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EDITORIAL
'home modern hauria de ser capa~ de plantejar una nova línia d' acció al voltant de la
idea de la solidaritat entre els pobles, tot
just ara que sembla que hi ha una creixent sensibilització social pel que fa a la solidaritat, un concepte que unit al de justícia social i repartiment
equitatiu de la riquesa esta penetrant amb for~a en
la societat occidental. 1 és que últimament l' etica
de la solidaritat esta de moda, pero aixo no vol dir
que estiga clar el significat deIs valors morals, ni
tampoc que se sapia qualificar el grau de compromís social del nostre comportament individual.
Tots parlem d' etica de la solidaritat, i sobretot els
grans mitjans de comunicació de masses, malgrat
que aquests l'associen amb una altra etica ben
distinta: l' etica del marketing comercial, que és
;'"¡
. una forma molt subtil de fer guanys a pressa .
~ Pero, aixo ja és un altre capítol.
!S
El ciutada en general i la societat en particular
experimentem un sentiment atavic de perdua de
'---'---.J©
"
valors, que segons els casos l' associem a una idea
Cocatedral de Santa María (Castelló de la Plana) Portada de la pla~a de I'De.'ba. 1420
de culpa i d'insatisfacció individual permanent i
Foto: Pascual Mercé
que arrosseguem des deIs primers albors de la cultura occidental. Pero, aixo no vol dir que les nostres accions no continguen un valor moral.
2 Opinió: Després d'una llarga malaltia.
L'home és estructuralment moral i polític en la
3 Entrevista: Vicente de Juan Martínez.
mateixa base del seu quefer diari, i per aixo resul5 Notícies.
ta normal que refiexionem sobre nosaltres i sobre
7 Opinió: De nou el 9 d'octubre.
el nostre entorno L'home del futur hauria de ser,
8 Opinió: BalanIY de la Nit de Sant Joan (i TI).
per necessitat i per coherencia ideologica, un
ésser
carregat de valors socials, morals, estetics,
9 Perfil: Un cafe amb Josep Porcar, poeta.
amb un projecte individual íntimament lligat a les
10 Costumari: Nadalenca.
perspectives de progrés social que -sense caure en
12 Gastronomia: EIs nostres menjars de Nada!.
la seua presó ni en el conformisme o l' absencia
14 Ecologia: El nostre medi natural (TI).
d'utopia necessaria- apuntara cap a una societat
16 Informació.
millor, més justa, més solidaria i en llibertat.
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DITES 1 REFRANYS
-Amb pa i vi es fa camí.
-Ser més sec que un bruc.
-Terra de bruc, terra de poc suco
-Castelló, cagalló.
- Eres de Borriana i plores!

Amb el suport de la

i

~

GENERALITAT VALENCIANA

CON5ElLERIADE CULTURA, EDUCACIÓ I CIENCIA

VUi és del tot habitual escoltar al carrer o
a la televisió o llegir a la premsa que en
tal o en tal altre ha mort o ens ha deixat
després d'haver patit una llarga malaltia. 1 alXO es
així, perque el tema de la mort, en una societat
tan poruga com la nostra, encara n' és un tema
tabú. Pero, encara ho és més, de tabú, parlar de les
causes de la mort.
Cal admetre, d'entrada, que a hores d'ara,
l' efecte devastador sobre la població mundial de
malalties com el cancer o la sida és ben pales, tot i
que depenga també del país de que es parle. Per
exemple, l' anomenat Tercer Món esta patint com
cap altre la ,sida mentre que, en canvi, als paIsos
occidentals -d' entre els quals hi ha el nostre- és el
cancer i les malalties cardiovasculars les causes
més freqüents de mortalitat. La gent rebutja de
pronunciar la pal'aula cancer; fins i tot hi ha una
por irracional i endemica a pronunciar-la. Raons
no en falten, pero.
Tot i que el segle XX s'ha caracteritzat per una
avan¡;; considerable arreu del món en la recerca de
les causes, el tractament i la prevenció de les
malalties degeneratives, el cert és que des de rnitjans d'aquest segle, el cancer s'ha revelat com una
malaltia alTabasadora, com una autentica pesta.
Pero, també és cert que, encara que l' acció de
l'home pot ajornar la aparició d'aquesta malaltia
ignominiosa, també ho és el fet que el cancer és
una malaltia de la vellesa i que, per tant, és consubstancial al creixement i envelliment de les
cel.lules humanes.
Aixo no obstant, i potser per motius d'alarma
social, els científics prefereixen guardar silenci
sobre aquests temes. La societat no ho sap, pero,
s'ho imagina. Potser per aixo quan algú ha fet el
traspas sol recordar-lo, tot dient que ens ha deixat
després d'haver lluitat contra alguna llarga malaltia...

A

Joan Bta. Campos i Cruanyes
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VICENTE DE JUAN MARTINEZ,
Nou president de la Federació Colles de Castelló
Vicent és un castellonenc de soca-rel, un d'eixos homes ben parits, que estimen de debó la terra i la
gent que l'han vist naixer. Des de ben menut que ha participat de les festes de la Magdalena pero,
ara, des de la creació de la Federació de eolles les viu més intensament. Vicent és un home mediterrani i festiu que diria Fuster. Sembla que la boca se li fa aigua cada vegada que parla de les festes i
de les activitats que la Federació pensa dur a terme enguany. Parlar amb Vicent és, finalment, una
bona ocasió per a coneixer la realitat d'un col.lectiu que no para de fer camí en el món de la festa de
la nostra ciutat.

D'on ve la teua relació en el món de les eolles?
Sóc membre fundador de la Colla Els Boticaris i des
d'un principi la meua colla va participar en les conversacions que van abocar, finalment, a la creació d'una
federació de colles. De fet, la meua colla va signar el
document fundacional de l' actual Federació Colles de
Castelló. Ja han passat sis anys, pero des d' aleshores
que no he deixat de participar directa o indirectament en
les activitats i actes que s'organitzen amb .----motiu de les festes de la Magdalena
Des que recorde sempre has coI.laborat
amb l'organització d'alguna activitat de
la Federació...
Sí, m' agrada participar de la festa, tot
aportant el meu granet d'arena. Des de fa
anys que m'encarrege d'organitzar el dia
del Sopar de les Calles i també he
col.laborat habitualment en l' organització
de la festa de la Nit de Sant loan. També i,
potser com a conseqüencia de la meua feina com a
administratiu, mai no he tingut cap problema per a
intentar solventar qualsevol assumpte de parers que
s'haja presentat.
1 aixo de presentar-te a l'elecció de president de la
Federació...

En la Junta Directiva de Jacinto Domínguez vaig
ocupar el d'mec de vicepresident, durant dos anys. Ara
fa uns mesos que aquella Junta va disoldre's i , com a
conseqüencia va crear-se un buit al sí de la Federació.
Vaig presentar-me a l'elecció de president perque, en
realitat, em va la marxa de la festa.
Amb el teu historial potser ningú no va sorprendre's
que el passat dia 24 de setembre l' Assemblea de la
Federació t'elegira com a nou president
de l'entitat festera. Qui forma part de la
teua Junta Directiva?

.L.-

--,

'En realitat, no va haver cap sorpresa
perque la meua candidatura va ser l'única
que es va presentar. Pel que fa a la nova
Junta, aquesta esta formada per Milian
Gozalbo, com a vicepresident. La secretaria és Sonia Sanz, que repeteix en el carrec
'''~~.J
i, Joan Josep Trilles és el nou tresorer de la
Federació. També hi ha deu vocals, que
són: Josefa Fernandez, Javier Edo, Manuel
Casalta, Hermenegildo Martínez, José Eliseo
Alejandro, Emilio Arrufat, Juan Pallares y Juan Manuel
Fabregat. Es tracta, en general d'un equip de col.laboradors que, segons el meu parer, esta molt equilibrat, ja
que d'una banda esta format per gent que ja ha demostrat la seua valua i la seua capacitat de treball en Juntes
directives anteriors. 1, també hi ha gent nova que ha
arribat al món de les colles fa poc temps, pero que ve
amb moltes ganes de fer coses per la festa. No sé
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quantes garrotades anem a empor~ar-nos-en, pero el
que és cert és que venim.a treballar de debó per la
festa.
Pel que fa al sistema de treball de la nova Junta.
Has format alguna comissió de treball?
Hi ha creades nou comissions de treball que s' encanegaran d'organitzar i de dur a terme els diferents actes
de la Federació alllarg de l'any. Cadascuna d'aquestes
comissions esta coordinada per un cap de comissió que
forma part de la Junta Directiva. Així, Josefa
Fernandez esta en la comissió d' activitats infantils;
Javier Edo en el Boli; Manolo Casalta en el futbito;
Hermes en els Cadafals; José Eliseo en la comissió del
Pregó, Emili Arrufat en l'Escola de Dol<;aina; Juan
PalIares en Protocol i, finalment Juan Manuel que actua
com a col.laborador en les relaciones que mantenim
amb la Junta de Festes.
Ara que ho dius, com estan les relacions de la
Federació de Colles amb la Junta de Festes de
Castelló?
Bé, certament les relacions de la Federació amb la
Junta han millorat moltíssim, d'un temps en<;a. És cert
que a principis d'estiu passat, tot coincidint amb la reelecció de Raül Pascual, les relaciones van gelar-se, desmesuradament. No vam anibar a trencar palletes, pero
vam estar a punt de fer-ho. Actualment, pero, he de dirte que les relacions són del tot cordials i que hi ha una
bona voluntant de col.laboració per ambdues parts.
1 la relació amb les gaiates i altres institucions de
la ciutat ?
La relació amb les gaiates segueix sent cordial i de
col.laboració, en tot allo que pertoque al món de la
festa. He de dir-te que ara fa uns dies, en l'acte de presentació de la nova Junta Directiva a l' Ajuntament, el
tinent d' Alcalde Victor Falomir va sorprendre's moltíssim del nivell de concordia que actualment viu el món
fester a Castelló. En aquella reunió, Victor Falomir va
agrair-nos el nivell de civisme i de participació de les
colles en les festes i també va aprofitar per convidarnos a participar en el projecte de remodelació i decoració d'una rotonda de la ciutat.

P.N.

Podries explicar millor el tema de la rotonda?
Doncs bé, segons sembla l' Ajuntament té pensat de
decorar alguna rotonda de la ciutat amb motius relacionats amb el món de la nostra festa. 1 és per aixo que
ens ha demanat que organitzem un concurs de idees per
tal de decorar una rotonda amb algun motiu que represente el vincle de les colles festeres i la ciutat.
1 quina rotonda heu triat?
Hem triat la rotonda que hi haura a la canetera de
Boniol, a l' altura de la un.
Vols afegir res més?
Només dir que no sé com eixiran les coses d'ara endavant, pero que tant la meua Junta Directiva com jo
venim a apOltar a la Federació la nostra capacitat d'entusiasme i la nostra millor voluntat perque tot isca bé.
Joan Bta. Campos i Cruañes

c
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ASSEMBLEA ORDINARIA DE LA ,FEDERACIO
COLLES DE CASTELLO
l proppassat dia 24 de setembre va celebrar-se a la Sala d' Actes del
Centre Municipal de Cultura del carrer d' Antonio Maura,
l' Assemblea Ordinaria de la Federació de Colles. El primer punt de
l' orde del dia va ser la presentació de candidatures a la presidencia de la
Federació.
Va presentar-se una sola candidatura, que estava encap<;:alada per
Vicente de Juan Martínez.
Després d'un col.loquial debat va passar-se a debatre el segon punt de
l'orde del dia: elecció de President.
En aquest punt, l' Assemblea va aprovar per majoria absoluta 1'elecció
del candidat Vicente de Juan Martinez, com a president de la Federació de
Colles per un període de dos anys, segons marquen els Estatututs de 1'entitat. Enhorabona al nou president i a la seua Junta Directiva!
J.B.C.C.

E

el 27 al 31 d'octubre ha tingut lloc a la ciutat de
celebra, com ja és costum, la gala i 1'acte de lliurament
Valencia la celebració deIs 27 Premis Octubre que
deIs Premis Octubre, dintre deIs quals hi ha diverses
enguany han estat dedicats a Pompeu Fabra en el
modalitats:
seu cinquantenari i també a la commemoració del 700
Premi Joan Fuster, d'assaig, dotat amb un milió de
aniversari de la creació del monestir cistercenc de Santa
pessetes. El jurat del qual estava format per Vicenc;
Maria de la Valldigna.
Altaió, Xavier Antic, Antoni Furió, Josep Gifreu i Isidor
Quasi tota una setmana reblerta • • •~!I•••••••~••~
Mari.
de cultura, congressos, debats i
..
.'
Premi Andromina,de narraticonferencies que vénen celeva, dotat amb dos milions de pesbrant-se anualment com ara el Xe
setes. El jurat estava format per
Encontre d'Escriptors (en el qual
Alfons Cervera, M. Pau Janer,
es van analitzar les relacions
Francesc Sellés, Marius Sena i
entre la cultura i el poder), el VII
Isabel- Clara Simó.
Congrés de Mi tj ans de
Premi Vicent Andrés Estellés,
Comunicació sota el títol de
de poesia, dotat amb 500.000 pes"Cultura digital i societat de la
setes. El jurat estava format per
informació", el IV Congrés sobre
Francesc Calafat, David Castillo,
el Pensament ("La memoria histoMarc Granell, Manuel Garcia
rica"), i el Simposi Internacional
Grau i Vicenc; Llorca.
sobre el Cister. A més arnés,
Totes aquestes activitats han fet
aquests Congressos han sigut comd'aquesta setmana un punt de trobaplementats amb EIs Debats deIs Octubre, dedicats a disda de la nostra cultura i tot i que comporta una celta procutir i debatre al voltant de temes de la nostra realitat
blematica i poc o gens recolzament per part de les institupolítica i cultural i també sobre altres temes de la nostra
cions i autoritats, esperem que tinga una continu'itat al
memoria historica col.lectiva.
llarg del temps.
1, per brodar amb fil d' or la meravellosa setmana,
Sonia Sanz i Alegre
plena de polemica i de cultura, el dissabte dia 31 es

D
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El Sistema Ornamental
de la Cerámica de Alcora
Elvira Gual Almarcha
Biblioteca de les Aules
Diputació de Castelló,
Universitat Jaume 1, 1998

Elvira Gual Almarcha (Boniana, 1950) és Doctora en
Belles Alts cum laude per la Universitat Politecnica de
Valencia. Durant el període 1977-1993 és professora
numeraria d'Institut a les ciutats de Lleida, Elx i Castelló
de la Plana, on dóna les asignatures de Dibuix, Disseny i
Disseny Cedlmic.
Des del 1995 és professora titular de Dibuix , de la
Unitat Predepartamental de Tecnologia de la Universitat
Jaume I de Castelló, on fa docencia en els estudis
d'Enginyeria Tecnica en Disseny Industrial i també dóna
cursos de doctorat a la Universitat Politecnica de
Valencia.
La seua investigació plastica es centra en la semantica, la simbologia i la sinestesia del color i també en les
seues aplicacions a l'entorn.
Amb aquest llibre, l'autora ens desvetlla d'una banda,
l'origen vertader de l'ornamentació aplicada a la ceramica d' Alcora, que es coneix comunament com a genere de
Berain. I ho fa amb un llenguatge precís que es recolza
amb un gran nombre d'imatges que ens expliquen, per
exemple el sistema ornamental creat en la Primera
Escola de Fontaineblau. D'altra banda, l'autora també
analitza les circumstancies socials, culturals, economiques i polítiques de cada una de les distintes produccions
de la ceramica d' Alcora i, per últim assenyala la
importancia geografica i temporal que va tenir la creació
de la fabrica de ceramica de l' Alcora pel Comte
d'Aranda.
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DE NOU, EL 9 D'OCTUBRE
n cop més, un nou 9 d'octubre, dia polernic, en
aquests temps que conen, en els quals sembla
que hi ha persones que es qüestionen la identitat i la unificació de la llengua. Dia de la "Comunidad
Valenciana" per a uns, i Dia Nacional del País Valencia no sé si se'm permet d'emprar aquesta expressió-, per a
uns altres ... Pero, veritablement, que celebrem el 9
d'octubre?
Els uns crec que celebren el tindre un tret diferenciador a la seua reial senyera que, si no estic equivocada té
una franja blava que no tenim els altres i, aixo, els diferencia de la resta de valencians. 1 és ciar, aquest dia
l' aprofiten també -sobre totes les coses- per a treure a
passejar el seu folcklore.
Els altres celebrem, si no estic equivocada, el dia
d'un País, d'un poble que per raons prou conegudes ha
sofert durant segles -i encara ho segueix sofrint- una
mena de marginació que li ha impedit en no poques ocasions sentir-se com a tal, com a poble.
Ara per ara, la situació del nostre "petit País", com
diria Raimon, no ha canviat gaire. Aixo sí, en aquest dia,
rnilers de valencians i valencianes ens apleguem a la ciutat de Valencia -teneny aquest molt corcat- i ens manifestem per la unitat de la llengua i per a aconseguir un
poble més lliure i sense cap tipus de dornini forastero A
més d' aquesta "concentració-manifestació" ja portem

U

uns quant anys celebrant el que nosaltres anomenem
Conellengua.
El Correllengua consisteix a passejar unes torxes per
tot arreu de les comunitats catalanoparlants. El dia 9
d' octubre les torxes arriben, finalment, a Valencia on es
fonen en una sola.
Bé, segons la Constitució espanyola, 1'Estat en que
vivim n'és un estat lliure i democratic de dret, amb llibertat d'expressió i per aixo, cadascú pot tindre una opinió diferent, i per tant pot manifestar-la de la manera que
més li agrade... Pero, realment, que va passar el dia 9
d'octubre perque aquest haja estat considerat com a dia
Nacional-si m'ho permeteu- del País Valencia?
Popularment cone la idea que aquest dia el rei Jaume
1 , el Conqueridor, va entrar a la ciutat de Valencia. Pero,
hi ha estudis recents -segons em va explicar Vicent
Garcia Edo, professor d'Historia del Dret Espanyol a la
un, i company de feina del distinguit Arcadi Garcia
Sanz- que ens indiquen que Jaume 1 entra a Valencia el
28 de setembre, pero com que els documents que acreditaven aquest esdeveniment s'havien perdut es va agafar
com a data d'entrada e19 d'octubre, que és el dia en que
entraren els notaris de la cort reial.
Amb tot i aixo, que és en resum el dia 9 d'octubre?
Sonia Sanz i Alegre

.f
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BALANr; DE LA NIT DE' SANT lOAN 1998 (ill)
PTomoció de [' acte. Conclusions
CAMPANYA DE PROMOCIO DE
L'ACTE

ECONOMIA
Pressupost

1. Cartell anunciador
Des d'un principi cal tenir en compte amb quins
En la confecció del cartell anun- diners podem jugar, per fer unes propostes ajustades
ciador cal tenir en comptes una serie i oferir-Ies a qui corresponga per tal de dur a bon
de suggeriments: s'ha de tenir molt cIar tots els terme l'activitat programada. Aquest any, hem hagut
actes del programa, s'ha d'inclore els organitzadors i d'organitzar el programa amb una previsió de diners
els patrocinadors i cal donar-li un aspecte que entre insignificant i del tot insuficient per a cobrir mínimament les despeses deIs actes programats.
pels ulls.
Hem de fer veure a les institucions
Pel que fa al futur, es podria coni organismes col.laboradors que
vocar un concurs de dibuix i un
altre de redacció a nivell escolar
aplegar vora les 30.000 persones en
un acte com és la Nit de Sant Joan
per a implicar les escoles. Aixo
genera unes despeses considerables
podria usar-se per al cartell
i que amb els gestos de bona
anunciador o per al' edició
voluntat només anem a enlloco
d' un tríptic di vulgatiu deIs
D' altra banda, el pressupost
actes.
d'aquesta activitat i d'altres
que se programen ens cal
2. Premsa
de presentar-les al mes
d'
octubre a la Junta de
Des d'un principi es va
Dibuixos: Rafael Pérez (programa de ma del Grup Botafoes)
pensar en convocar una
Festes.
roda de premsa, pero el Sr. President decidí no convocar-la, tot dient que ell personalment informaria
CONCLUSIÓ
als mitjans de comunicació. Malauradament la prem-Crec que ha estat un treball de tots i per aixo ha
sa no va ser informada a temps i, aixo va afectar
estat
un esdeveniment molt atractiu i del tot positiu.
negativament la difussió d'alguns actes -sobretot els
-Cal implicar a totes les institucions que pugen
actes programats per a la primera setmana.
apOltar
alguna cosa als actes que organitzem.
Per al futur caldria utilitzar un lloc, com ara el
-Hem de comptar amb el suport de la premsa per
Forum Babel, per a fer la presentació oficial del programa d' actes a la premsa i al públic en general. poder arribar a tothom.
-Crec que la Junta de Festes ens ha d'escoltar ara
Aquest acte també es podria utilitzar per a lliurar els
premis als guanyadors deIs concursos i per a coordi- més quemaii s' ha d' implicar perque, ben mirat,
nar altres actes paral.les a la Festa de la Nit de Sant quants actes hi ha a les Festes de la Magdalena tan
multitudinaris com la Nit de Sant Joan?
Joan.

Juanjo Trilles Font
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estaurant Alameda Palace de Valencia. Dissabte,
31 d'octubre de 1998, a poqueta nit. Josep Porcar
i Museros (Castelló de la Plana, 1973) rep el
Premi Vicent Andrés Estellés, de poesia deIs XXVII
Premis Octubre. El poemari es titula La Culpa. Tot
comen~a amb aquests versos:

R

Per les coses que ignore. 1 les que no.
Per la sang no palpada, pels cadavers
escrits que, monumentals i pacients,
no taquen papers ni la pell que morim
tan felir; entre els vius.
Per alla que no visco 1 no dit. 1 no-res:
sinceritat que m'enduc i menteix i no ho sapo
Per alla que no em passa, i no sé, i no veig,
inculcat com un bony, com un os sepultat.
Per la culpa crescuda com una sentencia,
com una insistencia de mascares tendres,
com un carregament d'antigues mentides.
Per la carícia que em sap
i a penes jo toque:
perdó?

_

És fill d' un incert desencís respecte a l' entorn agre
que l' envolta, premeditadament crític amb la seua jove o
antiga carcassa d' ombres i de dubtes, estatua o veu ferida, compromesa amb la lluita deIs silencis i deIs mots
que mai no callen. Així veig l'últim guanyador deIs
Octubre, de poesia: l'amic Josep Porcar. Ara, compartim
un cafe ensucrat d'intants i de gestos c1ars en un bar
indiferent, indiferents a les fronteres que cauen i als vianants que passen, i amb les mans buides de vent, compartim també actituds i paraules com si forem nens
famolencs de rialles. Fa dos, potser tres revistes que no
sabem res l'un de l'altre. Pero tant s'hi val! Cap punt i
a part en la conversa, només alguna coma per prendre tot
just l' ale precís entre tantes paraules. Fa temps que em sé
amic de Josep. Parlem de nosaltres: de projectes, de 1'ara
i de 1'adés. De 1'anvers i el revers de cada fulla de llorer.
Del trajecte sinuós de cada nova nervadura. Sempre hi
trobem noves descobertes entre la pluja i la cendra deIs
dies, amunt i avall del verso 1 els Premis, i el desencís i la
mínima utopia necessaria perque tot canvie, perque tot
segesca giravoltant, imcomprensiblement i efímera. Ara
podra dir la seua a la columna que 1i han ofert al periodic, a preu fet. A sota preu. N' esta content, pero. 1
segueix escrivint poesia o vivint-la:
Tinc vint-i-tres anys i plore
a les fosques. Que més.
També sé udolar despullat. 1 que?
Que fan fred, amor?
Que Déu no feu la Llum com jo faig la Mal
La ma que infecta. Que aproxima albes.
Que habita un nas que assasina si mira.
1 és tardo
1Ací, amor, ja no importa Qui ens mor
sinó a Qui maten i arrapat plore, per les ungles,
no els ulls, la carícia. 1 no la pluja. 1 no els dits.

Em regala una copia de la primera part de La Culpa.
Toquen hores. Són les vuit del vespre. Ens acomiadem
amb 1'0101' aigualit del solatge a les genives.
Enhorabona, Josep, amic, company. Adéu-siau!

Joan Bta. Campos i Cruañes
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astelló, arnb uns antecedents c1aríssirnament camperols i llauradors, ha aglomerat sempre amb molt de mirament una
parcel.la important de la seua economia. Aquesta
parcel.la pot ser la crian¡;:a i engreixarnent, en
xicoteta escala, de les farniliars aus de corral.
Avui, per raons obvies, no es disposa d' espai
suficient per al' artesanal crian¡;:a de pollastres i
gallines. Figure' s
l' amic lector una mestressa mostrant el seu
pis a les amistats:
"Passeu i voreu el
menjador. Els rnobles
són tots d' estil. Ací hi
ha la cuina tota arnb
raigs infrarroigs i
campanes expulsores
de fums 1 olors.
Tenim instal.lat fil r-~"'1!lIo..
musical a totes les
habitacions. Passeu i
voreu. A la galeria ........I!L..:...""'""_
encristalada amb una
fusteria d' alumini tenim instal.lada una granj a
experimental per a la cria de pollastres i gallines
a la fi d' alliberar la nostra economia, al mateix
temps que fem una bona recollida de vitamines i
calories .. "
Doncs bé, al carrer Sant Vicent, on vaig viure
la meua infantesa i adolescencia, cada casa tenia
la seua part de corral o posava les gallinacies en
qüestió al terrat. El quid era poder disposar en

_

cada cas del lloc suficient per a eixa crian¡;:a.
Encara que només fora per vitarninitzar Nadal.
Per motius familiars durant algun temps vaig
tindre d'ocupar una pe¡;:a de la casa deIs meus
pares anomenada el "sostre". Des del finestró pel
qual es ventilava el meu habitac1e, de vegades
m' extasiava arnb l' espectac1e insolit que rn' oferien les altures. Alla
al fons, a la llotgeta,
les dones s' afanyaven
en l'adob deIs menjars familiars i en la
preparació de l' abeuratge de les besties de
corral. Aquest condumi, exclusi vament
destinat a l' aviram, es
preparava amb segó i
aigua. A qualsevol
hora del dia que
m'abocara a la finestra, podia vore en
FotoMikelAlonso algun terrat
alguna
dona repartint l'aliment als seus animals. A banda de 1'abeuratge es
donava als presoners panís, crostons de pa, fulles
d' encisam i trossos de col, al mateix temps que
pells de cre'illes i les restes del menjar familiar.
Per part de les farnílies hi havia molt d'interés en
vitaminitzar adequadament als que un dia alla per
Nadal, havien d' adquirir el títol de protagonistes.
Realrnent l' operació cornen¡;:ava al mes
d'agost, quan les dones, les mestresses s'apropa-
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ven al mercat del dilluns i adquirien les aus, SI
podia ser ja crescudetes. Al poc de temps les
gallines comenvaven llur particular producció en
serie i els pollastres feien el que podien assajant
el seu cant, atribut de llur propia masculinitat.
Al meu sostre, quan s'acostava Nadal, no em
calia abocar-me a la finestra per a poder donar fe
de la vida animal que es desenvolupava pels voltants. Cada matí els galls fanfarrons em despertaven de sobte i havia, per forva, d' escoltar
l'immens concert de dos-cents o tres-cents individus de l' especie, moradors en el meu veinatge.
Nadal trencava el matiner concert. Pass ada
aquesta festivitat, com per ensalm, s'havia acabat
la cridadissa i com a maxim s' ola el tímid quiqui-ri-qui d'un exemplar redui't a semental per a
la propagació de la seua propia especie.
Eixe dia de Nadal el gall cantaire i despertador
havia esdevingut aliment. "La cuixa per al pare,
una "petxuga" per a la xiqueta, l' altra "petxuga"
per l"'agüelo", les ales per al xiquet. .. i el copró?

_

i els rosaris? per a la
mare ... ". Si fa no fa,
eixe era el repartiment
del pollastre ficat a la
paella.
Quedava aixina la
cosa? Ni molt menys.
A la paella del dia de
Nadal se li afegia una
cosa molt substanciosa
que era exc1usi va
d' eixe dia. "les pilotes". No podia haver
celebració nadalenca
sense pilotes, fins a tal
punt que, fora de
Nadal, les pilotes no tenen el mateix gust.
Eixes pilotes fetes de magre picat, pa rat11at,
julivert, pinyons, alls, ous i sang fresca són una
cosa que menjada fora de Nadal no tenen cap trellat. 1 tant de sentit tindran les ditxoses pilotes
que més d'una vegada he escoltat a més d'una
mare, renyir al seu fill per ficar els dits al' apendix nasal: "Xiquet, les pilotes guarda-les per al
Nada!' ..".
El complement habitual a Castelló de Nadal és
el pastisset. Hi ha pastissets de confitura de
moniato i també hi ha de cabell d' angel. A ma
casa, els meus avis, els feien exc1usivament de
confitura de moniato i llur elaboració adquiria la
categoria d'un ritus. Previament la meua avia,
havia comprat a alguna llauradora de confianva
els moniatos. En el moment oportú eren bollits i
pelats en calent, perfectament tamissats i convenientment ensucrats.
TONIDECUC

-
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ELS NOSTRES MENJARS DE NADAL
Les festes de Nadal són tradicionals per excel.lencia. Són dies de caracter familiar en els quals
sempre en terres valencianes es costum retre culte a la bona gastronomia, en la línia d'uns plats de
caracter popular que cada vegada són més apreciats.
Tot estimant que pot resultar del major interés per al lector el coneixement de les receptes de plats
i postres especialment indicats per a aquests dies, hem seleccionat algunes de les que apareixen en el
llibre EIs nostres menjars, publicat per Vicent Garcia Editors S.A. obra que bé pot ser qualificada
com a monument a la gastronomía popular del País Valencia. En aquesta obra, al marge de sofisticades preparacions, s'atén fonamentalment al bon menjar, segons ús i costum del poble i de cada
comarca valenciana.

BESDe AL FORN (4 rae,ions)
Un besuc de quilo i mig; millor si és besuc de la
taca.
250 gr. de tomaca.
250 gr. de ceba.
250 gr. de crei1les
Llima, llorer, alls i olio

Utilitzant un punxó d'entatxonar carn, se li va perforant el centre, tot fent penetrar un poc de sal i els
grans de pebre negreo Després se li emboteixen els
ous, l'un dalTere l'altre. Se'n cusen els extrems, i la
resta es va rodant i estretint amb fil d'empalomar. En
una cassola d' obra capa9 i amb oli calent es posa el

Cal netejar bé el besuc d'escates i ventresca. En
estar net, en ellloc de la ventresca hi posarem dos alls,
un parell de fulles de llorer i un pessic de sal. Amb la
crei1la i la ceba trossejades hi farem un llit que es
posara dins d'una cassola d'obra. Damunt es posara el
besuc al qual se li hauran fet tres talls diagonals, i en
cadascun d' ells s' introduira una rodanxa de llima El
besuc sera ruixat amb oli i sal, i el voltarem de trossos
de crei1la, ceba i miquetes de llorer. Es fica al forn, a
foc suau, deixant-lo coure una hora aproximadament.

,

f

LLOMELLO FARCIT D'OUS
Un quilo de llomello sencer.
Tres o quatre ous, no grossos, bullits, durs (uns 11
minuts de bull)
Sis o set grans durs de pebre negre
Sal
100 gr. d' olio

- '1
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Dibuix: Arrastalu
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llomello acompanyat d'una ceba mitjana en quatre
quarts idos alls mig partits sense pelar. A foc moderat
i, pegant-li les voltes precises, va sofregint-se fins
daurar-se per totes bandes. En aquest punt se li afig un
gotet de vi de Xeres i una altre tant d' aigua.
Rectifique's de sal. Es deixa coure, tapada la cassola,
amb foc no fort, i pegant-li voltes, perque la cocció
siga uniforme i no se li creme la palt inferior. la cuit,
es trali de la cassola i es posa a la phHera fins que es
gele; la salsa que quede en la cassola es passa per un
colador i es reserva en una salsera. Quan la carn estiga
freda del tot, es lleven els fils amb els quals fou lligada i cosida; i es talla a medallons. S' acompanya de
crei1les-palla. També de fulles senceres de lletuga. La
carn pot menjar-se freda, banyada en salsa calenta, o
°mesclada al foc, ja tallada, juntament amb la salsa.

PILOTES DE NADAL
S' aprofita la sang del titot o del pollastre i es vessa
dins d'un llibrell on hi haura preparada molla de pa
humida i ben desfeta; cal barrejar-ho bé perque no es
facen grums. Se li afig un poc de sagí fos i un poc de
magre i cansalada de porc, to ben picat; a més, pinyons, un pessiguet d' orenga, uns anissos de llavor o de
COllÚ, un all picat, sal, fulles de menta i un ou o dos
batuts. Després de ben pastat s'hi formen les pilotes
(com les del trinquet). Es poden menjar cuites amb
salsa de tomaca, o amb la forma tradicional de coureles el dia de Nadal amb el brou de l'olla o en la paella
quan a l'am)s li falte un quart d'hora per a coure's.

CREMA A LA NAVEL
Quatre ous, sucre al gust, dues bones taronges
navel, tres quarts de litre de llet, uns bescuitets de llengüeta. Un recipient refractario
Batrem les clares a punt de neu; li afegirem, a poc a
poc, els rovells també batuts, el sucre i, finalment, el
suc d'una taronja, sense deixar de batre el conjunto En
el recipient, on haurem posat bescuitets i els gallons
de l' altra tal"onja abocarem el batut, i el quallarem (no
massa) al bany maria la llet pot aromatitzar-se en
fresc, previament, amb ratlladura de corfa de taronja.

Dibllix: Arrastalll

PATISSETS DE MONIATO
Pasta de fora'odues clases:
Primera: una tassa gran d' oli, una de farina i una
d' aiguardent de pastes.
Segona: 6 unces de sagí (280 gr.), 12 de sucre ( 360
gr.), 2 ous, 2 copetes d'anís do1<;; i 24 unces de farina
(720 gr.).
La pasta de dins és la mateixa del "moniato sant". 1
és convenient de preparar-la la vespra de fer els pastissos.
Es pasta bé la massa de fora i van fent-se coquetes d'uns 10 o 12 centímetres de diametre. Damunt
cada coqueta, a un costat, es posa una bona cullerada
de moniato dolS; i es doblega l' altre costat de la
coqueta per damunt. Abans de ficar-los al forn es
mullen els pastissos amb clara d'ou, sucre i polsim
de canyella.
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EL NOSTRE MEDI NATURAL (11)
Els brucs i la ginesta
Els brucs(l)

des la llargaria de la coroI.lola, en canvi, la flor del
bruc mascle té el peduncle més curt, i és de la mateixa
llargaria que la coroI.la.
questa és una altra planta típica de la brolla.
Les tiges del bruc mascle són molt blanquinoses i
De fet, aquesta especie dóna una part del seu
tomentoses, tant o més quan són més joves. Les flors
nom a dos brolles: el bruc de la brolla d'estesón molt abundants i de color blanco De lluny estant,
ressalta la blancor de les nombrossísimes floretes agrupes i el bruc d'hivern.
pades en ramells alllarg de les tiges.
A banda del bruc d'hivern hi ha el bruc boal, també
El bruc a tingut moltes aplicacions als quefers de
conegut com bruc mascle, bruc de pipies o bruc de
cada dia. De les rels es fan pipes, de
soques. Peró n'hi ha d'altres,de brucs a les nostres
les branques, graneres. Per a cremar a
comarques, com ara el bruc valencia que només
la llar també ha estat molt utilitzat.
es localitza al País Valencia.
Pel que fa a la medicina, s'utilitza
EIs brucs són plantes que resten verdes
per al dolor de la gota, possant sobre
tot l' any. Les fulles són línears, petites,
les articulacions dolorides emplastres
molt estretes, i les flors tenen els petals
fets amb les flors de bruc bollides amb
soldats de manera que la coroI.la és
aigua. D'altra banda l'olí de bruc, que
d'una sola pe<;;a i té forma de gerrer JI; f es fa d'~n~l~escla d'olli ~~oliv~ i flors
tao
,.~ resques s ut11tza com a OCIO cutanea per
El bruc d'hivern (Erica mula guarir els granets de la cara.
tiflora) i el bruc mascle (Erica
Potser també convé recordar ací una serie
arborea) són molt corrents a
d'expressions i algun refrany que el taranna iroles pinedes esclarissades i
nic del nostre poble ha anat aplicant molt encerassolellades deIs vessants de
tadament, després d'una analísi de les caracterísles muntanyes de la senalada
tiques físiques del bruc quan aquestes s' escauen
de Les Palmes id' altres
al caracter de certes gents. Vejam: quan una perindrets de pareguda configuració
sona és molt aspra en el seu tracte amb el prois"'••C4 _.1 --física i climatica.
~ ~ me, se li pot dir: "Ets més sec que un bruc". "No
El bruc mascle és prou més alt
té ni suc ni bruc" es diu d' aquell que és un poca
que el d'hivern, ja que el primer sol
solta. 1, si allo que ens diuen sobre un afer que en prinamidar entre un i tres metres d'al<;;aria,
cipi ens interessa molt, pero aquestes explicacions no
mentre que el d'hivern amida entre
ens trauen de la ignorancia, li'ls podrem dir: "Tot aixo
setanta i vuitanta centímetres. Aquest
pot embolicar-se
darrer el solem veure florit durant tota la tardor i
amb una fulla de bruc". Si ens deuen diners, i no hi
I'hivern. A la primavera, que és quan floreix el bruc
ha esperan<;;es de cobrar-los, a banda de quedar-nos
mascle, aquell ja no en té practicament cap, de flor. la
sense l' amic deutor, ben bé ens podran dir: "Aquest
en tenim dos trets diferencials entre ambdues especies
deute no el cobraras; ja el pots embolicar amb una fulla
que ens ajudaran a diferenciar-les: l' al<;;aria i el temps
de bruc".
de la florida. En podem afegir un tercer, el qual rau en
1, per tot el que deiem sobre les tenes degradades i
l' estructura de la flor. El peduncle de les flors del bruc
empobrides, ocupades per les brolles, bé podrem cond'hivern és prou llarg -aproximadament fa tres vegacloure amb allo de: "Tena de bruc, tena de poc suc".

A
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BRUC
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La ginesta(2)

peluts i encara són molt abundants quan la planta
esta tota florida.

n cataIa hi ha varies plantes que reben aquest
nomo En el nostre cas es tracta de la ginesta
"Sparticum junceum" a la qual Cavanilles
anomena "retama de flor gran". Pel juny sol trobar-se
en tota la seua esplendorosa florida. Si us acosteu a
una mata de ginesta, una sentor pastosa i penetrant
us emplenara el nas; no de bades en castella es diu
"retama de olor". Aquesta especie sol ser molt abundant a la tena baixa, de sol pedregós i assolellat. Per
exemple, al desert de les Palmes, prop de les despulles de l' antic convent en podreu apreciar la bellesa
d'aquesta planta. En eixe partage hi ha
unes quantes mates que ultrapassen ben bé l' all;(aria d' una
persona adulta -l'arbust
sol tindre de un a tres
metres d' all;(aria.

El nostre país és ric en varies de les especies de
ginestes que hi ha. De l'especie ginesta d'escombres
(Sarothamnus scoparium) s'han utilitzat les seues
branques per afer graneres. El nom de la ginesta de
tintorers (Genista tinctoria) ja ens diu prou clarament
que aquesta especie ha estat usada pels tintorers a
causa de la seua tintura d'un bell color groc. També, la
gastronomia un xic capritxosa deIs exquisits i elegants
vividors del barroc contava entre les seues delicadeses
amb les flors de la ginesta.

E

Les branques tene aspecte
de jonc, les fulles són molt
escasses i petites, de forma linear
i d'uns vint mil.límetres de llargaria per quatre d'amplaria. El que
més caracteritza a la ginesta és
aquest aspecte de jonc que
tenen les branques i les flors
grogues, les quals són prou
abundants i grosses. Són de
forma papilionacia, és a dir,
recorden a una papallona amb les
ales desplegades. El calze és
rogenc i adopta la forma d'una
paperina . Com totes les plantes
d' aquesta família, fructifica en
forma de llegum, la qual és prou
llarga -de 6 a 10 cm- i conté entre 12 i 18 llavors. Quan el fruit esta madur s' obri, i les dos parts
es torcen de repent, tot llanl;(ant amb forl;(a les llavors. Cal dir que aquests llegums són bastant grans i

La medicina ha tret virtuts curatives comunes a
totes aquestes varietats de ginesta. La llista de les
malalties que entren a formar part del seu espectre
guaridor és llarga i impressionant: com que és
diuretica s'usa en cas d' afeccions del fetge i
de la pell; també els dolors que
causen el reumatisme i la gota
es poden calmar amb la ginesta;
i també s' usa per a la icterícia,
les pedres als ronyons, la
retenció d' orina i la hidropesia. Quasi es pot dir que
aquestes plantes són com un elixir universal. 1 és que els antics llibres de botanica ens il.1ustren i
•. "~ ens transmeten un saber antic
I..J..}'
que els actuals animals
d'asfalt en que ens hem convertit la majoria, havíem obli-

GINE9TA

dat per a desgra,cia nostra. Potser si
ens acostarem de bell nou a
v¡-~
8CHtt
F
la natura en podríem traure
sabiduria i profit.

;p_A-i:.
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Pere Martinez Barreda
1. Article publicat al diari Mediten'aneo, el 3-6-83

2. Article publicat al diari Mediterraneo, el 14-6-83
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ INFORMACIO--CONVOCATORIA DE PREMIS
L'Excm Ajuntament de Castelló de la Plana,
CONVOCA els següents Premis:

Les obres han de tenir un tamany mínim de bastidor 15 i un
maxim de 80, i podran ser pintades en qualsevol tecnica. Només
s'admet una obra per autor.
El lloc de presentació de les obres és el Centre Municipal de
Cultura, carrer d' Antonio Maura, 4 . 12001 de Castelló de la Plana.
El termini d'admissió d'originals finalitza a les 13 h. del dia 16
de febrer de 1999.
Té una dotació de CINC-CENTES MIL PESSETES (500.000 ptes)
NOTA: Les Bases d'aquestes cOllvocClfiJries es troben al deporfomell/ d'aCfivitats
cU/fUro/s de "Excm. Aju111amell1 de Ca,\'tell6.

ACTIVITATS CULTURALS
Triple autorretrato, óleo de 60x80, de Angel Corral Maleos,
obra ganadora del Premio Nacional de Pintura para Jóvenes, 1988

PREMI ClUTAT DE CASTELLÓ 1999 XVI EDICIÓ D'HUMANITATS

1. Treballs d'Humanitats, escrits en qualsevol modalitat literaria, que
versen sobre temes circumsrits geograficament a la ciutat de
Castelló de la Plana i els seus voltants.
2. El lloc de presentació deis treballs és el Negociat de Cultura de
['Excm Ajuntament de Castelló, carrer de Gaibiel, 4.
3. El període d'admissió d'originals finalitza a les 13 hores del dia 25
,
de gener de 1999.
4. Té una dotació d'UN MILlO CINC-CENTES MIL PESSETES
(1.500.000 ptes)

Música de festa
La Gaiata 19 "La Cultural" amb la col.laboració de la Colla El Fadrí
i la Colla El Mitget organitzen el següent programa d'activitats culturals:
Tardor 98:

PREMI DE POESIA "FLOR NATURAL" 1999
Hivern 98:

1. Treballs inedits que no excedisquen de 70 versos, escrits en valencia o en castella, indistintament.
2. El lloc de presentació és el Negociat de Cultura del carrer de
Gaibiel, 4 de Castelló de la Plana.
3. El període d'admissió d'oIiginal finalitza a les 13 hores del dia 15
de gener de 1999.
4. S'estableix un únic premi amb una dotació de CENT CINQUANTA MIL PESSETES (150.000 ptes)

Concurs de redacció i de dibuix per a escolars de
Primaria i Ir Cicle d'ESO
Diumenge, 17 de gener de 1999 a les 12 h.:
Concert de La Banda Municipal de CasteIló.

Música defesta a Castelló.
Diumenge, 7 de febrer de 1999, a les 22h.:
Trobada vei'nal de dol~aina i taba!. Ir Concurs per
a interprets noveIls.
Magdalena 99: Dijous, 11 de mar~ de 1999, a les 23h.: Actuació
musical del grup Saüc.
NOTA: Aquests acles se celebraran a la Pla~a del Mont de Pielal de
Caslell6, junt a I'avinguda de Valencia.

PREMI NACIONAL DE TEATRE "CASTELLÓ A ESCENA" 1999

1. Obres teatrals inMites, sense límits en l' extensió, escrites en valencia o en castella, indistintament.
2. El lloc de presentació és el Negociat de Cultura del carrer de
Gaibiel, 4 de Castelló de la Plana.
3. El període d'admissió de les obres fmalitza el dia 5 de gener de 1999.
4. Té una dotació de QUATRE CENTES MIL PESSETES (400.000
ptes).
PREMI NACIONAL DE PINTURA PER A JOVES
"Temps de Primavera" 1999
Per a joves artistes menors de trenta anys en el moment de la presentació de l' obra.

REVISTA PLA9A MAJOR
Quota anyal de subscripció:
1.000 pessetes (3 números)
Coordinador i Subscripcions: loan Bta. Campos Cruanyes
Residencial "Ítaca", CI Dr. Fleming, 72
12560 Benicassim (Castelló)

Tele!on: 96421 24 16
Nota: Plar;a Major també pots trobar-la a les llibreries Babel
(CI Guitarrista Tarrega) i Faristol (Plar;a Cardona Vives, 5) de la
nostra ciutat.
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Regidoria de Cultura.
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