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n aquesta pagina de SALUTACIÓ acostumo a comentar els 
fets més recents esdevinguts a la nostra Host, així com els pro

jectes que prevenim realitzar de forma immediata. 

Enguany, com que l'espai és poc i les idees són moltes, vull centrar-me en 
tres qüestions molt concretes que considero ben remarcables: en primer 
lloc, la commemoració del centenari de Bernat Artola, amb motiu de la qual 
la nostra associació aportara la seua col'laboració per a homena~ar i enaltir 
de forma digna al més genial deIs poetes castellonencs. 

En segon terme, vull remarcar la significació i la carrega simbolica que té l'e
lecció del nostre Alcaid d 'enguany. És com una forma virtual de tornar als 
nos tres orígens,ja que Vicent Farnós no solament va ser soci fundador de 
la Host, sino també un dels principals promotors de l'associació quan la 
genesi d'aquesta era només un projecte nebulós, enlla cap al mig dels anys 
vuitanta. 

1 per últim, vull esmentar també el lOe aniversari de la nostra Confraria gas
tronomica. Enguany celebrarem el X Capítol General de l'Arros i la 
Taronja, i amb tal motiu estem programant actuacions que donaran major 
relleu i projecció a l'efemerides. 

Amb tots aquests ingredients, considero que l'any 2004 pot resultar memo
rable i espero i demano la participació entusiasta de totes i de tots els mem
bres de la Host per poder fer realitat les esmentades espectatives . 

Endavant, amics ! 

Josep LluÍs Ale i Revest 

Gmn Maest-re de la Host 
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Arrcls 
í)istoriqucs 

Robert Perez d 'Heri!dia i Valle 

, 

E 
s cosa ben sabuda que 
J aume I va ser un rei 
amb moltes dones i, 

conseqüentment, també tingué 
molts sogres . 

En el cas present es tracta 
més bé d'un projecte de sogre, 
ja que Andreu 11 d 'Hongria, 
pare de la reina Violant, va 
morir poques setmanes abans 
de la celebració del matrimoni 
de la seua filla. Aquesta mort va 

ser la culmina ció d'un regnat 
turbulent i nefast, ocasionat tant 
per l'excessiva ambició del rei 
com pels nombrosos conflictes 
que van afectar Hongria en 
aquella etapa historica. Pero, 
anem per parts i comencem pel 
pnnClpl. 

A finals del segle XII regnava 
a Hongria Béla 111, de la dinastia 
deIs Árpáds, que tenia dos fills: 
Imre (Emeric) Ándrás 
(Andreu). L'any 1196 mor Béla 
111 i el succeeix en el tron el seu 
hereu Imre , casat amb 
Constanc;a d'Aragó (filla 
d'Alfons I el Cast). A l'ambiciós 
fill menor, Ándrás, li van ser 

assignats el principat de 
Croacia, l'Eslavonia i abundants 
ingressos d 'altres propietats 
reials, que el convertien en un 
princep brillant i rico 

Pero Ándrás no en tenia 
prou. Ell volia ser rei. Va com
prar el favor d'alguns nobles i 

s'aixeca en armes contra el seu 
germa, pero la fermesa del 
monarca va fer fracassar la 
subleva ció i Ándrás va ser fet 
presoner. 

Malgrat tot, Imre va morir 
ben aviat, víctima d 'un accident 
(potser provocat pel seu germa) 
i Ándrás, sense respectar l'ordre 
successori, es va fer coronar rei. 
La reina viuda, Constanc;a, va 
haver de fugir del país, empor
tant-se al seu fill i hereu legítim 
Ladislau IlI , refugiant-se a la 
cort d'.Austria, des d'on va pro
moure la guerra civil contra l'u
surpador. Pero la mort prematu
ra del petit Ladislau va deixar 
lliure el camí del tron a Andreu 
Il , que del seu primer matrimo
ni amb Gertrudis d'Andechs 
tingué quatre fills: Béla, 
Colomán, santa Elisabet 
Maria. 

Ben aviat Andreu Il hagué de 
lluitar contra els cavallers 



Teutonics, que s'havien esta
blert a Transilvania, als que va 
aconseguir expulsar. Més enda
vant, una rebel·lió de la noblesa 
tingué com a conseqüencia l'as
sassinat de la reina Gertrudis i el 
rei només va poder castigar a 
alguns deIs autors materials del 
magnicidi, pero no es va atrevir 
amb els principals dignataris 
que hi estaven implicats. 

Vidu el monarca, en 1215 va 
casar novament amb Violant de 
Courtenay, filia de l'emperador 
de Constantinoble, de la qual 
tingué en 1219 una filla: loles o 
Violant, futura cónjuge del nos
tre Jaume 1. 

En 1217, Andreu 11 va parti
cipar en la 5" Croada aTerra 
Santa, amb resultats desastro
sos, tant en l'aspecte militar com 
en l'economic. A canvi, va rebre 
un fragment de la Creu de Crist 

i el pompós i virtual títol de "rei 

de J erusalem". 
U na nova subleva ció deIs 

nobles hongaresos en 1222 va 
obligar a Andreu 11 -ja " el 
Hierosolimita"- a promulgar la 
Butlla Áurea, per la que atorga
va amples privilegis al clergat i a 
l'alta noblesa, en detriment del 

poder reial. 
Morta prematurament la seua 

segona esposa en 1233, el vell 
Andreu 11 encara es va casar per 
tercera vegada a l'any següent, 
amb Beatriu d'Este (filla del 
marqués de Ferrara), de la qual 
li va neixer un fill postum 
Istvan- pare del futur Andreu 
111, darrer monarca de la dinas
tía deIs Árpád. 

També en 1234, es va sub s
criure el compromís matrimo
nial entre Jaume lila infanta 
Violant, la dot de la qual es va 

establir en 10.000 marcs d 'ar
gent, 200 marcs d'or i una part 
del comtat de Namur, a Flandes. 

El final del regnat d 'Andreu 11 
fou infaust i entre humiliacions i 

fracassos es va veure obligat a 
coronar, com a co-sobira, al seu 
fill primogenit Béla IV, per tal 
d 'apaivagar el descontentament 
general del país. Va morir en 
agost de l'any 1235, quan la 
seua filla Violant es trovaba a la 
meitat del seu viatge cap a 
Barcelona, on va contraure 
matrimoni amb el nostre rei 
Conqueridor el 8 de setembre 
del mateix any. 

Així van concloure els 30 
anys de regnat d'un home ambi
ciós i poc escrupolós, que va 
ostentar els títols de rei 
d'Hongria, de Dalmacia, de 
Croacia, de Rama, de Serbia, de 
Galitzia i de Lodomeria, a 
banda de la seua honorífica dig
nitat de Rei de J erusalem i la no 
menys honorable condició de 
futur sogre de Jaume 1. 
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AlbeTt Sanchez-Pantoja 

E 
s pot observar que en els 
últims anys hi ha una 
certa tendencia a parlar 

de la Corona d'Aragó, invocada 
en alguns casos com a simple 
record historic, en altres com a 
paradigma de col'laboració entre 
pobles diversos i, fins i tot, -per a 
alguns- com a objectiu desitiable 
de convergencia en ambits 
comercials i economics. 

En tot cas puc constatar que hi 
ha fortes dosis de desconeixe
ment i de confusió sobre com va 
ser i com va funcionar realment la 
Corona d'Aragó. 

L'existencia d'aquesta entitat 
política comen~a al segle XII i 
s'allarga fins a inicis del segle 
XVIII. EIs historiadors no aca
ben de posar-se d'acord a l'hora 
de qualificar la Corona d'Aragó 
com a federació, confederació, 
unió, etc. etc. pero hi ha un fet 
indubtable que hem de tenir molt 
cIar des de bon principi: la 
Corona d 'Aragó va ser una cons
trucció política que es fonamen- . 
tava en la plena independencia de 
tres Estats sobirans: el principat 
de Catalunya, el regne d'Aragó i 
el regne de Valencia (entre 1276 
i 1343 cal sumar el regne de 
Mallorca, amb capital a Perpinya i 
integrat per les Illes Balears i 
Pitiuses i pels comtats del 
Rosselló i la Cerdanya), que 
tenien un mateix rei. 

El fet de tenir un mate ix rel 
implica que, a través de la figura 
del monarca, compartien accións 
polítiques comunes com, per 
exemple, guerres externes (enca
ra que aixo no sempre va ser 
així). 

Pero, a banda de la figura del 
rei, cadascú d'aquests Estats 
tenia els seus propis organismes 
de govern, les Corts, encara que 
aquestes també es podien reunir 
conjuntament quan les circums
tancies ho aconsellaven. Cada 
Estat tenia també el seu propi 
ordenament jurídic: les 
Constitucions i els Drets de 
Catalunya, els Furs de Valencia i 
els Fueros de Aragón. 

Per a la nostra mentalitat actual 
pot resultar dificil 
d 'entendre pero la 
diferencia ció entre 
els diversos regnes 
era tan radical que -a 
efectes civils- els ciu
tadans de cadascú 
d'ells eren conside
rats com a estrangers 
a l'altre i no podien 
exerclr carrecs 
públics fora del seu 
propi Estat. Cada un 
d'aquests tenia la 
seua moneda propia i 
entre ells existien 
fronteres economi
ques ben marcades. 

Podem afirmar que en cap 
moment va existir una política 
economica comuna i els monar
ques mai no van poder organitzar 
una hisenda pública unificada. 

En resum, l'essencia de la 
Corona d'Aragó no pot dissociar
se de l'existencia de solides reali
tats nacionals cIarament diferen
ci<!.des, encara que amb el pas 
dels anys van anar lligant-se rela
cions entre aquests Estats inde
pendents. 

I malgrat tot aixo, l'invent va 
funcionar, i de quina manera fun
cionava! 

EIs segles XIV i XV contem
plen el maxim esplendor i maxi
ma expansió de la Corona en tots 
els camps: polític, militar, eco no-

Menor~H 

Ei\'issa.4'} 
.~ 
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mic, comercial,jurídic i cultural. 
Hi ha una pregunta que s 'ha 

plantejat moltes vegades de forma 
recurrent: ¿per que d'una unió 
confederal entre iguals se'n diu 
"Corona d'Aragó"? 

Quan al segle XII es produeix 
la unió dinastica entre Aragó i 
Catalunya, encara que la part 
catalana era la més poblada y més 
potent, Aragó era un regne i 
Catalunya només un principat. 
Aragó tenia rei i Catalunya tenia 
només comtes. Un regne és més 
que un principat i un rei és molt 
més que un comte. Així les coses, 
la denominació Corona d'Aragó 
estava servida. 

Quan al segle XIII catalans i 
aragonesos van conquerir als 
musulmans el regne de Valencia, 
no el van integrar a Catalunya ni a 
Aragó, sino que el van organitzar 

Fran~a 

com a Estat propi, consolidant el 
caracter confederal de la Corona, 
que ja és coneguda a tot arreu 
com a Corona d'Aragó. 

Observem la enorme diferen
cia amb el que va passar a l'altre 
costat de la península, on la 
Corona de Castella va anar incor
porant les noves conquestes 
d'Extremadura, Múrcia i 
Andalusia sense fer-Ies objecte de 
cap ordenament polític diferen
ciat. 

Quan al segle XV es produeix 
la unió dinastica de les Corones 
d'Aragó i Castella (pel matrimoni 
deIs anomenats reis Catolics, 
Ferran 11 i Isabel 1) es va imposar 
la solidesa constitucional catala
noaragonesa a la concepció pura
ment assimiladora de Castella. 
Aixo va permetre la superviven
cia de la Corona d'Aragó fins a 

Hongria 

O . . 

llllClS del segle XVIII, en que 
l'adveniment de la monarquia 
borbonica origina la guerra de 
Successió, que Catalunya, Aragó 
i Valencia van perdre enfront de 
l'alians;a de Castella i Frans;a. 

El nou monarca Felip V impo
sa la vella concepció centralista 
castellana i la Corona d'Aragó va 
desapareixer, encara que es con
serva el record, un record no 
exempt de tints reivindicatius. 

Malgrat els tres segles transco
rreguts i la política assimilacio
nista exercida des de Madrid 
durant aquests 300 anys, el con
tenciós entre Estat centralitzat i 
Estat plurinacional continua ben 
viu als nos tres dies, encara que 
aquesta és una altra historia que 
mereix capítol apart. 

Bulgaria 

" 
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Emilia Beleng;uer 

E
ncara que el document 
més important i emble
matic referit a Castelló -

el pergamí del Privilegi de 
Trasllat- no es conserva a la ciu
tat, sino que esta a Madrid, al 
"Archivo Histórico Nacional", 
com a part del fons documental 
procedent de l'expoli de Poblet, 
Castelló conserva encara un 
patrimoni de documentació 
medieval molt considerable i 
interessant. 

És prioritariament a l'Arxiu 
Municipal de Castelló on es 
guarda un fons documental del 
qual descriurem de forma 
sucinta els components més sig
nificatius. 
LLIBRE D~ORDINACIONS 
DE LA VILADE 
CASTELLÓ 

Escrit entre els segles XIV i 
XVI, és un codex escrit en 
valencia, amb caracters gotics 
sobre pergamí. Les caplletres 
estan consignades en color roig 
i els textos en negre.. Com el 
seu nom ja indica, conté les 
ordenances municipals primiti
ves de Castelló. 

ENCHIRIDION RERUM 
MEMORABILIUM, dit també 
LLIBREVERD 

Sotstitolat com a « llibre de 

memories, statuts, bons cos
tums e bon regiment de la Vila 
de Castelló de la Plana». Data 
de 1588 i constitueix una auten
tica cronica deIs fets més impor
tants esdevinguts a la vila, aiXÍ 
com de la seua evolució social. 
LLIBRE DE PRIVILEGIS 

Recull de pergamins redac
tats en llatí i en valencia, on es 
consignen tots els privilegis 
atorgats a Castelló pels reis, des 
del Conqueridor Jaume I fins a 
Felip V (evidentment, amb l'a
rribada del borbó Felip V, als 
valencians se'ns van acabar els 
privilegis ...... ). 
LLIBRES DE CONSELLS 

Són més de cent 
volums que contenen 
actes, correspondencia, 
despatxos reials, senten
cies, provisions, etc. etc. 
Es tracta de tota la 
documentació generada 
pels antics jurats de la 
vila de Castelló, des de 
1374 fins a 1710 
(també els nos tres 
Consells i jurats es van 
acabar amb l'arribada 
dels borbons). 
LLIBRE D'INSACU
LACIONS 

Data des de 1476 fins 

al Decret de "Nueva Planta". 
La insaculació era el procedi
ment per a elegir els jurats de la 
vila. Consistia en posar els 
noms deIs candidats dins d'u
nes boletes de cera que eren 
introduides en unes bosses o 
saquets, per a designar per sort 
els carrecs. Es conserven encara 
algunes bosses amb les corres
ponents boletes de cera. 
LLIBRE DE VALUES DE LA 
PEYTA 

Aquest era pec;a fonamental 
de la hisenda local. En ell es 
consignen els impostos, taxes i 
contribucions municipals que 
corresponen a les propietats de 



cases i terres dels veins, i aporta 
dades que permeten fer un 
seguiment de l'evolució demo
gráfica de la vila i fins i tot del 
seu desenvolupament urbanÍs
tic i economic. 
LLIBRE D~AIGÜES 

Recull de documentació refe
rent a la distribució de les 
aigües del riu Millars entre 
Almassora, Borriana, Castelló i 

Vila-real. Inclou plets, concor
dies , sentencies, i tots els afers 
referents a l'aigua. 

Hi han més llibres i molta 
més documentació, pero no és 
qüestió de fer ací un inventari 
de l'Arxiu Municipal i conside
ro que amb tot el que portem 
descrit resta ben demostrat que 
la vila de Castelló no és cap 
"indocumentada" . 

L'analisi detallada i metodica 
d 'aquesta documentació pro
porciona informació copiosa 
sobre fets , costums, formes de 
vida, economia, personatges , 
etc. etc de la historia de Castelló 
i aquesta és la forma més segura 
i autentica de saber qui som i 
d 'on venim els actuals castello-
nencs. 

COLEGIO 
COL-LEGI 

CENTRE CONCERTAT 
* ESCOLA INFANTIL 
* PRIMARIA 
* ESO 

CENTRO CONCERTADO 
* ESCUELA INFANTIL 
* PRIMARIA 
* ESO 

Tel. 964 398 512 - Fax 964 398 518 

Ora, Nacional, 340 - Km. 74 

12560 BENICAsSIM (CASTELLÓ) 
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J oan J osep Trilles i Font 

S 
empre m'ha intrigat molt 
la funció social que ha fet 

l'església. Jo mateix gra
cies a una beca dels Escolapis 
vaig poder estudiar la primaria 
al seu centre. 

Pero a~o ara no vé al cas, ja 
que el que vull és aprofundir en 
l'edat mitiana i reflectir com era 
aquesta funció, feta grácies a les 
almoines i a les deixes de la gent 
d'aquella epoca, gent de qualse
vol condició, des del mateix rei 
fins el darrer peó. El fenomen 
de la salvació ha estat fonamen
tal de cara afer realitat aquest 
binomi entre l'almoina i l'esglé
Sla. 

Si consultem el diccionari 
trobem que s 'ha manllevat el 
mot grec ellemos_ne, "pietat, 
compassió". Allo que hom dóna 
gratii:tament per socorrer una 
necessitat, com diners, menjar, 
roba. És dir, donatiu fet per 
esperit religiós o per prescrip
ció religiosa. 

A l'edat mitiana era compresa 
com a deixa o llegat testamenta
ri i donació generalment ~fav.o.r 

d'esglésies o de monestirs; 
aquests organitzaven hospitals i 
centres de beneficencia pels 
més desemparats. Com de cos
tum, a canvi de beneficis poste-

nors, que 
tenien molt 
a veure amb 
la salvació. 

Després de 
garantir el propi 
enterrament, la pre
ocupació del testador 
es trasllada més enlla. Que 
fer per garantir la salvació? Les 
escriptures diuen: elemosina a 
morte liberat animam. 1 amb 
aixo, l'almoina és una constant 
en tots els testaments i es cana
litza a través deIs bacins de les 
parroquies: bací de les animes, 
bací dels pobres, bací de l'enllu
menament, bací del Cos de 
Crist, etc. 

De vegades la caritat era este
sa més enlla de les parroquies, a 
favor de capelles i ermites del 
terme, esglésies de pobles veins, 
obres de les grans seus (hi ha 
referencies a Vic que entre 1402 
i 1412 es feia recollida d'almoi
nes per pagar el Retaule de 
Guimera), per hospitals de 
pobres i el rescat de captius, 
tasca a la que es lliuraven els 
mercedar:is, que estimulaven les 
almoines amb la predicació. 

A Mallorca, quan parlem de . 

deixes i almoines, trobem la 
Confraria de la Verge dels 

Pobres, 
que part dels bens dedicava al 
culte a la Mare de Deu, part a 
misses per a difunts, i part es 
repartia en almoines als pobres i 
necessitats. 

Trobem el mot almoina com 
a institució de beneficencia de 
diversos bisbats, que arrenca de 
l'edat mitiana. Així es deia l'e
difici on hom procurava aliment 
quotidia als pobres i l'ajut als 
necessitats. Era una practica 
habitual en aquella epoca, i 
millor dit, en totes les epoques. 
Aquestes institucions d 'almoi
nes també procuraven donar 
subvencions a estudiants. 
Assolien tanta popularitat que 
era bon costum que moltes 
famílies hi deixaven moltes ren

des. 
1 fou així com els ordes men

dicants es fundaven, gairebé 
sempre, en poblacions on s'as
seguraven viure de les almoines. 



Un deIs primers ordes establert 
fou el deIs Frares del Sac, on fra
res i monges penitents feren 
aques ta funció fins que el 
Concili de Lió els dissolgué. 

Llavors l'església assumia les 
funcions de l'educació i benes
tar social que escapaven de les 
competencies deIs governs 
medievals, i els reis estimulaven 
els esfor<;:os religiosos . 
Habitualment naixien al voltant 
dels monestirs i convents hospi
cis per a la gent pobra i pele
grins sense llar, hospitals per als 
malalts i llocs d'acollida. Era 
una feina fonamental en aquells 
temps, sobretot després de la 
conquesta, i comptaven amb un 
fur de franquicia papal sota el 
patronatge del rei. 

A Valencia trobem la leprose
ría de Sant Llatzer i els hospicis 
per als captius rescatats pels 
mercedaris i pels trinitaris. 

El 1275 hi ha constancia d'un 
hospi tal molt ben equipat a 
Vila-real, a Sogorb en 1271 i a 
Xativa en 1266. A Castelló en 
dóna referencies V. Gimeno 
Michavila: Ya desde últimos del 
siglo XIII, existia en la villa un 
Hospital, pues por testamento 
autorizado por el notario Pedro 
Pascual, en 4 de Marzo de 

1290, Bernat Gostans y su con
sorte Elisabeth, hicieron dona
ción al mismo de un pedazo de 
tierra para plantar viña ..... 

EIs antonians conten les cro
niques que tenien hospicis 
abans de 1271 a Fortaleny, men
tre que els cavallers hospitalaris 
els devien tenir a Valencia, 
Borriana i altres grans viles del 
país. 

Trobem que amb el viure 
d'almoina té molt a veure la 
Corona d'Aragó ,ja que obligava 

el titolar de la parroquia a a hos
tatiar els viatgers o oferir-Ios 
provisions, acabant d 'arrodonir 
aquest programa caritatiu per a 
la gent necesitada. Aquestes ins
titucions religioses catalitzaven i 
simbolitzaven una dedicació 
més acurada envers els pobres i 
els desvalguts. L'Església valen
ciana era una comunitat de ser
veis , en aquest sentit. 
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E 
nguany s'acompleix el 

centenari del naixe
ment d'En Bernat 

Artola i Tomas (Castelló 1904 -
Madrid 1958) i en tractar-se del 
més gran poeta castellonenc de 
tots els temps, a la Host no 
podiem deixar passar aquesta 
efemeride sense fer constancia 
del nos tre record i homenatge. 

El jove Bernat Artola va cur
sar estudis a Barcelona -on va 
ser deixeble de Nicolau 
d'Olwer- i també a Salamanca, 
on tingué com a mestre a 
Unamuno. 

Poeta, amb una capacitat de 
versificació autenticament fora 
de serie, va anar bastint amb el 
pas deIs anys una obra poetica 
d'una densitat i transcendencia 
molt remarcables i va brillar 
amb llum propia enmig d'una 
generació d'erudits , pintors i 
científics que van caracteritzar 
el Castelló del primer tere; del 
segle passat. Malgrat la seua 
joventut, va ser un deIs grans 
animadors de la Societat 
Castellonenca de Cultura. 

Amb el seu nom o amb els 
pseudonims "B. de Rafalafena" 
o "Clarisel", va anar publicant: 

"Elegies" (1928) amb percepti
bles influencies d'Ausias March 
i López-Picó, "Terra" (1935) on 
hi han poemes dedicats a la gai
rebé totalitat de pintors castello
nencs, "Llantia viva" (1947), 
reculls de po emes com 
"Festívoles" (1941), "A l'ombra 
del campanar" (1945), "Poble" 
(1947), "Lledons" (1951). 
També de 1947 és el seu celebe
rrim "Pregó", emblema i divisa 
de les fes tes fundacionals de 
Castelló. 

En 1983 l'Ajuntament de 
Castelló va editar les seues 
" Obres Completes" en tres 
volums (avui exhaurits), pero 
l'exubedncia de la seua obra 
dispersa fa que amb tota segure
tat hi han encara poemes seus 
que resten inedits. 

Bernat Artola va ser llorejat 
repetidament als] ocs Florals de 
Valencia, els anys 1925, 1926 i 
1929. EIs seus poemes han estat 
musicats en nombroses oca
sions per la major part de com
positors castellonencs: Matilde 
Salvador, Vicent Asencio,]osep 
Garcia, ] osep Godes, Francesc 
Signes, Alejandro Garcia, C. 
Bou, etc. etc. 

Durant la guerra que s'inicia 
amb la rebel'lió feixista de 
1936, va participar en el II 
Congrés Internacional 
d'Escriptors Antifeixistes. En 
1938 va ser nomenat cateddtic 
de llengua valenciana de 
l'Institut Francesc Ribalta. 

Com a la resta d'intel'lectuals 
del país, la guerra li suposa un 
daltabaix majúscul, que va mar
car un "abans" i un "després" 
ben delimitats. L'anodí i medio
cre ambient de la postguerra i 
els llargs i foscos anys de la dic
tadura, el van fer emigrar de 
Castelló. Marxa a Barcelona 
durant uns mesos i posterior
ment s'establí a Madrid, on vis
qué fins a la malaltia que li oca
siona la mort en 1958. 

La Host del Castell Vell fara 
honor enguany a la memoria del 
gran poeta amb un acte públic 
d 'homenatge i la colocació 
d'una placa commemorativa a la 
casa del carrer Cavallers on va 
viure durant molts anys. 
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HOMENATGE 

El passat 13 de Juny es va 
retre a Castelló un meres

cut homenatge al professor 
Agustí Escardino, director de 

1'Institut de Tecnologia 

Ceramica de la U.J.1. 
L'acte va aplegar un munt de 

personalitats, entre les que 
esmentarem als rectors de les 
universitats de Vic, Politecnica 
de Catalunya, Valencia, Alacant 

Jaume I de Castelló . 
Dirigents de la petita i mitiana 
empresa del País Valencia, 
Balears i Catalunya. Cambres 
de Comen; de Barcelona, 
Tortosa, Denia, Eivissa 
Castelló. Alts directius de bancs 
i caixes. Polítics, com Jordi 
Puj ol, Francesc Homs i Osear 

Ribes (ex-cap del 
govern d'Andorra)) . 
Empresaris, com 
Rafael Poveda 
Pablo Baigorri. InteHectuals, 
com Manuel Sanchis Guarner i 
Matilde Salvador. 

L'acte va ser organitzat per 
l'Institut Ignasi Villalonga i el 
professor Escardino va oferir 
l'homenatge a 1'1.T.C. i a la seua 
tasca de conexió entre universi
tat i empresa. 

MONUMENT 

P er iniciativa de la Colla del 
Rei Barbut i com a part de 

la commemoració del 750 ani
versari de la fundació de la ciu
tat, el passat 27 de Setembre va 
ser inaugurat un monument al 
gegant Tombatossals, obra de 
Melchor Zapata. 

El monument és francament 
impactant, tant per les seues 
dimensions com per la seua exe
cució i esta situat -molt encerta
dament- en la rotonda existent 
al final de l'avinguda del Lledó. 

DISTINCIÓ 

A proposta de la Universitat 
Jaume 1, la Generalitat 

Valenciana ha atorgat l'Alta 
Distinció al Mhit Cultural al 
professor Federico Garcia 
Moliner, per la seua brillant tra
jectoria com a investigador, així 
com pel seu important esfon;: 
per fer accessible la ciencia al 
gran públic, tant en el seu ves
sant investigador com en la 

societat. 
Com que el guardonat és 

també el nostre XIII e Alcaid del 
Castell Vell, la Host rep amb 
gran satisfacció aquesta distin
ció i expressa la seua més entu
siasta felicitació al Sereníssim 
professor i ami e Garcia Moliner. 
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Ricardo Vicen te 

L 
'any 1.181, el rei Sans: 
VI el Savi de Navarra va 
fundar la vila de 

Vitoria, sobre l'antic poblat de 
Gasteiz, i els nous pobladors 
reberen el mate ix fur que els 
seus veins de la Rioja. En 1.200, 
Alfons VIII de Castella incorpo
ra Vitoria-Gasteiz al seu regne, 
tot respectant els seus furs . El 
seu desenvolupament demogra
fic feu que J oan II la declaré s 
ciutat en l'any 1.431. Fou 
escenari d'una important batalla 
durant la guerra del francés. 

El seu estrategic emplar;:a
ment en una crullla de camins 
entre les muntanyes Basques, el 
Pre-pirineu i la serralada 
Ibhica, ben comunicada amb la 
vall de l'Ebre i amb el vessant 
cantabric, van afavorir la seua 
indus trialització i creixement 

demografic durant el segle XX, 
culminant amb la seua elecció 
com a capital d'Euskadi i seu 
permanent de les institucions 
de govern basques. 

Vitoria-Gasteiz és una ciutat 
que té un encant especial, capas: 
de transmetre alhora una sensa
ció d'activitat i de tranquil·litat. 
Gaudeix d'un dels més alts per
centatges de zona verda per 
habitant de tota Europa, i és un 
deIs llocs de l'estat espanyol 

amb millor qualitat de vida. 
El nucli medieval original de 

la ciutat, el Casc Vell, s'alr;:a 
sobre un turó, amb el seu carac
terístic perfil de les Quatre 
Torres. Allí, bars, restaurants, 
comerr;: artesanal, museus, cases 
senyorials i place tes rústiques, 
constitueixen un bellíssim con
junt que contrasta harmonica
ment amb les zones verdes, 
espaiosos carrers peatonals i 
grans avingudes i places de la 
Vitoria moderna. 

A l'extra-radi s'ha anat confi

gurant un gran cinturó amb 
polígons industrials, Parc 
Tecnologic i Centre Integrat de 
Transports amb duana, aero
port i estació de mercaderies. 

Pero la principal potencialitat 
de Vitoria-Gasteiz esta al sector 
de serveis: centres comercial s i 
financers , complexos esportius i 
culturals, un campus universita
ri en plena expansió, teatres, 
museus i un magnífic Palau de 
Congresos, estan distribuits per 
tota la ciutat com a focus d'una 
intensa activitat economica, 
científica, social i cultural. 

I una última dada molt inte

ressant per a nosaltres: les 
societats gastronomique de la 
ciutat superen el centenar, i són 
un fidel reflex d'una tradició 
culinaria semzillament esplen
dida. 
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Ama/ia Lanterio 

A
l terme de Castelló hi ha una serie 
d'ermites que són el resultat de la 
manifestació del fervor popular cap a 

determinats sants o advocacions de la Mare de 
Déu. 

En la m<uor part dels casos aquestes ermites 
es van construir en la proximitat d'antigues 
alqueries o nuclis habitats. 

La més antiga, per constancia documental, 

és la de Sant Jaume de Fadrell. L'any 1178 
Alfons 11 dona el "castrum et villam de 
Khadrell" al bisbe de Tortosa. Fins a final del 
segle XVI el recinte estigué fortificat i defensat 
amb una torre i muralles. Va ser objecte de 
reformes en 1696, 1704, 1925 i 1983. 
Actualment és seu del Museu Municipal 
d'Etnologia. 

Santa Maria Magdalena del Castell Vell és 

també de considerable antiguitat,ja que origi
nariament era l'església del castell, que es va 
despoblar a partir de 1252 amb la fundació del 
Castelló actual. Bi ha constancia documental 
que en 1375 ja hi hagué processó penitencial a 
l'ermita del Castell Vell. Reconstruida en 1451 
aprofitant l'antic aljub del castell, va patir refor
mes 1 restauracions en 1590, 1749, 1952 i 

També d'origen medieval és la basílica de 
Lledó, on es venera la imatge de la Patrona de 
la ciutat i de la Bost, documentada per prime
ra vegada l'any 1375. Va ser objecte de succes
sives obres de reforma i reconstrucció en 1572, 
1670, 1766 i 1986: Des de l'any 191 2 celebra 
la seua festa el primer diumenge de Maig. 

Sant Isidre del Censal data del segle XVII i 
es va construir al costat del Camí Vell de la mar. 



Reformada en 1894, va ser cedida pr 
l'Ajuntament el 1972 a les entitats agrícoles de 
la ciutat, que la van restaurar de nou. Celebra 
la seua festa el diumenge següent al 15 de 
Maig, organitzada per les entitats agrícoles. 

Aprofitant una antiga alqueria, és inaugura
da en 1652 l'ermita de Sant Roc de Canet i 
posada sota l'advocació del Patró de la ciutat. 
Per la seua situació és des del primer moment 

punt de parada obligatoria de la romeria de la 
Magdalena. En 1989 l'Ajuntament la va restau
rar i cedí la seua custodia a la Colla El Pixaví. 

L'ermita de SantJosep de Censal és inaugu
rada en 1689, segons relata el Llibre Verd de 
l'Arxiu Municipal. En 1986 l'Ajuntament la 
cedí al Col·legi d'Enginyers per a que la res
tauraren. Dos anys després va ser cedida al 
Gremi de Fusters de Castelló, amb la mateixa 

finalitat. 
Sant Francesc de la Font data de 1748 i es 

troba dins del paratge mític del Molí la Font, 
escenari d'aventures del gegant Tombatossal i 
el seu estol. Cedida per l'Ajuntament a la 
Germandat deIs Cavallers de la Conquesta, fou 
reconstruida en 1976 i restaurades les seues 
pintures murals en 1982. 

L'ermita de la Mare de Déu del Carme és la 

més jove de totes les existents al terme, i va ser 
construida l'any 1948 a la partida Estepar, a la 
vora del camí dels Pals. Celebra la seu a festa el 
diumenge següent al16 de J uliol, dia de la seua 
titolar. 

Les ermites de Castelló, fruit del sentiment 
religiós de temps passats, constitueixen un 
patrimoni que la ciutat ha de conservar com a 
part de la seua propia historia. 
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Vicent Gómez 

E
l desenvo
lupament 
demogra 

fic, urbanístic 
social de Castelló 
demanava ja, des 
de feia temps, una 
infrastructura com 

aquest nou 
Auditori i Palau de 

Congresos , capac;: 
de catalitzar tota 
una serie d'activi
tats i esdeveniments propis 
d'una urbs de la importancia del 
Castelló del segle XXI. 

1 a aquests demanda respo
nen la voluntat de dinamitzar el 
sector serveis i obtenir una re n
dibilitat social, alhora que 
impulsar l'expansió urbanística 
de la ciutat, que són les línies 
mes tres seguides pel projecte 
arquitectonic de Carles Ferrater. 

L'edifici és d'arquitectura sin
gular, caracteritzada per la con
cepció asimetrica deIs volums. 
En una decidida aposta per la 
sobrietat, l'elegancia i la funcio
nalitat, l'edifici s'ha construit en 
formigó blanc, amb paviment de 
quarcita gris i amb la fusta, el 
vidre i l'acer com a recursos 
materials per a completar una 
es tructura diafana, on l'espai i la 
llum són els autentics protago-

nistes. 
El conjunt resta perfectament 

integrat en un entorn que repre
senta el paisatge típic castello
nenc: el blau de la mar 
Mediterrania al fons, la terra rer
til i un gran jardí botanic on el 
taronger, en les seues innombra
bIes varietats, és l'indiscutible 
amo i senyor. 

Per tal de donar resposta a les 

múltiples possibilitats progra
matiques d 'aquest contenidor 
cultural, s'ha procurat una dis
tribució d'espais flexible , capac;: 
d 'albergar congresos i conven
cions, exposicions puntuals , 
esdeveniments cultural s diver
sos i tot allo que puga plan tejar 
la imagina ció deIs seus usuaris i 
gestors. 

Sense anim de ser exhaustius 
i a fi de donar una idea aproxi-

mada de l'abast d'aquesta nova 
instal ·lació, esmentarem tot 
seguit els elements que conside
rem principals: 

Una sala simfonica de 1234 
localitats, una sala de cambra de 
377 localitats, un "magic-box" 
polivalent, una sala de congre
sos modulable, un espai d'expo
sicions, un aüla d'exposicions, 
un "foyer", vestíbul general, 
hall, sala de premsa, sala de reu
nions, dos bars, camerins, ves
tuaris per a orquestres, sala de 
control, magatzems, etc.etc.i tot 
dotat dels més complets serveis 
i executat amb les més noves 
tecnologies. 

Un autentic luxe, a l'abast de 
tots els castel1onencs. 
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Gastronomía 
Manuel Górnez 

N 
ovament la capital de la 

Plana va ser el punt de 

reunió de les 15 con

fraries que van participar en el 

nostre IX Capítol General, a les 
que vam rebre al nostre Casal 

amb el Vi de Benvinguda tradi

cional, acompanyat d'un magní

fic assortit d'embotits de 
SERRATINS. Des d'allí vam 

partir en marxa cívica pels 

carrers més centrics de la ciutat, 

fins a la Diputació, al saló de 

plens de la qual vam celebrar 

l'acte protocolari capitolar. 
Va obrir la sessió el nostre 

N uevamente la capital de la 
Plana fué el punto de reu

nión de las 15 cofradias que par
ticiparon en nuestro IX Capítulo 
General, a las que recibimos en 
nuestro Casal con el Vino de 
Bienvenida tradicional, acom
pañado de un magnífico surtido 
de embutidos SERRA TINS. 
Desde allí partimos en marcha 

Gran Maestre amb la seua salu

tació i, tot seguit, el Canceller de 

la Confraria va pronunciar un 
parlament d'exaltació de la 

taronja i del seu conreu al nostre 

país. 
Després vam passar a la 

investidura deIs nous confrares, 
comen<;ant per la nova confrare 

de Número, Rosalba Rodríguez 

Martin. EIs confrares de Mhit 

van ser dues entitats: Bodegas 

CUNE i Carnes y Embutidos 
SERRATINS. Finalment vam 

investir confrares d'Honor a 

l'empresari Fernando Diago de 

cívica por las calles céntricas de 
Castelló hasta la Diputación, en 
cuyo salón de plenos celebramos 
el acto protocolario capitular. 

Abrió la sesión nuestro Gran 
Maestre con su salutación y, a 
continuación, el Canciller de 'la 
Cofradia pronunció un parla
mento de exaltación de la naran
ja y su cultivo en nuestro país. 

la Presentación i a l'escriptor 

Joan Francesc Mira i Castera. 

Ambdós van pronunciar parau
les agraint l'entronització. 

Tots els nous confrares van 

acceptar les Promeses Solemnes 

de ritual de la Confraria, i va 

clausurar l'acte el vice-president 
de la Diputació Sr. Adelino 

Santamaria i Blasco. La pla<;a 

de les Aüles va ser escenari ade

quat per a les fotografies de ger

manor. 

I vam marxar cap al Grau, al 
restaurant El Racó del Port, on 

ja ens esperava l'amic Lino que 

Después pasamos a la investi
dura de los nuevos cofrades, 
comenzando por la nueva cofra
de de Número Rosalba Rodríguez 
Martin. Los cofrades de Mérito 
fueron dos entidades: Bodegas 
C UNE y Carnes y Embutidos 
SERRA TINS. Finalmente, 
investimos cofrades de Honor al 
empresario Fernando Diago de 



ens dona la benvinguda amb 
unes copes de cava. Ja a taula, 
vam degustar el següent menú: 
Entrants de la terra, Truita de 

la Presentación y al escritor 
Joan Francesc Mira i Castera. 
Ambos pronunciaron palabras 
de agradecimiento por la entro
nización. 

Todos los nuevos cofrades 
aceptaron las Promesas 
Solemnes de ritual de la 
Cofradia y clausuró el acto el 
vice-presidente en f unciones de 

patata, Suquet de rojos, 
Ensalada temperada de mollets, 
Galta de porc iberic, sopa de 
formatge d'Almedíxer i confit de 

la Diputación, Sr Adelino 
Santamaria y Blasco. La plaza 
de las Aulas fué escenario ade
cuado para las fotografias de 
hermandad. 

y nos marchamos hacia el 
Grau, al restaurante El Racó del 
Port, donde ya nos esperaba el 
amigo Lino con unas copas de 
cava, a modo de bienven ida. 

CONfIH\.DIA DEl 
RELLENO Y tOSTON 

I3ERGARA 

.11 
::::;! , 

taronja. Els vms, del celler 
CUNE. El café, de Lino. El 
cigar caliqueny, de Ricardo. 1 la 
barra lliure, de Vicentico. 

Ya en la mesa, degustamos el 
siguiente menú: Entrantes de la 
tierra, Tortilla de patata, Salsa 
de rojos, Carrillera de cerdo ibé
rico, Sopa de queso de Almedijar 
y confite de naranja. Los vinos, 
de Bodegas CUNE. El café, de 
L ino. El cigarro caliqueño, de 
Ricardo. Y la barra libre, de 
Vicentico. 
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Pero el simple enunciat del 
menú és totalment insuficient 
per a fer-se idea del nivell gas
tronomic d 'aquell sopar. Va ser, 
senzillament, insuperable. 1 aixo 
no és una apreciació personal 
nostra, sinó que així ho van 
manifestar els membres de les 

Pero el simPle enunciado del 
menú es totalmente insuficiente 
para hacerse idea del nivel gas
tronómico de aquella cena. Fué, 
sencillamente, insuperable. Y 
esto no es apreciación personal 
nuestra, sino que así lo manifes
taron los miembros de las diver
sas cofradias asistentes. Y esta
mos hablando de gente que -gas-

diverses confraries assistents. 1 
estem parlant de gent que -gas
tronomicament- sap molt bé el 
que es diu. 

Es va completar la festa amb 
la rifa de regals, magistralment 
presentada per Pepe Guardino, 
i la música de ball, que vam 

tronómicamente- sabe muy bien 

lo que se dice. 
Se completó la fiesta con el 

sorteo de regalos, magistralmen
te dirigido por Pepe Guardino, y 
la música de baile, que aprove
chamos tan marchosamente 
como tenemos por costumbre. 

aprofitar tan marxosament com 
tenim per costum. 
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Ag1l5tín GaTcía 

om és costum, obrim 
la temporada de capí
tols gastronomics a 

terres salmantines, gaudint dels 
"mariscos de pocilga" amb els 
amics del Jamón de Guijuelo. 

Ja durant el viatge vam fer un 
pre-calfament per terres d 'Ávila, 
menjant alubies del Barco i 
patates revolcones. El mateix 
dissabte al vespre arribem a 
Guijuelo i a les 21 h. , al 
Restaurant "La Amistad", salu
dem als amics de la confraria 
amfitriona i als confrares arri
bats d'altres ciutats , fent els 
honors al pernil de Guijuelo 

Como es costumbre, abrimos 
la temporada de capítulos 

gastronómicos en tierras sal
mantinas, disfrutando de los 
mariscos de pocilga con los ami
gos del Jamón de Guijuelo. 

Ya durante el viaje hicimos un 
precalentamiento por tierras de 
Ávila, comiendo unas alubias 
del Barco y patatas revolconas. 
El mismo sábado por la tarde lle
gamos a Guijuelo y a las 21 h., 
en el Restaurante La Amistad, 
saludamos a los amigos de la 
cofradia anfitriona y a los cofra
des llegados de otras ciudades, 
haciendo los honores al jamón de 
Guijuelo junto con el resto de 

juntament amb la resta d 'embo
tits i els aiguardents de la serra, 
que deixen el cos ben a punt per 
al ball fins a la matinada. 
Enguany el " Concurso de la 
Muñeca" el va guanyar -per 
votació un~mime- En Luís 
Suquia (ija és el segon any ... . ). 

El diumenge 23, a les 10, reu
nió de confrares en La Amistad 
per tal de fer un desdejuni ben 
fonamentat. Desfilada per assis
tir a la santa missa i posterior 
tornada a la pla<;a del restaurant, 
on es procedí a la matan<;a del 
"marrano". Tot seguit, el gran 
VII Capítol General en el que es 

embutidos y los aguardientes de 
la sierra, que dejan el cuerpo 
bien a punto para el baile hasta 
la madrugada. Este año el 
Concurso de la Muñeca lo ganó, 
por votación unánime, Don 
Luís Suquia (y ya es el segundo 
año ... .). 

El domingo, a las 10, reunión 
de cofrades en La Amistad, para 
tomar un desayuno con funda
mento. Desfile para asistir a la 
santa misa y posterior regreso a 
la plaza del restaurante, donde 
se procedió a la matanza del 
marrano. A continuación, el 
gran VII Capítulo General, en el 
que se nombraron Matanceros de 

van no menar " Matanceros de 
Honor", entre altres, a Chicho 
Ibañez Serrador, Mariano 
Mariano amb la seua gran 
humanitat (per partida doble) i 
el nostre paisa del Grau Carlos 
Latre. Després, el dinar de ger
manor amb un menú a base de 
mariscs de la terra: " Chichas, 

Sangre, Migas, Cebón, estofado 
de Chochos, Jamón, presa de 
Ibérico", en fí, un mosset suau 
per tal que el viatge de tornada -
sobretot per als copilots- fos 
ben sedant, fins a l'arribada a 
Castelló. Gracies,Jesús, i fins el 
2004. 

Honor, entre otros, a Chicho 
Ibañez Serrador, Mariano 
Mariano con su gTan humani
dad (por partida doble), y a 
nuestro paisano del Grao Carlos 
Latre. Después, la comida de 
hermandad con un menú a base 
de mariscos de la tierra: 
Chichas, Sangre, Migas, Cebón, 
estofado de Chochos, Jamón, 
presa de Ibérico, en fin, una 
comida suave para que el viaje 
de vuelta -sobre todo para los 
copilotos- fuera bien sedante, 
hasta la llegada a Castelló. 
Gracias, Jesús, y hasta el 2004. 
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XX Capítol de El Can del Vi 

Emília Belen[!;ue1' 

E
l mateix dissabte 8 ens 
vam despla¡;ar a les 
Valls del Vinalopó per a 

participar en la XX Anyada del 
Cau del Vi, que enguany es feia 
al mateix lloc on va naixer la 
confraria: al celler de Salvador 

Poveda, a Monover. A la porta 
de la Casa de la Vila ens va rebre 
l'alcalde de la ciutat, així com 
els amics Alfred Lamagnier, 
Alfons Llorca i altres confrares. 

També hi eren les representa
cions d'altres confraries, entre 
les que recordem el Círculo de 
Enófilos de Utiel-Requena, 
Morcilla de Beasain, Jamón de 

E l mismo sábado 8 nos des
plazamos a los Valles del 

Vinalopó para participar en la 
XX Añada del Cau del Vi, que 
este año se celebraba en el mismo 
sitio donde nació la cofradia: la 
bodega de Salvador Poveda, en 
Monover. En la puerta del 
Ayuntamiento nos recibió el 
alcalde de la ciudad, así como los 
amigos Alfred Lamagnier, 
Alfons Llorca y otros cofrades. 
Tambien estaban allí las repre
sentaciones de otras cofradias, 
entre las que recordamos al 
Círculo de Enófilos de Utiel
Requena, Morcilla de Beasain, 
Queso Manchego de Toledo, 

Guijuelo, Queso Manchego de 
Toledo, Panel a ao Lume de 
Guimaraes, Queimada de 
Donostia, etc. 

Al mateix Ajuntament es feu 
el solemne acte capitolar, amb 
l'entronització deIs nous confra
res de Número i d'Honor, i des
prés vam anar en marxa cívica 
fins al celler de Salvador 
Poveda, on vam degustar un 
aperitiu i vam tastar els bons 
vins de la casa, deIs quals ens 
vam obsequiar a cada confrare 
amb una caixa de dues ampo
lles. 

Finalment vam anar en auto-

Panela ao Lume de Guimaraes, 
Queimada de Donostia, etc. 

En el mismo Ayuntamiento 
tuvo lugar el solemne acto caPi
tular, con la entronización de los 
nuevos cofrades de Número y de 
Honor, y despuésfuimos en mar
cha cívica hasta la bodega de 
Salvador Poveda, donde degus
tamos un aperitivo y catamos los 
buenos vinos de la casa, de los 
que fuimos obsequiados cada 
cofrade con una caja de dos bote
llas. 

Finalmente fuimos en auto
bús hasta el Restaurante 
Tribaldo, donde degustamos una 
monumental paella, así como 

bús fins al Restaurant Tribaldo, 
on vam degustar una monumen
tal paella, així com altres espe
cialitats típiques de les comar
ques interiors alacantines, 
acompanyades deIs vins de 
Salvador Poveda rematats per 
un majestuós Fondillon. A mi~a 
tarda vam emprendre el viatge 
de retorn cap a La Plana. 

otras especialidades típicas de 
las comarcas interiores alicanti

nas, acompañadas de vinos de 
Salvador Poveda rematados por 
un majestuoso Fondillón. A 
media tarde emprendimos el 
viaje de regreso hacia La Plana. 



Emília Beleng;uer 

E 
ls amics de la confraria 
del Chocolate ens van 
rebre amb l'obsequi d'un 

agradabilíssim sopar, al costat 
del santuari de la Mare de Deu 
de Begoña, la nit del divendres 
9. 

Dissabte 10, a les 11 del matí, 
concentració de participants al 
hall de l'hotel Nervión i despla
¡;:ament en tramvia fins al Museu 
Diocesa, al barri d'Atxuri, on 
tingué lloc el II Capítol General 
del Chocolate, iniciat amb el 
prec de l'Angelus i seguit de la 
investidura deIs nous Confrares 
d'Honor, entre els que va ser 
nomenat el nostre Gran Maestre 
J .L.Ale. Finalment vam fer una 

L Os amigos de la Cofradia del 
Chocolate nos recibieron con 

el obsequio de una agradable 
cena junto al santuario de la 
Virgen de Begoña, la noche del 
viernes 9. 

El sábado 10, a las 11 de la 
mañana, concentración de par
ticipantes en el hall del hotel 
Nervión y desplazamiento en 
tranvia hasta el Museo 
Diocesano en el barrio de Atxuri, 
donde tuvo lugar el JI Capítulo 
General del Chocolate, que se 
inició con el rezo del Ángelus y 
siguió con la investidura de los 
nuevos Cofrades de Honor, entre 
los que fué nombrado nuestro 
Gran Maestre J.L. Alé. 
Finalmente, visitamos el Museo. 

visita al museu. 
N ovament amb tramvia, vam 

tornar a l'hotel Nervión on es 
serví el menú capitolar, a base 
d'Encenalls de foie sobre crudi
tés, Magret d'anec amb el seu 
pernil i pera caramelitzada a la 
xocolata; Estofat de carrillera de 
porc iberic. Als postres, pastilla 
de xocolata amarga amb crema 
de platans. Els vins, blanc 
Chardonnay Chivite, negre 
Merlot Chivite i cava Codorniu. 
Tot magníficament cuinat i pre
sentat. 

Com a final de festa hi hagué 
sorteig de regals i les alegres 
can¡;:ons de "Los cinco bilbai
nos", mentre els cafés, licors i 

Nuevamente en tranvia, vol
vimos al hotel Nervión, donde se 
sirvió el menú capitular a base 
de Virutas de foie sobre crudités, 
Magret de pato con su jamón y 
pera caramelizada al chocolate; 
Estofado de carrillera de cerdo 
ibérico. Al postre, pastilla de cho
colate amargo con crema de plá
tano. Los vinos, blanco 
Chardonnay Chivite, tinto 
Merlot Chivite y cava Codorniu. 
Todo magnificamente cocinado y 
presentado. 

Como final de fiesta hubo sor
teo de regalos y las alegres can
ciones de "Los cinco bilbainos", 
mientras los cafés, licores y ciga
rros ponian un digno final al 
ágape. 

cigars posaven digne final a l'a
pat. 

N osaltres vam continuar la 
tarda amb un recorregut turístic 
pel centre de Bilbao i a la nit, 
novament vam ser obsequiats 
pel Gran Maestre Chocolatero, 
Sr.Jesús Llona, amb un exquisit 
sopar al seu propi domicilio 
Una qualificació d'excel· lent 
per a l'hospitalitat de la confra
ria biscaina envers la nostra 
representació. 

1 el diumenge 11, tornada 
cap a Castelló, previa visita a 
aqueixa meravella arquitectoni
ca i paissatgística que és la vila 
d'Elorrio. 

Nosotros continuamos la 
tarde con un recorrido turístico 
por el centro de Bilbao y, por la 
noche, nuevamente fuimos obse
quiados por el Gran Maestre 
Chocolatero, Sr. Jesús Llona, 
con una exquisita cena en su 
proPio domicilio. Una califica
ción de excelente a la hospitali
dad de la Cofradia vizcaina 
para con nuestra representación. 

y el domingo 11, regreso 
hacia Castelló, previa visita a 
esa maravilla arquitectónica y 
paisagística que es la villa de 
Elorrio. 
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Carmen Bar roso 

L
a recep

ció al fla

m a n t 

Palacio de la 

Vegaja és per ella 

mateixa un plaer 

i prou motivació 

per acudir un 

any més a aques

ta trobada amb 

els amics de la 

Confraria del 

Espárrago de 

Navarra. 

Tot el matí i 

primera hora de 

la tarda del diu

menge, aquesta 

localitat de 

Dicastillo es veu 

envaida pel colorit de les robes 

de cerimonia de tots els confra

res assistents, tant en la desfila

da cap a l'església de Sant 

Emeteri i Sant Celdoni, com a la 

E l recibimiento en el flaman
te Palacio de la Vega ya es 

en sí un Placer y motivo suficien
te para acudir un año más a este 
encuentro con los amigos de la 

cofradia del EsPárrago de 
Navarra. 

Toda la mañana y primeras 
horas de la tarde del domingo, 

concentració que s'esdevé a la 

plaeya de l'Ajuntament, on es 

procedeix: a la lectura del 

pregó; a l'anunci de l'esparrec 

guanyador del Certamen, que 

per cert no ens vam assabentar 

esta localidad de Dicastillo se ve 
invadida por el colorido de los 
trajes de ceremonia de todos los 
cofrades asistentes, tanto en el 
desfile hacia la iglesia de San 
Emeterio y San Celedonio, como 
en la concentración que tiene 
lugar en la plaza del 
Ayuntamiento, donde se procede: 

de qual va ser, pero de tota 

manera tots els esparrecs esta

ven ¡¡boníííííssims!! 

a la lectura del pregón; al anun
cio del esPárrago ganador del 
Certamen, que por cierto no nos 
enteramos cual fue, de todas for
mas todos los esPárragos estaban 
¡¡buenííííísimos!! 



Albert Sanchez-Pantoja 

n any més arribem a 
Bergara per participar 
al capítol d'enguany 

de la confraria local. Com que 
ja coneixem bé el camí, fem cap 
al "caserio" on ens hostatgem · 
habitualment i, després d'un 
reparador descans, anem al cen
tre urba on ja ens esperen els 
amfitrions per a compartir un 
saborós sopar a la seua societat 
gastronomica, amb l'amenitat i 
el bon rotIlo que ja és tradicio
nal entre aquests bons amics_ 

Diumenge 14, concentració 
de confraries al frontó munici

pal i a les 10,45 anem en marxa 

Una vez mas llegamos a 
Bergara para participar 

en el capítulo de este año de la 
cof radia local. Como ya conoce
mos bien el camino, vamos al 
caserio donde nos hospedamos 
habitualmente y, después de un 
reparador descanso, volvemos al 
centro urbano donde ya nos espe
ran los anfitriones para com
partir una sabrosa cena en su 
sociedad gastronómica, con la 
amenidad y el buen rollo que ya 
es tradicional entre estos buenos 
amzgos. 

El domingo 14, concentración 
de cofradias en el frontón muni
cipal y a las 10,45 salimos en 

cívica acompanyats per la banda 
de txistularis, fins al Convento 
de las Hermanas Clarisas, on 
s'oficia la santa mlssa. 
Després, novament en marxa 
cívica, anem fins a l'Ajuntament 
on té Iloc l'acte protocolari del 
IV Capítol del Relleno i Tostón, · 
amb l'entronització dels nous 
confrares de Merit i d'Honor. 

Després de la tradicional foto 
de germanor davant de 
l'Ajuntament, anem a· fer el no 
menys tradicional "txiquiteo" 
pels bars del centre de Bergara. 
I a les 14 ja estem tots davant del 
restaurant Lasa, on ens reben 

marcha cívica acompañados por 
la banda de txistularis, hacia el 
Convento de las Hermanas 
Clarisas, donde se oficia la santa 
misa. Después, nuevamente en 
marcha cívica, vamos hasta el 
Ayuntamiento, donde tiene 
lugar el acto protocolario del IV 
Capítulo del Relleno y Tostón, 
con la entronización de los nue
vos cofrades de Mérito y de 
Honor. 

Después de la tradicional foto 
de hermandad ante el 
Ayuntamiento, vamos a practi
car el no menos tradicional txi
quiteo por los bares del centro de 
Bergara. Y a las 14 ya estamos 

amb un cocktail de cava amb 
fregits calents, preludi del 
segiient menú: Crema d'anec, 
LIus: al safra, Delícies de cua 
amb alberginies, Tarta de trufes 
i café amb "reIlenitos" i "toston
citos" de Bergara. 

Com a colofó, un engrescat fi 
de festa amb barra lliure, sorteig 
de regals i música ballable que, 
com també és tradicional, ens 
hem de deixar en el millor 
moment perqué són moltsels 
quilometres que ensseparen de 
casa i dema cal anar a treballar. 

todos ante el restaurante Lasa, 
donde nos reciben con un cocktail 
de cava y fritos calientes, prelu
dio del siguiente menú: Crema 
de pato, Merluza al azafran, 
Delicias de rabo con berenjenas, 
Tarta de trufas y café con relle
nitos y tostoncitos de Bergara. 

Como colofón, un animado 
fin de fiesta con barra libre, sor
teo de regalos y música bailable 
que, como tambien es tradicio
nal, nos tenemos que dejar en el 
mejor momento porque son 
muchos los quilómetros que nos 
separan de casa y mañana hay 
que ir a trabajar. 
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II Capítol de la Cofradia del Pintxo Donostiarra 

Agustin Garcia 

P 
er primera vegada acu
dim a un capítol de la 
confraria del Pintxo i ja 

el dissabte 11, després del pre
ceptiu esmorc;ar al ventorrillo 
de Monreal, arribem a Donostia 
just a hora de dinar i poder assa
borir un excel:lent entrecot de la 
terra. Després de la reparado
ra becadeta i de l'obligat passeig 
per la Contxa, marxem cap a 
lrun on els amics Ana Mari i 
Angel ens esperen per a sopar a 
la seu social del Salmón del 
Bidasoa. Degustem un insupe
rable lluC;, obra mestra de Felipe 
(que és el restaurador oficial de 
la confraria) i gaudim d'una 
amena sobretaula, ben regada 

P or primera vez acudimos a 
un capítulo de la cofradia 

del Pintxo y ya el sábado 11, des
pués del preceptivo almuerzo en el 
ventorrillo de Monreal, llegamos 
a Donostia justo a hora de comer 
y poder saborear un excelente 
entrecot de la tierra. Después de 
la reparadora siesta y del obliga
do paseo por la Concha, marcha
mos hacia lrun donde los amigos 
Ana Mari y Angel nos esperan 
para cenar en la sede social del 
Salmón del Bidasoa. 
Degustamos una insuperable 
merluza, obra maestra de FeliPe 
(que es el restaurador oficial de la 
cofradia) y disfrutamos de una 
amena sobremesa, bien regada 

amb excel:lent patxaran. 
Gracies amics, per la vostra 
amistat.. .. i pel vostre lluC;. 

J a el diumenge, concentració 
de confraries i amarretako a 
l'hotel Londres, seguits de la 
marxa cívica per anar a mlssa a 
l'església de Sant Vicent. 
Després anem a l'Ajuntament 
on es fa l'acte solemne del 11 
Capítol del Pintxo, amb les 
corresponents investidures. 

De retorn a l'hotel Londres, 
tots els assistents participem 
com a jurats en la "1 Cata 
Internacional del Pintxo 
Donostiarra" i podem donar fe 
de quant dificil i -alhora- quant 
deliciós és haver de puntuar 

con excelente patxaran. Gracias 
amigos, por vuestra amistad ... y 
por vuestra merluza. 

Ya el domingo, concentración 
de cofradias y amarretako en el 
hotel Londres, seguidos de la 
marcha cívica para ir a misa a 
la iglesia de San Vicente. 
Después vamos hacia el 
Ayuntamiento, donde se hace el 
acto solemne del II Capítulo del 
Pintxo con las correspondientes 
investiduras. 

De vuelta al hotel Londres, 
todos los asistentes participamos 
como jurados en la I Cata 
Internacional del Pintxo 
Donostiarra y podemos dar fe de 
lo dificil y -a la vez- lo delicioso 

entre 15 pintxos d'aquella 
terra .. 

Finalitzat el saborós certa
men, vam seure per a degustar 
un menú que oferia: Ensalada 
de vieires, "Billy by", Carrillera 
de vedella i assortit de reposte
ria. Naturalment que ben acom
panyat de vins, cava, café i 
licors. La rifa de regals i el ball, 
en l'inigualable marc de l'hotel 
Londres, van rubricar una mag
nífica celebració capitolar d'a
questa jove confraria donostia
rra. N osaltres ens vam acomia
dar de tan agradable ambient i 
de les 22 confraries assistents 
per a "desfer" els 650 Qm. que 
ens separaven de casa. 

que es tener que puntuar entre 15 
pintxos de aquella tierra. 

Finalizado el sabroso certa
men, nos sentamos para degustar 
un menú que ofrecia: Ensalada 
de vieiras,"Billy by", Carrillera 
de ternera y surtido de reposte
ria. Naturalmente que bien. 
acompañado de vinos, cava, café 
y licores. La rifa de regalos y el 
baile, en el inigualable marco del 
hotel Londres, rubricaron una 
magnífica celebración capitular 
de esta joven cofradia donostia
rra. Nosotros nos despedimos de 
tan agradable ambiente y de las 
22 cofradias asistentes para 
"desandar" los 650 Km que nos 
separaban de casa. 



Ernília Belenguer 

V 
am marx¡¡.r cap a 
CastalIa amb un doble 
alicient: coneixer una 

nova contraria i coneixer també 
la terra nadiua de l'inoblidable 
amic i mestre Enric Valor. 

Com que el viatge és comode 
i rapid, ens vam despla~ar el 
mateix diumenge i ens vam unir 
a la resta de participants a l'es
glésia de l'Assumpció, on va 
cantar la Coral Castalluda i es va 
interpretar el magnífic Cant de 
la Sibil:la. 

En acabar l'ofici religiós, vam 
anar en marxa cívica fins a 
l'Ajuntament on, després deIs 
parlaments de salutació, va 
haver un intercanvi de presents i 

M archamos hacia Castalla 
con un doble aliciente: 

conocer una. nueva cofradia y 
conocer tambien la tierra natal 
del inolvidable amigo y maestro 
Enric Valor. 

Como el viaje es cómodo y 
rápido, nos desplazamos el 
mismo domingo y nos unimos al 
resto de participantes en la igle
sia de la Asunción, donde cantó 
la Coral Castalluda y se inter
pretó el magnifico Cant de la 
Sibil·la. 

Acabado el oficio religioso, 
fuimos en marcha cívica hasta el 
Ayuntamiento donde, después de 
los parlamentos de salutación, 
hubo un intercambio de presen
tes y distinciones entre la cofra-

distincions entre la confraria 
amfitriona i la corporació muni
cipal. Tot seguit, a la mateixa 
pla~a de l'Ajuntament, el Grup 
de Danses i Canc;ons de Castalla 
va oferir una_bella mostra de la 
música i la dansa propies d'a
quelles comarques germanes. 

A les 12 vam marxar cap al 
Casal del Fester, on 
l'Ajuntament i el Consell 
Regulador de la D.O. Alacant 
ens van oferir un vi d'honor i 
una degustació de la gas trono
mia local. 1 tot seguit vam con
tinuar fins a la Casa de Cultura, 
on tingué lloc el protocolari acte 
capitolar, amb una glossa sobre 
el ralm monastrell a carrec d'en 

dia anfitriona y la corporación 
municipal. A continuación, en 
la mzsma plaza del 
Ayuntamiento, el Grup de 
Danses i Canfons de Castalla 
ofreció una bella muestra de la 
música y bailes tradicionales de 
aquellas -comarcas hermanas. 

A las 12 marchamos hacia el 
Casal del Fes ter, donde el 
Ayuntamiento y el Consejo 
Regulador de la D. o. Alacant 
nos ofrecieron un vino de honor y 
una degustación de la gastrono
mia local. Y a continuación 
seguimos camino hasta la Casa 
de Cultura, donde se celebró el 
protocolario acto capitular, con 
una glosa sobre la uva monas
trell a cargo de D. Gabriel 

Gabriel Yravedra Llopis, segui
da de les investidures perti
nents. 

Finalment, a les 15,00 i al res
taurant Cassana, es va servir el 
dinar capitolar, a base de 
Pericana amb coca, Ensalada de 
poma, Peix fregit, Conill eixan
carrat, Fruita del temps i Mouse 
de torró. EIs vins negres Porta 
Regia 2002 i Borrasca 2000, i 
dol~os Negra i Fondilló 1980 
GR 

La vila de CastalIa, agradable 
i acollidora, amb la ferrenya 
imatge del seu castell medieval 
dominant el turó que arre cera la 
trama urbana. 

Yravedra Llopis, seguida de las 
investiduras pertinentes. 

Finalmente a las 15,00 Y en el 
restaurante Cassana, se sirvió la 
comida capitular, a base de 
Pericana con coca, Ensalada de 
manzana, Pescado frito, Conejo 
espatarrado, Fruta del tiempo y 
Mouse de turrón. Los vinos 
negros Porta Regia 2002 y 
Borrasca 2000, y dulces Negra y 
Fondillón 1980 GR. 

La villa de Castalla, agrada
ble y acogedora, con la recia ima
gen de su castillo medieval domi
nando la elevación contra la que 
se abriga la trama urbana. 
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Agllstin Garcia 

A 
mbel pilot automatic, 
ens vam deixar dur una 
vegada més a Donostia 

per asslstlr al capítol de la 
Queimada. I com sempre, als 
confrares que venim de lluny 
ens van rebre el dissabte a la nit 
amb un sopar a la Casa de 
Galícia (seu de la confraria) a 
base d'empanada gallega, truita 
de bacalla, lacón i -com a traca 
final-la queimada. 

El diumenge a les 10, també a 
la Casa de Galícia, amaiketako 
amb brou, lacón i xoric; gallee. 
Des d'allí ens traslladem a San 
Ignacio, acompanyats pels gai-

Con el piloto automático nos 
_ dejamos llevar una vez mas 

a Donostia para asistir al caPí
tulo de la Queimada. Y como 
siempre, a los cofrades que veni
mos de lejos nos recibieron el 
sábado por la noche con una 
cena en la Casa de Galicia (sede 
de la cofradia) a base de empa
nada gallega, tortilla de baca
lao, lacón y -como traca final- la 
queimada. 

El domingo a las 10, tambien 
en la Casa de Galicia, amaike
tako con caldo, lacón y chorizo 
gallego. Desde allí nos traslada
mos a San Ignacio, acompaña
dos por los gaiteros Trisquele, 

ters Trisquele, per assistir a la 
santa missa. Posteriorment 
continuem en processó cívica 
fins a l'Ajuntament, on som 
rebuts amb l'aurresku d'honor -
magistralment ballat per Peio 
Urchegui- i l'actuació de la 
Coral Bera de Bidasoa. 
Finalitzat l'acte protocolari 
anem de txiqiteo pel "Casco 
Viejo" fins acabar confluint a 
l'hotel Londres per al gran dinar 
de germanor. 

Vam degustar Empanada 
gallega, "Milhojas" de pop, 
Vieira, Brou gallee, Bacalla al 
pil-pil, Carrillera d'ibhic, Tarta 

para asistir a la santa misa. 
Posteriormente continuamos en 
procesión cwzca hasta el 
Ayuntamiento, donde somos reci
bidos con el aurresku de honor -
magistralmente bailado por Peio 
Urchegui- y la actuación de la 
Coral Bera de Bidasoa. 
Finalizado el acto protocolario 
nos vamos de txiquiteo por el 
Casco Viejo, hasta acabar con
fluyendo en el hotel Londres para 
la gran comida de hermandad. 

Degustamos Empanada galle
ga, Milhojas de pulPo, Vieira, 
Caldo gallego, Bacalao al pil-pil, 
Carrillera de ibérico, Tarta de 
Santiago.... en fin, como para 

de Santiago ..... en fi, com per a 
quedar-se amb fam. I per a 
finalitzar, la ja tradicional quei
mada iniciatica eleborada pels 
Dru'ides de la Confraria, amb el 
"espantamento de Meigas gale
gas y Sorgiñak vascas". 

La rifa de regals i el ball van 
completar un dia entranyable, 
tant pel retrobament amb els 
confrares de tot arreu com per 
l'acollida dels bons amics Pepi, 
Gloria, Fulgencio.... en fi, tots 
els confrares de la Queimada. 
Fins l'any que vé, amics. 

quedarse con hambre. Y para 
finalizar, la ya tradicional quei
mada iniciática elaborada por 
los Druidas de la cofradia, con el 
"espantamento de Meigas gale
gas y Sorgiñak vascas". 

La rifa de regalos y el baile 
completaron un dia entrañable, 
tanto por el reencuentro con los 
cofrades de muy diversas proce
dencias como por la acogida de 
los buenos amigos PePi, Gloria, 
Fulgencio... en fin, todos los 
cofrades de la Queimada. 

Hasta el año que viene, ami
gos 
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J osé Manuel Vilabella 

E
l sabadiego és e.~boti~ 
punyent, nutntm 1 

saboros i es menja solo 
amb ous ferrats i aprofita igual
ment per un estrip que per un 
deseosit; es pot degustar a mig 
matí o al vespre, pero mai des
prés de la posta de sol, llevat 
que hom siga un golafre i no 

E l sabadiego es embutido 
peleón, nutritivo y sabroso y 

se come solo o con huevos fritos y 
lo mismo sirve para un roto que 
para un descosido; se puede 
degustar a media mañana o al 
atardecer, pero nunca después de 
la puesta de sol a no ser que uno 
sea un tragaldabas y no tema a 

tinga por de fantasmes no e
turns,ja que si el somni de la raó 
produeix monstres el del saba
diego origina malsons gas trono
mies, gresques oníriques, 
visions obseenes, earreres inde
eents. 

L'honra del sabadiego i la rei
vindieaeió de les qualitats que 

los fantasmas nocturnos, pues si 
el sueño de la razón produce 

monstruos el del sabadiego origi
na pesadillas gastronómicas, 
juergas oníricas, visiones obsce
nas, carreras indecentes. 

La honra del sabadiego y la 
reivindicación de las cualidades 
que adornan el embutido de la 

adornen l'embotit de la vila de 
N oreña del Prineipat d'Astúries 
esta eneomanada, pels veins del 
lloe, als membres de l'Orden del 

Sabadiego, que presideix 
Miguel Angel Fuente Calleja i 
que alllarg de l'any despleguen 
una aetivitat vertiginosa. 

villa de Noreña del PrinciPado 
de Asturias está encomendada, 
por los vecinos del lugar, a los 
miembros de la Orden ,del 

Sabadiego, que preside Miguel 
Angel Fuente Calleja y que a lo 
largo del año despliegan una 
actividad vertiginosa. 

Partida Nevera s/n • 12160 BENASSAl 
Tel. 964 431 014 • Fax 964 444 163 

~guabenassal@terra.es 



L 
'allioli és evidentment 
una qüestió molt seriosa. 
Hi ha qui ha arribat a dir 

que "és el monument culinari 
més antic del món" . Potser no 
és exactament així pero, en tot 
cas, sí que és un punt culminant 
de totes les salses eleborades en 
la zona de l'oli d'oliva. 

Prou antic sí que deu ser, ja 
que al segle l. a.c., Plini el Vell, 
que va exerClr com a procura
dor a Tarragona, en un deIs seus 
manuscrits donava ja la recepta 
de l'allioli: "Quan es bat l'all i 
l'oli, és meravellós veure com 
puja la mescla bromosa". 
S'afirma que va ser l'emperador 
Neró (molt posterior a Plini el 
Vell) qui va inventar aquesta 
salsa, pero no hi ha testimonis 

E l ajiaceite es evidentemente 
una cuestión muy seria. 

Hay quien ha llegado a decir que 
es el "monumento culinario mas 
antiguo del mundo". Quizás no 
es exactamente así pero, en todo 
caso, sí que es un punto culmi
nante de todas las salsas que se 
elaboran en la zona del aceite de 
oliva. 

Bastante antiguo sí que debe 
ser, ya que en el siglo 1 a. c. Plinio 
el Viejo, que ejerció como procu
rador en Tarragona, en uno de 
sus manuscritos daba ya la rece
ta del ajiaceite: "Cuando se bate 
el ajo y el aceite, es maravilloso 
ver como sube la mezcla brumo
sa". Se afirma que fué el empe
rador Nerón (muy posterior a 
Plinio el Viejo) quien inventó 
esta salsa, pero no hay testimo-

escrits clars que avalen aquesta 
afirmació . 

És sabut que els egipcis ja 
confeccionaven allioli en els pri
mers segles després de Crist, 
sembla que per haver-ho aprés 
deIs romans. També a l'imperi 
bi<;:antí de Constantinoble era 
coneguda aquesta salsa. 

J a en epoca moderna, el 
poeta proven<;:al Frederic 
Mistral escrigué de l'allioli: 
"Concentra en absencia, el 
calor, la for<;:a i l'alegria del sol, 
pero també té la virtut d'espan
tar les mosques". 

També hi ha qui diu que l'a
llioli és igual o una simple 
variant de la maonesa, i aixo sí 
que no és cert. La maonesa i l'a
llioli s'asemblen aproximada-

nios escritos claros que avalen 
esta afirmación. 

Es sabido que los egipcios ya 
confeccionaban ajiaceite en los 
primeros siglos después de 
Cristo, parece que por haberlo 
aprendido de los romanos. 
Tambien en el imperio bizantino 
de Constantinopla era conocida 
esta salsa. 

Ya en época moderna, el poeta 
provenzal Frederic Mistral escri
bió del ajiaceite: "Concentra en 
la ausencia, el calor, la fuerza y 
la alegria del sol, pero tambien 
tiene la virtud de espantar las 
moscas". 

Tambien hay quien dice que el 
ajiaceite es igual o una simple 
variante de la maonesa, y esto sí 
que no es cierto. La maonesa y el 
ajiaceite se parecen aproxima-

ment com un ós panda a un 
tigre. 

Una altra qüestió és que a 
molta gent l'allli posa la pell de 
gallina. Hi han molts esnobs, 
rics finolis i senyorets distingits 
que són contraris a l'all. 

Bé. Ells s'ho perden, perqué 
hi han pocs plaers gastronomics 
que puguen superar l'aportació 
d'un bon allioli a un esmor<;:ar o 
a un dinar U na altra cosa molt 
diferent és que s'abuse de l'a
llioli, perqué l'excés pot des
truir i deformar el sabor d'altres 
aliments. 

Nosaltres continuarem fidels 
al nostre "monument culinari", 
sempre que un bon rostit de 
xulles o cosa similar, aconselle 
el seu consumo 

damente como un oso panda a 
un tigre. 

Otra cuestión es que a mucha 
gente el ajo le pone la Piel de 
gallina. Hay muchos esnobs, 
ricos finolis y señoritos distin
guidos que son contrarios al ajo. 

Bien. Ellos se lo pierden, por
que hay pocos placeres gastronó
micos que puedan superar la 
aportación de un buen ajiaceite 
a la hora de almorzar o de 
comer. Otra cosa muy diferente 
es que se abuse del ajiaceite, por
que el exceso puede destruir y 
deformar el sabor de otros ali
mentos. 

Nosotros continuaremos fieles 
a nuestro "monumento culina
rio ", siempre que unas buenas 
chuletas asadas o cosa similar, 
aconsej en su consumo. 
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Pido a todos los oyentes 
un poquito de atención 
ya que a mi me corresponde 
este mínimo pregón. 

Lo voy a hacer entre ripios 
al modo de buen romance 
para que tengan los nabos 
su merecido realce. 

Porque, señores, al nabo 
ya lo llamaba Nepote 
la buena "brasicca napus" 
¡y no conocía su pote! 

Del nabo dice la ciencia, 
siempre tan meticulosa, 
que presenta varias formas 
larga, en punta, o bien globosa. 

Para sopas y menestras, 
para potes suculentos, 
es el magnífico nabo 
un apreciado alimento. 

Además de vitaminas 
tiene fibra vegetal 
que resulta conveniente 
al tránsito intestinal. 

Pero, por sí fuera poco, 
aporta sal mineral, 
calcio, fósforo, potasio, 
lo que no está nada mal. 

y resulta aconsejable 
pa rebajar la tensión 
y además de no engordar 
facilita la micción. 

Si lo pilla un alquimista 
-no hay nadie aquí que lo sea
le cambia el nombre, seguro, 
y lo llama panacea. 

Ya las legiones romanas 
lo comían con fervor 
y sin duda fué por eso 
el osear a Gladiador. 

Porque han de saber ustedes 
que tanto los días frutaban 
que a las gentes del imperio 
"comenabos" los llamaban. 

También cuentan de Ascarico, 

que peleó en Guadalete, 
que se trajo al Rey Pelayo 
a un magnífico banquete. 

Tambien invitó al Obispo, 
-Urbano de nombre el cura
¿Y sabeis lo que les dió? 
¡de nabos, una fartura! 

Y durante siglos fué 
la raíz por excelencia. 

Pero llegó la patata 
y le dimos la excedencia 

Y muy poca gente sabe 
que el nabo de lejos vino 
y aunque prendiera en Asturias 
tiene parentesco chino 

Más echó aquí las raices 
y al saberlo cocinar 
han hecho de su potaje 
un auténtico manjar. 

Hoy tendremos la ocasión, 
lo debemos suponer, 
de degustar esos nabos 
con auténtico placer. 

Porque se puede comer 
con nabos todos los días, 
del pote de San Antón, 
a los nabos con judías. 

Y ya para terminar, 
a esta ilustre Cofradia 
yo quisiera agradecer 
el honor que nos confía. 

En nombre de los cofrades 
tan dignamente ataviados 
juramos o prometemos 
seguir fieles a los nabos. 
Y procuraremos dar, 
del uno al otro confín 
la noticia extraordinaria 
¡de los nabos de Morcín!. 
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fa 1)ost 
i la ~esta 

-
L'Alcalde d'aquesta Colla 
Gran Maestre de la Host 

té huí la satisfacció 

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

Anar de marxa 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, cavalcades, 
les paelles a Fadrell, 
Romeria, mascletades, 
L'Alcaid del Castell Vello 

Tots treballem a plaer 
Vicentico, Paco Vazquez, 
Massimo, Guardino, Ale 
Gimeno, Ricardo, Angel, 
Alcón, Breva Pallarés, 
Vicent i Manolo Gómez, 
Agustin, Toca i Albert, 
i també 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. 

HIMNE DE LA HOST 

La Host del Castell Vell 
és clam de la cultura 
castellonenca, de bona soca, 
és cau de convivencia. 

L'arras i la taronja, 
símbols de nostra terra, 
van fer que aquesta colla 
imaginara menjars al seu entorno 

¡Visca la Host del Castell Vell, 
la Confraria de PArras i la Taronja! 
¡Visca la Host del Castell Vell, 
la Confraria de PArras i la Taronja! 

Per tal d'aconseguir 
sans objectius, es reuneixen 
aquests amics davant la taula 
a conversar amb tot el cor. 

1 són histaries del poble 
les que renaixen ací 
perqué perduren per sempre 
en ment. 

¡Visca la Host del Castell Vell, 
la Confraria de PArras i la Taronja! 
¡Visca la Host del Castell Vell, 
la Confraria de FArras i la Taronja! 

¡Cavallers, vergonya! ¡¡Collons!! 
¡Més vergonya! ¡¡Més collons!! 

(lletra i música de Joan Castells) 



LuiS Toca 

L
a Gala deIs Alcaids, com 
és habitual, va significar 
Pinici de les activitats de 

Passociació en Pany 2003, un 
any tranquil, pliícid, pero que 
també ha tingut la seua petita 
historia. 

En Febrer vam publicar el nO 

12 del nostre butlletí " LA 
H OST", en el que vam dedicar 
una especial atenció al 700 ani

versari de la gesta deIs 
Almogavers a Orient i al 40 ani
versan de la mort de Lluís 
Revest 

Mar<;: i la Magdalena van ser 
novament testimoni de que la 
Host continua " fent festa i parti
cipant en la festa" (aixo és el que 
disposen els nos tres Estatuts). 

La carrossa de 
la Host va eixir 
al Pregó com
pletament refor
mada, amb les 
noves mesures 
homologade s 
per Protecció 
Civil, i amb un 
nou recÍnte 
emmurallat al 
davant del vell 
castell. Altres 
celebracions 
com la Romeria, 
el Dia de 
PAlcaid, els 
dinars al Casal, 
els bous 
POfrena de 
Flors van 

omplir de contingut la setmana 
festera. 

L'activitat gas trono mica al 
casal continua progressant en 
qualitat, i aquesta temporada 
hem gaudit d 'alguns menús 
autenticament excelsos. 
Paral·lelament hem continuant 
millorant la instal·lació: nou fri
gorífic, nou congelador, més 
mobiliari i més aparellatge de 
taula i cuina. 

Amb la celebracÍó del nostre 
IX Capítol General de PArros i 
la Taronja, es va obrir el paren
tesi de Pestiu. És un temps ideal 
per a reunir-se afer paelles o per 
anar-se'n de viatge i -evident
ment- hem sabut aprofitar el 

temps. 
En Octubre vam reanudar la 

temporada gastronomica al 
Casal. Enguany ha causat baixa 
el soci Massimo Bertagnoli i van 
ser donades d'alta les socies 
Marisa Viciano Alicart 
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Rosalba Rodríguez Martin. 
Hem continuat jugant al 

guinyot i a la loteria pero el 
2003 tampoc no ha estat un any 
de sort. CIar esta que tenim 
molta moral i ho continuarem 
intentant el 2004. 

No tot són activitats col·lcti
ves; també hi han d 'individuals 
i ben remarcables. I com a 
exemple ahí teniu una excel·lent 
figura modelada per Isabel 
rep resentant un confrare de 
l'Arros i la Taronja ben equipat 
de capa, barret, faixa i medalló, 
al que només li falta anar-se / n 

per ahí de capítol en capítol. I 
no és el primer ni tampoc l'únic 
d'aquesta classe,ja que a la vitri
na del Casal fa temps que tenim 
algun exemplar digne de mirar i 
d 'admirar. 

En Desembre vam elegir 
XVII Alcaid del Castell Vell al 
nostre dilecte Vicent Farnós, 
amb unanimitat absoluta en 
favor d'un dels pioners de la 
Host que, des d'ara, passa a for
mar part del selecte equip deIs 
nostres Sereníssims socis d 'ho
nor. 

I vam rematar l'any amb una 

original vetllada nadalenca al 

Casal, de la que oferim mostra 
grafica, i en la que una bona 
colla de "Papa-Noels" van can
tar nadales entre cubata i cuba
ta, amb la bona disposició i bon 
humor que poden apreciar-se . 
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€ls Al(ai~s 
det ~a6tett {j)/ejt 

Aleaids Histories 

1249 En Peretó de Fraga 

1258 En Romeu Martí 

1266 En Simó de Bonya 

1268 EnJaume Fivaller 

Aleaids Moderns 

1988 En Francesc Solsona i Carbí 

1989 En Vicent Cómez i Nebot 

1990 N'Enric Ferrero i Maria 

1991 En Lorenzo Ramírez i Portolés 

1992 EnJosep Pascual i Torres 

1993 En Porfirio Laguna i Asensi 

1994 EnJaume 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 Cuinot 

1999 EnJosé Luís Breva i Ferrer 

2000 En Federico Carcía i Moliner 

2001 En J osep Bellés i Mateu 

2002 EnJosep Cuardino i Roca 

2003 N'Alejandro Carcía i Cuinot 

2004 En Vicent Farnós de los Santos 



SERENÍSSIM SENYOR 

11. 

Alcaid del 2004 

1 nou Alcaid va naixer a Castelló el 29 de 
Juny de 1963. És periodista i actualment 
ocupa el carrec de director general de 

Castelló Cultural, societat pública de la Generalitat 
Valenciana que gestiona el Teatre Principal, el Museu 
de Belles Arts, l'Espai d'Art Contemporani, el Palau 
de Congresos de Peníscola i l'Auditori i Palau de 
Congresos de Castelló, de propera inauguració. 

Ha estat redactor del diari "Mediterraneo" i res
ponsable de l'area d'economia i educació en el diari 
"Levante de Castelló". Corresponsal a Castelló del 
diari "El Sol", ha coHaborat amb Onda Cero Radio i 
Radio Castelló de la cadena Ser. Des de 1995 fins 
al 2003 ha estat director del gabinet de comunicació 

de la Diputació de Castelló. Diplomat en protocol per 
la Universitat Miguel Hernandez d'Elx, és també 
master en comunicació per la Universitat de Valencia 
i el diari "Levante". Membre de la Federación de 
Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) i de 
l'Associació de la Premsa de Castelló. 

En l'ambit de la [esta, Vicent Farnós és soci de la 
Germandat deIs Cavallers de la Conquesta (cavaller 
Pere de Monteada), de la Colla del Rei Barbut i fun
dador de la Colla Bacalao. Va ser membre de la 
comissió de la Gaiata 3 Porta del Sol, del Capítol 
Permanent deIs Cavallers de la Conquesta i de la 
Junta de Festes de Castelló. També va ser soci funda
dor de la Host del Castell Vello 
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Foto cedida por el diario El Mundo. 



L ledó Ferran 

ovament la nit de Gala 
va ser ocasió per a reu
nir al Casino Antic a 

to ta la gran família de la Host, 
que cada vega da som més. Fins 
a 10 Alcaids van ser presents a 
la celebració d'enguany: 
Solsona, Gómez, Vicente, 
Campos, Breva, Garcia Moliner, 
Bellés, Guardino, Garcia 
Guinot i Farnós. 

Amb la impecable organitza
ció de Vicentico, es va anar des
envolupant mil·limetricament el 
protocol tradicional: recepclO 
al vestíbul (enguany amb cava), 

foto de l'escala, obsequi floral, 
vermut preliminar, sopar, parla
ment de presentació i resum de 
l'any, comiat de l'Alcaid sortint, 
nomenament de l'Alcaid nou, 
premis 2003, barra 1liure i ball. 

Poc de marge per a improvis
sacions i moments emotius, 
sobretot en els parlaments deIs 
Alcaids: Alajandro, deixant el 
bon sabor de boca del seu 
caracter obert, alegre i "golfo" 
(com diu ell mateix). Vicent 
Farnós, l'amic de les mil i una 
vivencies compartides al llarg 
de molts anys d'inoblidable 

memoria. El Gran Maestre va 
dir a cadascú d'ells allo que 
tocava i els va fer lliurament deIs 
corresponents regals de record. 

Angel i Vicentico van lliurar 
els premis 2003: el Qm. per a 
Agustin (que el 2003 ha fet 
4.864), unsegon Qm. per a 
Albert (qie li ha anat molt pro
pet, 4.800), un barret de cuiner 
per al mestre Massimo, un alfan
ge moro per a Paz (que el va 
estrenar dirigint, amb la perícia 
de costum, un "xocolatero" 
multitudinari) i una cubitera per 
a Tomasa (vegeu pago 57). 

Un altre deIs 
punts forts de la nit 
va ser la magnífica 
orquestra que va 
amenitzar el sopar i 
va acompanyar el 
ball magistralment i 
amb molta anima
ció. 

No tornaré a 
repetir que l'am
bient era únic, per
que aixo ja ho dic 
tots els anys. Pero 
és que és veritat. 
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A la Plana beneix 
vostra ma, i del vostre amor 
és un cantar cada flor 
que en esta terra floreix 

Sencera la crea ció 
vos diu ací triomfadora 
de l'amor nostre, Senyora 
Mare de Déu del Lledó. 

Lletra: Lluís Revest 
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ASSOCIACIONS FESTERES AMIGUES 

José Vicente Fmncisco 

N 
O cal fer massa presen
tació d'aquesta popu
lar associació, ja que 

és ben coneguda deIs castello
nencs i encara més si ens refe
rim concretament al món de la 

festa, del que fa molts anys que 
en són part inseparable. 

Sembla que l'entitat va ser 
creada en 1976 i participa de 
forma habitual en la Cavalcada 
del Pregó des de l'any 1985. 
També és tradicional la seua 
participació anual a la serenata a 
la Mare de Déu del Lledó, al 

mes de Maig. 
Tenen molt dar que J aume I 

vingué a conquerir Castelló 
acompanyat de molts aragone-

sos i ells són una magnífica mos
tra d 'aquest component arago
nés en la població de la ciutat, 

refor'Yat en els últims temps per 
la immigració. 

Lógicament són especialistes 
en la Jota i constitueix un agra
dable espectade veure com la 
ballen i escoltar com la canten i 
acompanyen amb tota mena 
d ' instruments musicals de 
corda. I sense oblidar les diver
ses modalitats i procedencies: 

Jota de Terol, Jota d'Albalat, 
Jota rapida de Saragossa, 
etc.etc. Són laJota en estat puro 

"Ecos de Aragón" manté des 
de fa temps una bona relació 
d 'amistat amb la Host, i si en pla 

individual venen assiduament al 
nostre Casal, també col , lectiva
ment com a associació han vin
gut en un parell d'ocasions a 
compartir taula i amistat amb 
nosaltres. Recordo ara concre
tament una d'aquestes ocasions 
en que van dur mocadors de 
quadres per a tothom i ens els 
vam posar al cap, en forma del 
tradicional catxirulo, i aquella 
nit van cantar jotes fins i tot els 

nos tres veins. 
I pensem continuar cantant

les per molts anys, ja que amb 
tan bona companyia i acompan
yament instrumental és la cosa 
més sensata i saludable que es 
pot fer. 
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Albert Sanchez-Pantoja 

a hem comentat en alguna 

altra ocasió que el nostre 

Gran Maestre -alias El 

19re- . és una font d'inspiració 

abundantíssima, si parem un 

poc d'atenció a tot el que diu. 

1 el raonament és igualment 

valid si també parem atenció al 

que diu cridant. És evident que 

hi han crits i crits. També és 

cOsa sabuda que alguns crits fan 

més efecte que altres . Pero el 

que esta comprovat és que 

determinats crits arriben a un 

grau de popularitat que els con

verteix en autentics clams 

col·lectius, sense que es puga 

saber exactament perque, pero 

les coses són com són i no cal 

pegar-li massa voltes. 

1 un magnífic exemple del 

que estem raonant el tenim en el 

crit que ens ocupa ara i aCÍ. 

Resulta que quan finalitzen 

els nostres sopars setmanals de 

cada dimecres, hi ha el boníssim 

costum de prendre copes. Es 

l'hora del whisky, el conyac, el 

patxaran i altres delícies simi

lars. 

Resulta també que el nostre 

ínclit Gran Maestre és un con

sumat expert en la preparació 

del cubata de rom, operació que 

oficiada per eU es converteix en 

una refinada litúrgia de resultats 

excelsos, segons opinen els 

entesos. 

1 resulta -finalment- que en 

el crític moment en que cal 

posar els gla<;:ons de gel dins 

dels gots, ressona el rugit del 

"Tigre" amb una intensitat més 

que considerable i que podem 

transcriure aproximadament 

així: "¡TOMASAAAAA!" . 

Immediatament i com un sol 

home, tots els presents comple

tem la crida, amb no menys 

intensitat i ganes: "¡HIELOO

OOO!" . 

La reacció és rapida i eficient, 

ja que Tomasa té una capacitat 

auditiva perfectament normal i 

un coneixement també perfecte 

deIs usos i costums de la Host, 

per la qual cosa el gel arriba amb 

diligent celeritat i en pocs ins

tants els cubates estan a punt 

per a suavitzar unes goles mig 

aroniques després deIs crits. 

Aixo és ja una tradició de la 

Host -una més- i també un ele

ment més per a promoure l'am

bient alegre i el bon rotUo. 

És el que deiem al principi: 

només és qüestió d 'inspiració i 

de fer servir la imaginació. 
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O bserveu la magnífica acti
tud del nostre confrare i 

Alcaid, Pepe Guardino, posant 
els punts sobre les ies de forma 
absolutament incontrovertible . 

No sabem exacrament de 
que tractava de convencer a 
l'admirat auditori, pero estem 
ben segurs que va aconseguir
ho plenament, ja que és cosa 
ben sabuda que una imatge val 
més que cent paraules. 

Ara que per a actitud magnífica la de l'a
mic Pedro en aquesta esplendida ins

tant~lllia en que no sabem si intenta imitar al 
Discobol de Miró o vol fer una demostració 
del seu estil i 
domini de la 
petanca, pero 
el que esta fora 
de tot dubte és 
que esta 
posant els cinc 
sentits les 
quatre extre
mitats en acció 
per tal d'arri
bar al seu 

objectiu. 

J a sabem de sempre que la Host fa festa a la 
seua manera i que aquesta manera no sempre 

es perfectament ortodoxa, pero no deixa de sor
prendre aquesta forma tan insolita de celebrar el 
Nadal. Si observ.eu bé, cadascú fa el que pot: 
Castells amb la seua guitarra, Ángel, Agustin i 
Vicentico aguantant a l'Alcaid Alejandro que 
intenta convencer-nos de que no es mama el dit, 
"Pajares" amb el seu inevitable telefonet... 

Tomasa no hi és perqué havia anat a per gel. 
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Magdalena 2004 

DIUMENGE 14 (.Magdalena de veritat) 
8,30 A la plar;a Major, eixida de la Romeria 

autentica. 

DUVENDRES 19 (La re-vespra) 
21,00 Inauguració del Casal. Sopar informal. 

DISSABTE 20 (De la Festa la Vespra) 
14,00 Dinar lliure 
16,00 Cavalcada del Pregó (uns a la carrossa i 

altres al cadafalc) 
20,00 Sopar lliure. 

DIUMENGE 21 (Magdalena Festa Plena) 
8,00 Tots al Casal. Figues i xurros 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 Al cadafalc amb uniforme. 

Processó de les Gaiates. 

DILLUNS 22 (Dia dels bous) 
11,00 Pregó Infantil 

(per als que tinguen xiquets i humor) 
14,00 Vermut al Casal. 
14,30 Dinar al Casal (optatiu) 
19,00 Anar de marxa. Sopar lliure. 

DIMARTS 23 (Dia de les Colles) 
14,00 Concurs de paelles del Rei Barbut. 
19,00 Anar de marxa. Sopar lliure. 

DIMECRES 24 (Dia del Alcaid) 
14,00 Vermut al Casal 
14,00 Dinar al Casal en honor dels Alcaids 
20,30 Acte d'Investidura de l'Alcaid del Castell 

Vell de l'any 2004 
21,00 Gran sopar-bufet al Casal 
22,30 Festa de l'Alcaid, amb música, al Casal. 

DIJOUS 25 (Dia del vi) 
14,00 Vermut al Casal. 
14,30 Dinar al Casal (optatiu) 
20,00 Visita al Mesó del Vi. 
21,30 Sopar lliure. 

DIVENDRES 26 (Dia de la Patrona) 
14,00 Vermut al Casal. 
14,30 Dinar al Casal (optatiu) 
15,45 Ofrena de Flors a la Patrona. 
19,30 Anar de marxa. Sopar lliure. 

DISSABTE 27 (Dia Gastronomic) 
14,00 Vermut il·lustrat al Casal. 
14,30 Dinar al Casal. Concurs de cuina. 
21 ,00 Sopar al Casal. Bufet portat de casa. 

DIUMENGE 28 (Magdalena Vítol) 
14,00 Paella final de festes, al restaurant. 
21,00 Gran xocolatada amb xurros al Casal. 
22,00 Desfile final de festes. 
24,00 TI;flca Final 
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