastronamic 
de Don Ross ens va alegrar la festa i, 

a més a més, vam recuperar la tradi

cional participació a la Cavalcada del 

Pregó amb la nostra carrossa histari

co-gastronamica. 

El3 d'Abril vam participar als actes 
d'homenatge a la reina Violant en el 

seu 750 aniversari, consistents en 1'0-
frena floral al seu monument, la con-

ferencia al Forum Babel a carrec del 

cansol d'Hongria a Barcelona, Sr. 

Andras Gulyás, i finalment, el sopar 

que vam oferir al Sr. can sol i la seua 
família al nostre Casal en un ambient 

de gran cordialitat, en el que la guita

rra de Joan Castells va acompanyar 
les nostres can <;ons i -fins i tot- les 

hongareses amb qu e ens va delectar la 
fula del cansol. 

En Maig vam col .laborar també als 

actes de la II Trobada deis Castelló, 

amb participació de delegacions de 
Castelló de la Ribera, Castelló de 

Rugat, Castelló d'Empuries, Castelló 

de Farfanya i Castellonroi. Per part 

de la Host, vam organitzar una degus

tació de la cuina típica de 

Castellonroi, en un sopar de germanor 
al nostre Casal amb la presencia de 

l' alcalde i veins de la ciutat germana 

de la Franja de ponent. 

El mateix día (l7-V) vam inaugurar 
l 'exposició d'aquarel.les de Daniel 

Pozanco, que la Host va organitzar a 

la Casa Abadia, amb un excel·lent 
resultat artístic (1' exposició va ser 

molt visitada i es van vendre molt bé 

els quadres) i també una substanciosa 

recaptació de 6.000 € a benefici de 
l'Associació de Familiars de Malalts 
d'Alzheimer. 

El Sr. Pozanco es va despla<;ar 

expressament a Castelló per assistir 

personalment a l'acte d 'inauguració. 
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ACTIVITATS 
de l'any 2002 

Finalitzada la presentació de l 'exposi

ció a la Casa Abadia, vam anar a sopar 
amb el Sr. Pozanco al Casino Antic. 

El primer dissabte de Juny -com ja 
és norma- tingué lloc el nostre VIII 

Capítol General, a la vila d'Orpesa, 

deIs actes del qual donem complida 
informació a la secció de 
Gastronomia. 

L'amic Joan Castells ens va fer lliu

rament, en Octubre, de la partitura 

musical de l'himne de la Host, la lletra 

del qual vam publicar al nostre butlle

tí de l' any passat. 

En Novembre, i després de la pre

ceptiva votació, vam elegir per unani
mitat Alcaid del Castell Vell de ]'any 

2003 a l'amic Alejandro Garcia. Van 

causar baixa con a SOClS José 
Gallardo i Maribel Domenech. En 

canvi, van re-ingressar Juanjo Breva i 

Mari Carmen Prieto, de manera que 

es manté la xifra de 25 socis de núme-

ro. 

Els viatges gastronomics també dei

xen marge per a un altre tipus de cul

tura i és per aixo que vam tenir ocasió 
de saludar a ]'escultor Subirachs amb 

motiu de la inauguració d 'una escultu

ra seu a als jardins del balneari de 

Vichy Catalan. 
I per finalitzar l'any, durant 

Desembre vam jugar al guinyot (cam
pionat Inter-colles) i a la loteria. En 
ambdós casos, els resultats no van 

acompanyar-nos massa. 
El balan e; de l'any 2002 presenta 

una clara recuperació en l' activitat 
cultural i també en la festera, i caldd 

treballar per a mantenir aquest nivell 
en el 2003 que ara comene;a. 
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ELS ALCAIDS 
del Castell Vell 

Aleaids Histories 

1249 En Peretó de Fraga 

1258 En Romeu Martí 

1266 En Simó de Bonya 

1268 En J aume Fivaller 

Aleaids Moderns 

1988 En Francesc SoIsona i Garbí 

1989 En Vicent Gómez i Nebot 

1990 N'Enric Ferrero ¡Maria 

1991 En Lorenzo Ramírez i Portolés 

1992 En Josep Pascual ¡Torres 

1993 En Porfirio Laguna i Asensi 

1994 En J aume Alcón i Simóm 

1995 En Baltasar Macia i Oliver 

1996 En Ricardo Vicente ¡Calvo 

1997 N 'Ignacio Subias i Ruiz de Villa 

1998 En Víctor Campos i Guinot 

1999 En José Luís Breva i Ferrer 

2000 En Federico García i Moliner 

2001 En Josep Bellés i Mateu 

2002 En Josep Guardino i Roca 

2003 N'Alejandro García i Guinot 



SERENÍSSIM SENYOR 

ACejandro Garcfa Guinot • 1 

Alcaid del 2003 

(p 1 nostre Alcaid d' enguany és un músic fins 

'L a la medul·la. Per vocació, per formació i -
fins i tot- per naixement, ja que son pare (com 

tots sa be m) va ser el compositor de l'immortal 
"Rotllo i Canya". 

Alejandro Garcia es va dedicar des de ben 
jove a fer allo que més li agradava: música. E l 
Club N autic, I'Hostal, l'Alameda, l'Orquestra de 

Cambra , la Big Band ...... són fites que van 

marcant la trajectoria d 'una vida dedicada apas
sionadament a la música. 

Pianista consumat, Alejandro ha donat con-

certs per tota Espanya, tant com a solista com 

amb acompanyament. 
En un moment donat, fa una incursió en el 

món de la política i és elegit a lcalde de 
Benicassim -el poble de la seua família-, encara 

que ell no ha deixat d' afirmar sempre que no és 

un político E n és músico 
A partir d' avui estem convenc;uts de que -a 

més de músic- sera també un magnífic Alcaid del 

Castell Vell, ja que també és home que estima 

apassionadament la seua terra i les seues tradi

ClOns. 
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LA GALA 

DELS 

ALCAIDS 

JOJé Vicente FrancLJco 

(7 r n altre any -i ja en van 
' \,).. 16- el Casino Antic va ser el 

privilegiat escenari d'una nova Gala 

deis Alcaids, amb tots els ingredients 

de costum, pero amb una xifra record 
de 74 assistents, entre socis, famiüars i 

amics, de forma que l' escala central 

d' accés a la primera planta del Casino 

va resultar totalment insuficient a 

l'hora d'escenificar la tradicional foto

grafia comunitaria. Entre els assis

tents vam poder comptar set Alcaids 

(indosos els dos protagonistes de la 

festa). 

Després de l'obsequi floral a les 
dames, vam seure a l' entorn de les 10 

taules que s'havien disposat per al 

sopar. La presentació i el menú es van 
mantenir en la línia d'excel·lencia que 

ha estat habitual els darrers anys. 

El Canceller va obrir el torn de 

paraules amb el breu resum de la 
marxa de la Host durant el 2002, any 

que va qualificar "de recuperació". 

1 tot seguit arriba l' acte central de la 

nit: el comiat de l'alcaid del 2002 i el 

nomenament del nou alcaid del 2003, 

amb el Gran Maestre exquisit en el 
seu paper d'amfitrió, dedicant els elo

gis corresponents a cadascú deis 

alcaids. Tant Pepe Guardino com 

Alejandro Garcia ens van delectar 

amb uns parlaments senzillament 
magistrals i que van reflectir la perso
nalitat i l'humor de cadascú d' ells. 

Naturalment, van ser obsequiats res

pectivament amb l' escut de la Host 
tallat en fusta i l' Acta de N omenament 

que s'acabava de llegir. 

Els "premis" corresponents al 2002 

van atorgar un nou Quilometre per a 
Ricardo (que va fer 4.540 en rutes 

gastronomiques), unes sabatilles per 

a Juanjo ("per a que estigue ben 
comode"), una cullereta de fer cock

tails per al "Tigre" i una batuta exten

sible per al nou alcaid. 

Després, en temps ja de barra lliure 

i música encara més lüure, va quedar 

perfectament dar que la gent de la 
Host continua en bona forma i amb 

tot el bon humor i la desinhibició que 

ens ha fet guanyar un meres cut presti
gi per aquests móns de Déu, vam 

beure i vam ballar fins a les tantes de 

la matinada. 
Un any més, la Gala deIs Alcaids ha 

estat fe sta en estat pur, i si l' organitza
ció ha resultat impecable, l' actuació de 

tots els participants ha estat a l' alc;ada 

que correspoma. 
Tant la recepció com el sopar i els 

parlaments van ser filmats per les 
cameres de Televisió de Castelló i 

Localia T V, que van emetre els repor

tatges als seus respectius espais infor

matius. 
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ELS DIMECRES MUSICALS DE LA HOST 

Ricardo ViCente 

rT...l em parlat .sovint en aquestes pagi
'1" 1 nes deis dunecres gastronomics de 

la Host, una tradició tan antiga com la 

propia associació, i és una realitat facil

ment constatable que amb els coneixe
ments i l' experiencia adquirits amb el 

pas del temps, hem assolit uns nivells 

ben remarcables en l'art del bon menjar 

i el bon beure. 

És un fet conegut i provat que el 
menjar i beure bé i en bona companyia, 

predisposa a cantar i en aixo la Host no 

podia ser l' excepció. 1 si comptem amb 

l'inestimable col .laboració de la guitarra 

de l' amic Castells i de les mandolines i 

bandúrries deis amics manyos que 

sovint ens acompanyen, podeu comen
¡;ar a fer-vos una idea deis recitals que 

segueixen als nostres sopars. 
No ens privem de res. Allí es canta 

tot. Bé, per a ser sincers, el gregoria 

encara no ho hem intentat, pero tot arri
bara. 

Hi han autentics especialistes en 

determinats tipus de can¡;ons i les inter

pretacions corals són memorables. 

Algú preguntara per l' opinió que 
tenen els veins d'aquests recitals músi

co-vocals. Cap problema, fins al 
momento Més encara, puc contar-vos 

una anecdota ben autentica i ben recent: 

el darrer dimecres de Gener, a les 2 de la 

matinada, va trucar a la porta de la Host 

un veí que venia. . .. ¿a protestar? 

No!!! Venia a felicitar-nos per les mag

nífiques jotes que escoltava desde sa 
casa. Naturalment, vam dedicar-li una 

bona jota i el vam convidar a prendre 

una copa. 
És una autentica delícia l'ambient que 

s'organitza després deis sopars. Hi han 
"números" inevitables, com l'himne de la 

Host, l'habanera Torrevieja i, ben 

sovint, "Asturias, patria querida". Pero 

a partir d'ahí, la imaginació es dispara 

lliurement i qualsevol cosa resulta possi

ble: ranxeres, can¡;ó napolitana, taran

tes, boleros, tangos, jotes, etc. etc. 1 per 

a que res no falte, també fem falques 

publicitaries amb les can¡;onetes corres

ponents: el Cola-cao, la tableta Okal, 
Norit "el borreguito" i -fins i tot- el 

"quitamanchas K-2R", ens recorden 

temps passats. 
És una passada, i per molt bé que ho 

expliquem, la realitat és molt millor i 

aixo ho sabem perfectament els que ho 
vivim cada dimecres. 
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UN AMIC DE LA HOST: 

DON Ross 

J Odep LLILÍJ A fe 

rD n realitat, i per a ser exactes, es 

"L tracta d'un amic prou més antic 

que la Host, ja que quan la nostra 
associació no era encara ni un projec

te nebulós en la imaginació deIs qui la 

vam crear uns anys més tard, Don 

Ross ja era un bon amic nostre i vam 

compartir amb ell moltes de les nos

tres alegries i preocupacions, en 

aquells inoblidables anys en que vam 

estar al front deis destins de la 

Germandat deis Cavallers de la 

Conquesta. 

Pero anem per parts. Segons el 
Registre Civil, a Don Ross li diuen 

Vicente Ros Pruñonosa i veié la pri

mera llum a Benicassim (Plana Alta). 

És dar que, malgrat tots els respectes 

que ens mereix el Registre Civil, per a 

nosaltres continuara éssent Don Ross 

per sempre més. 
La seua activitat professional es va 

iniciar al restaurant i bar Les Piscines, 

a Benicassim, regentat pel seu pare 

que n' era el propietario 

Un bon dia, el nostre home es vin

gué a Castelló i obrí la cafeteria "Don 
Ross", al carrer Governador (cantó a 

Cardona Vives), i és allí on el vam 

coneixer i es va iniciar la nostra amis-

tato 

Ben aviat la barra del Don Ross 

comenc;a a ser per a tots nosaltres un 
punt de referencia obligat, pero és que 

-a més a més- dalt de la cafeteria hi 

havia un altell reservat que vam con

vertir en el nostre quarter general i ho 

continua éssent durant els 4 anys de 

vigencia del nostre Capítol Permanent 
a la Germandat. 

A mitjans deIs anys 90, el nostre 
amic deixa la cafeteria i obrí a 

Benicassim el "Mesón Don Ross", on 

el virtuosisme culinari de la seua dona 

eleva els p lats d'arros (en totes les 

seues varietats) a un nivel! gastrono

mic dificilíssim de superar. 

És per aixo que la nostra Confraria, 
en el seu VII Capítol General celebrat 

a Morella, nomena Confrare de Merit 

al "Mesón Don Ross". 

E Is llac;os de l'amistat, reforc;ats 

pels llac;os gastronomics, fan de Don 

Ross un oficiant freqüent en les cele
bracions del nostre Casal, amb un 

especial relleu de les setmanes gastro

nomiques magdaleneres. 1 també 
com no- fan de Don Ross un partici

pant habitual en els nostres sopars 

deis d imecres on, a més de les seues 

habilitats gastronomiques, ha hagut 

de demostrar també aptituds per a 

cantar i per a jugar a l gu inyot. 
1 posats a cantar, avui li dedicaríem 

a Don Ross allo de "Amics per sem-
pre" ..... . 
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LA NOSTRA 

PATRONA 

Protegiu els nostres camps, 

beneiu la nostra terra, 

aparteu d' ací la guerra, 

la fam, la pesta i els llamps; 

Tot treball honrat i bo, 

troba en Vós sa protectora, 

de l'amor nostre, ¡Senyora! 

Mare de Déu del Lledó. 

Lfetra: LLuú Reredt 

Mú.Jica: Vicent RipoLLéd 
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Todos los Servicios que usted 
y su familia necesitan, están en el 

Importantes ventaias, 
interesantes descuentos 
o prácticos regalos -

902 136 524 
www.mapfre.com/mapgen 
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(~NAPFRE 
\:!:J SEGUROS GENERALES 

Yademás ••• 
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su seguridad 
instalando un sistema 
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en esprés de dos anys 
'J.J d' absencia, torna la 
carrossa de la Host al Pregó, 

pero no és aquesta l'anecdota 

que volem remarcar ací, sino 

el magnífic reportatge que va 
realitzar la nostra emissora 

particular -"radio carxofa"

durant tot el recorregut de la 

cavalcada, en una autentica 

exhibició de professionali

tat que els nombro sos 

oients van saber apreciar 

en el seu just valor. 
El bon resultat d'aquesta 

experiencia ha fet reflexio

nar als nos tres experts en 

mitjans de comunicació i 
esta en estudi l' adopció 

d' algunes millores tecni

ques que s'aplicarien ja en 

la propera edició. 

m er si algú es pensava 
1"- que el golf és l'únic 
esport de risc i aventura que 

practiquen els nostres con
frares, ahí teniu aquest impa

gable document grafic on pot 
comprovar-se com una con

frare de Número i un confra

re de Merit fan front a una 

situació francament compro
mesa: un autentic "núme

ro", que té molt de "merit". 

Observeu amb quin vir
tuosisme es fa ús d 'un ins

trument tan complicat com 

és el motxo, i és que ací -

encara que ningú sembla 

donar-li importancia- tenim 

una colla de veritables espe

cialistes en les més difícils 

modalitats esportives, que -

de segur- farien un paper 

destacat en competicions 
oficials. 

q ja que parlem de risc 
aventura, mireu ací als 

dos Vicents cavalcant glorio

sament els seus respectius 
dromedaris, durant la traves

sia del Magrib que van dur a 

terme el passat estiu. 

Sembla que aquests ani

mals no són massa simpatics 

ni tampoc gens facils de con-

trolar, a banda de que resul

ta molt difícil mantenir-se 

dalt de la cavalcadura sen se 
tenir on agafar-se. Com 

deien abans, tenim autentics 

especialistes en moltes coses. 

Observareu que els hem 

ampliat els caps, per tal que 
siguen facilment reconeguts i 
no els pugueu confondre 

amb dos moros qualsevol. 
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DIVENDRES 21 (La re-vupra) 

21,00 Inauguració del Casal. 
Sopar informal. 

DISSABTE 22 
(De la Futa la Vupra) 

14,00 Dinar lliure 
16,00 Cavalcada del Pregó. 

Al cadafalc. 
20,00 Berenar-sopar al casal. 

DIUMENGE 23 
(Mag'Oalena Futa Plena) 

08,00 Tots al Casal. 
Figues i xurros amb xocolata. 

08,30 Romeria de Les Canyes 
(homes amb brusa) 

15,00 Paella al Casal. 
16,00 Gran guinyotada magdalenera 

Sopar lliure. 
22,00 Tots al cadafalc amb uniforme. 

Processó de les gaiates. 

DILLUNS 24 (Dia 'Oeú bOiM) 

11,00 Pregó Infantil 
14,00 Concurs de paelles del 

Rei Barbut 
19,00 Anar de marxa. Sopar lliure. 

DIMARTS 25 (Dia 'Oe! vi) 
14,00 Vermut al Casal 
14,30 Dinar al Casal (optatiu). 
20,00 Visita al Mesó del Vi. 

Sopar lliure. 

PROGRAMA DE FESTES 
Magdalena 2003 

DIMECRES 26 (Dia 'Oe pa i porta) 

14,00 Vermut al Casal 
14,30 Dinar al Casal (optatiu) 
21,00 Sopar al Casal. 

Bufet portat de casa. 

DIJOUS 27 (Dia 'Oe !'AfcaúJ) 

14,00 Vermut al Casal 
14,30 Dinar al Casal en honor 

deIs Alcaids 
20,30 Acte d'investidura de l'Alcaid 

del Castell Vell de rany 2003. 
21,00 Gran Sopar-Bufet al Casal 

(entrada per estrícta invitació) 
22,30 Festa de l'Alcaid, amb música, 

al Casal 

DIVENDRES 28 (DiagaAronomic) 

14,00 Vermut il·lustrat al Casal 
14,30 Dinar al Casal 

(concurs de cuina) 
19,30 Anar de marxa. Sopar lliure 

DISSABTE 29 (Dia de la Patrona) 

14,00 Vermut al Casal 
14,30 Dinar al Casal (optatiu) 
15,45 Ofrena de Flors a la Patrona 
20,00 Anar de marxa. Sopar lliure. 

DIUMENGE 30 (Mag'Oalena Vito!) 

14,00 Paella final de festes 
22,00 Desfile final de festes 
23,00 Gran xocolatada amb xurros, 

al Casal 
24,00 Traca final. 
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