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~atHtaciü 

1 nostre butlletí reprén 
la seua marxa, després 

de l' any sabatic que li 

va tocar viure el passat 

2007, superant dificultats 

i pr blemes que no és ara el 

moment de recordar. En la meua 

opinió, ara és el moment de passar 

pagina de situacions passades i 
mirar endavant. 

Tot just quan acaba de complir 

els seus vint anys d' existencia, la 

Host del Castell Vell comen9a una 

nova etapa i en aquesta singladura 
que ara s'inicia m'ha pertocat 

l'honor i la responsabilitat de dur 
el timó de la nostra associació, 

comesa que espero poder atendre 

amb la dedicació i dignitat que li 
correspon. 

L' edició del nostre llibret que 

teniu a les mans manté la mateixa 
línia d' exigencia i mesura as solida 

en les edicions deIs darrers anys, 

amb una especial incidencia en 
l'avinentesa del XX aniversari de 

la Host, una fita ben remarcable 

que -a més de ser un evident motiu 
de satisfacció- ens ha d'empenyer 

a treballar cada dia per tal de 

refor9ar els lligams i els valors 

que caracteritzen i fan possible 
el funcionament satisfactori 1 

gratificant de la nostra associació. 

Com ja és tradicional, vull 

acabar aquestes breus línies de 

salutació convocant-vos a totes 

i a tots per tal que participeu en 

aquestes festes de la Magdalena 

tan matineres que tindrem 

enguany, fent honor a la qualitat 
d' ens vinculat a la festa que ostenta 

la Host des de fa molts anys. 1 
que aquest afany de participació 
continue durant tot l' any, donant 

suport a la resta d'activitats que 

projectem dur a terme. 

Bon any i bona festa a tots. 

J. Vicente Francisco i Balaguer 
Gran Mautre de la HOdt 
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VU1Te ceNTeNARl Del Rel )AUme 1 

Enguany e.! compleíx el DCCC centenarí (Jel naixement (Jel reí Jaume 1 í LA HOST vol 
commemorar-bo oJerínt la .!egüent .!emblanfa7 treta (Je text.! (Je tbútoría(Jor Ferran SoúJevíla. 

ill del rel Pere 

~ 
II d'Aragó i I de 

Catalunya, anomenat 
el Catolic,ideMariade 

Montpeller, va naixer 
nJ Jaume l'any 1208, a la 

mateixa ciutat del senyoriu de sa 
mareo Des del primer moment 
les circumstancies van ser 
excepcionals, comen<;ant per la 
llegenda de laseua rocam bolesca 
concepció (sembla que el pare 
ana al llit pensant que ho feia 
amb una altra dona), fins al fet 
de ser objecte d'un atemptat 
quan encara era al bressoL 

Amb tres anys, el van 
separar de sa mare, el van dur 
a Carcassona i va ser lliurat a 
Simó de Montfort com a promés 
d'una fina seua. Als sis anys, 
morts el pare i la mare, el papa 
commina Simó de Montfort 
afer lliurament del nen rei als 
seus súbdits, que l' esperaven 
a Narbona amb el legat papal. 

Seguint la voluntat de sa mare, 
el petit Jaume passa a estar sota 
la tutela deIs cavallers templers, 
mentre el seu oncle San<; de 
Proven<;a s'encarregava de la 
regencia d 'Aragó i Catalunya. 

Fins als 9 anys va estar al 
castell de Montsó on, juntament 
amb el seu cosí Ramon 

Berenguer V de Proven<;a, 
va rebre formació i instrucció 
sota la tutoria del Gran Mestre 
templer Guillem de Mont
rodon. Als 13 anys casa amb la 
infanta Elionor de Castella, de 
la qual tingué el seu primogenit 
Alfons. Als 20 anys aconseguí 
la separació canonica de la 
infanta castellana i la posterior 
legitimació del seu primogenit. 

Als 21 anys inicia el període 
de les seues grans conquestes: 
Mallorca (1229), Menorca 
(1231), Eivissa(1235), Valencia 
(1232-1245). La conquesta de 
les darreres place s valencianes 
origina una forta topada amb 
l'infantAlfons el Sa vi de Castella, 
que pretenia apoderar-se de 
Xativa. El confficte es soluciona 
amb la intervenció de la segona 
muller del Conqueridor, Violant 
d'Hongria, i es plasma en la 

signatura del tractat d' Almirra, 

que hxava els límits deIs regnes. 
Per tal d'ajudar al rei castella, 

J aume I conquerí el regne de 
Múrcia, el repobla de catalans 
i el dona generosament a Alfons 
el Savi. 

A partir de la campanya de 
Múrcia s'inicia la decadencia 

del rei Conqueridor, jalonada 
per un seguit de fets negatius: 
renunciació als seus drets a les 

terres occitanes mitjan<;ant la 
signatura del tractat de Corbeil 
amb Lluís IX de Fran<;a (1258), 
temptativa fallida de croada a 
Terra Santa (1269), fracas de la 
seua política de repartiment deis 
seu s estats entre els fills (que 
deixa un greu problema als seus 
successors), fracas d'una nova 
croada a Terra Santa (1274), 
conflictes amb el seu fill i hereu, 
l'infant Pere, etc.etc., tot el 

qual va amargar greument els 
darrers anys del seu regnat. 

De tota manera, el conjunt 
de l'obrade Jaume I és altament 
positiu ja que, a més de les grans 
conquestes esmentades, es va 
mostrar com un gran estadista i 
. resulta impressionant la simple 
enumeració de les principals 
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conseqü encies de la seu a obra 

de govern: el matrimoni del 

seu fill Pere amb Constan<;;a 

de Sicília (origen d e l 'expansió 

catala na per la M editerdmia), 
l'impuls al comer<;; i a la política 

africana amb l'intel.ligent 

entesa amb els mandataris del 

Marroc, Tremissén, Tunis i 

Egipte, la redacció del Llibre 

del Consolat de Mar (primer 
codi d e costum marítims, de 

maxim prestigi internacional 

durant molts segles), la política 
de p rotecció al s jueus, les 

reformes monetaries, la creació 

d'instruments jurídics cabdals 

tals com la compilació deis Furs 
de V alencia, la introducció 

de l d ret roma, l' estructuració 

d'institucions tan importants 

com les Corts de cada regne o el 

Consell de Cent de Barcelona, el 

progrés de la llengua i literatura 
catalanes, amb l' aparició de 

figures de la talla de Ramon 

Llull, Cerverí de Girona o el 

mateix monarca, que va escriure 

o dictar en primera persona 
el Llibre deis Feits, que és la 

primera gran cronica medieval 
catalana, etc. 

Un altre tipus de 
"conquestes" de Jaume 1 va 

ser el de la llarga serie de 

dones amistan<;;ades que, a 

banda de les esposes oficials, 

van originar un bon grapat de 

/ 

/ 

línies il.legítimes del casal de 

Barcelona. Les més conegudes 

van ser Berenguera Ferrandis, 
Blanca d' Antillon, Teresa Gil de 

Vidaure, Aurembiaix d'Urgell, 

Berenguera Alfonso, Sibil·la 

de Saga, Guillema d e Cabrera, 

etc. 

Els escrits de l 'epoca, a 

més d ' ex plicar-nos les seues 

conquestes i la seua obra de 

govern, presenten el rei com un 
home ben plantat, "un p a m més 

alt que l'home més alt", dotat de 

bellesa i sen sibilitat, i tot aixo ha 

fet que a totes les terres de p arla 
catalana es v en ere la seu a figura 

i la seua memoria com a elem ent 

plasmador i cohesionador d e la 

personalitat de tots els estat s de 

la seua Corona. 

EmíLia Belenguer 



Si así fuera, las cualidades off-road y la tracción permanente 4Motion 

del nuevo Tiguan serían casi imprescindibles. 

Si un día te levantas y ha caído una nevada inesperada, 
no hay problema. Si vas por la calle y te encuentras lluvia, 
o barro, o bordillos, o una pendiente pronunciada, no 
hay problema. El nuevo Tiguan con tracción 4Motion 
es capaz de demostrar sus cualidades off-road 
modificando la entrega de par, los sistemasABS y EDS o 
incluso activando el asistente de control en descenso 
"DHC". y si no encuentras nada de esto, tampoco hay 
problema. Porque, iquién se compraría un Tiguan sólo 
por sus cualidades off-road? 

Nuevo liguano Conduce tus sueños. 

Marzá 
Herrero, 34 - Te!. 964 202 100 - 12005 Castellón 

Equipamiento de serie del nuevo liguan Sport: programa de 
marcha "off-road", tracción permanente 4Motion, asistente de 
arranque en pendientes Auto-hold, llantas de aleación de 17", faros 
antiniebla, asientos delanteros deportivos, 6 airbags, ESP, encendido 
automático de luces, freno de mano eléctrico, Climatronic Bi-zona, 
volante multifunción, sensor de lluvia, equipo de audio con 8 
altavoces ... 

Tiguan Sport 1.4 TSI 4Motion 150 CV por 30.920 €*. 

Tiguan Sport 2.0 TOI 4Motion 140 CV por 32.450 €*. 

Nuevo liguan 

·PVP recomendado en Península y Baleares (lVA, transporte e impuesto de matriculación incluidos) . Gama Tiguan: consumo medio (l1100 km): de 7,2 a 8,4. Emisión de C02 (g/km ): de 189 a] 



a moneda ha estat 

sempre un element 

basic en la historia de 

la humanitat pel seu 

paper essencial en la 

cre~ció deIs estats; ha contribui"t 

a la maduració de les identitats 

i ha servit als governants com 

a instrument per propagar la 

seua ideologia i per a legitimar 
el seu poder. És evident que 

les monedes, a més de fer una 

funció purament economica, han 

representat un acte de sobirania 

del poder polític, alhora que 

un element de propaganda de 
primer ordre. 

Entre 1247 i 1707, els 

valencians vam tenir una 

moneda propia molt popular, 

el menut, cosa que dóna 
testimoni de l' existencia d'un 

estat sobira que va gaudir de 

les corresponents competencies 

monetaries. L'origen d'aquesta 

moneda es remunta a l'epoca de 
la creació del regne de Valencia 

pel rei Jaume 1 el Conqueridor 

i va ser la primera moneda 

valenciana del període cristia 
medieval. 

Data del 8 de maig de 1247 el 

privilegi reial que va establir les 

característiques de la monedaila 

va denominar ohcialment reals 

de Valencia, encara que tothom 

en deia diners valencians. El rei 

ve concedir la talla deIs encunys 

a l' argenter Garcia Arnaldo 
el 28 d'octubre del 1248. A 

l' anvers de la moneda hi havia 

el bust del rei i la llegenda 
"IACOBUS REX". Al revers, 

un arbre amb dues rames 

a cada costat (ramellet) i la 
llegenda "VALENCE". Alguns 

autors vinculen el ramellet de la 

moneda amb una concessió del 

rei als lleidatans, que van ser els 

primers en entrar a la ciutat i 

plantar el penó de Jaume 1. 
Els successors de Jaume 1 

van utilitzar la mateixa moneda 

dissenyada per Garcia Arnaldo 

sense introduir-hi cap canvi. 
També van crear noves monedes 

ajustades a les necessitats de 
cada epoca, com el dihuite de 

Joan 1, creat el 1394, pero mai 
no van alterar el diner i el van 

convertir en una fracció de les 

noves monedes. Com que el 
dihuite era un real d' argent 

més gran que el diner, el diner 

valencia va passar a anomenar

se també real menut. 

éLS D1NéRS VALéNC1ANS 

El primer monarca que va 

introduir un canvi signihcatiu 
en els diners valencians va ser 

Alfons el Magnanim, el 1421, 

perque va substituir el nom de 

J aume 1 pel seu, ambla llegenda 
"ALFONSUSREX AR". Els 

monarques posteriors no van 

introduir canvis en els menuts 

d 'Alfons ni es van preocupar 

de fabricar-ne hns que Ferran 
el Catolic va autoritzar-ne una 

emissió amb el seu nom i el 
d'Isabel, a partir del 1504. 

L'emperador Caries 1, de 

la dinastia deIs Austria, també 

va fer menuts valencians al seu 

nom a partir del 1531 i també ho 

feren els seus successors Felip 

lI, F elip lII, F elip IV (1, II i III 
de Valencia, respectivament) i 

Caries lI. Cap rei de la dinastia 

deIs Austria es va quedar sense 

posar el seu nom en els diners 
valencians o menuts. Els 

monscos van fer nombroses 

falsihcacions d'aquestes 

monedes fms que van ser 

expulsats el 1609. 
U na altra novetat introdui"da 

pels Austria va ser la recollida 

deIs diners valencians de Jaume 

1, Alfons el Magnanim i Ferran 
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el Catolic. També van perseguir 
els falsificadors i vanintroduir la 
datació deIs menuts fabricats a 
partir de l'any 1610. El darrer 
menut que es coneix amb data 
és del 1699, de Caries lI. 

Després de la batalla 
d'Almansa del 1707, va 

comenc;ar la fi deIs menuts. El 
8 de maig del mateix 1707, el 

CENTRE CONCERTAT 
* ESCOLA INFANTIL 
* PRIMARIA 
* ESO 

CENTRO CONCERTADO 
* ESCUELA INFANTIL 
* PRIMARIA 
* ESO 

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

Ora. Nacional, 340 - Km. 74 

12560 BENICAsSIM (CASTELLÓ) 

rei Felip V va ordenar que fos 
admesa en el regne de Valencia 
la moneda castellana, i el 5 
d' octubre va ordenar la retirada 
de les monedes fetes per 
l' arxiduc Caries. El 13 de juliol 
del 1709, Felip V va disposar 
la fabricació de monedes de 
coure a Valencia -els sisons i 
les tresetes- per substituir els 
menuts, pero van deixar de 
fabricar-se el 1713. 

Finalment, e126 de gener del 
1718 va decretar el tancamentde 
la casa de moneda de Valencia i 
el 24 de setembre va disposar la 
retirada dels menuts valencians 
i la nova fabricació de monedes 
de coure pur de maravedí, 
d'ús obligatori comú a totes les 

províncies de l' estat. Amb 
aixo, la simbología 

valenciana 

va desapareixer per sempre de 
la moneda. 

En moltes cases del País 
Valencia encara hi ha menuts 
oblidats en els calaixos deIs 
mobles antics, en els baguls o 
en les caixes de botons de les 
rebesavies. Quan Felip V va 
ordenar-ne la recollida el 1718, 
molta gent els va guardar i, 
fins i tot, algunes avíes els van 
utilitzar envoltats de tela com 

a cor deIs botons de les bruses. 
D'aquesta manera, en les peces 
de roba més antigues, encara es 
poden trobar botons fets amb 
diners valencians... folrats de 
tela. 

J. MiqlleL Santacrell 



a paraula Alcaid és el 
títol que es dóna als 
personatges associats 
a un castell, ja siga 
amb caracter de mini

diri ent, com a representant de 
l' estat o com a cabdill de facto 
d'una guarnició immersa en 
els avatars de la guerra. És un 

a~rme molt generic que prové 
de l'arab qa 'úJ o caúJ i que deu 

traduir-se per castella o alcaid. 
Segons Burns, la paraula 

Batllia (en llatÍ BaluLia) es 
refereÍx tant al carrec com a la 
regió o renda assignades al seu 
titular. El Batlle o Baile era 
un magistrat nomenat pel rei, 
encarregat de l' administració 
del reial patrimoni, responsable 
de la recaptació de rendes i 
dotat dels poders judicials i de 
governació que li calien per a 
l' exercici del seu carrec. És un 
carrec similar al d' Alcaid pero 
amb la diferencia que si aquest 
té el seu lloc propi en un castell, 
el Batlle esta referit a l'ambit 
urba d'una vila i també del seu 
respectiu terme. 

El Justícia era un magistrat 
amb funcions jurisdiccional s 
i també honorífiques i de 

ALCAlOS. BATLLeS 1 )USTíCleS 

representació. Sovimt, els 
carrecs de Batlle i de Justícia 
, . 

s unIen en una mateÍxa 

persona. 
Per documentar la presencia 

historica de Batlles i J ustícies 
de Castelló, he repassat 
l'interessantíssim CataIeg 
de Pergamins de l'Arxiu 
Municipal de Castelló, publicat 
pel professor José Sánchez 
Adell al Butlletí de la Sociatat 
Castellonenca de Cultura, 
que enumeraré indicant amb 
cadascú el número amb que 
figuren a l'esmentat Cataleg. 

(26) Bernat d' Al~amora, 
Justícia de Castelló que el 
9-I11-1287 autoritza el trasllat 
d'un document de 3-XI-1256 

que confirma les donacions 
fetes a Castelló per Nunyo 
San~, Pere de Portugal, Jaume 
1 i Pere III. 

(35) Domenec Albert, 
Justícia de Castelló que el 
23-III -1291/92 atorga el trasllat 
d'un document de 23-1-1291/92 
en que Jaume II comunica a les 
viles del regne de Valencia els 
noms deIs recaptadors deIs seus 
tributs. 

(45) Pere de Brusca, 

Justícia de Castelló i altres, el 
5-V-1304, a Castelló, protesten 
davant deIs col.lectors de l'ajuda 
al reI, al.legant l'exempció 

atorgada per Jaume II. 
(48) Pon~ de Montalban, 

Justícia de Castelló que el 
17-VIII-1311 rep a Castelló 
el descarrec que presenten els 
jurats de la vila al Procurador 
general del Regne de Valencia, 
Dalmau de Castelnovo, per les 
acusacions fetes d'haver comés 
excessos a Vila-real. 

(89) Martí d'Osca, Batlle 
de Castelló que el 21-VII-1322 
protesta a Castelló davant 
els jurats de la vila per haver 
disposat l' entrada de vi foraster 
sense autorització del rei. El 
mateÍx Batlle rep el 1326/26 
ordres reials amb provisions 
per als carnissers de la vila. 

((104) Domenec d'Actor, 

Justícia de Castelló que el 
26-X-1327 atorga el trasllat 
d 'un document de 18-VIII-1327 

relatiu al cobrament indegut 
a Vistabella d'un passatge 
ramader exempt per privilegi 
reial. 

(163) Pe re Tovar~, Batlle 
de Castelló que el 8-XII-1338 

11 ~ 
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rep deIs jurats de la vila la 
provisió del reí Pere IV per 
que s'observen els privilegis de 
celebracíó de la fira de la vila de 
Castelló. 

(181) Bernat Narbonés, 
J ustícia de Castelló que el 
18-IX-1339 autoritza el trasllat 
d'un document d'1-IX-1339 en 
que Pere IV concedia perdó 
general als veins i oficial s de la 
vila de Castelló. 

(195) Arnau de Torrafer, 
J ustícia de Castelló i els jurats 
de la vila, protesten davant de 
Doménec F errandis d' Artieda, 
Batlle de la mateixa vila, per a 
que no destorbe les ordenan ces 
establertes pel Consell. 

(206) Francesc d'AJos, 
J ustícia de Castelló que el 
10-III-1343/44 atorga el trasllat 
d' un document de 25- II -1332/33 
en que AlEons IV consigna a la 
vila de Castelló mil sous sobre 
les imposicions del Regne de 
Valencia. 

(216) Bernat Galf, Justícia 
de Castelló que 24-X-1353 
atorga el trasllat d'una 
providencia de Pere IV reEerent 

ALCAlDS, BATLLeS 1 JUSTíCleS 

a uns empresonats velns de 
Castelló. 

(217) Guillem Ripoll, 
Justícia de Castelló que 
ll-VI-1356 atorga copia d'una 
providencia d'AlEons IV sobre 
salaris de la host en les seues 
eixides. 

(223) Blai Serrano, 
Justícia de Castelló que el 
18-VI -1361 au toritza el trasllat 
del document d'1l-II-1357 pel 
qual Pere IV promet que dins 
de dos anys recuperara la vila 
de Castelló, donada al comte de 
Trastamara. 

(249) Berenguer Miró, 
Justícia de Castelló que el 
30-V-1375 autoritza el trasllat 
de dos documents relatius 
a privilegis i Eranquícies de 
Castelló. 

(283) Pasqual Ferrando, 
Batlle de Castelló que el 
19-XII-1415 rep la protesta de 
síndic i jurats de la vila per que 
pretén cobrar delme del peix 
pescat i venut a Castelló. 

(284) Pere Miquel, Justícia 
de Castelló que el 29-X-1419 
atorga copia de document de 

Jaume II confirmant privilegis 
i Eranquícies de Castelló. 

(286) GuillemSanz, Justícia 
de Castelló que el 30-VII-1427 
atorga un document de Martí 1 
autoritzant els veins de Castelló 
a dur sal d' on vulguen sempre 
que no n'hi haja a Borriana. 

(291) Jaume Ferrando, 
Batlle de Castelló que el 
28-VII-1434 publica un ban 
a Almassora prohibint-hi 
l' embarcamant de mercaderies 
a la platja. 

(305) Bertomeu Salvador, 
J ustícia de Castelló que el 
13-VI-1532 atorga copia d 'un 
document d' AlEons V, prohibint 
la sembra d'arros a les viles de 
Castelló, Almassora, Vila-real 
i Borriana, anulant privilegis 
contraris. 

Tots ells són antecessors en 
el carrec deIs nostres actuals 
alcaldes. 

&hert Rérez de Heredia i VaLle 





uHura 
LOO) De LeRO)lTA Del llOSAR De VllAFRANCA 

es dels llunyans 

anys seixanta que 

la vaig descobrir, 
sempre m'ha agradat 

anar a Vilafranca. 

E l di1Pa, la gastronomia, els 

amics que hi tinc i el caracter 

d 'aquest poble situat al bell 
mig de l 'agrest paisatge de l'Alt 

M aestrat, voltat de conreus de 

seca de poc rendiment i gairebé 

a bandonats, em produeixen 

una especial satisfacció quan 
m'hi trobo i em fan tornar-hi 
una i altra vegada. 

L' encant de la part vella 
de la vil a, la porta de l' antiga 

muralla, les nobles pedres 
del carrer Blasco d'Alagon, 

l' església i la Casa de la Vila, el 

tipisme de les festes del bou a 

l' agost i de la Publicata i foguera 

de Sant Antoni al gener, són 

alicients que m'han fet visitar 

sovintejadament Vilafranca. 

Fruit d'aquestes VIsItes 

és com vaig tenir ocasió de 
coneixer l' om del Llosar que 

em va causar admiració des 

del primer moment, tant per 
l' espectacularitat de les seues 

dimensions com per l' altivesa 

amb que retallava la seu a 

majestuosa imatge sobre el 
panorama mineral característic 

del Maestrat. 

Els oms són arbres proplS 

de dimes temperats i resulta rar 
trobar-ne per damunt deis mil 
metres. El del Llosar, doncs, es 

trobava ben a prop dellímit del 

seu ambit de supervivencia, pero 

jo el recordo ben viu i orgullós, 

presidint al setembre la festa 

de la Mare de Déu del Llosar, 

mentre amb els amics gaudíem 

deis pastissos de carabassa i el 
vi moscatell que són l' aportació 

gastronomica que fa Vilafranca 
a la commemoració de la 

troballa de la imatge d'aquesta 

verge rústega enmig d'unes 

lloses (d'aquí el seu nom). 

L' om del Llosar és un deis 

arbres centenaris més peculiars 

d' aquest país. Alguns d' aquests 

han mort crucificats, víctimes 

deIs tractaments que es feien 

per intentar salvar-los i que 
a la fi han resultat inútils . EIs 

oms de les nos tres terres es 

van veure afectats a partir deIs 

anys vuitanta per una malaltia 

letal anomenada grafiosi, 
que es transmet a través d'un 

petit insecte de la família deIs 

coleopters anomenat .JcoLytu.J 

.JCOLytu4 que s' alimenta de fusta 

i de fulles. Aquest insecte porta 
adherides les espores d'un fong 

anomenat ceratocy.Jtl4 aLmi que, 
una vegada dins de l'arbre, 

obtura els vasos conductors de 

la saba. És així com en pocs 

mesos I'om grogueja, defalleix i 
mor irremissiblement. 

Víctima d'aquest parasit, 

l' om del Llosar apareix avui 

despullat i solitari, pero 

conservant encara la dignitat 
i l ' arrogancia de qui sap que 

~
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forma part d'una mssaga 

de gegants. 
Si aneu a Vilafranca, 

us recomano recórrer el 

camí de l ' ermita del Llosar. 

És un amable itinerari 

d'un parell de quilometres 

jalonat per una serie de 

monolits on es preguen els 
misteris del rosario També 

hi ha un museu a l'aire lliure 

de la construcció amb pedra 
seca, tan típica d 'aquestes 

contrades. És un passeig que 
es fa molt agradable a l' estiu 

pero que a l'hivern, segons 

la temperatura i com bufe el 

vent, pot esdevenir una difícil 

prova de resistencia. Quan 
s' aconsegueix arribar a la fi 
del camí, ens trobem l'om 

que munta guardia impavid 

i hieratic, davant la porta de 
l 'ermita de la Mare de Déu. 

L' espectacle d'una ermita 

de muntanya custodiada 

solemnialment per un om 

mort, resulta alhora d 'una 

senzillesa i d'una grandesa 

que compensa sobradament 
l' esforc; d'haver fet el camí per 

arribar-hi. La placidesa de 
l'indret i el silenci de l' entorn 

tenen alguna cosa de misteriós 
i d' esoteric que no us deixara 

indiferents en absolut i que 
sempre conservareu en el 

record associats a la gegantina 

i severa imatge d' aquell om 

mort, membre privilegiat 

d'una ra<;;a formidable. 

Albert Sanchez -Pantoja 
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III ceRTAmeN lNTeRNAC10NAL De P1NTURA De CASTeLLó 

Museu 

de Belles 

Arts va 

mostrar 

a la seua 
Sala d'Exposicions 

Temporals les 22 

obres seleccionades 

per a la III edició 

del Certamen 

Internac ional de Pintura de 

Castelló. Aquestes obres han 

ei\POS1C1Ó oeSCULTURes De ¡eRe A. Les A.ULeS 

l passat mes de juny, 
el Centre Cultural 

Les Aules d e l'Excma. 

Diputació va exposar 

una completa mostra 

1'" bra escultorica de José 
Manuel Garcia 
Cerveró, 
"Jere". 

Va ser un 

autt~ntic plaer 

el recorregut 

per la seua 

c ol · lec ció 
tematica, 

inspirada en les gents i els 

costums de la seua propia 

terra, en la que J ere reflecteix 

el seu esperit m editerrani i 

el plasma magistralment en 

temes populars tals com figures 
humanes, carros, cavalls, etc. 

a tots els quals sap imprimir 

aquest extraordinari sentit del 

moviment que el caracteritza. 

Capítol a part mereix la seua 

col·lecció taurina, una selecció 
de bous braus que mostren una 

vitalitat i un perfeccionisme 

capa¡;: de fer les delícies dels 

estat triades entre un total de 

940 presentades, procedents 
de tots els racons del món i de 

palsos tan diversos com Rússia, 

Xina, Estats Units, Colombia, 
Islandia, Nova Zelanda, Arabia, 

etc. El prestigi guanyat en pocs 

anys per aquest certamen inscriu 

el nom de Castelló a l'agenda 
internacional, en l'ambit de l'art 

pictoric. 

taurofJs més exigents. 

EIs bronzes de J ere 

són l'exponent d 'una obra 

escultoricasolida, en progressiva 

evolució, pero sempre amb els 

seus valors fonamentals 
de classicisme, 

harmonia i equilibri, 

que situen la seua 
escultura al nivell de 

les més 

país. 



LQpeRA "lA FlllA Del 
Rel BARBUT, 
Al PR1NClPAl 

Anys després de la seua 

estrena i 25 després 
de la seua anterior 

representació, el Teatre 

Principal de CastelIó 
ha tornat a posar en escena "La filIa del Rei 

Barbut", opera de Matilde Salvador amb text 

de Manuel Segarra, Les representacions 

deIs passats 14 i 16 de desembre han estat 

una producció de Xarxa Teatre per a 
CastelIó Cultural i s'inscriuen entre els actes 

d'homenatge a les Normes de CastelIó en el 

seu 75 aniversario 

75 ANlveRSARl De les NORmes De CASTelló 

passat 21 de 

desembrevan complir

se els 75 anys des 

de la signatura de les 

Normes de Castelló 
del 932 i l'efemeride es va 

celebrar amb un bon grapat 
d'actes d'homenatge. 

L'Institut d'Estudis 

Catalan s (que complia el seu 
centenari també l'any 2007) va 

homenatjar les Normes amb un 
cicle de 34 conferencies arreu 

de tot el do mini lingüístic, 

així com unes Jornades de la 
Secció Filologica a CastelIó, els 
dies 14 i 15 de desembre. 

L' Academia Valenciana de 
la L lengua va retre homenatge 

a les N ormes am b una exposició 
que amb el títol "EIs escriptors 

castellonencs del primer ter9 

del segle XX i les Normes del 
32", va presentar a la Sala 

Bancaixa Sant Miquel. 
L'IES Francesc Ribalta va 

organitzar entre el 17 i el 20 de 

desembre una Setmana Cultural 
d'Homenatge a les N ormes, amb 

conferencies, taularodona, visita 

a museus, concert, projecció de 

documental i presentació de la 

revista "Ribalta". 

Finalment, el mateix dia 

21 de desembre, una marxa 

cívica molt nodrida va recórrer 

el centre de Castelló, des del 

monument al rei Jaume hns a 

la Casa Matutano, i va fer una 

ofrena floral al mateix 1I0c on 

es van signar les Normes l'any 

1932. 
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el CONveNT De les mONCJes CAPUT7\.lNeS 
1 lA seUA P1NACOTeCA 

cupant justament 

el cantó nordest del 

re cinte emmurallat 
de l' antiga vila de 

Castelló, es troba el 

Rei Convent de la Puríssima 

Sang de Crist i del Gloriós Sant 

Josep, fundat el17 de maig del 

1693 i mes conegut popularment 

com a convent de les monges 
caputxines, per la comunitat de 

religioses de clausura que s'hi 

allotja. 
El conjunt arquitectonic 

que constitueix aquest convent 

és més aviat discret 1 sen se 

pretensions de monumentalitat, 

pero el patrimoni artístic que 
s'hi alberga no pertany a l'ambit 

de l'arquitectura sinó al de la 

pintura i també al de l'escultura 

(hi han imatges del segle XVII 

prou considerables). Les 

monges caputxines han reelXlÍ 

a preservar durant molts anys 

una magnífica pinacoteca que 

amb tota probabilitat ocupa 
un lloc de primer ordre en el 

comput patrimonial de les belles 

arts a Castelló. 

Aquesta pinacoteca esta 

integrada per deu quadres del 

taller del pintor Zurbaran, 

que estaven destinats a ser 

embarcats i portats a America, 

on Zurbaran va exportar una 

part significativa de la seua 
obra, pero una d'aquestes 

caramboles de la historia que 

només s'expliquen bé amb 

el coneixement precís de 

les circumstancies d'aquell 

moment, va possibilitar que 

aquests deu llenc;;os anaren a 

raure en aquest petit 
convent castellonenc. 

La sol·lícita atenció 

mirament de les 

monges han fet que 

aquestes pintures han 

pogut arribar als nostres dies en 

molt bon estat de conservació. 

Els deu quadres representen 

a uns altres tants sants fundadors 
d' ordes religiosos: Sant Agustí, 

Sant Basili, Sant Benet, Sant 

Bru, Sant Doménec, Sant 

Elies, Sant Francesc d'Assís, 

Sant Ignasi de Loiola, Sant 

Jeroni 1 Sant Pere Nolasc. 

Aquesta col·lecció resulta molt 
representativa de l'art de tipus 

naturalista de Zurbaran, ben 

recolc;;at en el dibuix, utilitzant 

la llum com a element definidor 

deIs contorns 1 representant 
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figures ai1lad es i hieratiques, 

tractades com si foren natures 

mortes. Aqu esta sobrietat en 

l 'expressió ha fet que aquest 

pintor siga un deIs més atractiu s 

per al gu st actual. 

T ot i q u e els llen<;;os no 

estan signats, els experts han 

dictaminat la seu a inequívoca 

procedencia del taller que 

Zurbaran tenia a Sevilla i, 

fins i tot, els han qualificat 

com el conju nt més homogeni 

de tots els que es conserven 

d'aquell pintor. T ot un luxe 

per a una ciutat que, com és 

el cas de Castelló, no gaudeix 
precisament d'un excés de 

patrimoni artístico 

AmaLia Lauterw 

.".-J ~~:: Esculturas _"",,,,,,--------e Tel. 619 198 021 
ti 

Costumbrisme, Historia, Castelloneries ... 



ceNTeNARl Del NAl7\.emeNT De llUls SAles BOLl 

luís Sales Boli, signant 

de les Normes de 

Castelló del 1932, 
pintor, il·lustrador i 

escriptor -com ens 
el descriu Vicent Pitarch

enguany s' escau el centenari 

de la seua naixen9a. Nascut el 
13 de febrer del 1908, signa les 

Normes ben jove, als 24 anys, 

en la seua eclosió, ja que aquell 

mateix any publica la seua 
novel·la "Fontrobada". 

Des de 1930 va treballar 

a la redacció del Butlletí de 
la Societat Castellonenca de 

Cultura i hi publica diversos 
articles, tant d'investigació i 

b en rigorosos, com d' altres de 

caire costumista on brillava la 

seua estima per la nostra terra. 
Cal recordar "La brullera", 

"DoMaban a muerte por D. Juan 

CarDó", "Se afeita arriba y abajo", 
"D'excursió", "Rosa d'estiu", 

"Tardor" ... 

Sales Boli va assolir la 
plenitud artística amb la seua 

magia per a les miniatures, els 

dibuixos exquisits i, sobretot, 

en la creació de pergamins. 
E spectaculars valuosos 

pergamins i diplomes (més de 

300 i de tot tipus) que la societat 
de Castelló li va encarregar. En 

el pergamí a Manuel Segarra 
Ribés, també trobarem un 

meravellós Pregó, en el qual ens 

presenta tots els components 

d' un homenatge a l' amic. 

Trobarem detall s espectaculars 

com els personatges mitologics 
del "Tombatossals", amb el 

Rei Barbut i la seua colla, i 

amb estampes del Pregó que 
certament marcaren un inici de 

la renovació d'unes festes que 

han perdurat fins als nostres 

dies. 

Amb Bernat Artola i Pérez 

Dolz, ja havia aconseguit un 

gran exit en la primera edició, 

premiada a nivell estatal, de 
l'obra "Tombatossals" (1930) 
de Josep Pascual Tirado, amb 

vinyetes, dibuixos, portada i ex 
LibrÍd. Pero Lluís Sales Boli era 

un artista polifacetic i també va 

destacar en altres camps, com 

ara, autor de delicioses can90ns 
i contes infantils i també en la 

confecció de decorats i figurins 

pel teatre. Són recordats els 
dissenys d' escenaris com 

l' opera "La filIa del Rei Barbut" 

de Matilde Salvador. 

Pero cal recordar la seua 

importancia en el món de la 

fe sta. Forma part d'aquell grup 

de castellonencs enamorats de 

la seua terra que al voltant de la 

figura de Manuel Segarra Ribés 
va fer possible la renovació de 

les nostres festes pairals i van 

ser capa90s de dur a la practica 

tots els detall s del primer 
Pregó. Lluís, gran dibuixant 
i miniaturista, no es va deixar 

cap detall sense anotar d'aquell 

primer Pregó. 1 no soIs aixo; 
fins i tot, com ens conta Antoni 

Gascó, Cronista Oficial de 

la Ciutat, caldria atribuir-li 

el disseny original del vestit 
de castellonera, treball intens 

pel que calgué una minuciosa 

investigació etnologica i on 

treballaren plegats José Simón, 

Manuel Segarra, Conchitin 

Gironés, Carlos G. Expresati i 

altres il.lustres castellonencs. 
També el nostre 

personatge, Sales Boli, pinta 
cinc Panorámicad de fa Cabalgata 

deL Pregón, obres que trobareu 
a la revista Mundo ¿Ll/Arado, 

en un monografic dedicat a la 

província de Castelló l' any 1953 
i que il·lustraven l'article Cañad 

y Gayatad del seu amic Carlos 

G. Expresati. 

Lluís Sales Boli, des de la 

seua feina -que mai deixa- com 
a funcionari de la Junta de Obrad 

deL Puerto, fou un castellonenc 

important en la nostra historia, 

en el món de la festa, de la 

literatura, de la cultura, un 

miniaturista excepcional i que 

molta gent desconeix. 
Va morir el 4 de desembre 

de 1981 i ara es compleixen els 

100 anys de la seua naixen9a. 

Amb aquest motiu, el poble 
de Castelló ret un meres cut 

homenatge a aquest mag de 

la fascinació i del somni, que 
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tant ens ha ajudat a mantenir 

el record de la nostra identitat. 

La societat civil, la gent de la 

fe sta i al capdavant la Federació 
Colles de Castelló, amb el suport 

de l'Ajuntament, la Generalitat, 

Castelló Cultural, Junta de 

Festes, Universitat Jaume 1 i 

Autoritat Portuaria de Castelló, 

fan realitat aquest homenatge 

per tal de difondre la figura de 

l'artista Lluís Sales Boli entre 

els castellonencs del segle XXI. 

U na exposició a la Llotja 
del Canem dell3 de febrer al'l 

de man;;, publicació de la seua 
biografia i obra a carrec de Toni 

Gaseó, concert de la Banda 

Municipal, xerrada d'Enric 

Segarra sobre "Inicis del Pregó" 

i de Vicent Pitarch sobre "El 

món excursionista del Castelló 

de Sales Boli", completaran 

un programa adequat i faran 

justícia a aquest gran homenot 
castellonenc. 

Joall J Odep TI·dlu i FOil/" 
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lA UJl A lA llOTJA Del cANeO) 

a Llotja del Canem 
és l'edifici que ocupa 

el cantó nord de la 

pla<;a de les herbes, al 

mateix centre historic 

de ~astelló. Aquest edifici es 
va construir a inicis del segle 

XVII i, amb ell, es va completar 
el conjunt d' edificacions 

emblematiques que constituYen 

l' entorn de la pla<;a de les herbes 
(església de Santa Maria, Casa 

Abadia i Casa de la Vila). El 

nou edifici estava destinat a 

ser un espai públic dedicat al 

comer<; del canem, conreu que 

va assolir una gran importancia 
economica al Castelló d'aquella 

epoca. 

La construcció inicial era 
d ' estil netament renaixentista, 

tot i que al llarg del temps 
s'hi han fet diverses reformes, 

alguna de les quals deplorable 
i desnaturalitzadora. Al segle 

XVIII, davant la manca d' espai 

per a l'ús a que es dedicava, 

es va ampliar amb l'adquisició 

i annexió de zones adjacents. 

També són del segle XVIII les 

pintures de la fa<;ana superior, 

obra del morella Joaquim 

Oliet. 
Amb la decadencia del 

comer<; del canem, la Llotja va 

perdre la seua utilitat original i, 

a inicis del segle XX, una nova 

reforma la va convertir en una 

botiga a la planta baixa i una 

casa burgesa a la planta alta. Al 

darrer ter<; del segle XX l' edifici 

es va abandonar i es va produir 

la destrucció de les pintures 
d'Oliet. 

Com a conseqüencia 

del procés de regeneració 
urbanísticaviscutaCastellóamb 

la recuperació de la democracia, 

el 1984 la Llotja fou declarada 

monument historic-artístic. 1 

és ja a inicis del present segle 

que la Llotja és cedida per a 

instal·lar-hi la seu al centre urba 

de la Universitat Jaume 1 i es 

va emprendre una restauració a 
fons de tot l' edificio 

Avui, enllestida la 
restauració i instal.lada 

la Universitat, la Llotja 

ha recuperat el seu estil 
academicista exterior, 

alhora que l'interior s'ha dotat 

de les modernes prestacions que 

calen per al seu actual destí i es 

torna a obrir al servei de la ciutat 

i més especialment al servei de 
la comunitat academica. 

Joan Ag¡¿jt[ i Vicent 
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NOReÑA 
7\.l7\. CAPíTOl De lA ORDeN Del SAl)ADle~O 
21 dabRiI de 2007 

es fes tes de San Marcos 
del "picadillo" 1 el 

Sabadiego, tingueren 

el seu punt culminant 

amb el Capítol dinove 
que comptava amb l'assistencia 

de Leandro Alfonso de Borbó 
i Belinda Washington com a 
confrares d'honor. 

La jornada va comen<;ar 
amb una cercavila amb la banda 

de gaites "VilLa de NoreFia", 
seguida del pregó, a carrec 

del locutor de radio Manuel 

Hernández Hurtado (Manolo 
H.H.), director del programa 

"La noche menOd puada" de Radio 
Nacional d 'Espanya. 

Vam assaborir el "picadilLo" 
altres exquisiteses regades 

amb sidra escumosa. Ambient 
excel.lent pels carrers de 
Noreña. 

Al vespre, recepció 
d'autoritats, convidats i 

confraries a la nova seu de la 

Orden del Sabadiego. Missa 

i gran desfJada acompanyats 
per la banda de gaites "Ciudad 
de OviedO". Aperitiu a la carpa 

del restaurant La Fusta i un 

generós menú que ens va costar 
acabar-hi. 

Carmen BarradO 

L a.J fiedtad oe San MarCad 

oeL picaoiLLo y eL Sabaoiego, 

tUllieron dU punto cuLminante 

con eL Capítulo oecimo no lleno 

que contaba con la a.Jutencla oe 

Leanoro Alfondo oe Borbón y BeLinoa 

Wa.Jhington conw cofraoed oe honor. 

La jornaoa comenzó con un 

pa.JacaLLed con La banoa oe gaita.J 'ViLLa 

oe Nore/ia '; deguwo eL pregón, a cargo 

oeL Locutor oe raoio ManueL Hernánoez 

Hurtaoo (ManoLo HH), oirector oeL 

programa "La noche menOd pedaoa" oe 

Raoio NacionaL oe E.Jpaiia. 

Saboreamod eL picaoiLLo y otra.J 

exquutteced regaoa.J con dWra 

edpWnOda. Ambiente excelente por La.J 
caLLed oe Noreiia. 

Por La taroe, recibimiento oe 

autorioaoed, ú1I1itaood y co/raoiad enLa 

nueva deoe oe La Oroen oeL Sabaoiego. 

Mua y gran oedfile acompaiiaood por 

La banoa oe gaita.J "Ciuoao oe OllieOO'~ 
Aperitivo en La carpa oeL redtaurante La 

Piuta y wz generodO mentl que nOd COdtó 
terminar con éL. 
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~U1JueLO 
v TROBADA NAC10NAL De CONFRARles ~ASTRONOQ)lQUeS 
I i 2 de sez::embRe de 2007 

n fet singular 

rellavant que es 

celebra una volta 

a l'any a una regió 

espanyola diferent 
triada, on, des 

tots els punts cardinal s 

d'Espanya, es concentren per 

degustar els més variats plats 

de la nostra gastronomia i 
fomentar l' amistat entre els 

diferents pobles. En aquesta 
ocasió i amb el lema L' AR T 

SABOR CULINARI 1 EL 
DELS COSTUMS, es van 

reunir a Guijuelo més de trenta 

confraries gastronomiques que 

mitjan¡;ant degustacions durant 
les dues jornades van donar a 

coneixer la varietat i qualitat 

de llurs plats i begudes de les 

diferents regions. 

Les diferents ponencies van 

defensar els plats tradicionals i 
tots van coincidir en la voluntat 

de seguir recol¡;ant i transmetent 

aquestes receptes per evitar-ne 

la seu a perdua. 

Al sopar de gala es van 

lliurar els premis nacionals 
de FECOES, entre altres, 

a restauradors nacionals, 

cellers, institucions dedicades 

a l'agroalimentació, mitjans 

de comunicació 1 persones 

que han dedicat tota la seua 

vida a la preparació de plats 

regionals, la confraria de 

l' any que en aquesta ocasió va 
recaure a l'Orde deIs Cavallers 

del Sabadiego, de Noreña. El 

premi d'honor es va atorgar 
a l'Il.lustríssim Sr. Alcalde de 

Guijuelo, D. Francisco Julián 
Ramos Manzano. 

El jutge Baltasar Garzón, 

que és president d 'honor d 'una 

confraria de Jaen, també 

aprofita per animar a totes les 

confraries gastronomiques 

per a defensar les tradicions 

culinaries. Resta pendent de 

decidir on tindra lloc la propera 

Trobada Nacional per poder 

gaudir-ne com enguany. 

Per la nostra confraria 

vam assistir Vicent Gómez i 
Maricarmen, Ángel Martínez i 

Marisa, i podem donar fe que 

un deIs plats més degustats fou, 
com no, el pernil. 

ÁngeL Martina 

U n hecho dingufar 

y reLevante que de 

ceLebra una JJezaL 

aiio en una región edpa,zofa 

dútinta y previamente 

eLegúJa, en donde, dedde 

todod Lod puntod cardinafed de &paiia 

de concentran para de(ju./tar LOd mad 

variadod pfatOd de /UlCdtra gadtronomia 

y fonuntar fa amútad entre LOd 

diferented puebLod. E n edta oCadión y con 

eL Lema EL ARTE CULINARIO Y EL 

SABOR DE LAS COSTU/l1BRES, de 

reunieron en Guijuefo n2ad de treinta 

cofradiad gadtronómicad que mediante 

degUdtacwned durante fad dOd jomadad 

dieron a conocer fa variedad y caLidad 

de dUd pfatod y caLdod de Lad diferented 

regwned. 

Lad diferented ponenciad defendieron 

LOd pLatod tradicwnaLed i todod 

coincidieron en La voLuntad de continuar 

apoyando y trandmitiendo edtad recetad 

para el,itar que de pierdan. 

En La cena de gaLa de entregaron 

LOd premwd nacwnaLed de FECOES, 

entre otrOd) a redtauradored nacwnaLed) 

bodeguerod) úutitucwned dedicadad a fa 

agroaLimentación y perdOnad que han 

dedicado toda dU vúJa a fa preparación 

de pfatod regwnaLed) fa cofradia deL aiio 

que en edla oCadión recayó en fa Orden 

de Lod CabaLLerod deL Sabadiego) de 

Nore,za. EL premw de honor de otorgó 

aL ILlldtrÍdimo Sr. ALcaLde de GuijueLo) 

D. Francúco JuLián Ramod Manzano. 

EL juez BaLtadar Garzón, que ed 

predúJente de honorde unacofradia 

de Jaen, tambien aprovechó para 

animar a todad Lad cofradiad 

gadtronómicad a defender Lad 

tradicwned cuLinariad. Queda 

pendiente de decidir donde de 

reaLizará eL próxúno Encuentro 

NacionaL para poder dúfrutar 

como edte alZo. 

Por nuedtra cofradia 

adldhnWd Vicente Gómez y 

Maricarmen) ÁngeL Martínez y 

Marúa y podemod dar fe de que 

llIW de Lod pLatod mad degUdtadod 

fue) como no, eL J amón. 
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CORFÚ 
v CONyRéS eURoreu De CONFRARles yASTRONOmlQUeS 
9 a 1'11 de novemÓRe de 2007 

1 tema central d'aquest 

congrés ha estat 
EVOLUCIÓ DE LA 
GASTRONOMIA, 
TRADICIÓ 

1 DIETA 
SALUDABLE; s'han reunit 

a l'illa grega de Corfú prop 
de 500 persones pertanyents 
a 96 confraries i aSSOClaClOns 
de Franc;a, Italia, Espanya, 
Portugal, Grecia, Gran 
Bretanya, HongriaiEstonia, que 
han defensat els seus productes 
regionals i locals i tradicions de 
cada comarca representades. 

Aquest Congrés recolc;at 
per les Cambres de Comerc; de 
les Illes Joniques, la Prefectura 
de Corfú 1 l'Institut de 

Desenvolupament per a aquesta 
regió europea ha fet que el 
Consell Europeu de Confraries 
(CE U CO) prengue un fortrelleu 
al panorama agroalimentari de 
la Unió Europea. Remarquem 
algunes de les conclusions 
d'aquest Congrés: Promoció 
de productes agroalimentaris. 
Reforc;ament del Consell 
Europeu de Confraries. 
Creació del Comité Europeu de 

Gastronomia i Salut. 
El president de FECOES, 

Carlos Martín Cosme, que 
és actualment president del 
Consell Europeu de Confraries 
va deixar clarament expressada 
al seu discurs la forta empenta 
que té aquesta organització i que 
tots els ponents deis diferents 
pai'sos integrants van confirmar 
i recolc;ar. Es van lliurar els 
premis europeus AURUM a 
restauradors, cellers, artesans 
i confraria europea de l' any, 
entre altres. 

La jornada de degustació 
deIs productes de les regions 
d 'Europa va ser, com sempre, 

un ric i variat mosaic per al 
plaer deIs sentits. El Congrés 
Europeu del proper any es 
celebrara a Trento (Italia). 

En representació de la 
nostra Confraria de l' Arros 
i la Taronja hi vam asslstrr 
Vicent i Maricarmen, Ricardo 
i Carmen, Manolo i Amalia 
i Ángel i Marisa. Va ser una 
intensa experiencia "turístic
gastronomica-cultural", ja que 
vam arribar a Atenes el dia 5 i 
durant els quatre dies següents 

E
L lema centraL 

de edte congruo 

ha dido 

EVOLUCIÓN DE LA 

GASTRONOMIA , 

TR AD ICIÓ N 

POPULAR y DIETA 
SALUDABLE, de han reunúJo en 

La idLa de CO/iú (Grecia) cerca de 
500 perdonad perteneciented a 96 

cojradiad y Mociacioned de Francia, 

lLaLia, E1paiia, PortugaL, Grecia, 

Gran Bretaña, Hungria y E1tonia, 

que han dejendido dlld productod 
regwnaLed y focaLed y tradicwned de 

cada comarca repruentadM. 

E1te Congredo apoyado por !ad 
CámarM de Comercw de !ad Ülad 

JónicM, La Prejectura de Corjú y 

eL Indtltuto de DedarroLLo para uta 

regwn europea han jecho que eL Conde jo 

Europeo de Cofradiad (CEUCO) 

tome un juerte reLielle en eL panorama 

agroaLimentarw de fa Unión Europea. 
Dedtacan afgunM de fM concLu¿wned de 

u te Congruo: Promocwn de productod 
agroaLimentarwd. Rejorzamiento deL 

COlldejo Europeo de Cofrad¡{ld. Creacwn 

deL Comité Europeo de GMlronomia y 

SaLud. 
EL predúJente de FECOES, Carfod 

Martín COdme, que u actuaLmente 

pruúJente deL Condejo Europeo de 

Cofradiad dejó claramente expruado 

en dU didclll<1o eL juerte empuje que 
tiene u ta organizacwn y que tOdod 

fOd predentu de LOd diferented paided 

integranted confirmaron y apoyaron. 
Se entregaron fOd premwd europeOd 

AUR UM a redtauradoru , bOdegM, 

arteda/Wd europeOd y cojradia europea 

deL año, entre Otrod. 
La jornada de deguAacwn de fod 

productod de fa.:! regwned de Europa 

ju.e como diempre, m uy rico y Ilariado 
mOdaico para eL didjrute de fOd dentúJod. 

EL Congruo Europeo deL próximo año 
de celebrará en Trento (ItaLia) . 

En repredentacwn de nu.edtra Confraria 

de L'ArriM i fa Taronja adidtlmod aL 

Congruo, Vicente y Maricarmen, 

Ricardo y Carmen, ManoLo y Amafia y 
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vam visitar la maJor 
part de Grecia (Atenes, 
l'Acropolis, cap Sounió, 

temple de PoseYdó, 
regió de Beocia, Tebes, 
Delfos, mont Parnas, 
temple d 'Apol.lo, 

Pelopones, Nauplió, 
teatre d'Epidaure del 

segle IV a.C., Mecenes, 
Olímpia, santuari 

ferri hns a Corfú on es 
va celebrar el Congrés 
a l'Hotel Chandris, 
el millor complex 
hoteler de l'illa, on vam 

romandre hns el dia 
12 que van retornar en 
avió cap a Madrid i de 
tornada a Castelló vam 
aprohtar, com a h de 
fe sta, per donar-nos un 
homenatge dinant a El 
Vasco. 

ÁngeL y Mm·ida. Fue una interua experiencia 
"turútico-gadtronómico-cuLturaL" ya que 

lLegamod a Atenad eL oia 5 y en LOd cuatro 

oiM digulenlu puoimod ver La major parle oe 

Grecia (Atenad, La A crópoLid, caoo Sounión, 

templo oe POdeiOón, región oe Beocia, Teoad, 

Deljod, monte Parnado, templo oe Apolo, 

Peloponuo, NaupLión, teatro oe EpiOauro 

digLo IV a. c., Mecenad, OLimpia, dantuario 

oe Zew, Patrad, 19oumenLtda) en edta última 

ciuoao emOarcamod en un f erry hadta Corfii 

oonoe de ceLeoró eL Congru o en eL HoteL 

de Zeus, Patras, 

Igoumenitsa) en 
aquesta darrera ciutat 
vam embarcar en un ÁngeL Martlnez 

Chal72 rtd, eL nujor complejo hotelero oe La idLa, oonoe 

permanecimod hadta eL oia 12 que regru amod en avión a 

MaoriO y de vueLta a CadteLló aprovechamod, como fin oc 

jie.Jta, para oarnod un homenaje comiendo en EL VadCO. 

CALDéS Dé mALAVéLLA 
All CAPíTOL De LA CONFRARIA De LAlyUA 
10 de novembRe de 2007 

n any més 
l'incomparable marc 

del Balneari Vichy 
Catalan de Caldes 
de Malavella va ser 

I nt de reunió de les 28 
confraries que van participar 
al XIIe Capítol de la Confraria 
de l'Aigua. Allí vam trobar als 
nostres amics de FECOGA 
que, com ja és tradicional, van 
assistir massivament a aquest 
Capítol. 

Tots plegats vam anar 
en marxa cívica a la Casa de 
Cultura de Caldes, on van ser 
investits els nous membres que 
s'incorporen a la Confraria de 
l'Aigua. Van presidir el solemne 
cerÍmoniall 'alcalde de la ciutat, 

el Gran Senyor de les Aigües en 
J oan B. Renart, el president de 
FECOGA n 'Ignacio Telleria i 

el president de la Internacional 
de Confraries federades a 
FECOGA, en Juan José 
Lapitz. 

Després del recital que la 
Coral Cantaires de Cal des ens 
va oferir a l' església parroquial, 
vam tornar al balneari j en 

el marc deis premis anuals 
"Modest Furest", es va fer la 
presentació del llibre Nueva 
cocina española & New spanish 
cuisine, que commemora els 
125 anys d 'historia de Vichy 
Catalan. 

Com no podia ser altrament, 
esvacompletar lacelebracióamb 
el gran dinar de commemoració 
del 125 aniversario Es va servir 
un aperitiu amb 18 especialitats 
diferents i boníssimes. El menú 
oferia esqueixada de bacalla, 
rap amb crema de necores, 

sopa de fruits rojos, 
crema catalana 

bunyols de la 
Bisbal d 'Emporda. 
Tot ben regat 
amb Vlns caves 
del Penedes i les 

magníhques aigües 
d e Malavella. 

J uan J Odé Breva SanchiJ 

U n año mad eL incomparaoLe 

marco deL BaLneario 

Vichy Catalan oe CaLou 
oe MalaveLLa fue eL punto oe reunión 

oe Lad 28 cofraoiM que participaron 

en eL 12° CapituLo oe La Con/raria de 
l'Aigua. ALLí encontramod a niledtrod 

anúgOd oe FECOGA que, como ya u 

traoicionaL, adidtieron madivanunte a 

u te Capitulo. 

TOOOd juntod fuimod en marcha 

cívica hadta la Cada oe Cultura oe 
Caf()u, oonoe fueron invedtiOod LOd 

nueVOd miemOrod que de incorporan a 

La Confraria oe L'Aigua. PruiOieron 
eL doLemne ceremoniaL eL a!caLoe oe la 

ciuoaO, eL Gran Señor de fad AfJUad 
D. Joan B. Renart, el pru iOente de 

FECOGA D. Ignacio TeLLeria y eL 

pru iOente oe La InternacionaL oe 

CofraoiM feoeraoad a FECOGA, D. 

Juan JOdé Lapitz. 

Dedpuu oeL recitaL que la CoraL 
Cantairu oe Caf()ed nOd ofreció en 

La ig0 ia parroquiaL, voLvú7wd aL 
oalneario y en eL marco oe lod premiod 
anuaLed "Mooedt Furedt '; de hizo la 

predentación oeL LiDro "Nueva cocina 

edpaiioLa d N ew dpanidh cuidine '; que 
conmemora 10d 125 mZOd de hldtoria de 

Vichy Catalan. 

Como no pooia der oe otra manera, 

de completó La celeoración con la gran 

comiOa oe conmemoración oeL 125 

aniverdario. Se dirvió un aperitivo con 18 

u peciaLioaoed oiferentu y ouenúimad. 
EL nUlUi ofrecia ''RIquelxaoa '' de 

oacaLao, rape con crema oe nécorad, 
dopa oe f rutod rO;{M, crema catalana 

y ouñuelod oe La B idoal d'Empord{¡. 

Tooo oien regaoo con VÚWd y caVad 

oeL Pened¿d y Lad ma.tJnificad agUad oe 
M aLaveLla. 
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yASTRONomlA SOL1DAR1A 

l Consell de la Host 

va decidir que abans 
d'acabar l'any volia 

fer participar d'alguna 

manera els més 

nece¿sitats de les satisfaccions 

de la gastronomia, que no s'han 

de limitar a les confraries com 
la nostra de l'Arros i la Taronja, 

sinó que pensem que han d' estar 
a l' abast de tothom. 1 una 

manara de fer un pas en aquesta 
direcció va ser organitzar un 

sopar benefic per tal de re captar 

diners per al menjador del pare 

Ricardo. Hi van col·laborar de 

forma generosa la Confraria del 
Lledó, la Confraria de la Sang, 

Unicef, l'escultor Jere (que 

regala una de les seues obres 

per a sortejar entre els assistents 

i augmentar els beneficis de 
l 'acte) i nombrosos particulars 

(molts d' ells van abonar el 

tiquet sense assistir al sopar). 

El Casal de la Host va 

registrar un pIe total 

i tant el nostre Gran 

Maestre com el pare 

Ricardo van agralr 

als seus parlaments 

la generosa ajuda 

solidaria de tots els 
presents i també deIs absents. 

Evidentment, la gastronomia 

és encara més profitosa quan es 

revesteix de solidaritat. 

LLeJó Ferran 

E
L CorMejo de La Ho.!t decidw que antu de acabar eL 

aiio queria hacer participar de a~9una manera a 

LOd mad de.Jjavorecidod de Lad dalúfaccwned de La 

gadtronomia, que no de han de Limitar a fa.J cofrad¡{u como La 

nuedtra deL Arrod i La Taronja, dÚW que pe/MamOd que han de 

edtar aL alcance de tOdOd. Y una manera de dar 1lI1 padO en uta 

direccwn ha dido organizar una cena benéfica para recaudar 

dinero du lúzado aL comedor deL padre Ricardo. Colaboraron 

de forma .9enerOda La Cofradia de LLedó, La Cofradia de La 

Sangre, Unicef¡ eL ucuLtor Jere (que regafó una de dUd obrad 

para del' dorteada entre Iod adkltented y aumentar fOd beneficiod 

deL acto) y numerOdOd particuLared (muchod de eLLod abonando 

eL tique dÚl adkltlr a fa cena). 

EL CadaL de fa HOdt regkllTó un L!eno totaL y tanto nuedtro 

Gran Mautre COI1W el padre Ricardo agradecieron en dlUf 

parLamentod La genero.!a ayuda doLidaria de todOd fOd predented 

i lambien de Lo.! alMented. EJ,identemente, fa gadtronomia ed 

aun !7lad provechoda cuando de reJ'klte de doLidaridad. 
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a carxofa és una 
hortalissa mediterrania 

saludable per a tothom. 

Ajuda a mantenir 

la línia, té multitud 

d' aH icacions a la cuina i resulta 

un remei efica9 i natural contra 

les digestions pesades. 

Hi ha notícies de la carxofa 

des de temps molt remots. És 

una planta originaria del nord 
d 'Africa i del sud d 'Europa 

(típicament mediterrania, 

dones) i els antics grecs i romans 

ja la cultivaven, tot i que es 

tractava de la kinara, una mena 

de card que era molt apreciat 

en aquella epoca. Van ser els 

arabs qui la van propagar a Al

Andalus i el seu nom en castella 

(alcachofa) ja deixa ben clara la 

seua arrellingüística. 
En l' actualitat, Italia es el 

primer productor de carxofes 
del món i l'estat espanyol n'és 

el segon, amb més de 250.000 

tones anuals.. La producció 

peninsular es concentra a 

tres llocs: Tudela (Navarra), 

Benicarló (BaixMaestrat) iSant 

Boi (Baix Llobregat) . Gairebé 

tota la producció es basa en una 
varietat, l' anomenada "blanca 

de Navarra", que és arrodonida 

i que té, a la part superior, un 
forat circular, ja que les fulles no 

arriben a unir-se ni tanquen el 

cap de la carxofa. U na autentica 

delícia gastronómica. 

L ULJ Toca 

L a alcachofa ed una hortaLiza meoiterranea daLuoabLe 

para tOOOd. AyuJa a mamtener La Línea, tiene 
muLtitu4 oe apLicacioned en La cocina i reduLta llIZ 

remeoio eficaz contra 1M oigedtioned pedaoM. 

Hay noticiad oe La alcachofa oedoe tiempod muy remotod. 

.EJ una planta originaria oel norte oe África y oel dur oe 

Europa (típicamente meoiterranea, pued) y 10d antlguod 
griegod y romanOd ya la cultivaban, aunque de trataba oe 

La "lcinara'~ una edpecie oe caroo que era muy apreciaoo en 

aquella época. Fueron 10d árabed quiened La propagaron por AL 
AnoaLud y dU nombre en cadtelLano (alcachofa) ya oeja bien 

clara dU raiz lingüí.:Jtica. 

En la actll/zLiJao, ItaLia ed el primer proouctor oe 
aLcachofM oeL munoo y eL .EJtaoo edpaiiol ed eL degunoo, con 

mM oe 250.000 toneLaoM a/Uuzied. La proouccwn pen¿'uuLar 

de concentra en tred ditiod: TuoeLa (Navarra), BenicarLó 

(Bajo Maedtrazgo) y Sant Boi (Bajo Llobregat). CMi tooa 
la proouccwn de bMa en una varieoao, la LLamaoa "blanca oe 

Navarra '; que ed reoonoeaoa y que tiene, en La parte duperior, 

un orificio circuLar, ya que LM ho)lu no Llegan a llnirde ni 

cierran La punta oe La alcachofa. Una auténtica oeLicia 
gadtronómica. 

."..@. 
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el 
L' Alcalde d' aquesta Colla 

Gran Maestre de la Host 
té huí la satisfacció 

de fer-nos saber a tots 

que ja el dia és arribat 
de la nostra Magdalena. 

Si, com ja sabem d'antic, 

la testa és cosa de tots, 

ací estem els de la Host 

sempre a punt, al primer crit, 
tant a la taula i alllit 

com al Pregó o a L1edó. 

Anar de marxa amb la Host 

no és tan soIs anal' de festa, 

és recordar la conquesta 

i orígens de Castelló. 

R ecordar-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 CastelJ Vell. 

Tots treballem a plaer 
Vicentico, Paco Vazquez, 

MassÍmo, Guardino, Ale 

Gimeno, Ricardo, Angel, 

Alcón, Breva PalIaré s, 

Vicent i Manolo Gómez, 

Agustin, Toca i Albert, 
i també totes les dones. 

Molta marxa i tradició, 

aquesta és la nostra festa. 

El nostre estendart -com no

el Penó de la Conquesta. 

El bon humor per blasó 

i per a que no se diga 
la nostra alegria siga 

el nostre millor Pregó. 

Albert 

Himne de la Hose:: 

La Host del CasteU Vell 

és c1am de la cultura 

castellonenca, de bona soca, 

és cau de convivencia. 

L'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 l'Arros i la Taronja! 

¡ Visca la Host del Castell Vell, 

la Confraria de l'Arros i la Taronja! 

Per tal d 'aconseguir 

sans objectius, es reuneixen 

aquests amics davant la taula 
a conversar amb tot el cor. 

1 són histories del poble 

les que renaixen ací 

perqué perduren per sempre 
en mento 

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

¡ Visca la Host del Castell Vell, 

la Confraria de l'Arros i la Taronja! 

¡Cavallers, vergony a! ¡ ¡Collons!! 

¡Més vergonya! ¡ ¡Més colJons!: 

(LLelra i l1uí.JÚ:a de Joan Ca.JteLf.J) 
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LAlCA1D Del /\/\ ANlveRSARl 

SeReníssim SenyoR 

A.nronio Folch i BelrRán 

~ 
eix el 1936 a Les Alqueries, on va 

l residir fins als 10 anys. Passa a viure a 
Borriana, on cursa part del batxillerat, 
al col. legi dels P .P. Carmelites. La resta 

Al atxillerat la va cursar a Saragossa, intern al 
col.legi deIs Escolapis. 

L'any 1960 obtingué la llicenciatura de 
Medicina, a la Universitat de Saragossa, i el 1963 
li atorguen el títol d' especialista en Ginecologia, 
a I'Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. 
Aquell mateix any 1963 es va traslladar a viure a 
Castelló on inicia l' exercici de la seua professió, 
el qual continua fins l'actualitat. 

E l 1969 contrau matrimoni amb Maria Luisa 
Ferrer, i neix d'aquest enlla9 una filia, l'any 

1970. 
Després de la construcció de la Clínica Na s a 

de la Misericordia el 1973, exerceix de director 

de la mateixa fins al 1996, quan és substitult en 
aquest carrec per la seua filia Marisa, també 
llicenciada en Medicina. 

El 1979 comen9a a integrar-se a les festes 
fundacionals de la Magdalena, quan la seua filla 
n'és nomenada Reina Infantil. 

L' any 1980 obté el títol de Doctor en Medicina 
per la Universitat de Valencia. Durant els anys 
que ha exercit la seua professio de ginecoleg ha 
ajudat al naixement de més de 12.000 nens. 

El desembre del2005 vaser nomenat President 
de la Junta Provincial de l'Asociación Española 
contra el cáncer, on encara hi continua. 

1 el gener del 2007 rep el nomenament oficial 
com a XX Alcaid del Castell Vell, participant 
activament als diversos actes organitzats per la 
Host en el seu 20e aniversario 
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ACT1V1TATS De LAN~ 2007 

l'any 2007 presenta 
un saldo molt 
pobre a l'hora de 

comptabilitzar les 
activitats de la Host 

del Castell Vell. Problemes 
d ' ordre intern han estat la 
causa d 'un període d'inactivitat 
i inoperancia d'una magnitud 
que no té paral.lelis~e en els 19 
anys anteriors d ' existencia de 
l' associació. 

Al gener, tingué lloc als 

salons del Casino Antic la festa 
de Gala deIs Alcaids, amb el 
comiat a l'Alcaid Rafael Cerda 
i el nomenament del nou Alcaid 
de l'any 2007, N'Antonio Folch 
i Beltran, que feia el número 
XX dels moderns Sereníssims 
Senyors del Castell Vello 

Al mes de febrer, trencant 
una tradició de molts anys, no 
es va publicar el nostre butlletí 
"LA HOST", víctima igualment 
deIs mateixos problemes d' ordre 

intern que s 'han esmentat 
abans. 

Arriba la Magdalena 
al mes de mar<; i, amb ella, 
una certa recuperació de la 
normalitat perduda ja que, 
amb la col.laboració de tots, es 
va celebrar la setmana festera 

amb la dedicació i participació 
característiques d' anys 
anteriors. 

A partir d' ací, poca cosa més 
es pot dir de la Host del Castell 

1987 - 2007 *** XX ANIVERSARI 

Imatges de la Host deIs anys 80, quan 
era molt més que 12 persones ..... 

Vell durant bona part de l'any 
2007, lIevat de la baixa deIs socis 
Juan Carlos Saez ViIlalobos, 

Vicente Gimeno Torres y 
Marisa Viciano Alicart. 

A inicis de desembre es 
procedeix a la reorganització 
de la Comissió de Govern de 
J' associació i a l' elecció del 
nou Gran Maestre, J. Vicente 
Francisco i Balaguer. José 
Luís Ale i Revest, Gran Maestre 
durant els 19 anys anterior s, és 
nomenat President Honorari de 
l' associació. 

El dijous 13 de desembre la 
Host organitza un sopar benefic 
amb la finalitat de recaptar 

fons per a l'obra social del 
pare Ricardo, amb gran exit de 
participació i de recaptació, com 
ja hem dit a la pagina 37. Com a 
fruit d'una iniciativa particular, 
s'edita un DVD commemoratiu 

del XX aniversari de la Host 
del Castell Vell, que recupera 
imatges i son s deIs primers anys 
de l'associació i que ha estat 
distru bu"it a tots els socis, ex -socis 
i Alcaids de la Host. S'acorda 
fer un senzill acte d 'homenatge 
a Matilde Salvador, gran amiga 
de la Host que ens ha deixat 
recentment. Finalment, en 
Consell extraordinari, és elegit 
N'Alejandro Paya i Ferreres 

com a nou Alcaid del Castell 
Vell per a l' any 2008, fixant
se la festa de Gala del seu 
nomenament per al dia 12 de 

gener al Casino Antic. 

Agll.:JtLn Garúa 
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3ttcaiDs ~ts*úrics 
1249 En Peretó de Fraga 

1258 En Romeu Martí 

1266 En Simó de Borja 

1276 En Jaume Fivaller 

1281 N'Arnau CalaE 

ALCA1DS CDODeRNS 

1988 En Francesc Solsona i Garbí 

1989 En Vicent Gómez i Nebot 

1990 N'Enric Ferrero i Maria 

1991 En Lorenzo Ramírez i Portolés 

1992 En Josep Pascual i Torres 

1993 En Porfirio Laguna i Asensi 

1994 En Jaume Alcón i Simóm 

1995 En Baltasar Macia i Oliver 

1996 En Ricardo Vicente i Calvo 

1997 N'Ignacio Subias i Ruiz de Villa 

1998 En Víctor Campos i Guinot 

1999 En José Luís Breva i 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 Guinot 

2004 En Vicent Farnós de los Santos 

2005 En Manuel G . Altava i Lavall 

2006 En Rafael Cerda i Ferrer 

2007 N'Antonio Folch i Beltrán 

2008 N'Alejandro. Payá i Ferreres 



~ 
1 nou Alcaid va viure 

el món empresarial 

de l' espectacle des de 

AlCA1D Del CASTell Vell 2008 

9 la primera infancia, ja 

que el seu pare, En Salvador 

SeReníssim SenyoR 

AlejandRO Paya i FeRReRes 
Payá Pascual, va construir 

i explotar el Teatre Payá 

de Borriana, que constituí 

un referent provincial en aquell 

moment, i residí en aquella ciutat 
hns al seu trasllat a Castelló. 

Des de ben jove, en morir 

el seu pare, es dedica a treballar 
com a empresari d' espectacles, 

primerament a Borriana (teatres 

Payá i Principal i terrasses Payá, 
Principal Verano Puerto i ViJlarrosa) 

i ampliant la seua activitat a altres 

llocs de la província, amb un total de 

18locals a Moncofa, Vila-real, la Vall 

d'Uixó, Onda, Vinaros, Benicarló 

i Benicassim. A Castelló rehabilita 

el Cine Azul, explota els Saboya, 

Rex i Astoria, i va construir els 

Cines ABCD Rafalafena. Fora deIs 

límits provincials ha estat empresari, 
amb 11 locals més, a Albacete, Elx i 

Múrcia. 

En l'ambit del cine, a més 

d'empresari d'exhibició, ha estat 

també distribUIdor i productor 

cinematograhc. Cal remarcar 

igualment la seua activitat 

variada gamma d' espectacles com 

a empresari teatral, a Borriana, 
Castelló, Albacete i Elx. 

És també remarcable la seua 

participació a les organitzacions empresarials, 
com a membre de la Junta Directiva de la 

Confederació d'Empresaris de Castelló, President 

de l' Associació d'Empresaris d'Espectacles de 

Castelló i Albacete; ha estat Secretari General de 

la Federación de Empresarios de Espectáculos 

de España des de 1982 hns a 1986 i actualment és 
membre de la Junta Directiva de la mateixa. 

A través de Benimúsic, col·labora en la 

preparaclO i contractació d' actes culturals 
importants de l'escena i la música, i especialment 

als Auditoris de Castelló i Peníscola i al Teatre 

Principal de Castelló. 
L' any 1986 va rebre un homenatge a Marbella 

per la seu a dilatada vida professional com a 

empresari d'espectacles. 

És casat i pare de dues hiles que, igualment, 

estan vinculades i in tegrades a la vida professional 
i social de Castelló. Participa a diverses 

associacions castellonenques de tipus benehc, 

cultural i gastronomic. 

Amb la seua gran experiencia continua sent 
una persona emprenedora i dinamica, sempre 

disposada afer front als reptes que l'actualitat 

exigeix a cada moment, com és ara la d'entrar a 
formar part de la nostra particular dinastia deIs 

Alcaids del Castell Vello 





lA ~AlA DelS AlCA1DS 
1 Del AA ANlveRSARl 

~ 
a Gala deIs Alcaids del 

2008 va ser també una 

ocasió perfecta per a 
(;) celebrar el XXaniversari 

de lla Host. Així ho van entendre 

els vuit Alcaids presents i també 
la majoria d' exsocis de l' entitat, 

que es van sumar ca1idament a 

la commemoració i va ser una 

gran plaer tornar a retro bar en 
una Gala als Verchili, Pardo, 

Esteve, Pascual i Gimeno. Ells 

van compensar sobradament 

el capítol de les absencies, que 

també van haver-ne; algunes 

plenament justificades i altres 

no tanto Amb el magníflc 

ambient que ja és tradicional en 
aquesta festa anual de la Host, 

els 54 comensals presents van 

fer els honors que corresponien 

al' exquisit sopar que Lino havia 

programat. Després es passa a 
la part protocolaria. 

En el seu parlament, el 

Canceller va glossar el conjunt 
deIs vint anys d'existencia de 

la Host, considerat 

en diversos ambits. 

També va fer 

balanc,; deIs fets més 
remarcablesdel'any 

2007 i va concloure 

amb paraules 
d' agraiment per 
a l' alcaid Antonio 

Folch. Tot seguit, 
el Gran Maestre 

va saludar a tots 

els presents, amb 

esment especial per 
als socis veterans presents, 

també homenatja l'alcaid Folch, 

a qui va fer lliurament de la 

placa ceramica corresponent. 

Antonio Folch expressa el seu 
reconeixement i explica les 

seues vivencies durant un any 

en que ha fet molts amics. 

Arribat el moment de la 

presentació del nou Alcaid 
del 2008, va ser el President 

d 'Honor J osé Luís Ale qui 

va glossar la personalitat 

d ' Alejandro Paya, agraí la seua 

acceptació del carrec i li dona 
la benvinguda a la Host. Es va 

llegir la corresponent acta de 
nomenament i tanca el torn de 

paraules el nou Alcaid amb un 
salid i documentat parlament 
que va ser molt aplaudit. Rebé 
del Gran Maestre el pergamí de 
l' acta de nomenament i lliura, a 

canvi, un facsímil del privilegi de 
trasllat de la vila de Castelló. 

Finalitzat l' acte protocolari, 

es procedí a repartir el DVD 
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lA yAlA DelS AlCA1DS 
1 Del AA AN1VeRSARl 

commemoratiu del xx 
aniversari als seus destinataris 

que encara no el tenien, mentre 
s'iniciava el fi de festa amb 

música de ball, barra lliure i 

la bona marxa j animació que 

també són tradicionals. 

Jere 
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LA NOSTRA PATRONA 

1 den¿- L:4ve Maria 

a L'ombra oe L'ermita, 

quan toca la campana 

oeL oia ja eL recéd, 

¿ aú Llavú de m 'aboquen 

eú cantd ¿ la pregaria 

que em Jeien, quan la mare, 

JeLlf amb eL deu bu, 

¿ ed vút eL nOdtre Temp!e 

amb L'aura acoLLldora 

que naix oe o¿nd la ¿matge, 

com pUl' l nou encelZd, 

¿ d 'ou com canta eL pob!e 

la Salve L!eoonera 

¿ el go¿g o'aqllCdta VCI:qe 

éd go¿g qlle enoúu /edtén, 

¿ crlde: "Ave Maria, 

L!eoó ¿ AuxiLiaoora '~ 

m 'engronden ja !ed branqued 

oeL vOdtre L!eooner 

aL vupre o'aquut oia 

o'amor ¿ derenata, 

aL vedpre, quan de tanquen 

!ed /lord o'aquedt vergel'. 

del Cant de Primavera 
de Mn. Vicent Gimeno i Estornell 
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OJATllDe SALVADOR 
eN el ReCORD 

i ~a pas~:~xa~ctub~ati~~; 
Salvador i a les moltes 

notes necrologiques que 

hem\ pogut llegir a les diverses 
publicacions locals i de tot el 

país s'han glossat a bastament 

les qualitats artístiques, 

intel·lectuals humanes 

que confluYen en aquesta 
castellonenca universal. 

A nosaltres ens resta parlar 

de Matilde en relació amb la 

Host, i el primer que cal dir és 

que la Host esta de dol per la 

perdua d'una gran amiga que 

ens ha fet costat en moltes de les 
nostres activitats. Matilde era 

una persona amb la que podies 

comptar incondicionalment 

per a qualsevol iniciativa en 
favor de Castelló, les seues 

tradicions, la seua llengua o 

la seua cultura. Amb tota 

seguretat que la trobarem a 
faltar. 

Precisament el passat 

octu bre, fent les copies del 
DVD commemoratiu del XX 

Aniversari de la Host, vaig poder 

veure que una de les primeres 

imatges d'aquella gravació ens 

mostra a Matilde a la porta del 

nostre antic casal del carrer 

d'Enmig, en companyia d' alguns 

de nosaltres, contemplant la 

colocació de la nostra pancarta 
magdalenera. Sempre hi era, 

quan calia. 

Les primeres col.laboracions 

amb Matilde les vam tenir el 

1984, quan ens va acompanyar 
a Montpeller als actes del 

XIle Congrés de la Corona 
d' Aragó; d' aquell viatge, del 

que conservem inesborrables 
records, és la imatge adjunta, 

on apareix al costat de J osep 



pE 

Miquel Francés a la porta de 

la casa natal del rei J aume 1. 
També l'any 84 i dedicat al 

mateix Josep Miquel Francés, 

ens va composar aquell "Cantic 
de les creatures" que tantes 

vegades hem cantat a l' ermita 

de Sant Francesc de la Font. 
Quan l'any 1995 vam crear 

la Confraria de l' Arras i la 

Taronja, la primera Confrare 

d'Honor que vam investir no 

podia ser altra que Matilde 

Salvadoriellaacceptaencantada 

i ni tan soIs el diluvi que ens 

va caure al damunt durant la 

processó cívica d'aquell Capítol 

va ente lar la seua satisfacció. 

Uns anys més tard, quan vam 

investir Confrare d'Honor a 

Ferran Torrent, Matilde vulgué 

acompanyar-lo i torna a assistir 

a la nostra ceJebració capitolar. 

Són records de vivencies 
compartides i d'una amistat 

que, com ja he dit, trobarem a 

faltar. Ens queda, aixa sí, la 

seua música i aquesta música 

ens acompanyara per sempre 

ja que, en qualsevol celebració 
de la Host, els nostres brindis 

tenen com a part inseparable 

les irnmortals notes de la 
"Marxa de la Ciutat" de 

Matilde Salvador. 1 aquesta 

presencia musical de Matilde 

entre nosaltres no ens la podra 

arrabassar mai ningú. 

ALbert Sánchez -Pantoja 
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TARON(JeTes 1 Fl(JUReTeS 

1 dia 10 de mar<;, a les 

10 de la nit, es van 

reUnIr a sopar els 

membres de la Host i 
Confraria al restaurant 

Casa Enrique, a la quadra 

"EIs Cubos" i aquell sopar fou 

el forum idoni per a celebrar 

el 1 Concurs Mundial deIs 
Microclimes Tarongers. 

El ponent Vicent Gimeno 

(fitosanitari, llaurador i expert 

en tota mena de varietats de 

clementines) va defensar amb 

cos i anima les excel·lencies del 

micro clima de la Magdalena, 

lloant les virtuts i qualitats 
d 'aquest privilegiat paratge. 

En un moment donat, aquest 

parlament va ser interromput 
per l' escultor, dissenyador i 

artista Jere, qui va afirmar 
que el microclima de Les Valls, 

Faura, Benavites i els seus 

voltants, és tan bo o millor que 

el de la Magdalena. 

En sentir aixo, Vicent 

Gimeno, amb la seua actitud 

tan característica (el bra<; 

estirat cap endavant i el dit 

índex assenyalant el causant 

de la seua justa indignació), 
Ji va amollar la seua frase tan 

famosa com diplomatica: "No 
tens N.P.l.". 

A partir d'aquest moment 

s'enceta una tongada d'apostes 

mútues, on es va assegurar que 

les millors taronges són les de 

Faura (poble de Jere), més 

matineres, més dolces i més de 

tot, mentre Gimeno no parava 

de contradir-Io, sacsejant 

el cap en un gest inequívoc 
d'incredulitat absoluta. 

En el punt més algid de la 
controversia, Vicent Gimeno 

encara va trobar la manera de 

refor<;ar i perfeccionar la seua 
frase anterior: "No tens N.P.I. 

perque allo teu són les figure tes 

i no les taronges", cosa que 

a Jere li va sentar com una 

puntada de peu a les seues parts 
més nobles. 

Aleshores intervingué 
Vicentico en pla "manegueta" 

(que és la seua especialitat) , 

plantejant la solució salomonica 
que tots dos tenien raó, cosa 

que encara va encendre més els 
anims 

1 així, entre "figuretes" i 

"tarongetes" es va desenvolupar 

el 1 Concurs Mundial de 
Microclimes Tarongers, alllarg 

de gairebé dues hores. 

Com no podia ser meny s 

en aquest tipus de tertúlia van 

euor a reHuir el famós cavall 

d 'Espartaco, els "focod bajito"" i 

fins i tot la superllar de prop de 

6 m. de Vicentico, especialment 

dissenyada per a torrar carxofes 
(segons diu ell). 

Després de totes les 
deliberacions, el ponent Vicent 

Gimeno va establir les seues 

conclusions incontrovertibles 
amb els següents termes: el d' eH 

són les TARONGETES, el de 

Jere les FIGURETES i el de 
Manolo les RAJOLETES. 

JOde Vicente Franci.Jco 
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AUTOMECANICA VI LA-REAL 
Po!. Ind. A la Plana, n.o 20 

Teléfono 964 538 383 

Te!. 964 244 725 - Fax 964 257 136 

e-mail: info@automecanicalevante.com 

12550 ALMAZORA 

AUTOMECANICA LEVANTE 

Fax 964 538 424 

12540 VILA-REAL 

PoI. Ind. Vinaros, Calle F, nave 9 - 12500 VINAROS 

(Castellón) - Fax 964 40 01 23 - Tel. 9644023 23 



ANécDOTes D'UN AN~ 

e la mateixa forma que 

havia una rateta que 
agranava l'escaleta i 

va trobar un dineret, 

també havia un doctor 

que assetjava per l' ohcineta 

de la Host i va trobar un gran 

cigar puro. 1 així com la rateta 

es va pensar molt que faria amb 
el dineret, el doctor no s 'ho va 

pensar gens: li cala foc al cigar 

i es posa a fumar. Ciar que, per 

a foc, el que va treure Vicentico 

pels queixals quan va anar pel 

seu puro que -aparentment

havia desaparegut i que 

hnalment va acabar apareixent. 
. . a la boca del doctor i a mig 

fumar, tal com es veu a la 

imatge. 

na altra imatge inefable 

és aquesta mostra 
d'aplicació de les més 

depurades tecniques 
gastronomiques a la 

cum de la Host. Resulta ben 

evident que el tal Ferran Adria 

queda com un pobre diable al 
costat de la gran demostració 

de concentració i virtuosisme 

que teniu davant deIs ulls. 

ixo és una llar! U na 

autentica meravella 
de la tecnica, amb n regulació de la 

V intensitat del foc, 
si ' q. automatic d' arreplegar 
la cendra i, sobretot, amb una 

gran capacitat que permet 
sobradament operar amb doble 

graella i poder torrar d'una 

tacada tantes carxofes con vos 

vinguen de gusto 
Res a veure amb una altra 

"superllar" de la qual vam 

parlar al número anterior del 

nostre butlletí. 

actuació 59 . 

seua 

el 

rOIg, 

pr(ftant una canc,;ó de 
bressol, amb tanta propietat 

que va ser capac,; de deixar a 
l'inquiet Jere més adormit que 

un soco 



Recambios v accesorios electromecánicos automoción 

C.E. La Plana, calle N, nave 25 • Oficina 964 24 45 00 
Tel. 964 25 31 20 - Fax 964 21 54 88 

1 2550 ALMASSORA (Castellón) 

Alcala de Xivert, 114 B • Tel. 964 46 05 50 
Fax 964 47 35 1 8 - 12580 BENICARLÓ (Castellón) 

autoelec@autoelec.org 



DlveNDRes 22 
(La Re- vespRa) 

21,00 Inauguració del Casal. 
Sopar informal. 

D1SSABTe 23 
(De la Fesm la VespRa) 

14-00 Dinar lliure. Els de la 
carrossa, al Casal. 
16-00 Cavalcada del Pregó 
(uns a la carrossa i altres al 
cadafalc) 
20,00 Sopar lliure. 

DlumeNCJe 24 
(magdalena Fesm Plena) 

8,30 T ots al Casal. Figues i 
xurros amb xocolata. 
9,00 Romeria de les Canyes 

(homes amb brusa) 
15,00 Paella al Casal. 
16-00 Gran guinyotada 
magdalenera. Sopar lliure. 
22,00 Al cadafalc amb 
uniforme. Processó de les 
Gaiates. 

D1LLUNS 25 
(Dia del bous) 

11,00 Pregó Infantil 
14-00 Vermut al Casal. 
14-30 Dinar al Casal (optatiu) 
19,00 Anar de marxa. Sopar 
casola al Casal (optatiu) 

PROCJRAmA De FeSTeS 
magdalena 2008 

DlmARTS 26 
(Dia de les colles) 

14-00 Concurs de paelles del 
Rei Barbut. 
19,00 Anar de marxa. Sopar 
casola al Casal (optatiu). 

DlmeCRes 27 
(Dia ~aseRonómicl 

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

D1JOUS 28 
(Dia dels 0..1caids veeeRans) 

14-00 Vermut al Casal. 
14-30 Dinar al Casal en honor 
dels Alcaids 
19,30 Anar de marxa. Sopar 
lliure 

DlveNDRes 29 
(Dia de f0..1caid) 

14-00 Vermut al Casal. 
14-30 Dinar al Casal (optatiu) 
21,00 Acte d'investidura de 
l' Alcaid del Castell Vell de 
l'any 2008 

21,30 Gran Sopar-bufet al 
Casal 
22,30 Festa de l'Alcaid, amb 
música, al Casal. 

D1SSABTe 1 
(Dia de la P aeRona) 

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

DlumeNCJe 2 
(magdalena Víz:ol) 

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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JOSE LUIS 

ALE, S.L. 

C/TENERIAS, 4 BAJO. 12003 CASTELLÓN 

TEL. 964226880 - FAX 964 23 9078 - TEL.MÓVIL 610 472927 

SEGUROS 



( one <er® 
by CERÁMICA GÓMEZ 

FABRICACiÓN y VENTA 
Gres 

Porcelánico esmaltado 
Revestimiento pasta blanca 

(tra. Ribesalbes, Km. 3 
Tel. 964 21 97 00 - Fax 964 20 35 60 

www.ceramicagomez.com - e-mail: cergom@ceramicagomez.com 



A la vangu~ de la técnica. vvvvvv.audi .es 

Nuevo Audi AS. 
El primer deportivo hecho de sueños. 

El nuevo Audi A5 comenzó siendo un sueño. El sueño de lograr el equilibrio perfecto entre la elegancia y la deportividad. El 

sueño de imaginar las líneas más estilizadas. El sueño de crear un coupé único con el que disfrutar mucho más intensamente 

de la conducción. Sí, es cierto que muchos deportivos nacen de los sueños, pero sólo el nuevo Audi A5 está hecho de ellos. 

Marzá 
PI. País Valenciano, 14 
12002 Castellón 
Tel. 964 34 23 00 

Av. de Francia, 42-44 
12540 Vallarreal 
Tel. 964 50 66 20 

Nuevo AudiA5/S5de 170 CV a 354 CV. Emisión Co, (glkm}; de 174 a 298. Consumo (l1100km}; de 6,7 a 12,4. 
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