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SALVTAC10 
_ a peo}Jmkac de la pR;ma,cRa i, 

amb dla, la celebRació de les Fesc:es 
Fundacionals de Casc:ell ó, és el 

momenc: C:Riac: des de ja fa moles an!,)s peR a 
publi caR el nOSLRe buel1ec: í "LA HOST', 

Com no podia seR alLRamenc, acudim puneuals 
a la cic:a (cRec que es poc: aFiRmaR sen se maRge 
d 'eRRoR que és (única cosa que Fem amb 

punc:ualiead peR eJCposaR amb deeall una 
Recapieulació compleea de la noseRa aceivic:ac: 
anual. 

Novamene volem deiJCaR conseancia de que 
la noseRa hisc:oRia, la noseRa gaseRonomia i 
la noseRa Fesea són coses que a la gene de 
la H ose ens ineeRessen i - quan cal- ens 
apassionen, i el milloR Leseimoni d'aiJCO són 
les pagines que segueiJCen, 

lni ciem un an!,) amb pRojecc:es de RenovaclO 
no eJCempLS de coneRoveRsia ineeRna, peRo 
amb la claRa volunc:ae de eoehom de pReseRvaR 
i poeenc iaR ¡'associació, La H ose ha eneRae 
ja en el dinové an!,) de la seu a eJCisc:enc ia i 
conseieuei}: un paeRimoni comú absolueamene 
iRRenunciable peR a eoc:s ds qu i en FORmem 

paRe 

Que einguem bon an!,), doncs. i que el camí 

eRiae ens pORc:e als ResulLaes i consecucions 
que eoes desic:gem i que cal FeR Realieae peR 
a majoR gloRia de la Hose 

Josep Uuís Alé ¡Revese 

CjRan COaeseRe de la HOSe 
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" 
A.RReLS H1STOR1QUeS 

LA ~E'NA MA~IA DE MONtPELLE~ 

R ,),nm, 1, ,'han =", mol", p'gin", 
~ de son pare, Pere el Catolic, també, 

pero hi ha una gran desconeguda, de 
la que sabem molt poe: de la mare del nostre rei 
Conqueridor, Maria de Montpeller 0182-1213). 
Aquesta reina no tingué més sort que sa mare , 
la princesa Eudoxia, fi lla de l'emperador Manuel 
de Bizanci. 1 sembla que la que després seria 
la nostra reina, Violant d'Hongria, també tingué 
problemes per ocupar ellloc que li corresponia 

en la seua corto 
Totes tres dones foren constants en el seu 

empeny per recuperar el que les pertanyia per 
herencia en favor dels seus fi11s, davant les 
maniobres deIs seus marits emparats per unes 
circumsrancies on la dona, millor dit, la princesa, 
no era més que una moneda de canvi per fer cada 
vegada més gran els dominis del rei. 

Tot i que en el mate ix Montpeller, lloc on va 
naixer el rei Jaume, poc o res volen saber del rei 
Pe re ni de Maria, he pogut trobar algunes dades 
en les seues biblioteques, g racies a Laura Roman, 
i també he trobat una petita joia, el 11ibre de 

Rafael Dalmau, de la col·lecció Episodis de la 
historia, "Maria de Montpeller". Anem doncs 
per feina. 

En 1174, Gui11em de Montpeller casa amb 
Eudoxia, de Constantinoble, amb la condició 
que, si d'aquella unió venia fi 11 o filla, aquest 
heretaria la senyoria de Montpeller, fent-ho jurar 
a tots els homes de Montpeller majors de 10 
anys. 

1 dlit a terme el casament, sembla que fou felic; 
els primer anys , i nasqué una filla que batejaren 
amb el nom de Maria. Comencen els problemes 
en no tenir descendencia masculina; l'enyoranc;a 
de la seua terra, a Eudoxia li agreja el caracter. 
Gui11em marxa a la senyoria de Tortosa que 
ostentava, on s'enamora d'una dama castellana, 
Doña Agnés, amb qui es va casar. 

Aques t casament mai fou ben vist, tractant
se de ser senyors catolics . Davant la seua 
repudiació, Eudoxia recorregué al bisbe d~ 
Magalona per la violació del seu matrimonio 
Aquest eleva la queixa a Roma pero la cosa no 
prospera i Guillem arriba a Montpeller amb la 
nova muller. Eudoxia es retira al monestir de les 
religioses d'Ania. 

Agnes es féu seua la voluntat de Guillem. La 
seua intervenció en els negocis d'estat era decisiva 
i ben aviat.decidí allunyar del costat de Guillem 
a la princesa Maria i amb l'aparenc;a de preocupar
se del seu fumr concerra el matrimoni d'aquesta 
amb tan sol dotze anys, amb Barral 0145-1192), 



vescomte de Marsella. El marrimoni dura poc 
temps, el vescomte era vell i xacrós , deixant vídua 
la seua jove esposa que rornava a sa casa pairal 
amb la deixa de cinc-cenrs mares d' argenr. 
Sembla que ting ueren una filla , Barrale de 
Marsella (11 92-1 234). 

Agnes, allunya de nou la p rincesa Maria; ara 
el pretendent era Bernat , comte de Comenge. Al 
matrimoni , Bernat de Comenge, cedeix a Maria 
el castell de Mure t amb totes les seu es 
dependencies. Assegura la successió del primer 
fill nascur d 'aquest matrimoni i, tot i que siga 
fiHa, assegura a aquesta rots els seus béns excepte 
la vila de Comenge reservada pel fill que havia 
ting ue amb Guillauma de Contors. D el 
matrimoni hi hagueren dues fi lles: Matilde, que 
després es casa amb San<; de Barra, i Peronella 
q ue fou esposa de Centul , comte d 'Astarac. 

En data de novembre de 1202 , Guillem de 
Monrpeller, es tanr malalt, redacta el seu darrer 
tes tament com volenr redimir-se de la vida 
desordenada que havia portar. Als fills majors 
tinguts amb Ag nes, deixa al primer, Guillem, 
la ciurat de Monrpeller i els seu s cas tell s. Al 
segon fil! , Tomas, la terra de Paulian amb rots 
els drets sobre la ciurat de Tortosa, i mil sous 
per any, que el seu germa gran li passara així que 
hagi estat fet cavaller. Als altres fills restants els 
deixa dues-cenres lliures ro rneses a cadascun. 

Mort Guillem , mol tes persones honorables de 
Monrpeller, di sconformes amb el tes tamenr , 
s'adre<;aren a Maria, considerada per elles com a 
veritable senyora, i li aconsellaren alguna alian<;a 
que li donés p rou for<;a i auroritat davant la seua 
madrastra. 

A l'any 1203, el rei Pere I de Catalun ya i 11 
d 'Aragó, havenr quedat vidu , rep la propos ta 
deIs seus consellers d ' un nou casam enr. Li 
proposen casar-se amb Maria de Monrpeller per 
eng randir el seu terri rori amb els drets sobre 
Tortosa i el senyoriu de Montpeller. El contrae te 
de matrimoni fou establert a la Casa deIs Templers 
a les afores de la ciutat de Monrpeller, el 15 de 
juny de 1204. En aquest contrae te s'estipula que 
allo que els conrraenrs es donen recíp rocament , 
sera, sense divisió de cap mena, per al major dels 
fi lls masd es. En cas de no haver-hi fills mascles, 
anid a les filles . En cas conrrari als p roxims 
parenrs. El rei Pere promet que mai desmembrara 
cap deIs béns que haura rebur de Maria, i jura 
damum dels Sanrs Evangelis que no es separara 

mai de Maria i no prendra cap altra muller mentre 
ella viura. Queda ben d ar que aquest matrimoni 
no era altre cosa que un afer d'inreressos per 

part del rei. 
La primera disposició que el rei Pere prengué 

referenr a la ciurat de Monrpeller, fou la de retirar 
a rotes les persones que no fore n del seu g rat, 
enrre les que figuraven Agnes -que es retira a 
Pesenas- i els seus partidaris, per evitar inrrigues. 
El 15 d'agost de 1204 aprova solemnemenr els 
es tatuts i cos tums que se rvien de llei en 
l' adminisrració de la ciurat i donava poders als 
do tze consols que la governen per a poder fe r 
nous estatuts, així com per emmurallar i fortificar 
la ciurar. Maria ja és reina d'Aragó, comtessa de 
Barcelona i senyora de Monrpeller. 

Poc de temps es tig ueren junrs, ja que el rei 
Pere marxa a Roma per fer-se coronar, i 1'11 de 
novembre de 1204 es féu feudatari de l'Església. 
La reina marxa a Cotlliure i en setembre de 1205 
dona llum a una xiqueta que es digué San<;a, la 
qual, el rei Pe re casa amb el fill major del comte 
de Tolosa, el futur Ramon VII. Aquest casamenr 
fracassa ja que la nena San<;a morí mole aviat. 

El rei Pere anava g uanyanr-se amipaties, ja 
que curt de diners, imposa a Monrpeller un nou 
imposr anomenat Huesca. Per poder establir-lo, 
calia que la reina Maria li fé u donac ió de 
Monrpeller i les seues dependencies , a la qual 
cosa es negava, malgrat les amenaces d 'abandonar
la definiti vamenr -es repeteix la historia-o La 
violencia és tal que al final aconsellada pels 
p rohoms m onrpellerins , acorda subscriure la 
donació; i així cedí al seu marit Montpeller, 
Llates, Castellnou, Monrferrer, Pig nan, Castres, 
Lupia, Frontinya, Omelas, amb rots els seu s béns 
presenrs i futurs. La reina Maria, seguint el consell 
deIs juristes, formula una p rotesta on feu presenr 
les violencies a que havia es tat sotmesa per 
arrencar-li la cessió de Monrpeller. 

La more de la petita San<;a a Tolosa mentre 
l'educaven, i l 'esperit ambiciós i dominador del 
comte-rei, foren els que determinaren l 'aversió 
i allunyamenr que senriren de manera recíproca 
el dos esposos. 

El rei Pere sofrí dures humiliacions en veure's 
obligat a accep tar les condicions de pau que li 
imposaren els seus vassalls rebels de Montpeller, 
i suportar i manrenir el matrimoni amb Maria. 
H avia empenyorat als habitanrs de Monrpeller 
el castell de Llates per se tanra cinc mil sous 
m elgaresos, i la ciutat de Monrpeller per cenr 
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mil souS. Per aprovar aquest contracte , els 
montpellerins exigiren l'aprovació de la reina 
Maria. 

Davant d'aquest malestar, ellegat papal Pere 
de Castellnou empra tota la seua autoritat per 
assolir un compromís entre les dues pans en 
pugna. Obtingué plens poders del rei i deis 
ciutadans de Montpeller. Així fou com redactaren 
l'acta que s'intituEI Compositio inter Regem et 
Homines Montispessulani. Quan el compromís 
s'haura complert, els comissaris tornaran fidelment 
els llocs al rei o a la reina si el seu matrimoni 
subsisteix, i si ells són separats de dret o de fet 
els tornaran solament a la reina, i si la reina és 
morta, els restituiran a aquells que de dret 
penoqui. 

l'any 1207 es produí un acostament entre el 
rei i la reina la conseqüencia del qual fou 
l'engendrament del rei Jaume, objecte d'una 
pintoresca historia lluny de la normalitat, segons 
la qual el rei va anar enganyat i a fosques alllit 
de la reina, pensant que era la seua amistan<.;ada, 
mentre una colla de cavallers , clergues, donzelles 
i fins i tot dos notaris feien guardia a la cambra 
del costat i es presentaren al rei com a testimonis 
quan la cosa va estar consumada. Es més, durant 
nou mesos després d'allo , la reina estigué 
acompanyada pels notaris per evitar que algú 
pogués sospitar que hi havien accedit altres 
homes. I així fou com nasqué segons la llegenda 
el nostreJaume I el Conqueridor. (1208-1276). 

l'estada del rei a Montpeller tampoc no fou, 
aquesta vegada, de gaire durada. la reina i Jaume 
restaren a Montpeller, mentre el rei Pere atrafegat 
pels afers polítics, corria per les terres de Catalunya 
i Aragó. També es veié implicat en la política 
occitana a conseqüencia de la croada albigesa 
dirigida per Simó de Montfon. 

Per tal de guanyar-se el favor del rei Pere, 
Simó de Montfon li va proposar el casament de 
la seua filla amb l'infant Jaume, que tenia tres 
anys. El rei Pere accepra i no dubra en arrabassar 
el petit Jaume del bressol de sa mareo I així a 
Sant Nazari de Masol, el 27 de gener de 1211, 
era signat el pacte matrimonial, i lliurat l'infant 
Jaume a Simó de Montfon, el qual el va instal ·lar 
a Carcas so na. 

la pau íntima de la reina Maria era alterada 
ara per l'allunyament del seu fill Jaume. la 
hostilitat del rei Pere envers la reina Maria es 
manifesra en tots els ordres , la qual cosa fou 

aprofitada pels seus germanas tres per intentar 
treure-li la senyoria de Montpeller, pero la reina 
Maria reacciona valentament, marxa a Roma i es 
defensa amb tra<.;a i encen davant del papa. 

Malgrat l'exhortació del sant Pare, Innocent 
III per a que el rei Pere acollís la reina Maria 
com a bon espos, l'allunyament continua, amb 
noves demandes. la reina Maria continua a Roma 
fins a la seua mon, en Abril de 1213. En el seu 
darrer testament del 20 d'abril de 1213, instituí 
hereu universal el seu fill Jaume, i en substitució 
d'aquest les seues filles, Matilde i Peronella. 
Així, ni el rei Pere ni els seus germanastres en 
van treure profit ja que, mona la reina, restava 
de manera indiscutible hereu i successor el 
príncep Jaume. 

Cinc mesos després, el 13 de Setembre, morí 
el rei Pe re a la batalla de Muret , a mans deis 
croats de Simó de Montfort, deixant com a hereu 
d'Aragó, Catalunya i Montpeller a un infant de 
S anys custodiat pels seus enemics. 

Per concloure aquest treball, ho farem amb 
paraules de Ferran Soldevila: "Muller de tres 
marits, Maria de Montpeller passa per la terra 
sense trobar un cor que l'estimés, i no tingué 
altre ajut que el del papa Innocent III". 

} oan } osep Trilles i F ont 
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ARReLS H1STOR1QUeS 

700 ANIVER..SARJ 
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B n 1304, [, oca J"'''wne 700 '"y;, 
~ es va dictar la Sentencia Arbitral de 

Torrellas, que repartia el regne de 
Múrcia entre les corones catalanoaragonesa i 
castellana, posant fi a molts anys de controversies 
i enfrontaments. 

Per a clarificar els orígens d'aquesta qüestió 
cal tornar enrere més d'un segle i mig i explicar 
que en 1151 es signava el tractat de Tudellén 
entre el comte de Barcelona i el rei de Castella. 

Com a conseqüencia d'aquell tractat es 
bloquejava definitivament l' expansió del regne 
de Navarra i es delimitaven les arees d'expansió 
d'ambdues monarquies sobre AI-Andalus. 
Segons aquest repartiment corresponien a la 
corona catalanoaragon~sa els reg nes de Valencia 
i Múrcia, pero també establia la suprema amoritat 
feudal d 'Alfons VIII de Castella sobre Saragossa 
i Valencia. 

Anys més tard , en 11 79, ambdues corones 
signaven el tractat de Cazola, pel qual el rei 
castella renunciava a qualsevol dret sobre Saragossa 
i Valencia. A canvi s'establia ellímit d'expansió 
deIs dos reialmes en la línia que va del pOrt de 
Biar al promontori rocós del penyal d'lfac . 

En 1244 ['infant Alfons de Castella (el fmur 
rei "Savi") pretengué emparar-se de Xativa -en 
flagrant violació a allo pactat- i envaí la Costera 
i la Canal de Navarrés ocupant Moixent i Énguera. 

Pero el monarca catalanoaragonés , ]aume 1, 
reacciona amb contundencia: execura un espia 
castella que conspirava a Xativa i també a disset 
traidors enguerins, ultrapassa el port de Biar i 
conquerí Villena i Saix, arribant fins a Cabdet i 
Bugarra. L'infant cas tella es va veure obligat a 
negociar i es reuní amb J aume 1 a Almisra, on 
es va pactar fixar la nova frontera entre els regnes 
de Valencia i Castella seguint una línea entre 
Biar i l'embocadura del barranc d'Aigües, límit 
actual entre els termes de la Vila] oiosa i El 
Campello. 

Vint anys m és tard els moros de Múrcia 
(vassalls de Castella) es van revoltar contra Alfons 
X i aquest , impotent per a sufocar la rebel.lió, 
va demanar auxi li a J aum e I. L'exercit d el 
Conqueridor envaí Múrcia, derrora els rebels i 
ocupa el regne en 1265, i el va repoblar i 
colonitzar amb nous habitants, majorirariament 
catala'ns.. ]aume 1 va retornar el territori a 
Castella pero la reivindicació deIs nous pobladors 



_q ue volien integrar-se a la corona mare- va 
enfrontar a catalans i castellans f¡ns que la 
sentencia de Torrellas establí el repartiment 
definitiu. 

Va ser Jaume II qui el 17 d'Abril 1296, 
aprofitant el conflicte dinastic entre els 
pretendents a la corona de Castella, ataca el regne 
de Múrcia: Alacant, Guardamar, Oriola i 
Cartagena foren ocupad es rapidament i el 19 de 
Maig capitulava la capital, Múrcia. La campan ya 
dura fins a finals de Juliol, amb la conquesta 
d'Elx, Crevillenr, Monover, Petrer, Mula, Alhama 
i Llorca, que practicamenr completaven l'ocupació 
del regne. 

Aleshores es van reproduir els enfronraments 
de 1265 , pero en sentit invers: ara eren els 
repobladors castellans que s'havien anat instal·lanr 
en anys anteriors els qui reivindicaven la 
reinregració al seu regne. 

Després d'alguns anys d'inestabilitat i litigi, 
la pau definitiva vingué com a conseqüencia del 
cansament d'ambdues parts i es va confiar la 
resolució del conflicte a una comissió arbitral 
presidida pel rei de Portugal. 

El 8 d'Agost de 1304 es va dictar a la vila 
aragonesa de Torrellas la sentencia que dividia el 
regne de Múrcia entre les dues corones 
enfronrades. La part meridional, amb la capital 
i el nom del regne, corresponien a Castella, menrre 
que les comarques del nord, des d'Alacant fins 
a Oriola, Eoren atribuides a la corona 
catalanoaragonesa, que pocs anys més tard les 
anexiona al regne de Valencia. 

Emília BelenglLer 
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, D E N TI F 1 CA T 

B [ eco"¡,,, de [ , 
~ Germandat deIs Cavallers 

de la Conquesta i gran 
amic de la nostra Host, en Robert 
Perez d'Heredia i Valle, amb data 3 
de Maig de 2004 ens va remetre un 
dumentat es tudi-Memorandum que 
ha realitzat sobre els Alcaids del Castell 
Vell, prenent com a base la famosa 
obra "Cadleg de la Docum entació 
relativa a l'Antic Regne de Valencia 
existent als Registres de la Cancelleria 
Reial", redactat per JErnest Martínez 
Ferrando, insigne Director durant 
molts anys de l'Arxiu de la Corona 
d'Aragó. 

En el seu Memorandum, l'am ic 
Robert co nfirma l 'existencia deIs 
quatre Alcaids que ja teníem 
documentats, encara que aporta noves 
dades que rectifiquen alguna data 
cronologica i també el fonamentat 
indici de que el cognom de l'Alcaid 
Simó de Bonya correspon en realitat 
a Simó de Borja. 

Pero la novetat principal que aporta 
aquest Memorandum és que documenta un 5e 
Alcaid que no coneixÍem Segons els documents 
del regnat de Pere III d 'Aragó, II de Catalunya 
i I de Valencia, al Tom II , anotació 1464, amb 
data de 6 de Mare; de 128 1 apareix: "Ordre a 
Amau Calaf, Alcaid d e Castelló, per que 
desembargue els bens que Berenguer de Conques 
possei"a a la vila .- Valen cia 11 Nonas Mare; 
MCCXXXI - Reg. 44, FoI. 214". 

Apunta Perez d'Heredia (crec que molt 
encertadament) que possiblement el plet (ja 
documentat) de la captura de Francesc Tintoré 
i la seua esposa sarraina, va comportar el cessament 
de l'Alcaid Jaume Fivaller, a les darreries de 
1280, o bé és que finalitzava el seu període de 
govern en aquella data. 

La conseqüencia important és que un nou 
Alcaid, perfectament documentat, passa a formar 
part i a engrandir la nostra particular dinastia 
deIs Alcaids histori cs del Castell Vel!. 

Agraim i felicitem a l'amic Roben per la seua 
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trobaUa, així com també per la resta del seu 
documentat Memorandum, que inclou igualment 
23 personatges historics que entre 1287 i 1532 
van exercir carrecs com a Batlle o com a Justícia 
de la ciurat de Castelló, deIs quals ens haurem 
d'ocupar amb més espai i deteniment en una 
altra ocasió . 

Albert Santhez-P antoja 
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AUTO COMERCIO 
SALDUBA~ S.L. 

Monasterio San Martín de CiUas, 17 

Tif. 9764291 91 Fax: 976492262 

50013 ZARAGOZA 

Bendix 

KNORR 
BREMSE 

EUROCONl * 

RECAMBIOS DE AUTOMOCION 
ESPECIALIDAD EN REPUESTO 
DE CAMION y PLATAFORMA "1MONROEf' 



ANtl~VES VNltAtS DE PESOS 
1 ~ESVRES DE CAStELLÓ 

m '"mal Si",m, MhÓ, D,cimal v, '" 
establert a Fran~a a finals del segle 
XVIII i en pocs anys era adoptat per 

la majoría de palsos europeus. 
La si tuació anterior a aquesta adopció era 

confusa i enrevessada, ja que no solament cada 
país, sino fins i tot cada comarca usava unitats 
de mesura propies i aixo obligava afer complicats 
dllculs en les operacions comercials entre els 
diversos territoris. 

Els pesos i mesures que enumerem a 
continuació són els que eren d'ús normal a Castelló 
al segle XVIII, pero amb tota seguretat que el 
seu orígen es remunta a molts anys i fins i tot 
segles abans. 

Les longituds es mesuraven en Pams (0,22 m), 
Vares (0,906 m) i Llegües (5.572,7 m) 

Per a les superfícies hi havia la Vara quadrada 
(0,821 m2) i la Fanecada (831 m 2) equivalent a 

la superfície de terra que es podia sembrar amb 
una faneca de grao 

EIs volums eren mesurats en Vares cúbiques 
(0,744 m3). També s'utili tzava el Clntir (11,27 
1.) per a líquids i l'Arrova (12,141.) per a olis. 

Els arids es mesuraven en Barxilles (16,6 1.) 
equivalent a mitja faneca, í en Cafís (12 Barxilles) 
equivalent a 6 faneq ues. 

La unitat de pes era l'Un~a (29,83 g). 12 Unces 
feien 1 Lliura (0,358 Kg) i 36 Lliures feien 1 
Arrova (12,888 Kg) . 

Pero tot aixo era només a Castelló, perque si 
anavem a Valencia o Alacant, la cosa ja canviava 
i no diguem res si sortíem del regne i anavem a 
Barcelona o a Mallorca. 

Per a poder comprovar millor les diferencies 
existents, hem confeccionat un quadre comparatiu 
deIs respectius pesos i mesures que s'utilitzaven 
en l'ambit estrictament valencia: 

MAGNITUD UNITATS CASTELLÓ VALENCIA ALACANT 

Pam 0,22 m . 0,22 m. 0,22 m. 

Longitud Vara 0,906 m. 0,906 m . 0 ,912 m. 

Llegua 5.572,7 m. 6.036,9 m. 5.555,5 m. 

Vara quadrada 0,821 m 2 . 0,821 m 2 . 0,832 m 2 . 

SuperfiCie Fanecada 831 m 2 . 831,3 m 2 . -

Jornal de terra - - 4.804,1 m 2 . 

Vara cúbica 0,744 m 3. 0,744 m 3. 0,759 m 3. 

Volum 
Gntir (per a líquids) 11,27 L 10,77 1. 11,551. 

Arrova (per a oli) 12,141. 11,93 1. -

Lliura (per a oli) - - 0,601. 

Capacitat 
Barxilla (per a arids) 16 ,601. 16,751. 20,7551. 

Cafís (12 Barxilles) 199,201. 201,00 1. 249,30 1. 

Un~a 29,83 g. 29,58 g. 44,42 g. 

Pes Lliura (12 Unces) 0,358 Kg. 0,355 Kg . 0,533 Kg. 

Arrova (36 Lliures) 12,888 Kg. 12,78 Kg. 19,188 Kg . 

J oan A gustí i Vicent 

14 + 15 





LA B 1 B Ll O 

m' Biblia"" V,len",n, " un, 
institució cabdal concebuda com a 
centre superior bibliotecari de la 

Generalitat i diposit bibliografic, adscrit a la 
Conselleria de Cultura. 

Va ser creada pel decret 5/1985 de 8 de Gener 
i orientada a recuperar i desenvolupar les 
particularitats de la cultura deis valencians, 
reunint, conservant i organitzant la producció 
impressa, sonora i visual relacionada amb el País 
Valencia i la seua cultura. 

Aquesta institució representa també un 
reconeixement envers alguns benemerits patricis 
que han fet donació de fons bibliografics, amb la 
volumat de que estiguen a l'abast deis valencians 
i deis estudiosos en general. 

Quinze anys van haver de transcorrer des del 
decret de creació fins a l 'obertura al públic de la 
Biblioteca, degut als treballs de restauració i 
adaptació de l'amic monestir de Sam Miquel deis 
Reis (que també va ser presó i escenari de la dura 
repressió franquis ta) a la seua nova funció de 
comenidor de cultura. Provisionalmem, aquest 

edifici acull dues institucio ns culturals més: 
l 'Arxiu del Regne de Valencia i l'Academia 
Valenciana de la Llengua. 

Entre els llegats t es tam en taris de fons 
bibliografics cal remarcar sobretot el de Nicolau 
Primitiu, de més de 40 .000 volums; comé des 
de manuscrits i incunables fins a obres deis segles 
XVI al XX. Hi ha també la biblioteca de mossén 
J osep Espasa, de tematica relig iosa i filosOfica. 
La d'Emili Muñoz OrtS, amb importants fons 

de literatura i historia. És molt remarcable la 
biblioteca i arxiu personal de Manuel Sanchis 
Guarner, de tematica majorirariamem lingüística 
i filologica, amb imeressams edicions deis segles 
XVII i XVIII provinems del seu oncle, J osep 
Sanchis i Sivera. Hi és també la biblioteca de 
Lluís Guarner, de 4.000 volums, i la d'Adolf 
Pizcueta, de 5.000. 

Duram els anys 90 la Biblioteca s'ha vist 
emiquida amb els fons procedents de diversos 
imel·lectuals: Josep Ferrer Olmos, Angels Belda, 
Guillermina Medrano, Rafael Supervia, Vicem 
Llorens, Eduard López Chavarri, Francesc Almela 

16 17 



CULTURA 

i Vives, Bas Carbonell, Garcia Forcada, Josep 
Aibar, Diego Sevilla, Martinez Guerricabeitia, 
etc.etc. Posseeix també la col·lecció provinent 
del Diposit Legal , amb més de 40.000 tírols. 

Fora de l'ambit estrictament bibliografic, hi 
ha la seccíó d'Hemeroteca, amb premsa valenciana 
des de 1790 fins avui. Hi han també els 
importants fons de comics, postals, fotografies , 
cartells i material sonor i visual. 

La Biblioteca desenvolupa una política 
dinamica d 'exposicions, publicacions i edició de 
caralegs en format de CD. I també d'enorme 
transcendencia és l 'aparició i desplegament del 
projecte BiValDi (Biblioteca Valenciana Digital). 

A través d' Internet i de la pagina web de la 
Biblioteca podem accedir a textos importants, 
visualitzant-Ios en el seu format original. Quan 

el projecte es tara totalment enllestit, cosa que 
depén essencialment de les possibilitats 
economiques, podrem consultar manuscrits, 
incunables i textos antics sense sortir de casa, 
només consultant la web de la Biblioteca: http: 
/ /bval. cul t . gva. es. 

Vist tot el que precedeix, resulta evident que 
la Biblioteca Valenciana és una plataforma 
generadora de cultura, base d'una biblioteca 
nacional i amb unes possibilitats d'actuació 
practicament il·limi tades, sempre que puga 
comptar amb la deguda atenció deIs polítics, 
vehiculada a través d 'uns presupostos generosos 
que emparen la projecció de les formidables 
potencialitats d'aquesta institució. 

VicentJ. Escartí 

ENS HAN DE1'XAT TRES 
HO~ENOTS DE CASTELLÓ 

_ ',ny 2004 h, '"'' m,lou,", P" ,[ 
petit món cultural castellonenc. 
La mort de tres homes de la dimensió 

cultural i cívica de VICENT MARZA, TASIO 
FLORS i PACO VICENT constitueix un enorme 
trasbals per la perdua irreparable que signifiquen. 

Pero si, a més arnés, considerem la dimensió 
humana d'aquestes tres persones, ens adonarem 
que la perdua és encara molt més dolorosa. 

Hem perdut tres amics de tothom, tres pares 
de família bons (massa bons i tot), tres mes tres 
(cadascú en els ambits que li eren propis), tres 
amants de la festa, tres activistes culturals 
incansables, tres homes del país, d'aquells que 
saben fer país. 

És dar que la perdua, tot i ser tan gran, no és 
total. Ens resta la seua obra. Un llegat molt 
valuós que tenim el deure de transmetre a les 
noves generacions de cas tellonencs, amb la 
seguretat que amb aixo els ajudarem a coneixer 
millor la nostra terra i a estimar-la, com 
l'estimaven aquests homenots que ara ens han 
deixat. 

Descansen en pau. 



APVNTS CVI TVRAI S DE ANY 004 

• 1 m" d, Maig i dim dd, "''' dd 
XXI Festival de Danses de l'Antiga 
Corona d'Aragó, es va presentar 

l'exposició anomenada "Majoria d'edat de la 
dol~aina i el tabal a les comarques de Castelló". 

La mostra, exposada al Centre Cultural Les 
Aules de la Diputació, aporrava interessant 
informació de les característiques, entorn social 
i evolució historica d 'aquests instruments tan 
entranyablement lligats a la nostra música 
tradicional. 

ambé en Maig i igualment al Centre 
Cultural Les Aules, sota el títol 
"L'arquologia a Castelló", es van 

exposar 12 plafons que mostraven l' aCtivitat en 
e l bieni 2002 -200 3 del SIAP (Servei 
d'Investigacions Arqueologiques i Prehistoriques, 
de la Diputació). Els materials exposats 
corresponen a actuacions de camp al Maestrat, 
Els Ports, Alt millars, Alt Palancia i Plana Alta. 

B 1 8 de Juoy , 
- l' escriptor valencia 
~ J oan F. Mira va ser 

proclamat Premi d'Honor de 
les Lletres Catalanes de l'any 
2004, en un brillant acte 
celebrat al Palau de la Música 
de Barcelona. Afincat a Castelló 
des de fa més de 40 anys, Joan 
Mira és també catedriitic de la 
Universitat J aume 1 i la nostra 
associació ja va premiar la seua 
magnífica obra literari a 
nomenant-lo Confrare d'Honor 
de l'Arros i la Taronja, l'any 
2003. 

J oaN f. Mira és el cinque escriptor valencia 
guardonat amb el Premi d 'Honor des que va ser 
instituit en 1969. L'han precedit: Manuel Sanchis 
Guarner (974), Joan Fuster (975), Vicent 
Andrés Estellés (978) i Enric Valor (987). 

La nostra més cordial enhorabona a l'escriptor, 
professor i amic. 

B 1 20 de D",emb", di. '" qu, 
- s'acomplia el centerari del naixement 
~ de Bernat Artola, la Host va descobrir 

una placa commemorativa a la casa on va viure. 
Després, al Centre Cutural Les Aules, el professor, 
filoleg i academic Lluís Meseguer i Pallarés va 
ser l'encarregat de glossar el perfil huma, la vida 
i obra del genial poeta. 
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LA FESTA D' 

N ' Fw , o Mi""i d 'Elx " uoa obe. 
teatral cantada, d 'origen medieval , 

q ue escenifica la m ort , coronació i 

assumpció al cel de la Mare de Déu . Es representa 
a la ciutat d'Elx tots els anys, els d ies 14 i 15 
d 'Agos t , i també -de forma extraordinaria- el 
29 i 30 d 'O ctubre i 1'1 de Novembre dels anys 

parells. 
Encara que algun autor rem et l 'origen de la 

Fes ta a l 'any 1266, no sembla histori cament 
versemblant aques ta data. Molt més ajustada a 
la realitat sembla la de 1370 per a les p rimeres 
representacions i consta que s'ha representat de 
forma gairebé ininterrompuda des de finals del 
segle XV, malg rat la ptohibició que va imposar 
el Concili de Trento a les representacions teatrals 
a l 'interior de les esg lésies, de la qual va restar 
exempt el Misteri d 'Elx per butlla del Papa Urba 
VIII , en 1632 . 

M a l g r a t e l s ca nV1 S expe flm en tats 
inevitablem ent amb el pas del temps, tant per 
la m úsica com per la lletra del d rama sacre, els 
textos (uns dos-cents versos) conserven tota la 
frescor del cataIa (o valencia) de mit jans del segle 
XV i, tant pel seu contingut com p er la seua 
extraord inar ia perduració, co ns ti tue ix una 
m anifes tació cultural única en el seu genere i 
com a tal l 'ha reconeg uda la UNESCO l 'any 
2001 , en declarar-la Patrimoni de la Humanitat. 

L'obra es represema a l 'església de Sama Maria, 
és ímegramem camada i la música polifo nica -
afegida al segle XVI- és deis autors J oan Ginés, 
Ribera i Lluís Vic. 

L'argument comenc;a amb el desig de morir 
de la Mare de Déu i l'aparició de l 'angel que li 
anuncia la p ropera defunciÓ. Quan la Mare de 

D éu m or, amb els apostols congregats al seu 
voltam , baixen els angels per recollir-ne l'anima. 

Aleshores es p rodueix una escena esvalotada 
(la judiad a), q uan els jueus volen im pedir 
l'em erramem i -en aproximar-se al cos inanimat-

res ten com p etrificats , es converteixen i són 
batejats. La part final és la imervenció de la Stma. 
Trinitat, que corona la Mare de Déu i l' acull al 
cel en cos i anima. 

El m ecanism e de la tram oia és d e g ran 
complicació. Comprén el descens de l 'angel dins 

d 'una magrana i els movimems d'una plataforma 
en la qual davalla la Trinitat i també el d' un petit 
altar anomenat "araceli" on s'hi col· loca la imatge 
de la M are de D éu voltada d'un cor d' angels 
ins trumemis tes . 

El conjum és espectacular i d 'una g ran bellesa 
plas tica i ac ústica. En resum , tot un aliciem (si 
és que calia) per a visitar la ciutat de les palmeres . 

A malia Laflterio 
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~ER..M~ CO 

_ moa, d, d"é",ia obl ig,d, '" 
,) ~ qualsevol manifestació de l a 

romanística internacional , Germa 
Colón Domenech és una figura de primera línia 
en l'estudi i investigació de les llengües 
romaniques, amb particular especialització en la 
lexicografi a i lexicologia del catala, l'espanyol i 
el francés. 

Nascur a Castelló en 1928, marxa a Suissa als 
26 anys i des de 1954 fins a la seua jubilació ha 
impartit classes de filologia romanica a la 
U niversitat de Base!. És conseller de la Société 
Ling uistique Romane, membre de l 'Academia 
de Bones Lletres de Barcelona, entre 1976 i 1982 
va ser president de l'Associació Internacional de 
Llengua i Literatura Catalanes, és membre de 
l 'Institut d'Estudis Catalans, ha estat nomenat 
doctor honoris causa per les U ni versi tats 
d 'Alacam, Valencia, Jaume I , Autonoma de 
Barcelona, etc.etc. 

En 1978 va publicar "El léxico catalan en la 
Romania" i un any més tard "La llengua catalana 
en els seus textos". En col· laboració amb Arcadi 
Garcia Sanz ha bastit dues obres fonamentals: 
"EIs Furs de Valencia" i el "Llibre del Consolat 
de Mar". Ha participat en nombrosos congressos 
internacionals i ha escrit infinitat d'articles sobre 
temes filologics i lexicogriífics. Ara, jubilat i com 
a professor emerit, disposa de més temps lliure 
per a dedicar-ho afer tot allo que les obligacions 
academiques no li permetien abans, i es consagra 
al que sempre li ha apassionat: l 'estudi de les 
llengües romaniques. 

L'any 2001, la Universitat Jaume I ha creat 
la Fundació Germa Colón Domenech i el fi loleg 
h1 ha fet donació de la seua biblioteca 
especialitzada (logicamem) en obres sobre l e~ 
!lengües romaniques. Aquesta Fundació té per 
obJectlU afavorir l 'estudi de la filologia romanica 
1, a tal fi, organitza col.loquis, conferencies cursos 
d'estiu i edita publicacions especiali~zades. 

En el món globalitzat que ens ha tocat viure 
en que el domini de diversos idiomes és u~ 
avantatge, Germa Colón afirma que la millor 
base per aprendre qualsevolllengua és dominar 
co~reCtament l'idioma propi: -"De mi sé dir que, 
graCJes al meu valencia castellonenc, no vaig tenir 

'STA MI ENT 

massa dificultats en l 'aprenentatge lingüístic"- . 
Amb tota l 'autoritat que li confereixen la seua 

ingent erudició i la seua formació academica, ha 
proclamat sempre la unitat de la !lengua catalana 
i, amb ocasió de celebrar-se l 'any 2002 el setanté 
aniversari de las Normes de Castelló, manifesra 
ben clarament que les reticencies valencianes a 
aq uesta u nitat eren obra deis polítics i no deis 
especialistes. -"La ciencia i la U niversitat tenen 
les idees molt clares sobre aquest assumpte"-. 

AIs seus 76 anys , Germa Colón mira cap al 
furur amb serenitat i quan és interpel.lat sobre 
l 'estat de vitalitat de la llengua, respon: -"Mireu, 
al segle XVIII ja Antoni de Capnany va declarar 
que la llengua catalana era un idioma "muerto 
para la república de las letras". Ha reviscolat, 
dones. No sóc gens pess imista , malgrat to t "- . 

} oan A gllstí i Vicent 

22 23 



I 

/ 

CJA.STRONOOJ1A. 

')( CAPÍTO L c:; EN ERAL 
DE L'ARRÓS 1 LA TARONJA 5deJunyde2004 

B om I'aay P"'"', vaa tom" a '" 15 
~ les confraries participants al nostre X 

Capítol, que es va iniciar el divendres 

4 amb la conferencia so bre "Gastronom ia 

Mediterranea" pronunciada magistralment pel 

D r. Llona Larrauri, seguida d'un animat sopar 

al nostre Casal, amb participació de les mol tes 

confraries que havien anticipat la seua arribada, 

en la que el bon arros, la música i l 'amistat van 

COIJIO el aiJo jlaJado. /'Olzúroll ti Se/' 15 las rofi:';ldiúJ 

participanteJ eI/ lllleJtro X Capítlflo. q1/e se inici(í el 

Viernes 4 COIl la conferencia Jobre "GaJtr011omicl 

ji, 1 editerranea " prrmllflcic!da lIlagiJtrallllente por el DI: 

Llolla Larrall!"Í. segIlida de /lile! ¿lIlimade! cella en 

1ll11:.rtro CaJal. COIl participación de 1m 1I1IICbtlJ cofl'tuliaJ 

q!l¡¡ habicm anticijitrelo JU llegada. en le! qJ!e el buen 

tlITOZ. la IlllíJ;ca Ji la amistael colldilllentaron !lIIa 

alegre l'eladcr .. 



amanir una alegre vetllada. 

El dissabte vam sortir de la plac;a Major en 

comitiva cívica precedida per la colla de 

do lc;ainers, per anar al Museu d'Art 

Contemporani, on tingué lloc el solemne acte 

protocolari, oben pel parlament del Gran Maestre 

J.L.Ale, seguit de la investidura deIs nous 

Confrares de Merit: Alejandro Garcia, José 

Falomir, leopoldo Adanero i Ma Magdalena 

Ribeiro Carrito. Els Confrares d'Honor van ser 

Amparo Climent Corbin i Ferran Sanchis i 

Cardona. Clausura l'acte el Director del Museu 

i Alcaid de la Host, Sereníssim Sr. En Vicent 

Farnós de los Santos. 

El Scíbado sct!illloJ de la plaza Mayor en {Omitil'a 

dl'im ¡I/"('cediclcl por 1,1 banda de dlllzctilzeroJ, para ir 

¿¡/ l\Jmeo de Arte COlltemporamo. donde {1/l'O lllgm' 

el Jolellllll' (Ieto protocolario, abierto con laJ jial"braJ 

del Grall Altlestrej.L. Alé. JegllidaJ de la iflZ'eJtic/;!/'t, 

de IOJ mlel'OS CofradeJ de l'dérito: Alejmzdm Garúa. 

José Fal()!IIir~ Leojio!do Adanero y ,11' ¡\J,¡gdalena 

Ribeim Carrito. LOJ CofradeJ de HOllorlllerrm Alllparo 

Clilllent COI'bin J Fen'tll/ Sal/chis ¡Cm/olla. Clall.ílmJ 

el acto el Director del Almeo J Alwicl ele la HOJt. 

Serenfrimo Sr. D. Viccnt FanlrJ.I de los SantOJ. 

La loto caleetil'a J !In CojliOJO l'inlJ de hOllor ofrecido 

por la coJf)or,¡cióll Castelló Cultural qm jireside el SI; 

FarllóJ. eo/tljlletaroll los actos ele! Museo. 
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La foro col· lectiva i un copiós vi d'honor, ofen 

per la corporació Castelló Cultural que presideix 

el Sr Farnós, van completar els ac tes del Museu. 

El sopar capitolar, un any més, es va fer al 

"Racó del Pon". Va comen<;ar amb una exquisida 

serie d 'entrants (marca de la casa) i seguí amb 

ensalada de marisc, remol , xai trufat i sorpresa 

de taronja. Novament una optima mostra de la 

nostra gastronomia, perfectament interpretada 

per Lino i el seu equip, que van ser aclamats. 

unanimement. El café, els caliquenys i la música 

ballable van completar la festa fins les 4 de la 

mati nada. 

Manuel G ómez 

La celia capitlf!tII; 1m ailo II1tlJ. Je hiz(¡ en e[ "Rcrcó 

del Port". Comenzó COIll!Jht exquisita .ferie de entrallteJ 

(lI/C1J"(tI de 1" ccl.ftl) )' Jiglfló ((JI! ellJa/ada ele IIIt1l"i.rco. 

rodab"lIo. mrdero trtlfado )' sorpreseI de ¡¡"r<mjel. 

NlIeZ,'Cllllente !lila 1I1l1estra óptima de IllleJtra 

gaJtrr!1l0IlliCl. perfectamente Íntl:lpretelclel por Lino J .1'/1 

eq¡lÍjlO. qm flteron ClplaltdidoJ lIIh71lllllemeJlte. El café. 

fOJ ca/iqml7oJ )' [a Il1Iísit'c7 bailable completaron [a 

fiesta bmta laJ 4 de lel tIladl'llgadel. 
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LA Faz., DE ~ORcíN 
~ 17 de CJeneR de 2004 ~ 

et D 

rribarem a Astúries a primera hora 
de la tarda i, després d 'una petita 
g ran sesta, vam anar a rodar pel 

centre d'Oviedo (que cada any esta més 
"GUAPINA"), a fer un sopar senyorívol i a l'hotel 
a dormir. 

Dissab te 16, ja a La Foz d e Morcín , 
concent ració de confraries i inaug uració d'un 
monoli t al centre de la vila, commemoratiu de 
l'agermanament de la confraria local amb la deis 
Nabos de Portugal. Seg uim en processó, 
acompanyant Sant Antoni , i es celebra la santa 
missa amenitzada pel cor "Art Senatorum" de 
Gijón i els gaiters de Villaviciosa. Tot seguit es 
fa la "Puya del Ramu" (subhasta de productes de 
l'aldea). 1 a conrinuació , l 'acte protocolari 
capitolar, amb participació de 23 confraries 
(espanyoles, portugueses i franceses), nomenament 
deis nous confrares numeraris i d 'honor, i clausura 
amb inrervenció del cor "Art Senatorum" que 
interpreta l 'himne de la confraria. 

Pos teriormenr marxem cap a Oviedo on, al 
restaurant La Gruta, sa majestat el Nap va ser el 
protagonista del següent menú: Paté de "afuega 
el pi tu", tartaleta de mouse de nap, canapé de 
naps amb seitó, croquetes de naps i pernil, "pote" 
de naps amb "compango", formatge de "aguega 
el pitu" de Morcin i "casadielles". Ben amanit 
amb café, licors i un bon assortit de regals. 
Realment, podem dir que ens vam sentir autentics 
tribuns i senadors romans: uns "COMENABOS". 

Gracies, amics deis naps de La Foz de Morcin. 

Agmtin Gmocia 

Llegalllos a AJturias a primera bOJ,l de 1" tarde y. 

dtJjl/leJ Je llIla peqlleiia grall .rieJta. j¡rimos el mlltjear 

Jlor el centro de Oriedu (q1fl: Ctlc!a tlHo e.rttÍ IIItIJ 

GUAPINA), (,1 degmtar ttlla cena Jeilorial y tll botel 

a dorl7lÚ: 

El Stihcrc!o T 6. ya en La Foz ele ¿\Iorán. 

COilcelltmción de mj;'aJitIJ e inalfgllración clt NI! !/l(iI!o/ito 

eJ7 el centro de /(,¡ "dla. COll1llelllorcltil'O dd 

/Jérlllellltlltlit:llto de la copmlitl locet! call la de lo.r Nelbos 

de Portllgal. Segllimos en proceúón. acoJllptlñaJlJo el 

Sall AlltOllio, Ji Je celebra lel Jelllltl mira tl/lluúzada 

¡)(jI' el coro "Art Senatorltlil" de G ijó" Y lo.r gtlltenJJ de 

Vi Ilm,icioJa. Segltidcllllente Je hace la "P lI)tl del RclIIm" 

(mbtl.rfcl de prod/lctos de la aldea j. Y ti amtúlIracir)ll, 

el acto protocolario ctlpitltlar, cal! partiáPcláólZ de 23 

cufraJiclS (c,rpmlolaJ. portltgl!eJClJ J jrallctJClJ). 

nomhre/lIIiento de IOJ flIltl'OJ cap·cldeJ flIlllle/'c¡rioJ) de 

bOllor. )' e/amura (Oll interl'eJlcióll del (uro "Ar! 

Sencltorlllll" q!le lute/Jwete! el himno de la cofradia. 

POJterio/'lIlel7te ¡IIClid1aIIWJ baóc! (h'iedo donde. en 

el restel/l1"cl11te La Gmta, Sil majestad el Nabo jité el 

protagonista elel Jig/tieme melllí: Paté de "afllega el 

Pitll", tartaleta ele IIlUl!Je de naho, (emapé de nahoJ COil 

CIllcbotl, croqlletas de lZabos con jamón, pote de nabos 

con "coJllpaJlgo". ql/eJO de "agl/ega el pitN" de ¡'lIarán 

) cc{sadielleJ. Bien elc/erezado con café. licores y /{fl 

bllCn JlIrtido de regalos. Realmellte, podemos decir que 

nos sentimos auténticos triblllloJ Ji Jenadores r01JlefllOJ: 

lmOJ COi"fENABOS. 

GmciaJ, e/migos de los lZabos ele La Foz de Morcin. 
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TOLOSA 
~ 15 de FeoReR de 2004 ~ 

XV A III _ Ut 

AL L B'A Jf TCL oSA 

1II ,m ,mdi, , 1 "picol de l'Alubi, d, 
L~ Tolosa, com tots els anys, am b la 

garantia de passar un fi de setmana 
magnífic, i malgrat que l'oratge no va ser massa 
bo (cosa normal en el mes de Febrer per aquelles 
latituds), sí que vam gaudir de la bona companyia 
deIs no stres amics confrares de Tolosa. 

La vespra de la jornada capitolar vam sopar 
placenterament en una sidreria, com a millor 
forma de preparar el cos per al que vindria dema. 

El Diumenge vam fer la tradicional marxa 
cívica pels carrers de la ciurat fins a l'església 
parroquial on, a més de la missa preceptiva, 
tinguerem el plaer d'escoltar un any més aMa 
Asunción interpretar l lAve Maria. 

Seguidament vam marxar a l 'Ajuntament, on 
tingué lloc l 'acte protocolari del XV Capítol de 
l'Alubia, amb l'exaltació d'aquest producte i la 
investidura deIs nous confrares. Després vam 
iniciar el recorregut per di verses societats 
gastronomiques tolosanes, on vam ser obsequiats 
amb delícies culinaries propies d'aquella terra. 

1 com a culminació de la jornada, el gran dinar 
capirolar al Restaurant "El Frontón", on novament 
tinguerem ocasió de degustar unes saborossísimes 
"alubias de Tolosa con todos sus sacramentos" , 
amb un ambient de fe sta immillorable. 

A dela López-Lapttente 

AmdillloJ etl caj}ítl¡fo ele la alllbia ele To!oJa. (OI!lO 

tOc/OJ IOJ aiio.L ,"all la garc/lltia ele paJar IIIl fill de 
.remallelestllpenelo.).alllzqlfc el tielllPo IZO fllé elemtlJirldo 
bueno (coJa normal en el /1m de Febrero por tlCjmllas 

Itlti!udes) Jí qlfe dLrjmttlllloJ de lel hUelle! COllljlt,íiia 
de IllfeJtrúJ Clil/igo.r cofradeJ de ToloJd. 

Lel vúperel ele la jornada ctlpitl!lm' CeIltllllOJ 

plclCéllterellllt:llte en I/Ila Jiclreria, (()JI/O mejor forllla de 
j¡¡-epelrar el merpo jlclrel lo que ¡'Ole/ria 1IIm/a!lcl. 

El Domingo participelll/OJ en la trtldiáo¡¡ct! lI/c/rdJcl 
c[¡jea por laJ (c/lIeJ de la ciudad b"J/d la igleJia 

parroquiet! dllnde. "delllcíJ ele la IIlÚtl p receptit 'a. 
!ll/'lIlIOJ el placer de eJC!ldJar IIIl c!/IO !1/tÍ.!" ti ¡\I'J A.flIllcirJJl 

inteJpretcl1' el Are /ll"rúf. 

Seg/{idc/lIlente IIlctrcbcll!/oJ al A)'1llltclllliento. donde 
tm'o IlIgar el t/cto protocolario de! XV Cclpítll/O ele la 
Aftthia. ((JI! la exaltacióll de eJte producto), ItI 
illl'I!Jtidllrcl de IOJ 11IIfl'OJ ((}ji-ades. DeJp/lés iniáellllOS 

el recorrido j}(iI' dit'tl"SdJ sociedades gclstronrJlIliccls 

toloJ'fll?lJ. en IcH q1te fllilll()J ob.reql/itldos con deliciclJ 
mlillariClJ prr)j¡iclJ de tlqmlla fÍen,]. 

y (01110 CI/!/llilltlúóll ele ItI jon/tul". leI grtlll mtllidcr 
cajiitlllar en el ReJtallrante "E! Frontón". donde 
Iluez'amente tlll'illlOS ocaJÍón elt degllstm' Iflltl.r 
sabmririmas tr/lIúitlJ de Tolos" (I)/l toe/m SI/S saO"('!IIlwtOJ, 

COlI 1m Clmbiente de fieJhl inmejorable. 

TAFALLA 
~ 29 de FeoReR de 2004 ~ 

R 
l L U t: 
V1C 

A 

V~ 

onada la solvencia gastronomica que 
caracteritza el Capítol del Curo Divino, 
molts deIs nos tres confrares hi volieo 

assistir i vam noliejar un autobús. 
L'arribada a Tafalla va ser enmig d'una copiosa 

nevada i amb un fred que pelava, cosa que vam 
solucionar rapidament anaot a fer un sopar 
consistent a la sidreria Erri Berri. d'Olite. 1 ja 
ben entrats en calor, vam tornar a l'hotel a dormir. 



El Diumenge va amaneixer ben nevat, cosa que 
va restar assistencia de confraries al CapítOl, pero 
no per aixo deixa d'haver el bon ambient que 
sempre sap crear el Curo Divino en les seues 
celebracio ns . El tonificant amaiketako va 
cons titui r un brillant proleg del solemne acte 
capitOlar a la Casa de Cultura on, a més de les 
preceptives investidures deis nous confrares, ens 
van oferir una magistral actuació de la Coral 
Tafallesa. 

1 després de fer la fotO col· lectiva de ritual a la 
pla¡ a Major (on podeu observar que no falta la 
neu), vam pujar als salons del Restaurant Tubal 
que, amb la solvencia i contundenc ia que 
l'acrediten, ens subministra un nou tractament 
contra el fred i la neu que ens deixa completament 
entOnats. El nostre ex-confrare i amic, Massimo 
Bertagnoli , que ara oficia en aquella g loriosa 
cuina, ens acompanya a la celebració i també 
compartí amb nosaltres el saborossísim menú. 

1 am b la confortable sensació que sempre resta 
després d 'un treball ben fet, vam tOrnar a l'autObús 
per a devorar els molts quilometres que ens 
separaven de casa. 

Angel Martínez 

11110"" h'ud influit l',ny d, ""p" 
O sera cosa de l 'onada de fred i neu, 
pero moltes confraries "f¡xes" han faltat 

enguany a la cita amb el marisc iberic de 
Guijuelo. 

El D issabte, al Restaurant La Amistad, 
comen"ava la festa amb un sopar informal, amb 
brou, cigrons, patates revolcones i tOt l'imaginable 
d'En Pore: xor i", botifarra, sang, pernil, 
"perruni llas" i, al final, un aiguardent de la serra 
que "aj ustava" la temperatura . El ball, 
perfectamenr dirigit pel Disc-]esús, va completar 
la festa amb els tradicionals jocs de la taronja, la 
granera i les cadires. Ben de matinada vam anar 
a dormir. 

Dada la solvencia gastronómica que carclcteriza el 
Caj1ítllfo del Cl/to Dizlino. lIZl/chos de ll/lestros cofrades 
querian asistir y hubimos de fletar zm alltoblÍJ. 

La l/egadc! a Tafafla filé en medio de una coj1iosa 
net1ada JI COil un frio que pelaba, ciralll5tancia que 
sofucionamos rájJidemlente con lt17a cena comistente en 
fa 5idreria Erri Berri de Olite. Y ya bien entradoJ en 
calor. l'olt'ÚIlOJ al botef a dormú: 

El Domingo alllaneció bien !le/'ado. cosa q/le restó 
asixtencia de cofrclditlJ al Caj1ítlflo. pero 110 por eso 
dejó de haber el buen ambiente qm siempre sabe crear 
el Cllto Díz'ino e/l Slf.!" celebraciones. El tonificallte 
"alllaiketako" COlZJtÍtllyó 1m brillante p¡"ólogo del solemne 
acto (({pitufar en la Casa de ClIltura donde. además 
de !eH j1receptiz'?ls ú7l'estidllras de los ntlWOS cofrades, 
no.!" ofrecieron ¡lila magistral actuación de la C orc'! 
Te/fallescl. 

y desplles de bacer la foto de ritllal en la jJlaza 
Mayor (donde jlodeiJ obJen1ar q!le no fafta fa nietJe). 
subimos el fo.!" safones del Restallrcmte Tubal qm. con 
la 50ft'encia )' cOlltlmdencia qm le acreditan. 170S 

Slflllinistró un ¡¡¡lel'O tratamiento contra el frio J la 
!licue qlte 1l0S dejó completamente entollados. Nuestro 
ex-cofrade y amigo, AfaJJimo Bertagnoli. qm ahora 
oficia en aquefla gloriosa cocina. IZOS acolllpm7ó en fa 
celebración y tambien compCl/1ió con !lOJotm.\' ef sabnfrimo 
lIlemí. 

y con la confortable semacióll q!le siempre q/leda 
des piteS de IIll trabajo bien hecho, t'OlI'Ú¡ZOJ al al!tobtís 
j1ara del 'orar fo.r lIluchos kilómetros que 1lOS separaban 
de ecIJa. 

~VUVELO 
~ 29 de FeóReR de 2004~ 

v, 11 LA P í r.. U L U t L 

JAMÓN DE ~VIJVEL O 

No sé si habrá illf/¡tido el aFio bisiesto () será COJa 
de la o/a de/rio y nía'e, pero muchas cofrcrdias ''fijas'' 
han faltado este aí'ío a la cita COIl e/marisco ibérico de 
GlIijllelo. 

El Sábado. eII el Restammlte La Amistad. colllenzó 
la fiesta C017 ¡lila celia informcd (()Il caldo. gel1'banzOJ, 
patatas m1olconClJ )' todo lo imaginable cle Don Cerdo: 
chorizo. lIlorcifla. sangre. jamón, j1errltllillas y. al 
final, llIl aguardiente de fa sierra que "aju.rtaba" fa 
temperatllra. El baile, j1elfectamente dirigido por el 
Dúc-jeJIís, comj1letó fa fiesta COIl los tradicionales 
juegos de la llaranja. la escoba y fas silfas. Ya bien 
entrada fa lIladntgada nos fl!imos a dormir. 

A 1m lO de la maíiana de! Domingo, yal'oflJialllos 
a bacer los honores a 10J ibéricos acolllpailados de café 
y chocofate con j¡icatoJtes. DeJjlllés de.rjileTIIloJ hasta el 
A ylllltclllúento. donde la alcaldeJa /lOS rlió la bienmlÍda 
y !In recl/erdo de Gl/ijmlo pare! cadel cofradia. En fa 
plaza presenciamos linos bailes regionales al S011 de la 
flallta y el tamborif. para l'oh'er porteriorlllente hacia 
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A les 10 del matí del Diumenge ja tornav em 
afer els honors als iberics, acompanyats de café 
i xocolata amb p icatostes. Després vam desfilar 
fins l 'Ajuntam ent, on l' alcaldessa ens dona la 
benvinguda i un record de Guijuelo per a cada 
confraria. A la plac;a vam presenciar uns balls 
reg ionals al so de la flauta i el tamborí, per a 
tornar posteriormenr cap al Restauranr , davanr 
del qual es va celebrar el VIII Capítol de la 
Cofradia del J am ón , seguit de la tradicional 
matanc;a del porc d irig ida per Bernardino i els 
seus matancers. 

Finalmenr, vam passar al menjador per a fer 
un dinar suave t a base de chichas, sangre, migas, 
lengua, jamón ibérico, pastel de talentos, judiones con 
sabadiegos y plumas de cerdo ibérico, tot ben regat 
amb vins de la terra i també de Rioja. Acabat 
tot aixo, vam comenc;ar amb els 650 Qm. fin s 
a Castelló. 

A gmtin Garcia 

ALACANT 
~ 27 de maRe;: de 2004~ 

111 am v¡,c¡ " , 1 ma"'x d'a dd Capicol 
~~ i vam arribar amb temps suficient 

p er acudir a la concentració de les 
altres confraries participants a la Casa-Museu 
deis ninots indultats de les Fogueres de Sanr 
Joan, on es feu [lac te p rotocolari corresponenr a 
la XXI anyad a d el Cau del Vi , amb [es 
investidutes de nous confrares i el jutam ent 
corresponent. Seguidament vam visitar el Museu. 

Després, vam anar en m arxa cívi ca per 
l 'Explanada fins al pOrt on, en companyia deis 
altres confrares , vam prend re un ag radable 
aperitiu amb el que vam fer temps i boca mentre 
arribava l 'hora de la veritat . Al gran dinar 
capitolar vam fer els honors als plats típics de la 
terra, amb especial menció per a un excel ·lenr 
arros. 

Al vespre, els amics Ma Luisa i Alfredo ens 
van convidar a la seua preciosa i antiga finca, on 
vam passar una estona molt agradable. Cap ítol 
a part mereix el celler de la finca, on vam poder 
tastar uns vins dolc;os g loriosos voltats d'una 
col·lecció de tonells entre els que cal remarcar 
un que conserva la m are del vi Fondillón, de 
l'any 1.600. 

Va ser una vetllada m olt cordial , que agraim 
molt siceramenr als nos tres amics de la Confraria 
germana d 'Alacant . 

Adela López-Lapuente 

el ReJt?lltrtlllte. elelall/e ele! CIIal se {f:leúró el VI [J 

CaPitulo de la Coji-adia ele! Jalll1ín. seguido de la 
trc,diálJllal lIIatcmza elel cerdo dirigida por Bemardillo 
y SlfJ lilatancerlJs. 

Finalmente paMlIlOJ ,,1 (OIlledo/' j'tI¡,a degmtal' !lila 
COlltidd J/fcll'e a bClJe ele chicha.e jclIlgre. lIliga.L lengua. 
jctlllón ibérico. paJfel ele falenfoJ. j/ldiones COIl sabadiegos 
y pllllllm de (crdo ibérim, todo úien regado con / 'illOS 

ele la tierra) tClIl!bim cle Rioj". 
Acabe/do todo eJO. ClJllltllZClI!IOS con los 650 Kili 

haác/ CmteUá. 

Viajamos el lIlismo dia (le! (a/Jltlllo y //eg?!lIlOJ (UJl 

tiempo .wficiente ptl1(J time/ir Cl f,1 collci!lltracióll de fm 
otrm cofitldias jJdrticipalltes en la CtlJa-Afmco de lo.\' 

"Nino!.'" indultado.\' ele 1m Hog/lel'clJ de Scm Juan. 
donde se (elebró el ac/o jnYltocolc!rúl co/'mpoJldiente {/ 
la XXI t¡¡¡dda del Cal! clel Vi. COI7 las illt'cstidllrtlJ 

de ll/ll!l'OS cr1úu!el .JI eljlframellto wrreJpondiente. 

Seg/lidalllCllte, lisihllllOS el /\'!lIJeo. 

De.lplféJ. fitilllo.\' eIl Ilhlrcba cÍl'im por fel Expftllltldc! 

basta el j¡¡¡erto dOllde, en (OJlljlailia efe lo, otroJ Ct1Jtldes. 
IO/llCll!lOJ 1/11 tlgradclble ajleritil'O con el ql!e biállloJ 

riellljll) JI boc" J/limtrm llegabtl !tI hom de !a /'erdclcl. 

En la gran ((JIIIU!,I ¡'tI/Ji/lIlar hicimos lo.> bOl/oreJ 

t.I 101 jl/dlllJ I fJ,i((¡J de ¡el tierra. COIl e.lj>eciall/lcncilíi! 

para mI exce!ellte arroz. 

Por la tarde. IOJ tlllli,~OJ 1\[' LllÍ.ra) Alfredo' nos 

im'Ítctmn a Sil precioJa y ClI7ti,~l/tI /imi/. dOllde jlCl.lalllos 

llIl rdto 1iI1I] Clgrml"b1e. (eljlitllfo aparte lile rece la 
úodega de la finc{/. dOllde pudillloJ wfclr /IiIOS l'i!lOJ 

e/lIlces glorioJoJ rocletlc/oJ ck IlIla m!ecci6n de barricaJ 
entre ftls q/iC merece deJ/c/c?{/'Je /11'" q/fC COllSelTtl ItI 

!Iladre del l'ÍlIO POlldil/ríll. de! ?filO J. 600. 

F/lé Ulla relad" 11111)' ClJrdid! q!le clgmdcccmoJ 11111) 

Jú¡certlllleJlte ti IlIleJtrOJ ({mig!)J de lel mfre/dia berl1lclJ/CI 
ele Alc/eallt. 



NO~EÑA 
~ 24 d'AoRil de 2004 ~ 

OL 

AhAJIE~O 

om no cal buscar cap pretext per 
acostar-se al Principado , el Dissabte 
24 vam fer cap a Noreña per passar el 

dia de Sant Marc amb els confrares de l 'Orden 
del Sabadiego, amb la seguretat de passar un cap 
de setmana inoblidable, 

A mitja tarda ens vam reunir al local social de 
la confraria per a prendre unes sidres marca de 
la casa i, després, dirigir-nos en solemne processó 
i acompanyats per la banda de gaites d'Oviedo 
fins l'església parroquial, on s'oficia la santa missa, 

Tot seguit ens vam traslladar a la pla<;a del 
templet, per ass istir al XVI Gran CapÍtOl del 
Sabadiego en el que, a més de tres nous confrares 
de número, es van investir set confrares d 'honor 

w w w.gesprosa.com 

COl1/0 110 hace faltel bttsCclr ningún pretexto ptlrel 
aCefit.lfJf ell Principado, el Sábeldo 24 nos elllamintllllOS 
hacia N orelZel ptlm ¡JclSdl' el dia de Sa Jl ¡Harcas con los 
cofrades de ItI Oee/e¡¡ del Sabadiego, con la seguridad 
de ptlJtlI' llIl fin de SflllCIIlCl illolz'idable, 

A media (tlrde 110,[ remzimos tn elloctll JOcial de le! 
ca/radie, pm'tI tome7/' IltltlJ sidrm marca de /tI casa y, 
desplfés, dirigimoJ en solemne procesión y tlCOlllpaíieldos 
por lel ballda de gaitm de Ol'iedo hmta la igles/el 
parroquial, donde se ofició la santa mise!, 

A colltifllitlcirín l/O) trasladalllos el lel plelza del 
templete pcrra asiltir al XVI Grall CaPítulo del 
S"btldú:go el! el que, eldemir de tl'fJ n/lel'O.f mfrades ele 
mí7llero, se im'útió (/ Jiete coJi-ddes de honor entre ¿os 
que no.\' t'ienen el ItI memoria la lIlodelo Blall(i;{ Romero, 

soluciones 
ASESOR lA -CONSULTORIA 

CORREDURIA DE SEGUROS 
SERVICIOS INFORMÁTICOS 

Mendez Núñez, 21 -23 Entlo, - 12002 Castellón - Te!. 964342750 
e-mail: gesprosa@gesprosa.com 
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~ASTRONomíA 

entre els que recordem la model Blanca Romero, 
el periodista de RNE Antonio ]imenez, el torero 
Rafael Camino i l'incombustible "Miki", que 
eSta "gairebé" com fa 30 anys, quan era el Xic 
de I'Harmanica. 

Finalitzat l'acte solemne i ja més relaxats, 
vam anar al sempre fidel Restaurant La Fusta 
per gaudir d'un sopar exquisit, al que no van 
faltar ni el sabadiego ni la sidra asturiana, abans 
d'arribar al "lechazo" al forn. Un bon café, una 
millor sobretaula i un descans sublim que ens 
va permetre el D iumenge tenir prou temps per 
anar a dinar a Carrión de los Condes i baixar fíns 
a Palencia i comprovar que cada any esta més 
maca. D es d'allí, retorn directe cap a casa . 
Fins el proper Capítol , gracies per la vostra 
cordial hospitalitat. 

Isabel Pan"a 

EL CA~PELLO 
~ 24 dAoRil de 2004 ~ 

AC 

am arribar al Campello a punt i hora 
per a la concentració de confraries, 
davant de l'estació. D'allí vam marxar 

en comitiva cívica fins a la Casa de Cultura, on 
ens esperava un aperitiu ben regat amb vins de 
la D.O. Alacant. 

Després ens vam traslladar en autobús a l 'hotel 
"Pueblo Acantilado", situat en la urbanització 
que porta el mateix "valencianíssim" nomo En 
el saló de l'hotel tingué lloc l 'acte protocolari 
del III Capítol del Rai'm, amb l'entronització 
deis nous confrares. 

Finalitzat l 'acre capitolar i després d'un període 
de descans, vam passar al menjador per a degustar 
el sopar capitolar, en el que novament els vins 
de la D.O. Alacant van ser alla més remarcable, 
amb esment especial per al Fondillon. 

Després del reparador descans, vam dedicar 
el Diumenge afer turisme i vam visitar Santa 
Pola, on ens embarcarem per a fer la travessia 
fins a l'illa de Nova Tabarca. Allí, vam rocarrer 
el poblat, la costa rocallosa i vam visitar el petit 
museu, per a fínalitzar degustant un g lorias arras 
a la marinera. 

Al vespre, tornarem a navegar fins a Santa 
Pola, des d'on reterem el camí cap a casa. 

E17Iília Belengtter 

el periodista de RNE Antonio}imenez. el torero Ra(:ICI 
Camino) el incolllb//Jtlble "lUiki". qm e.\tá "caJi" 
COl/lO bace 30 CIlIOJ. mando era el Cbicu de la AI7II!Jnicu. 

Finalizado el acto Jolel/llle ) )'d IlhlJ relajadoJ. 

fllillloJ ed Jiempre fiel Restal/rante Le! Fm"tCl liara 
disfr/ltar de Illle! (ella exqlÚ.lita. eIl la q/le Jlo(~¡ftcmJII 
111 el Jc¡bacliegu ni la Jidra {/J!/frúIIICI. bm!tl l!t:gel1" al 
lecha::o tll bonzo. Un blfell (afi~ /lllel b/lelltl JobrelllesCI 
J /111 deJldllJO .f/fblillle q/le IJIJS jlenJlltió tener slfficiente 
tiempo el DOllll71go para ir a (l)Jller a Carrirín dI: 10J 
Conde.r J bajelr hmta Palenáa )' (rjIllProbar CJ/IL cad" 
<filO ntá lIIaJ bUllir". De.rdc alll~ regre.1'O directo hacia 
Ct7Ja. HelSI" el j>rríxiJ/lo (ajlÍflllo. 8raádJ jn)}" l'/leJ!ril 
cordial bOJjli/alidad 

LfegelllllJs di Campe/lo a jlfln!o ) hord para 1" 
COllcelllrdclón de cofraclim. delailte de la eJfclciríll. 
De al!! lIlarc!JalllOJ en cofl1itil'Cl dl'jea hasta la CaSd 
de CllltllrC!. donde Jl()J es/m·"btl 1111 "peritiz'o bÚ:1l 
regado eOIl l'inos de lel 0.0. /1!ClCtlllt. 

Posteriormente nos trClJladallloJ ell cllftoblíJ a! ho!tl 
Pmblo ACtl11Úlac!o, si/Hado en !a IIrbanización qm 
!lel'C! el mirmo "t"almCÍa/lfri!llú" Jlombre. EII e! .wlrín 
del hote! Je hizo el acto !J1'otoculario ele! III Capú!llo 
del RClÚIl. mn la im·'estúlllra de !()J 17/lel'OJ (ofreu!CJ. 

Finalizado el Clcto cajJÍtl/lar J de.lplf(f.r de /m jJeriodo 
de descamo, ptlJamoJ al wlIledol" PC/l,-l degm!al" Id .ctlla 
capitl!IC/I~ en la qm JlIleZ'eflllellft 10.\ I'ÚZfJJ de lel D. O. 
/1lacallt fl/eron lo lIZas deJfaccl/;!e, mil tIIenl"Ílill e.\j¡eciC/! 
para el Flwdi!!lín. 

DCjp/lé.r del rejJarador c/e.rCtlllJo . dedica/l/OS el 
Domingo " helcer turÍJllllJ J /IIÚllIJ.I tI z·iJitar Sclllta 
Pola, donde /lOS elllbcl1"Cai7l0J j¡"ra bacer lti !rcrl'esid 
hastel la isla de NWtl Tabarea. Al!!, rCClJrrimOJ e! 
pob{ac/o. la corta rocosa) l'i.rlttl/llOJ el jJeq/te1lo //li/Seo, 

jJdra fÍllt/lizar degmtanclo /111 glorioso arroz a la 
//lelnllerd. 

A !a tarde, Ilcll'egalllOJ helJ!tl Salita Poltl. de.rde 
donde reblcimoJ el camilla t1 caJCl. 



B oiocidioe ,mb el X Capicol de I'Qed,o 
. del Volatín, es va celebrar la X Jornada 

d'Exaltació de la Verdura. A les 10, 
recepció de confraries a la pla\=a dels Furs, amb 
el corresponent aperitiu de benvinguda. En marxa 
cívica, acompanyats de la banda de música i un 
grup de dantzaris, vam anar a l 'Ajuntament per 
celebrar l'ac te solemne del Capítol General de la 
Orden del Volatín, amb lliurament del Premi 
Verdura 2004 i nomenament deIs Cavallers 
d'Honor. 

A les 12, missa navarresa a l'església de Sant 
Jordi , cantada per la coral "Brisas Tudelanas" i, 
finalment, apat de germanor a I'Hotel Tudela, 
amb degustació d 'esparrecs de Navarra, verdures 
torrades, carxofa de Tudela , creps d 'espinacs, 
anyell amb "cogollos" i ensalada de fruites amb 
gelat de mandarina i crocanti d'amedla. U n menú 
que fa honor als magnífics producres de la Ribera 
de l'Ebre . 

Adela López-Lapuente 

TVDELA 
~ 2 de OJaig de 2004 ~ 

)( CA P í L O L u t 
LA o R..D EN DEL VOLAlíN 

Coincidiendo con el X Capítulo de la Orden del 
Volatín, se celebró la XJornada de Exaltación de la 
Verdura. A Las 10. recepción de cofradias en la plaza 
de los Fueros. con el correspondiente aperitú'o de 
biem'enúltt. En lIlarcha cíl'ica. acolllpmlados por la 
banda de mlÍsica Ji ¡tri grupo de daJlfZCII"is, fl/imos al 
Aylllltc!JIziento pa1"t.¡ celebmr eL acto soLemne del Capítulo 
GeneraL de Lel Orden deL Volatín. con entraga del 
Premio Ve/dura 20°4)' nombramiento ele los Caba/Leros 
de Honor: 

A Las 12. misa Ilewarm en la iglesia de San Jorge, 
cantada por la cOl"al Brisas Tlldelanas y. finalmente, 
ágape ele hermandad en el Hotel TlIdela. COIl deg!!Jtación 
de eJpárragos de Newarra, verduras asadaJ. alcachofa 
de Tudela. o"epes de espinacaJ. cordel"o LecherL asaelo 
C01l cogollos y enserlader de frlltas COI! he/erdo de 
manden'ilta JI crOCClilÚ de almendra. U 11 l7lelllí que 
herce honor a Los mergníficoJ productos de la Ribml deL 
Ebro. 

DISPONEMOS DE TODO TIPO 
DE RECAMBIOS PARA 

SU CAMiÓN Y PLATAFORMA 

*** 
ACCESO DIRECTO CON SU CAMiÓN 

*** 
Polígono Industrial Los Cipreses, Nave 8 • 12006 CASTELLÓN 

Te léfono 964 255 377 • Fax 964 244 333 • Móviles: 647 540 246 Y 647 540 221 
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(JASTRO OmíA 

'~ÚN 
~ 13 de Juny de 2004 ~ 

'>6<:V CA I Lv ~ 1 

DEL SA. M 
LA l UNr ~R:A. 

J-J DO BIDA OA. 

B h , mi" d, la confmia dd S, lmón 
- ens van rebre la vespra de la seua 
~ jornada capitolar, com és el seu bon 

cos tum , amb un deliciós sopar en la seua seu 
d' Irun. 

El Diumenge a les 9,30 , amb un dia radiant , 
vam tornar a la seu de la confraria per a entonar
nos amb una tassa de brou i un vi d' honor. 

A les 10,3 0 i precedits pels txisrularis, vam 
desfilar cap a la parroquia de la Mare de Déu del 
Juncal. D esprés de la preceptiva missa, vam 
continuar 6ns a la Casa Consistorial on es celebra 
el X XV Capírol d e la Confrari a, am b el 
cerimonial corresponent i la investidura dels 
nous confrares d 'honor, entre ells Ma Eugenia 
Silguero , que els qui la coneixen saben que és 
un prodig i com a compositora i violoncelista , 
m al g rat la seua ex tr emada jove ntut. 

El dinar de germanor tingué lloc al Restaurant 
FICOBA, regentat pel nou confrare d 'honor 
Iñaki Izaguirre on, després d'un aperitiu on no 
va faltar el salmó, vam degustar: nius de salmó 
amb caviar roig, amanida de llamantol , rap i 
"lechazo" al forn. Pos tres i café. I sense temps 
per a m és ni donar un mínim repós al cos, ens 
vam acomiadar dels amics allí p resents i vam 
sortir de camí cap a Castelló. 

A gmtin Garúa 

11110 é, ¡, cap nov,," qu, a mi,¡ , n de 
Se tembre an em a Bergara per 
compartir amb els amics del Relleno 

y Tostón la celebració del seu capítol , i enguany 
no ha estat l 'excepció. Vam arribar el Dissabte 
18, després d'una substanciosa escala en Haro , 
on el cosí Mariano ens va agombolar amb la seua 
tradicional hospitalitat , i vam puj ar al nostre 
acostumat hotel-caserio (eng uany la vaca no hi 
era), on vam reposar una g loriosa diges tió . 

A les 19,30 vam baixar a Bergara, on els amics 
ja ens esperaven per anar a sopar al seu cau "Gure 
Ametza" , amb e l bon ro tll o de costum. 

El Dium enge 1 9 va co men r;a r amb 
l'acostumada concentració al Frontó Municipal , 
per cruspir-nos un consistenr "amaiketako" , i 
després el ritual capirolar: desfil e, missa i nou 

LOJ (/migos de !a Cofradi({ del Sallllrín llO.!" recibieron 
1(/ 1 fsjlera de JI{ jorlladcl (apitular. CO/l!O ex JII b/ICllel 
((¡stllmbre. mil /lllel delicio.fe! CeIlcl Cl1 Sil Jede de Imfl. 

El Domingo a las 9.30. COI7 /l1! die! rCleli,mte. 

l'oll'illloS Cl la Jede de la cofi'adia pm'c' entollarl1lJJ Cfill 

llIlcl taza de cetldo ) 1m ['i/lU de bOllu/: 

A las rO.30 yjlrececlid(¡J por los txi,rt!llariJ. 
de.ifilell1loJ baáer la parroq/lia de la Vírgen delJlIIlidl. 

Despllés de fa preceptil'a misa. COlltillltt711l0J bmta 
lel CCl.\Cl COllsút(¡riaf donde .le celebró el XXV Ctlpítulo 

de la Cofradia. COI1 el cerelllonial C!irrespolldientc y la 
im·e..-ticllfl'cl de los ¡¡¡ICZ'OS cofrades ele bIiIlO/'. eJltre ellos 

¡U' ElIgéllÚ¡ Silgltero, que IUJ que la conocen Jdbm 
qlle eJ /In jlrrJdig/o COIllO cumpo.rit01'cl i ¡'¡olo!lcelúta. a 
peJdJ' ele SI! extrelllaela j/{l'elltlld. 

La cum/del ele berlll({iu!cld tll/'O IlIgar en el 
resftllll'clJlte F ICOBA. regentado flOr el 11I1fl'O mji'aele 

de hallar /fie,kí Izaguirre donde. dCJpltéJ de 1m aperitú'o 
en el qlle /lO faltri el salmóll. degmtclllloJ: nidoJ de 
Ja!lI1r)n (0/1 (c!áaJ' rojo. ensalada de bogat'cll2te, mjle 
} lechazo al horno. POJtre y Ctlfé. 1 fin tiempo pam 
IIlClJ ni dar elllhlJ lIlínimo deJcclIlJo al CIte/PO. sedilllOJ 
de camino betcia CaJtelló, 

BER~ARA 
~ 19 de SecemoRe de 2004 ~ 

'\.. CAP O L ::H. LA lO N ¡- P-...A"'IA 
9EL ~ElI ENO y (OnÓN 

No es ya ningulla Ill}l'eclad qlle et mediadliJ ele 

Septiembre l'ayclll/Os a Bergtll'cl pam compartir COIl los 
amigoJ del Relleno J Tostón lel celehración de JlI 

Capít!!lo. J este m/o no ha sido la excepción, Llegalllos 

el Sdhado 18. elespllér ele !tila JlIbs!cmciosa escala el! 

Raro. doncle el jwimo Alarial10 !lOS agaJajó mil JI! 

tradicional bD.ljJitalideld. y .ff/bimos el lll!eJtro 
acostlllllhl'cldo hote!-cclJerio (e.rte afio lel Z't7ca /ll) esta ha ). 



desfi le fins al majestuós Ajuntamem de Bergara, 
on es celebra el Capítol i es feren les investidures 
deIs nous confrares. 

Després de la foto col · lectiva a la porta de 
l'Ajuntament, vam marxar cap al Restaurant Lasa 
que, un any més, va fer honor al seu ben guanyat 
prestigio 

Després del copiós aperi t iu servit als porxos, 
el menú oferia: cocktail de cava, amanida de 
gelatina i pollastre, past ís de fruits del mar, colzet 
de porc, tarta, biscui t i café . Bons vins i un 
patxaran insuperable . 1, com sempre, només 
finalitzar el sorteig de regals, vam iniciar el viatge 
de retorno 

Emília Belenguer 

donde reposa1lloJ l/na gloriosa digeJtióll. 
A lax I 9<3 o bajellllOJ a Bergara. donde los amigoJ 

ya nos eJperaban j¡ara ir a cenar a su mbil "Gm'e 
Ametza". con el buen ro !fa de costllmbre, 

El Domingo I9 comenzó con Lt el(oJttlmbrada 
concentración en el Frontr)n Municipal, para engullimos 
1m C017J/stente "amaiketako", Ji después el ritual 
cajJitldar: desfile, misa. 1ll1eIJO de.rfile !JaJta el 1l7aje.r"tltoso 
Aymtamiento de Bergara, donde Je celebró el CCljJítlllo 
J Je hicieron las im'e.rtiduraJ de los !ll!et!OJ cofrades, 

DcsjJlfé.r de la foto colectiva ante la puerta del 
Aptntamiento. lIlarchcfillos hacia el Restaurante Lasa 
que. !tII ailo mm. hizo bOllO/' a Sil bien ganado preJtigio, 

DeJplféJ del cap/OJO aperitit,o sel'l'ido en IOJ porches. 
elmemí ofrecia: cocktail de cava. emalada de gelatina 
J pollo, pastel de frutOJ del mm: codil/o de cerdo. tarta. 
bizcocho JI mfé. Bm:JlosvinoJ JI /tn patxclran imuperable, 

l. mmo siempre, nada lilas finalizar el sorteo de 
regalos iniciamos el viaje de 1'egreso. 

Todo IV ECO PEGASO 
a su disposición 

en el 
CONCESIONARIO 

exclusivo , 
AUTOMOCION 
LA PISTA S.A. 
en Castellón 

IVECO Ctra, Valencia - Barcelona, Km, 61,7 

Tlf.: 964536688 - Fax 964 536426 - 12550 Almazara 
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FRESNO DE LAVE~A 
~ 25 de SeremoRe de 2004 ~ 

01 uu M lN l l 

111 ,m fec "p a P,,,no d, ¡, V'g', un 
~~ poble encisador entre Lleó i Valencia 

de Don Juan, per participar al seu 11 
Capítol per primera vegada, i puc assegurar que 
no sera la última, ja que tot van ser atencions 
envers totes les contraries que els vam acompanyar 
aquell dia . 

Després d'un breu descans a l'hotel , a les 18 
ens vam concentrar tots els assistents a les piscines 
i vam desfilar fins a la plac;a Major, on es va 
celebrar el Capítol amb participació de tOt el 
poble. El Sr. alcalde ens va obsequiar amb una 
Metopa, record del Fresno, i després vam ver un 
passeig pels carrers atape"its de paradetes on 
s'exposaven els productes típics de LIeó i on 
sobresortien per damunt de tot les pebre res toges 
d'aquella meravellosa Vega (crec que el 90% 
deIs confrares vam comprar la caixa preceptiva) . 

Des del Fresno, vam anar a Valencia de Don 
Juan per a gaudir d'un sopar que va comenc;ar 
amb una fantasia de pebrera, llenguado farcit , 
"lechazo charro", per finalitzar amb uns postres 
deliciosos de pebrera amb salsa de "Tostadillo" 
que, dit així, és una incognita, pero als qui vam 
tenir la son de menjar-ho no se'ns oblidara 
facilment. 

Després, rerorn a Fresno, reverlla popular a 
la plac;a i, cap a les tantes, anar a descansar a 
l'hotel. Gracies per la vostra recepció i amistat. 

Agustín Garcia 

Nos dirigimos he/cia Fl"emo de la Vega. lIIl Plleb/o 
encantador entre Ler)n JI Valencie/ ele Don JIIClIl. parc7 
participar en SlI 1I Capítulo por primera l'ez. JI p¡¡eelo 
asegura!" que IZO será la última. yc/ q¡¡e toelo han sido 
atenciones hacia todas 1m cofradias q1le les acolllpaPialllos 
ese diC!. 

Después de 1111 breve deJcanJO en el hotel, a las 18 
nos concentramos tocloJ lo.! misten tes en las piJcillm JI 
desfilamos hasta ICI plaza AlclJol: dOIle/e se celebró el 
Capítlllo COII participdcúln de todo el pueblo. El SI: 

a!calde !lOS obseq¡tió C017 tlllel i'detopa. rewere/o dd 
Fresnf). JI despllés dilllos !ltI paJeo por las ca/les 
abarrotadas ele pmstoJ donde estaban expuestos los 
prodllcto.! típicos de León. J donde sobresalíall por 
encimCl de toelo los pimientos rojos de I!JCl lII({/'crl"if!osa 
Vega (creo que el 90% de los cofrae/es compralJlos lel 
caja preceptil'a). 

Desde el FreJIlO. /lOS dirigilJloJ a Valencia e/e Don 
Juall para e/i.rfmtar de la cene!. ql/e comenzó COIl !lila 
jantClJia e/e pimiento. lenguado relleno. lec!Jaza (!JarrrJ. 
)' ji/lctlizr) con /111 p0.rt/'e delicioso de j¡¡¡¡¡íento con Jal.ra 
de tostadillo qm. e/icho mi es /lllcl incógnita. perú a 
los que tm'úllOS la smrte de (()lIler/o no se !lOS o/z-íelará 
jacilmente. 

De.lpl/lfr. de l'1Ie!tcl CI FreSllO. l'erbena jiOp!l/al" en le! 
plaza. y Jobre 1m ta!lfclJ. j/tlmos t/ cleJCclIlJal' a! botel. 
GrtlCÚ.f POI" ¡'!totro recibimiento y a/illsMcI. 

VALLADOLID 
~ 2 dOcLUoRe de 2004 ~ 



181 "P'" d, do, aoy' "O" pode< ""¡,,Ü 
~ al Capítol de Vinos y Viandas de 

Castilla y León, de Valladolid, enguany 
ens vam poder acostar per acompanyar als meus 
germans confrares de Pucela ... . 

Ens vam aplegar totes les confraries assistents 
a la Diputació, on vam ser rebuts al pati central 
am b un m agnífic vi d'honor. Finalitzat el 
consistent refrigeri , vam anar pel carrer de les 
Augustes cap a l'església de l'Antigua, per 
PARTICIPAR (amb MA]ÚSCULES) en la Missa 
ce lebrada per Emiliano , confrare de Vinos y 
Viandas i també de l'Arros i la Taronja. Després 
de la Missa i en el claustre de la mateixa església, 
vam assistir a la tradicional "pedrada" oferta pel 
Res taurant La Solana , també confrare ..... . 

Des d 'allí, i ja en autobús, ens vam despla<;ar 
per assistir a l'acte capitolar, amb les corresponents 
ent ronitzacions de nous confrares. Va seguir el 
copios dinar capitolar, pero molt rapidament i 
per obligacions que aquí no venen al cas, vam 
enfilar la carretera per a retornar a Castelló. 

Agustín Garúa 

VILA NOVA 
DE POlARES 

~ 12 de SeremoRe de 2004 ~ 

111 CA P í T O L D E LA 

NFR.ARJA DA CHANFANA 

am eixir de Castelló el dia 10 per 
pernoctar a Salamanca, on vam 
aprofitar per donar un abra<; al nostre 

gran amic Emiliano. Dissabte 11 vam entrar a 
Portugal i arribavem a Coimbra a última hora 
del vespre. Deixarem l 'equipatge a l'hotel i vam 
continuar fins a Vila Nova de Poiares, on ens va 
rebre l'alcalde i la presidenta de la Confraria da 
Chanfana, Sra, Magdalena Ribeiro Carrito, i tot 
segui t vam fer un bonic recorreg ut turístic. 
Com que hi havia una Fira Gastronomica, vam 
tastar els plats típics, com un arros bollit dins 
de budells de cabra (chanfana) . També vam 
degustar el plat de la confraria: cabra guisada, 
realment exquisida. De matinada vam tornar a 
l'hotel a dormir. 

El Diume nge, novament a Vila Nova de 
Poiares, ens vam concentrar a un restaurant totes 

Después de dos aFias sin poder asistir al capítlllo de 
Vinos y Viandas de Castilla y León. de Valladolid. 

este alio nos pudimos acercar para acompetiiar a mis 
hermanos cofrades de Pucela ..... 

Nos reunimos todas las cofradias asistentes en la 
D iplltación. donde fuimos recibidos en el patio celltra ¡ 
con un magnífico 1,z,1O de bonlJ/': Finalizado el comistente 
refrigerio. 170.1' encaminamos por la calle de las AlIgllStas 
be/ciel la iglesia de la Antiglla. para PARTICIPAR 
(con AIAYÚSCULAS) en la ¡VIisa celebrada por 
Emilúmo. c~frade de los Vinos y Viandas y tambien 
del Arroz y la Naremja. Después de la Misa yen el 
damtro de la misma iglesia. asistimos a la tradicional 
pedrada. ofrecida por el Restaurante La Solana, tambien 
cofrade ...... . 

Desde allí. y ya en autob,ís. ¡zos desplazamos perra 
asistir al acto capitular. con la correJp011diente 
entronización de los nlteliOS cofrades. Siguió el copioso 
almuerzo capit¡¡lar. pero IIllly rapidamente JI por 
obligaciones que aquí no vienen al caso. enfilamos la 
carretera para regresar a Castelló. 

Salimos de Castelló el dia 10 para perlloctar en 
Salamanca. dOJlde aproz'ecbamos para dar lIll abrazo 
a Il!festro gran amigo Emiliano. El Sábado 11 entramos 
en Portugal) llegamos a Coimbra a líltima hora de 
la tarde. 

Dejamos el equiPaje en el batel y segllimos basta 
Vila Nova de Poiares. donde nos recibió el altalde JI 

la presidenta de la Confraria da Cbanfana. Sra. 
ldagdalena Ribeiro Carrito. iniciando a continuación 
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les confraries participants: 24 portugueses, 1 
italiana i 4 espanyoles. Vam ser obsequiats amb 
productes típics i vam partir en marxa cívica fins 
a l'Ajuntament per celebrar el solemne Capítol 
en el que , al costat de dos ministres del govern 
i altres celebritats, vaig ser nomenat Confrare 
d'Honor da Chanfana. 

En el posterior dinar capitolar, vam degustar 
diversos plats, amb especial presencia de la cabra 
guisada. Vam completar una agradable jornada 
amb aquells amics i el Dilluns de matí 
retornavem cap a Castelló . 

J osé Luís Alé 

a b am;" de la mnf".Úa dd P;mxo ,m 
~ van rebre la tarda del Dissabte amb 

l'agradable sorpresa d'un sopar a base 
de "txikiteo" pel barri de Gros, per tal de degustar 
una mostra de pintxos exquisits en TOTS els bars 
on vam estar. 

El Diumenge a les 10, ens vam anar concentrant 
tots els confrares en el bar de I'Hotel Londres, per 
fer els honors a un confortable refrigerio A les 11 
s'inicia la desfilada cívica fins a l'església de Sant 
Vicent, en pIe "Casco Viejo" , on vam assistir a la 
santa missa amb la meravellosa sorpresa de 
l'acompanyament de gran pan de l 'Orfeó 
Donostiarra. 

Finalitzat l'acte litúrgic , vam anar cap a 
l'Ajuntament per celebrar el protocol capitolar, 
amb els parlaments i investidures que són de rigor.i , 
des d'allí, vam tornar a I'Hotel Londres per a 
participar (com a jurat) en la II Cata Internacional 
de Pintxos. Cal dir que un total de 15 bars, tant 
del "Casco Viejo" com del barri de Gros, ens van 
posar francamen t dificil la decissió final. 

I tot seguit va comenc;ar el dinar de germanor, 
a base de marmitako i garra de porc al forn , amb 
l'agradable complement del sorteig de regals i un 
animat ball que haguerem d'abandonar molt abans 
del que desitjavem, per fer alguna cosa contra els 
600 Qm. llargs que ens separaven de Castelló. 

Agustin Garcia 

UJl bonito recorrido tllrÍJttco. Como babia l!I1a Feria 
GClJtronómic?l, jirobClllloJ IOJ jilatos tíjJicos, COIllO UJl 
mTOZ cocido dentro ele tripa de cabra ({banfana J. 
Tambien elegmtcllllOs el jilato ele la mfradict: cabra 
gllisaela. realmente exq/fiJita. De madmgadcr. [i()!z'ÚJIOJ 
ctl batel a dormi/: 

El Domingo, Il/levaJllente en Vila NOl'a de Po¡areJ, 
nos caJleentmlllos en 1m restCltlrmzte todas 1m cafradias 

participetlltes. 24 jiortllglleJas. I italiema y 4 csjic;ízolas. 
FllimoJ obseq!!iados mn productoJ tíjiicas y jiartimos 

en manba cívica hacia el Ayuntamiento para celebrar 
el solemne CaPítulo en el que, junto a dOJ nz1nÍJtros 
del gobierno JI otrm celebrid;/CkJ, filí Ilombmc!o ConFare 
ele HrJJlO1' da Chanfoma. 

En la po.rterior ((}lJIida Ct/jJltlllm: degmta mOJ uario.r 
jJlatoJ. COIl ejpeáa! presencia de la cabra gll1.rada. 
C olfljiletalJZ()s l/na agradt!b!e jornadt! CO/l aCJlre!/os 

{lllligoJ y el Lllne.r por la maíJalltl regreJcíbamoJ bacía 
CaJte!!r5. 

DONOSTIA 
~ 10 dOcmoRe de 2004 ~ 

111 CAP ITO L D E LA CON FRAK1A 
DEL PINTXO DONOSTIARRA 

Los amigos de la coFclciia del Pintxo nos recibieron 
Icr tarde de! Sábado eOIl la Clgrcldclble JorpreSel de llIlCl 

cena a baJe de "txikiteo" jlo1" el barrio de Gros, pe/m 
degl/Jtm' mIé! I1Il1ej"trer de pintxos exq!Ú.ritoJ en TODOS 
IOJ bares donde estltl'illlOJ. 

El Domingo el lel.\" 11. /lOS fuimos concentrando 
todoJ los cofradeJ en el bar del Hotel Londres, jiclra 
hacer IOJ bonores tI 1m conforterh!e refrigerio. Ji 1m 1 1 

se inició el deJfile cíl'ieo hacia lel igleJia de San Vicente. 
en jileno CClJCO Viejo, donde ClJistil7lOJ el la Jan!a múa 
con la l/ZaJ"tll,illosC! sorjJresC! del elCOJ/lp{;Fiamiento de 
gran parte del Orfeón Donostiarr,7. 

F ¡nalizado el acto litiÍrgico. ¡¡¡imos basta Id 
AYllntamiento para celebrar el jJrotocolo cajiitlllm: COil 
IOJ jlar/amentos e im·'eJtidlfras qm Jan de rigor y. deJde 
allí.t'Oll'illlos tll Hotel LondreJ pare! particijJar (como 
]lIrado) en la 11 Cata Internacional de Pintxo.L 
Ha) qm decir que UIl total de [5 bares. tanto del 
Casco Viejo como del barrio de Gros, !lOS ji!IJieron 
frenzccrmente difícil la deciJión final. 

y sewtidamente comenzó la comida de herllltlllc!Cld, 
a baJe de marlllltako J pienzcI de cerdo al !Joma. con 
el agradable coliljilemento del Jorteo de regtdos y un 
emimado bcúle que hlfbímoJ de abandonen' 1/2I/(bo antes 
de lo que deJcclbCflllos. perra hacer a/glma COS?! contra 
IOI 600 Km largoJ qm !lOS sejJare/ball de CaJteUr). 



.. mb =i6 d"qu,,, capico!, nov,m,", 
ens van acollir les venerables pedres 
del Museu del Vi de Vilafranca del 

Penedes, on ens van informar de que els actes 
capitolars d'enguany es farien al celler Vallformosa 
i, p revia explicació topografica i viaria de la 
ubicació del nostre objectiu, vam marxar-hi sense 
més dilació . 

La magnífica masia que alberga el celler pren 
el seu nom de l 'ermi ta romanica de Sta. Ma de 
Vallfo rmosa, m ol t proxima a les instal·lacions. 
Vam visitar el celler, que reuneix alhora les 

característiques d 'un museu i d 'una moderna 
indúst ria vitivinícola. Quan vam arribar era nit 
tan cada, pero és segur que a la Uum del dia, 
aquella grandiosa masia enmig de l 'immens mar 
de vinyes que és el Penedes, deu configurar un 
paisatge autenticament g lorias. 

El solemne acte capitolar va investir academic 
d'honor al Conseller d'Agricultura i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya, Honorable Sr. Antoni 
Siurana, a més deIs corresponents academics de 
ment 1 numeraris. Finalitzat el ritual protocolari , 
es serví un vi d 'honor acompanyat d'un substancias 
aperi tiu. 

1 com a culminació, vam baixar a la part 
soterrania del ce ller i en una g ran sala, entre 
centenars de barriques de roure amerid i francés 
on envelleixen els millors vins del Penedes, van 
degustar un exquisit menú: cistell de llagost ins 
al cava, melós de xai i patata confitada, i peres 
caramelitzades amb gelat de torró i xocolata 
calenta. EIs vins, de la casa evidentment, i el café 
van animar un marxós fi de festa amb música de 
ball , en el que vam participar sense inhibicions. 

Albert Sanchez-P antoja 

CALDES DE 
M ALAVELLA 

~ 20 de DesemoRe de 2004 ~ 

IX CAP 11 O L t) E LA 
ONFR..ARJA. DE 1 'AICUA 

_ ' m m ib" ,¡ blnwi d, Vichy I Catalan, a Caldes de Malavella , el 
Divendres 19 al vespre i hi vam trobar 
als amics de les diverses confraries de 

FECOGA que havien arribat el dia abans. Vam 

VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 
~ 29 dOccuoRe de 2004 ~ 

ClJ'XLVIII cAPITOl 
D( L'ACADEM1A TA5TAVIN~ 

SANT HUMBER.l 

Con oCdJión de este capítulo, IZltet1amente llOS acogieron 
las l'enerables piedras de! Museo del Vino de Vilafra/1CCl 
del Penedes. donde /lOS informaron de qlle los actos 
capitlllares de este afio se harian en la bodega 
Vallforlllosa J, previa explicación topográfica) l'iaria 
de la lIbicelción de ntlestro objetivo. marchClJlloJ helcia 
alld sin lIlelJ dilación. 

Lt7 magnifica lllaJia que alberga la bodegel toma 
su nombre de lel ermita románica de Stel. iVI" de 
Vallformosa. muy prÓXi11Zel a lels instellaciones. 
Visital!los la bodega. que rellne a lel l'eZ las 
característúas de I!n lllllJeO) de l/na moderna indllstria 
l'itú'Ú7Ícola. CIIClIJdO llegamos era noche cerrada. pero 
es segllro que a lel IlIz del diel, elqllellü grandiosel 
lIlelJia enmeelio del inmemo /llar ele viíiaJ qlle es el 
Pemdes. debe configurar lItZ püiselje ellltenticamente 
glorioso. 

El solemne elcto capitular úwistió académico de 
hOllor al COll.feller de Agriatltllrel y Pesca de la 
Generalitat de Catallllz)'a. Honorüble SI: D. Antoni 
Sittrallel, además de los correspondientes académicos de 
mérito JI lllmlerarios. F illalizado el ritual protocolario. 
se SÚ7Jió un vino ele honor ?lcompelíie/dJJ de 1m sttbstancioso 
elperitil'o. 

y como m!lIlinación, be/jalllos e/ lü parte subterranea 
de lel bodega .Y en lllla grün salel, entre centenares de 
bCllTicas de roble Cl1Jlericano y francés donde envejecen 
los mejores l'ÚIOS del Penedes, degustamos 1m exquisito 
me17lí: cüllastilla de ICl1zgostinos e!l cava. me/oso de 
cordero JI patata confitadel, JI perm caramelizadas con 
helac/o de turrón JI chocolate celliente. Los vinos. de la 
cüsa euidentemente. )' el café animm'on 1m marchoso 
fin de fiesta con Jluísim ele baile. en el que participamos 
sin úzbibiúones. 
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fer un agradable sopar i ferem festa al "karaoke" del balneario 
El Dissabte a les 10, amb l 'arribada deIs membres de la 

Confraria amfitriona, es va formar la comitiva cívica que 
desfila fins al teatre municipal de Caldes, on tingué lloc 
l' acte capitOlar. la mesa presidencial estava integrada per 
l'alcalde de Caldes, en Miquel Casas, els directius de FECOGA 
Srs. Nuín i Mokoroa, i el Gran Senyor de les Aigües, enJoan 
B. Renan. Després deIs parlamems de salutació, es va procedir 
a la investidura deIs nous confrares numeraris i d'honor. 
Finalitzat el CapítOl, vam anar a l 'església parroquial on la 
Coral Cantaires de Caldes oferí un selecte concert culminat 
amb I'Himne de l 'Aigua. 

Ja de retOrn al balneari, on ferem la ritual foto col ·lectiva, 
vam presenciar una exhibició de puntaires i l'atorgament 
del VIII Premi "Modest Futest i Roca". 

A les 14,30 ens serviren un abundós aperitiu que dona 
pas al dinar capitolar, al saló-menjador del balneari, en el 
que vam degustar: ensalada Vichy Catalan de formatge frese , 
fricandó de llagostins Malavella, sorbet Fom d'Or de magrana 
i llomillet de vedeIla les Creus. EIs postres, lioneses farcides 
de mouse de castanya amb xocolata i bunyols de l'Emporda. 
Els vins, de les D.D.O.O. Alella i Ribera de Duero, cava 
Parxet i les aigües Vichy Catalan i Fom d'Or. Autemicamem 
pantagruelic i, a més a més, exquisit. 

Encara vam fer nit al balneari, inclos un sopar tOnificant 
i un Bar¡;a-Madrid glorioso Gracies, ahlics de la Confraria 
de l'Aigua, per totes les vos tres atencions. 

J uan J osé Breva 

BAYTRU, S.L. 

Poi. Ind. Autopista Sur, Nave 28 
Teléfono 964 251360 

Fax 964 25 1360 
12006 - CASTELLON 

Llegamos al balneario de Vichy Catalan en Calde.r de 
¡\Jctlcndla, el Viernes J 9 por la tarde)' allí encontralllOJ 
ya a los amigos de las divenas cofradias de FECOGA. 
qm hat>ian llegado el dia alifes. Tomamos l/na agrae!t¡/Jle 
cena Ji fililllos a hClcer fieJta al "kclraoke" del ba!/leario. 

El Sdbado ct 1m JO, con la llegada de los miembros de 
la cofradia clmfitriona, se fOrJIll) la comitir'a d¿lica qm 
desfilr} haxta el teatro 1I1111úcipal de Cctldes, donde tllt'O 
Iligar el ClLlo mpitulCl1é La /ilesa presidencial estaba integrada 
por el alialde de Caldes, D. ¡\liqm! CClJa.r. los directi/'Os 
de FECOGA Srs. NltÍn)' Alokol'Oa, ) el Gran Se/l)or de 
les Aigiies, D . }oan B. I?enc¡rt. DeJpliéJ de IOJ diJwl'JOJ 
de Jtlllltación. Je procedió el la ÚWeJÚdlll'CI de 10J 11IIa'OJ 
cofrades Illil1leJ't;¡rÚJJ )' de hO!lO/: Finalizado el Capít/llo. 
filillloJ a la iglesia parroquia! donde la Coral CClIltaires 
de Ctlldes ofreció 1m Jelecto concierto mlJllillado con el HimNO 
del Agua. 

Ya de tlflefta ¿ti balneario, donde hicimos /a rltl/¿rI foto 
coleetú'a, presencia/l/OS IlI'la exhibición de botilleras)' el 
otorgüllliento del VIII Premio "jHodest FlIrcst i Roca". 

A las 14.30 !lOS Jin'ieron 1111 abundante ajleritú'o q/IC 
dió paJo a la comida ctlpit¡¡lcr1', en el Jalón-comedor del 
balneario, en el que der!,/lJtalllos: ellJalada Vichv Catalan 
de queso fresco, frútlndó de lmzgostillos Malal'eíla. sorbete 
Font dial' de grallada JI Jolomillo de ternera Les Cre/IS. El 
jlostre. liollesClJ reflena.r de 1II0llJe de w.rtaiía C01l c!Joco/ate 
J bllllmlos de I I Emjlorda. LOJ l'ÚIOS. de /as D.D.O.O. 
Ale/la)' Ribera de DII_ero, U/l'a Parxet J las ag11as Vic!Jy 
Catalcm y FrJlZt d'OI: Altténticcllllente pantagrllélico y. 
adcmcÍJ. exq1fisito. 

Aún hicimos /loc!Je en el ba/mal'io. induicltl !lila cella 
tonifictlllte y 1111 Bmft!-Madrid glorioso. G I'acias, amigos 
de la Cofradía de/ Agita por todas t'1teJtras atenelones. 
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5E~OVIA 
~ 15 de CDayo de 2004 ~ 

( ¡ J 1 ~ D R..O L 
PRimeR encuenLRO de cofRadias 

gasLRonómicas de las Regiones de españa 

D ,.., ca VIGA ua" FECOES 
A San !.ridro lIluerto le llevafoll en 1m 

serón. pero no amelimoJ a Seg01'ia a lit? 

'meral sino al nacimiento de la federación de cofradias 
lstronómicas y ~'illícolas ele las regiones de EJpclJla. 

La cÚldad. preciosa COIIIO Jiempre, era ese dia mlll 

I/tÍs atractiz-'a ya que coincidimos mn IIIl congreso de 
¡tiriteros. No obstante el C¡)'IlJJtclmiento se l/olcó en 

I !!estro e/'mto )' prestó una magnífica colaboración al 
tJarrollo elel enCltentro de cofradias. 

No sÍlz polémica interna nuestra cofradia decide 
,lIdir a eJte eJlmentro. Elltre los Illlmerosos aJistentes 

lilaS de 3 o cofradias se respira l/n ambiente de 
pectaclón )' también de diJo'eta ilflsión . 
Nos reciben en un elegante hotel de la tú,dac! donc!e 
'l(atas . serretarios )' fotógrafos realizall Slt labO/: 
Desde la presidencia prOt'isiollal y er¡ presencia de 
for¡dacles gastronómicas internacionales se exptlso 

¡ minl!ciosidad cada lIllO ele los artímlos del estatuto 
file jJosteriorllle!lte criticado)' completado por los 

lentes. Nosotros exp/lSillloJ las discre/lanáaJ que 
híallloJ ((¡mentado en Illlestra jl/Ilta ) tras 4 horas 
rre/lIo trabajo terlllillclIJlOJ dando cada lino de los 

l' I "esentcmtes de 1m diuenCIJ cofradiclJ JII opinióll sobre 
tema de creación de la federc/cúín. La prenJa lotal 
tgiolla! tOIJlI; la información de todo. 
Posteriormente c/lmplimos COIl la obli!!,acióll 
tromímica. ciando bllena menta de llIl rochilli!!o al 
jlo ele la tierra. No falte¡ron cánticos y brindis. 
Illilltlll/OJ llor fin COIl II1l I'ecorriclo por las calles de 
Ol'la. d()l/de illlllortalizcllllOs el el'ento COIl las 
liciollerles f%grafim del gmpo. 

Lllir Toca 

VALENCIA 
~ 6 de NoviembRe de 2004 ~ 

11 CongReso 1nt'eRnacional de 
CofRadías de las Regiones de españa 

B " u,,/cid, gmp, d, "fi""" U"¡ L"Ú, 
~ Adela, Agmtín, lJabel. Luís. AZlfte/1a, 

jNalljo. Angel)' lHariJa) asistimos el dia 
6-XI-2oo4 ctI Palacio de Congresos de Valencia. 
donde se celebró el II Congreso Internacional ele 
Coji'adim de 1m Regiones de Europa. Un congreso 
esperado por todas 1m coji-adias mropeas pc!ra poner 
en marcha 1m J/leílo en comtÍn. C om/rllir Europa desde 
la gastronomia. la (lf!tI¡rcJ y la amistad entre 1m 
Regiones. 

La sÍJtencla file extraordinaria. slIperando las 
(lIatrocíentas personas pet'tencelentes a mm de sesenta 
cofradias de Francia. Italia. Portllgal)' EJpaíia. 
File Ílwestido Presidente de Honor de 1m Cofradias 
de las Regiones de El!ropa el HOIlO/'able COIlse!!er de 
Agrimltllra Pesca y Alimentación D. Jitan Afall!lel 
Cotino. 

Los dismrsos )' ponencias se sllcedieron POI' paÍJes 
dll1'tl1lte todo el dia. con el co7ll1ín denominador de 
trabajar colljU1lfamente para crear IIlla estmctlfra que 
agllltine torios lo.!' l)Cflores de las regiones para aprendel~ 
clegttstCfr prodllctos, defender costllmbres arretigclclas en 
el pasado. bllScelr ayudas par&¡ c¡poyar los fines de las 
cofradias y estar debidamente organizados. 

Antes del almuerzo tm'o IlIgar una degustación de 
diferentes y muy z!ariados productos de las reJpectiz'as 
regzones. 

Recorrtendamos lJ!Jitar la págil/c¡ lI'u'w.cofradim.net 
para !lila mayor información. 

Qlteremos dejar comtancia de ilIlestro reconocimiento 
a D. Carlos i'.lal'tin Cosme. Presidente del Comité 
Organizado/'. por S1l ingente JI excelente trabajo y 
Illlestre! felicitación por el éxito conseguido. 

HCfsta el Il I Congreso en Verona el próximo aHo¡, i 

Angel Martínez 
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LA. HOST 
1 LA. FeSTA. 

P RE C; Ó 

1'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, com ja sabem d 'amic, 
la festa és cosa de tots, 
ací estem els de la Host 
sempre a pum, al primer crit, 
tam a la taula i al lli t 
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 
Vicemico, Paco Vazquez, 
Massimo, Guardino, Ale 
Gimeno, Ricardo, Angel, 
Alcón, Breva Pallarés, 
Vicem 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. 

H , ~ N E D E LA H 051 
la Host del Castell Vell 
és clam de la cultura 
castellonenca, de bona soca, 
és cau de convivencia. 

1'arros 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 1'Arros i la Taronja! 
¡Visca la Host del Castell Vell, 
la Confraria de l' Arras i la Taronja! 

Per tal d 'aconseguir 
sans objectius, es reuneixen 
aquests amics davam la taula 
a conversar amb tot el COL 

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

¡Visca la Host del Castell Vell, 
la Confraria de l' Arras i la Taronja! 
¡Visca la Host del Castell Vell, 
la Confraria de 1'Arros i la Taronja! 

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

(lletra i música deJoan Castells) 



A CTIVITAT5 DE L'ANY 2004 

B om '0 ,oy' ,m,Óo,,_ el nom,o'm,m 

~ del nou Alcaid, va significar l'inici 

de les activitats de l'associació en l'any 

2004, un any agitat, amb insistents intents de 

renovació, amb tensions internes que han deixat 

seqüeles, pero amb voluntat ferma de continuar 

endavant. 

En Febrer veié la llum el nO 13 del nostre 

butl letí "LA HOST" , amb els acostumats 

continguts histories, cul turals i festers i amb 

especial esment de la figura del gran poeta 

cas tellonenc Bernat Arrola, del naixement del 

qual s'esdevé ara el centenari o 

1 l'arribada de Marc; és tant com dir l'arribada 

de la Magdalena que, anecdoticament, enguany 

arriba dues vegades per la coincidencia amb la 

data de les eleccions generals. Logicament, vam 

fer la romeria el dia que tocaya i la vam repetir 

una setmana més tard, el dia "oficial". Novament 

la carrossa de la Host fou parr inseparable del 

Pregó, amb el bon humor i el copios abastiment 

gastronomic tradicionals. El 

Dia de l'Alcaid, amb la 

investidura solemne de Vicent 

Farnós, va marcar el punt 

culminant de les festes. Don 

Ross continua regalant-nos el 

paladar amb els seus menús 

festers i enguany ens va regalar 

també una magnífica cafetera. Van tancar la 

setmana l'Ofrena de Flors a la Patrona i la ritual 

paella del darrer Diumenge, al restaurant Arropes. 
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VIAJES 

EQUUS 
Novedad!!! Todo incluido en cruceros en 
Pullmantur, además anticipate y consigue un 
16% de Oto. 

Te llevamos Gratuitamente desde tu domicilio a 
los aeropuertos y puertos de Valencia, Barcelona 
y Madrid. 

Pago Aplazado sin intereses a 3,6,9, O 12 meses. 

Coches de Lujo, con conductor, para el día de la 
boda. 

Microbuses y autocares, con capacidad de 7 a 
55 plazas, para despedidas a partir de 150 € o 
para el desplazamiento de invitados. 

Con el afán de dar un mejor servicio, abrimos una nueva 
oficina con servicio 24 h. los 365 días del año, situada en 
la ciudad del Transporte, el. Holanda, parcela 172, Tel. 964 
20 07 36, Tel. 24 h. 807 11 70 80 (0,09 € esta. llamada, 0,31 € de 08:00 

a 20:00 h. y 0,25 € de 20:00 a 08:00 h.) 

Informate en cualquiera de nuestras oficinas de cómo 
conseguir estas ventajas. 

eASTELLóN e/. Gobernador, 51 - Tel. 964221554. el. Zaragoza,1 - Tel. 964243410 
VILA-REAL e/. Mayor San Jaime, 52 - Tel. 964 53 55 38 
ONDA Plaza Rabal San José, 8 - Tel. 964 60 53 54 
BENICARLO el. eolom, 6 - Tel. 964473212 
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Una agradable novetat de les fes tes d'enguany 

ha estat el doble guardó obtingut pel nostre 

llibret: un de la Generalitat per l 'ús del valencia 

(1. 100 €) i un altre de la Junra de Festes com a 

millor llibret de colla (600 €), cosa que no esta 

gens malamenr. 

Al mes de Maig, seguinr el que disposa la Llei 

Organica 1/2002 de 22 de Mar<; regulanr el Dret 

d'Associació, vam presentar la corresponent 

adequació dels Estatuts de la Host a la nova 

normativa. 

Durant l'any 2004 ha continuat l 'activitat 

gastronomica al casal, cada dimecres, amb els 

seus complements musicals i guinyoters de 

costum. 

Enguany han causat baixa com a socis de 

número Ma Dolores i Pepe Guardino, encara que 

per la seua co ndició d'Alcaid continuen 

estretament lligats a l'associació. 

Tampoc el guinyot ni la loteria ens han estat 

propicis el 2004 pero és que, després deis premis 

del llibret, seria ja demanar massa .... . 

En Desembre, la Host homenatja Bernat Artola 

amb la colocació d'una placa commemorativa a 

la casa on visqué el poeta i una conferencia del 

professor Lluís Meseguer al Centre Cultural les 

Aules, glossanr la personalitat, la vida i l'obra 

poetica. Seguí un vi d'honor al nostre Casal, 

preparat pels nos tres mes tres cuiners. 

Vam tancar l'any amb l'elecció del nou Alcaid 

per al 2005, l' amic Manolo Altava, que passa a 

enriquir la nostra ja notable col ·lecció de 

Sereníssims i a qui desitgem tota classe de 

satisfaccions en el seu any de regencia. 

Luís Toca 
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LA HOST 1 LA FeSTA 

ELS ALCAIDS DEL CASTELL VELL 

ALCA1D 5 H 15TÓR1C5 

1249 En Pereró de Fraga 

1258 En Romeu Martí 

1266 En Simó de Borja 

1276 En Jaume Fivaller 

1281 N'Arnau Calaf 

ALCA1D5 MODER..N5 

1988 En Francesc Solsona i Garbí 

1989 En Vicent Gómez i Nebor 

1990 N'Enric Ferrero i Maria 

1991 En Lorenzo Ramírez i Porrolés 

1992 En Josep Pascual i Torres 

1993 En Porfirio Laguna i Asensi 

1994 En Jaume Alcón i Simóm 

1995 En Balrasar Macia i Oliver 

1996 En Ricardo Vicente i Calvo 

1997 N 'Ignacio Subias i Ruiz de Villa 

1998 En Víctor Campos i Guinor 

1999 En José Luís Breva i Ferrer 

2000 En Federico García i Moliner 

2001 En J osep Bellés i Mateu 

2002 En Josep Guardino i Roca 

2003 N 'Alejandro García i Guinor 

2004 En Vicent Farnós de los Santos 

2005 En Manuel G. Altava i Lavall 



.. 

ALCAID DEL CASTELL V'ELL 2005 
5ER..C Jí\5'M (fNYOR.. 

~ OJanuel (J. Alrava i Lavall ~ 

a ¡ nou Akaid oeix el 7 d'CXrubre d, ¡ 958 

~ al carrer Sant Vicent (cantó a Amadeu 

1) de Casrelló, o siga, "de la soca" . 

Va cursar els esrudis de barxillerar a les Escoles 

Pies i es va llicenciar en Drer per la U niversi rar 

de Valencia. 

Posreriorment va aprovar per oposició la plac;a 

de Tecnic de l'Adminisrració en la Dipuració 

Provincial de Casrelló i, l'any 1993, va superar les 

proves per accedir a la carrera judicial. Ha exercir 

la seua labor judicial a Hellín (Albacere), Vila-real 

i, posreriorment com a magisrrar a Almeria i, 

acrualm ent, al ]urjar Penal n° 3 de Casrelló. 

És Professor Associar de l'area de Dret Processal 

de la Universitat]aume 1. 

El dia 12 de gener de 1996 va llegir la seua 

tesi doctoral en Drer Processal Civil, amb la 

gualificació d'apte cum laude per unanimitat. 

És Academic Corresponent de la Reial 

Academia de] urisprudencia i Legislació (Insrirur 

d'Espanya) i Academic Numerari de la Molr 

Il·lustre Academia Mundial de Ciencies, 

Tecnologia, Educació i Humanirars. 

Ha publicar diverses monografies, així com 

anides jurídics i ha pronunciar disrintes 

conferencies sobre remes jurídics. 

En I'ambit de les rradicions casrellonengues 

ha estar Clavari i Perot de les fes tes de la Mare de 

Déu del Lledó í secretari de la] unta de Govern. 

En les festes de Castelló, és soci de la Colla del 

Reí Barbur des deIs seus inicis í esta integrat en 

alrres associacíons culrurals de la ciutat. 1, des 

d'ara, és rambé Sereníssim Senyor Alcaid del 

Castell Vell. 
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LA ~ALA DELS ALCA1DS 

¡a ¡del a lo "m '''a anual, la Gala dé 
~ Alcaids torna a congregar als salons 
~ del Casino Antic a la gent de la Host 

i als seus amics per procedir al preceptiu relleu 
del Sereníssim Senyor del Castell Vell. Van 
assistir a la nostra celebració el nou alcalde de 
la ci urat , Sr. Fabra i el tinent d'alcalde, Sr. 
Moliner. 

Eng uany, l' epidemia de grip i algunes al tres 
indisposicions puntuals van ocasionar un bon 
grapat d'absencies de darrera hora, pero aixo no 
fou obstacle per a que la cinquantena de persones 
q ue allí ens vam aplegar config urarem aquest 
"ambient de Gala" que tots coneixem tan bé des 
de fa molts anys. 

El guió del ritual es va anar desg ranant amb 
la precisió acostumada: Recepció, foto de l'escala, 
ofrena de flors, entranrs amb cava, sopar, saluració 
i resum de l 'any, comiat de l 'Alcaid Farnós, 
lectura de l'acta de nomenament, parlament del 
G ran Maestre, paraules del nou Alcaid i 
ll iurament deis premis anuals, en forma del 

tradicional molló quilometric que fa justícia als 
12480 Qm fets per Ag ust ín enguan y. 

De tot el que allí es va fer i es va dir, vull 
remarcar, co m a punt m és imporrant i 
trans ce nden t , la prom esa del nou Alcaid 
d'implicació, col·laboració i treball en favor de 
la Host i de tot el que la H ost significa. Es tracta 
de tota una declaració d'intencions que ve a 
confirmar el que l'Alcaid Farnós ja havi a 
manifestat uns minuts abans: "Manolo Altava 
sera un dels g rans Alcaids de la Host". Moltes 
grac ies , Sereníssim, i benving ut a la Host. 

Estem tots, dones, d'enhorabona i sembla que 
-un any més- l'hem encerrat de pie, com no 

podia ser altrament ..... . 

No cal dir que, com és costum des de fa divuit 
anys (i esperem que així continuara), la barra 
lliure i la marxosa música de ball van propiciar 
que la festa s'allargués fins a les hores petites de 
la matinada. 

j. Vicent Francisco 
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LA NOStRA PAtRoNA 

Com Cinto Verdaguer a tramuntana 

he volgut a ma terra hui tornar, 

ai!, Mare Lledonera de la Plana, 

fes-me reviute al calor de la llar! . 

Cansat de rodolar pel món, volia, 

al falagat ombriu, pelegrí vell, 

del Lledoner festiu, quina ambrosia!, 

felic; reposar com al niu l'ocell; 

Cansat de rodolar pel món hi torne; 

retrobaré l' enyor del Lledó Ver;>: 

vell pelegrí la Serenata entone 

a la Mare del nostre Lledoner!. 

Mn. Vicent Gimeno i Estornell 
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RESTAURANTE 
QO~ANGEL'~ 

aaEI Arle del buen comer" 

SP.ÚJnN fHU4;bMUfuet~ 
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LES FESTES D E LA }...AA~DALENA 
EN ELS SEVS CARTELLS 

m ,,,b,ió ,m" b r"" i d ""dI qu' 
l'anuncia és cosa que vé de molt antic, 
ja que hi ha referencies de la seua 

existencia en les antigues civilitzacions d'Egipte , 
Grecia i Roma. 

El cartell, poc més o menys tal com el coneixem 
ara, apareix gracies a la invenció de la xilografia 
i, sobretot, de la impremta, cap a l'any 1450. 
Les fes tes populars i la publicitat comercial van 
ser els temes de preferent protagonisme en 
l'acti vi tat cartellera. 

Al segle XIX, amb l'invent de la litografia, es 
perfecciona notablement la impressió i s'arriba a 
uns extraordinaris nivells de qualitat pel fet de 
dedicar-s'hi els millors artistes: Chéret, Manet, 
Toulous-Lautrec, etc. 

A casa nostra el cartell prén importancia amb 
l'inici del segle XX: artistes com Ramon Casas, 
Adria Gual i els valencians Pasqual Capuz, Josep 
Segrelles i J osep Renau, van ser cartellistes 
acreditats. 

1 amb aixo arribem ja a 1945, quan les nostres 
Festes de la Magdalena adopten la configuració 
actual i el seu cartell anunciador acompanya 
puntualment cada edició i, des de bon inici , 
compleix a bastament el seu paper utilitari de 
comunicació de masses i esdevé un ambit de 
creació en el qual els artistes castellonencs tenen 
el repte anual de plasmar l'esperit de la festa en 
un cartell que resulte atractiu per a la gent del 
carrer, a base de simplicitat, fon;a suggestiva i 
originalitat, en dosis variables segons la inspiració 
de cadascú. 

Amb caracter general, podem dir que en les 
reali tzacions dels primers anys de cartells 
magdaleners, la tonica general és d'un 
decorativisme cromatic que, a partir dels anys 60, 
comen~a a donar pas a una major concreció i for~a 
de síntesi, encara que en cada epoca hi ha hagut 
un poc de tot. 

Els artistes han donat sempre gran importancia 
al colorit (element determinant per a la bona visió 
del cartell en la distancia), així com a la distribució 
i composició dels elements que integren el conjunto 

Aquests elements, al llarg dels 60 anys 
transcorreguts, han estat basicament quatre: la 
gaiata (en les seues variad es formes), la 
indumentaria típica festera, l 'escut de la ciutat i 
la ermita de la Magdalena, estan presents en la 
gran majoria dels cartells. Hi han al tres elements 
que apareixen més de tard en tard, pero tambe 
de forma repetida, com són per exemple: la canya, 
el rodlo, les flors , la dol~aina , el tabalet, la torre 
campanar (el "fadrí"), la campana, els focs d'artifici , 

el cavall, etc.etc. 
És precisament la presencia d'aquests elements 

que hem enumerat la que d'una manera més 
explícita identifica les Festes de la Magdalena 
amb el seu cartell anunciador. 

Un altre aspecte ben suggerent de l'evolució 
de la festa esta constituit per les llegendes que 
figuren als carteUs. 

Entre 1945 i 1961 figura invariablement: 
"FERIA y FIESTAS DE LA MAGDALENA" , 
dies, mes, any i "CASTELLÓN DE LA PLANA" 
(o bé "CASTELLÓN" a seques). Cal observar que 
en 1952 s'afegeix la inscripció "VII CENTENARI 
DE LA FUNDACIÓ DE LA CIUTAT 1252-
1952" . 

Entre els anys 1961 i 1973 s'afegeix la postil.la 
"FIESTAS DE LA LUZ", en un aparent intent de 
diferenciació respecte d'altres celebracions festeres. 

1 entre 1967 i 1977 encara s'afegeix una altra 
especificació: "FIESTAS DE INTERÉS 
TURÍSTICO", en clara operació de recerca i 
captura del visitant forani . 

La llegenda "FERIA Y FIESTAS DE LA 
MAGDALENA" es simplifica entre 1963 i 1973, 
restant en la forma "FERIA DE LA 
MAGDALENA". 1 encara es simplifica més entre 
els anys 1974 i 1977, quan només resta 
"MAGDALENA - (any)". En 1978 es torna a 
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re empla<;ar, ara per "FIESTAS DE LA 
MAGDALENA", fins a 1994. En 1995, coincidint 
amb el 50 aniversari, s'incorpora amb caracter 
extraordinari la llegenda "50 ANIVERSARI. 
MAGDALENA 1945-1995" i es retorna a la 
formula original: "FIRA 1 FESTES DE LA 
MAGDALENA", que ja es manté fins a l'actualiat 
sense variacions. 

A partir de 1981, amb l'arribada de la 
democracia als ajuntaments, la llengua propia de 
Castelló pass a a ser també llengua propia de la 
festa i, en conseqüencia, els cartells comencen a 
fer-se invariablement en valencia. 

EIs cartells corresponents als anys 2002 i 2003 
incorporen el nou logotip amb la llegelld;t: 
"FUNDACIÓ MUNICIPAL DE FESTES. 
JUNTA DE FESTES DE CASTELLÓ". 

L'any 2002, amb caracter extraord inari, 
s'incorpora al cartelll 'anagrama del 750 aniversari 
de la fundació de la ciutar. 

Pel que respecta als pintors i cartellistes que 
han vist premiats els seus cartells en les successives 
edicions, no exposarem ací la relació exahustiva 
per evidents raons de manca d'espai, pero sí 
considerem d'interés esmentar els artistes que han 
estat guardonats de forma repetida. 

Comencem amb F. Peris Sales, premiat en 1947, 

';¡h e de la PI~~a 
~ del 6 al14 de Mar~ 

49, 52 i 57. Segueixen J. Gimeno 0954 i 58), 
Tasio (1956 i 73), Ballester Fraga (1964 i 81), J. 
Dualde 0967 i 68), Beltran (1970 i 74), Agost 
(1975 i 77), Lorenzo (1980, 86 i 89), F. Membrado 
(1985 i 88), Domenec Morera (1993 i 94), Antonio 
Escoin 0998 i 2000) i J esús Amable Gil Altava 
(2002 i 03). 

El cartell anunciador ha esdevingut un element 
consubstancial de les festes magdaleneres, 
testimoni fidel i excepcional de la seua evolució 
i del seu progrés i popularitar. 

És per aixo que considero molt encertada la 
iniciativa de la Junta de Festes d'editar cada any 
el cartell premiat en format postal, cosa que facilita 
fer-ne una deliciosa col ·lecció en miniatura que 
constitueix una autentica mostra d'art fes ter en 
estat pur i que permet fer un recorregut virtual 
de gran bellesa plastica alllarg de la historia, ja 
sexagenaria, de les nos tres entranyables Festes de 
la Magdalena. 

Albert Sanchez
Pantoja 

56 r., 57 



.. 

AUTOMECANICA LEVANTE -

RECAMBIOS Y ACCESORIOS DEL AUTOMOVIL 

MAQUINARIA y EQUIPAMIENTO PARA TALLERES 

AUTOMECANICA LEVANTE 
Centro Empresarial La Plana 

Cl Almogavers, Nave 1 

Tel. 964 244 725 - Fax 964 257 136 

e-mail : info@automecanicalevante.com 

12550 AlMAZORA 

AUTOMECANICA VILA-REAL 
PoI. Ind. A la Plana, n.o 20 

Teléfono 964 538 383 

Fax 964 538 424 

12540 VllA-REAl 



ANECDOTES D'VN ANY 

E ,Magdal,",-04" "' ,joco" un, 
setmana per culpa de les eleccions . 

Pero el dia que "tocava" , nosaltres 
no podíem fallar a la cita amb el Castell Vell. 
Wamba tampoc no va fallar amb la típica foto . 
Vam fer la Romeria, vam pegar un mosset i encara 
vam tornar a temps de votar com calia. Al final, 
valgué la pena. 

arh " Ha" , d, h Ha" hi havi, 
enguany "overbooking" de moros : 
com pot apreCIar-se pel testImOD! 

grafic. Pero en tot cas devia tractar-se de moros 
ateus, que "passen" de Ramadans i de Mahomes, 
perque Vicemico no va parar de tallar pernil, que 
els "mahometans" devoraven amb autentica 
delec tació. 1 no dig uem res de la marxa del 
consum de whisky .. . 

----", 

• "gu' p" , mm, la de C"ffi,n, 
que va aprofitar "l 'acompanyament" 
de la Coral Tafallesa per a marcar

se uns passos de ball , amb la g racia i es til que 
mostra la imatge. 

R ndevina,ndovinaUa ¿Que mimAogd 
- amb tant d ' interés, mentre que 
~ Massimo i el Tig re riuen ben a gust 

i l 'Alcaid intenta fi car-li ma a la floreta l 

J. J. Breva 
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PRO~RA~A DE FESTES 
CDagda1ena 20ú5 

21,00 Inauguració del Casal. Sopar informal. 

Dissaore L() {Oc la h_bCa In \CSpR<lJ 

14,00 Dinar lliure 
16,00 Cavalcada del Pregó 

(uns a la carrossa i altres al cadafalc) 
20,00 Sopar lliure. 

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 guinyorada magdalenera. 

Sopar lliure. 
22,00 Al cadafalc amb uniforme. 

Processó de les Gaiares. 

11,00 Pregó Infantil (per als que tinguen xiquets 
i humor) 
14,00 Vermut al Casal. 
14,30 Dinar al Casal (oprariu) 
19,00 Anar de marxa. Sopar lliure. 

1 )imaRcs I (Día c]( k. ( \ )l!lb) 

14,00 Concurs de paelles del Rei Barbut. 
19,00 Anar de marxa. Sopar lliure. 

DimCl Res :2 (Dia dt. l"(\k aid) 

14,00 Vermut al Casal 
14,00 Dinar al Casal en honor deis Alcaids 
20,30 Acre d'Investidura de l'Alcaid del Castell 
Vell de l'any 2005 
21,00 Gran sopar-bufet al Casal 
22,30 Festa de l'Alcaid, amb música, al Casal. 

Dijou~' 23 (Utn del vi) 

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

14,00 Vermut al Casal. 
14,30 Dinar al Casal (concurs de cuina) 
19,30 Anar de marxa. Sopar lliure. 

Dissaóre 5 (Dia de 1u P aCRona) 

14,00 Vermut il·lustrat al Casal. 
14,30 Dinar al Casal. (Optatiu). 
15,45 Ofrena de Flors a la Patrona. 
21,00 Sopar al Casal. Bufet portat de casa. 

Diulllcngc 6 (maqdalena Vícol) 

14,00 Paella final de festes, al restaurant . 
21,00 Gran xocolatada amb xurros al Casal. 
22,00 Desfile final de festes. 
24,00 Traca Final 
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