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Federació Colles de Castelló

EDITORIAL

L

a idea de crear un Institut de Cultura Popular a
les nostres terres té un precedent important i
historie. L'impulsor va ser Maximilia Thous,

que, durant la República, va fer l'intent de creació d'un
Institut de Folklore Valencia, seguint de prop l' Arxiu de
Tradicions Populars de Catalunya. Fins i tot es va a anibar a tenir-ne la seu (la casa de Benlliure a Valencia).
Ara fa uns mesos, diverses Associacions i Entitats
culturals del País Valencia -d' entre les quals hi havia
una representació de la Federació Colles de Castellóvan reunir-se a Valencia per tal de canviar impressions al
voltant de la idea de promoure i estimular el conreu
d' activitats o aspectes específics de la cultura popular
dins el nostre ambit geografic. Una de les propostes
d'aquella reunió va ser la creació de l'Institut de

Cultura Popular "Josep Renau", com a homenatge a
la vida i a l' obra d' aquest artista valencia compromés
amb la cultura del seu poble.
Els objectius generals d' aquest Institut serien l' estuErmita de les Santes.Cabanes (la Plana Alta)
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P.N.

di, la coordinació, la promoció i la difusió de les manifestacions i activitats englobades en el concepte de cultura popular ( per exemple, colles de dol<;ainers, societats
musicals i corals, associacions de campaners, pilotaires,
colles i associacions festeres, grups de dansa, etc.).El seu
ambit d'actuació directa i preferent serien les ciutats, els
pobles i les comarques arreu del país. L'objectiu, dones,
seria el de donar la maxima vitalitat possible a la nostra
cultura tradicional amena<;ada, tractant-la com a element
fonamental de la nostra identitat. Potser seria

bo i

desitjable que els castellonencs ens mulléssim en aquest
projecte cultural.
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DITES 1 REFRANYS
En Sant Andreu, castanyes i caragols
amb banyes.
Entre Ares i Benassal
tot és roca i carrascar
i el perilI és sempre igual.
De les ales d'un mosquit
es va formar CastelIó,
i de les retalIadures
l' Alcora i Benicarló.

Amb el suport de la

i GENERALlTAT VALENCIANA
~

CON5ELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIENCIA

_

UNAJOVEIUNSGRANS
a ho deia el nostre mestre i poeta Bernat Artola: "...
no és tan sois anal' de festa". Potser per aixo que jo
m'ho vaig aprendre al peu de la lletra, i , a més,
vaig decidir dur-ho a la practica de manera inconscient.
Així fos, perque ja de ben menudeta els meus pares gracíes els hi done- van dur-me a la muntanyeta i molt
pausadament, a poc a poc i lentament van anal' ensenyant-me la meua terra.
De mica en mica agafava quelcom de 1'exterior,
comprenia i estimava les meues arrels, a les quals tant
dec avui. Potser és per tot aixo que ara hi ha diverses
qüestions que rondinegen pel meu cervell.
Són qüestions una mica estranyes, o simplement
estranyes, si tenim en compte que han sortit de la ment
d'una noia de només 19 anys, pero em sembla que ací
hi ha alguna cosa que no em quadra. Per exemple, la
significació que té l'arribada de la nostra Magdalena
per a molts joves: nits folles, i desenfrenades que se
solen perllongar fins a 1'hora de l'esmorzar i ,és clar,
amb un percentatge elevat d'alcohol a la sango Després,
els hi agafes per banda, els parles d' alIo que és una
dol9aina , d'un tabal, de la romeria, del Pregó, de 1'ofrena de flors ,etc., i et fiquen la cara llarga com si hagueres dit algun pecat mortaL,encara em sembla que siga
jo qui prové d'un país estrany.
'
Pero, la cosa no acaba ací. Malauradament un
munt d'ignorancia ens duu a escoltar paraules buides i
raonaments injustificables amb motius que no tenen ni
peus ni cap. 1 és que no entenen la meua forma
d'entendre el món de la festa; la meua forma de viurela. 1 aixo que tenim la mateixa edat. Quina liastima!
Quede clar que per a mi, viure la festa "no és tan sois
anal' de festa", sinó retre testimoniatge als nostres
avantpassats, a les nostres arrels, celebrant amb la
memoria alIo que elIs van fer per nosaltres, alhora que
els hi donem les gracies per haver format aquest
poble, la nostra ciutat, i per fer-nos el que som actualmento És un crida de germanor.
És per tot aixo que he escrit aquestes lIetres,que són
del tot criticables, pero amb les que he pretés fer reflexionar a més d'un. Solament demane aixo, i que no
oblidem mai que alIo que ara som és el fruit del que van
ser els nostres avantpassats, i que nosaltres, ben segurament serem la llavor d'aquells que encara han de vindre.

J

Sonia Sauz
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MANIFEST DAVANT EL
NOU D'OCTUBRE
La tradició missionera de l'Església sempre ha intentat evangelitzar els homes en la seua propia llengua. 1,
justament, és a través de la llengua materna, vehicle del
pensament huma i de cultura, com s'arriba a comprendre
l'anima d'un poble, a formar dins d'elll'esperit cristia i
a permetre-li una participació més profunda en la pregaria de l'Església. (loan Pau JI)

Aquestes paraules encoratjadores del Sant Pare, en
la Instrucció Varietates Legitimae, de 25 de gener de
1994, sobre la inculturació dins la Litúrgia, ens encoratgen a valencians i valencianes, a mantenir-nos ferms en
la nostra consciencia com a poble cristia i valencia. 1 ens
apleguem, enguany, a Almassora, de tots els indrets i
diocesis del telTitori per donar testimoniatge de la nostra
fe i MANIFESTEM:

Primer: Que estem joiosos de trobar-nos, per celebrar la
nostra fe i proclamar la nostra ciutadania valenciana.
Segon: Que ens sentim solidaris de tants pobles aneu del
món, que pateixen la injustícia, 1'0pressió, la violencia i
l' agressió constant a les persones i a la natura.
Tercer: Que ens sentim Església, en comunió amb les
altres esglésies locals i els seus pastors i amb l' església
universal i el seu Pontífex.
Per aixo,

r

ENS COMPROMETEM· a testimoniar la nostra fe,
sempre i en tot lloc.
ENS COMPROMETEM a seguir treballant en i amb
els moviments cívics, per l' aprofondiment de la
democracia i la conscienciació de la nostra condició de
poble valencia.
ENS COMPROMETEM en el dia a dia de la nostra
tasca evangelitzadora, on tots els moviments, col·lectius,
comunitats i palToquies, aposten per una església valenciana i universal, al servei de tots i totes, especialment
deIs més necessitats, deIs més marginats i deIs més
febles.
ENS COMPROMETEM, finalment, a transportar
l' esperit joiós i esperan~at de la pentecosta, que ací hem
viscut i celebrat, a tots els indrets de les diocesis del país.

Almassora, a 5 d'octubre de 1997

COlllllnilats Cristianes Poplllars d'Alacant i Valéncia (CCPs) , Col·lectills i grups de la Parróqllia de la Nativitat d'Almassora , Associació losep C/illlent de
Castelló, Col-lectills de cristians d'Elda i Petrer, HOAC,fOC, Associació d'universitaris Josep Espasa de Valéncia, Agrupament Escolta Argila, Crllp Pas de
Pi i Crup de rejlexió cristiana d'Alaqllas, COlllllnilat cristiana de Turbal/os de Mllro del Comlat, Parróqllies Poplllars i Obreres de les diócesis valencianes,
Fundació la Mata de lonc, Associació La Parallla Cristiana, Co[.[ectills
Revista Pentecosta i Revista Saó.

I~er

IIna església nosO"a, Coordinadora de col·lectills cristians valencians (CCCV),

f
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ASSEMBLEA
.. GENERAL
EXTRAORDINARIA DE LA FCC

E

l dia 2 d'octubre es va celebrar a la sala d'actes

del Centre Municipal de Cultura de la nostra
ciutat una Assemblea General Extraordinaria de
la Federació Colles de Castelló. D'entre els diversos
temes tractats dins l' ordre del dia, cal destacar la pro~ra
mació d'actes per al període 1997/98, la creació de les
cornissions de treball i el resum d'activitats de les colles
que van presentar la sol·licitud d'admissió 1'any 1996.

L1iurament del [ trofeu Coques de Sant Joan

J.B.C.C.

P.N.

l diumenge, dia 5 d'octubre va celebrar-se a
Almassora el Dia Nacional deIs Valencians amb
motiu de la diada del 9 d'octubre d'enguany.
Com cada any, 1'acte va estar convocat per diversos
col·lectius i moviments d'Església valenciana amb el
convenciment de la dimensió cristiana que té aquest
esdeveniment historic. El programa d'actes va comen<;ar
a les 10.45 hores amb l'acollida deIs congregats, a la
pla<;eta del Raval d' Almassora. A les 14 hores va tindre
lloc 1'Eucaristia participada i els dmtics a la parroquia
de la nativitat i es va fer lectura del Manifest. Després va
haver un dinar de germanor amb les típiques calderetes.
J.B.e.C.

E

urant l' Assemblea de la Federació de Colles
de Castelló que va celebrar-se el dia 2 d' octubre, va tindre lloc l' acte de lliurament del I
Trofeu Coques de Sant Joan. L'entitat guardonada va ser
la Colla Caga Arros que havia presentat una menjívola
coca a la Festa de la Nit de Sant Joan. Un representant
de l' esmentada colla va ser l' encarregat de rebre la
placa commemorativa, que va estar lliurada pel president i vicepresident de la FCC.

D

J.B.C.e.

LLIURAMENT DELS VIII PREMIS SENYERA DE JAUME I

E

l divendres, dia 3 d'octubre a la nit, va celebrar-se a la nostra ciutat 1'acte de
lliurament deIs VIII Premis Senyera de Jaume I que atorga el Bloc de
Progrés Jaume 1 de Castelló. L'acte va tindre lloc al saló social del restaurant

hotel Jaume I de la Ronda Millars i va consistir en un sopar d'homenatge als guardonats. Enguany, el Bloc de Progrés va homenatjar Avel.lí Flors Bonet, per la seua activitat de promoció de 1'ús de la nostra llengua i, en el prerni a entitats, el CoHegi Públic
Gregal, que és el centre d'ensenyament pioner a la nostra ciutat en la creació d'una
línia d'immersió lingüística.
J.B.e.e.

F

f.
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LA F.C.C. INCORPORA NOVES COLLES

E
Quarta Assemblea Ordinaria de la F.C.C.

P.N.

l passat dia 4 de desembre va tenir lloc a la Sala d'Actes de la Casa
de la Cultura ( el d' Antoni Maura, 4) la qumta Assemblea Ordinaria
anual de la Federació Colles de Castelló. D'entre els punts tractats a
l'ordre del dia, cal esmentar la incorporació de les Colles que van presentar
la seua sol·licitud d'ingrés a aquesta Federació ara fa un any.
L' Assemblea va votar i va aprovar per unanimitat l' entrada a la
Federaeió de totes les calles que havien estat "a prova" durant l' any passat.
Així, les colles que ingressen de pIe dret a la Federació són les següents:
Anem Anem; Arros Caldós; El Cresol Vell; Caga Arros; EL Garito;
EIs Melenuts; Kiriky; La Panolla i Pepsi-Colla. Pel que fa a l'adrnissió
de noves colles per a 1'any vinent, val a dir que les colles EIs Amics i la
colla Llisa Fanguera han sol·licitat la seua incorporaeió a la Federació.
Des d'ací, donem la benvinguda a les Colles que des del dia 4 de
desembre ja formen pmt del nostre col·lectiu festeLEnhorabona!
Sonia Sauz
;

LA COLLA PASPARIS ORGANIT-,ZA EL VI
CAMPIONAT DE GUINYOT
l passat dissabte, dia 22 de novembre van comene;:ar a disputar-se
les primeres partides del VI Campionat de Guinyot que, com ja
és tradicional organitza la Colla Pasparís, des de fa sis anys.
Enguany, el nombre d'inscripcions ha estat de 35 parelles , cadascuna de
P.N.
Les partides es juguen al cau de la Colla Pasparís
les quals representen a una colla.
Les partides es juguen cada dissabte, a la tarda, al cau social de la Colla Pasparís, que es troba situat al carrer de Pere d' Aliaga,
núm. 5 de la nostra ciutat. A hores d'ara, el campionat es troba en la fase de classificació i es juga rnitjane;:ant el sistema de lliga.
Cal dir que a la primera fase hi ha establerts sis grups, deIs quals es classificaran directament a la segona fase les dos parelles de cada
grup que hagen obtés la maxima puntuació. També es classifiquen les quatre rnillors parelles d'entre els tercers classificats de cada grupo
Pel que fa a la segona fase del campionat, es formaran quatre grups de quatre parelles. l, solament es classificaran per a jugar les
sernifinals els campions de cada grupo Les partides es juguen cada dissabte en tres torns: el primer a les 16 hores, el segon a les 17.30
hores i el tercer a les 19.00 hores.
Segons Vicente Fatjó, president de Pasparís, la filosofia del campionat és molt clara': " Es traeta de crear un ambient de germanor
i de bona eompanyonia entre tots els part'ieipants. més mUa del resultatfinal de eada partida." Des d'aquesta plana, donem 1'enhorabona a la colla Pasparís per l'esfore;: i la delicadesa que cada any mostra a 1'hora d'organitzar aquest emblematic campionat.
J.B.C.e.

E

,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ OPINIO
_
Carrer d'Ausias March: Gracies O desgracies

e

astelló compta amb un carrer céntric amb el nom del nostre poeta Ausias March, pero el cert és que aquest caner deixa
molt a desitjar. El carrer esta situat al costat de l' oficina principal de Bancaixa, i és para¡'¡el al carrer de Cavallers. Es

tracta d'un carreró estret, practicament deshabitat , i potser també és desconegut per a molts castellonencs. No és

lamentable, senyors i senyores, que amb tants de carrers que hi ha a la nostra ciutat, li haja pertocat al gran d' Ausias March el tindre aquest carreret?... ,I és que, a més a més, Qui van ser, per exemple Amalio Gimeno, Garcia Morato, Pelayo del Castillo,etc.,per
a tenir algun carrer a Castelló? AIgú els hi coneix? Que van fer ells pel nostre poble?
Tot just, pero, encara haurem de donar les gracies per poder tenir a la nostra ciutat un carrer amb el nom d'aquest ilustre
valencia universal.
Sonia Sanz

b
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Flora tóxica de la Comunidad Valenciana

DIPUTACIÓ

D

Luis Mulet Pascual
Diputació de Castelló, 1997

E

CASTELLÓ

L

uis Mulet Pascual és l'últim personatge d'una
generació de farmaceutics que s'inicHl amb el
seu avi, José Mulet Vila, i que va seguir amb el

seu pare, José María Mulet Ortiz. Tots tres s'han distingit

per la seua aportació a la cultura i a la ciencia a Castelló
alllarg d'aquest segle XX, que ara esta a punt de finalit-

FLORA
,

TÓXICA
d e ~ 1 a
Comunidad
Valenciana

.

zar.
Tant José María Mulet, com Luis, han desenrotllat la
major part de la seua activitat científica al voltant de la
botanica. Ells han sabut ser els hereus dignes de la tradició botanica valenciana que va iniciar Josep Cavanilles al
segle XVIII.
La Diputació Provincial té ara l' oportunitat de publicar 1'últim treball d'investigació del Dr. Luis Mulet, que
tracta de la flora toxica de la Comunitat Valenciana. Amb
aquesta publicació tenim 1'oportunitat de donar a coneixer aspectes inedits del patrimoni florístic de la nostra
Comunitat, i, molt especialment, de la botanica de la província de Castelló. Amb aquest volum, s'afegeix un treball més a la col·lecció de botanica que ha editat la
Diputació de Castelló d'uns anys

en~a.

Carlos Fabra Carreras
President de 1'Excma. Diputació de Castelló
(Extracte de la presentació delllibre)

,

El

DIPUTACIÓ
D

E

CASTELLÓ

,

DIPUTACIO DE CASTELLO • SERVEI DE PUBLICACIONS
«

..
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La festa del codonyat
de xiquet, el codonyat era un doIr; que la tradició imposai menjar és una de les funcions fisiologiques més
va que s'elaborés a la propia llar:
importants de l'home, ja que sense aliment Madurs, pelats, sense cor, a trossos, es cOlen en
almenys, fins ara- no és possible la vida, depen de
aigua, al bull, en calder de coure. Calents encara, ben
la forma en que ho farra, perque done testimoni de la
cuits,
els trossos de codony es passaven per un sedas o
seua personalitat i de la col·lectivitat on viu.
tamís rodó, fet de canyeta prima o joncs, fins obtenir una
A casa nostra, ja des de l'antiguitat, l'home viu a la
massa suau, pastosa, fina i homogenia. En el calder de
vora de la mar i també habita les zones cultivables i de
coure es posava sucre -igual en pes
reg facil. Pero, per tot alTeu, el país
al
de la massa- amb una quantitat
posseeix un clima benigne i un sol
d' aigua suficient per convertir-lo en
generós, que han permés que els
almívar clar, sempre procurant que
seus fills traguen abundants fruits
no alcés el bull. la aconseguit
tant de la terra com de la mar. I
l'almívar
(cristal·tí i flUId) s'anava
encara hi ha un altre factor que ens
tirant la pasta del codony sense
defineix com a poble: una senzilla
parar de remoure el conjunt fins
naturalitat.Observem així com bona
que es mesclava bé i procurant evipart deIs nostres plats tradicionals
tar el coure'l massa perque es conestan confeccionats amb menges
servés el bell color del vertader
saboroses oferides per la natura i
codonyat; és a dir, que no es fes
sempre elaborades amb forr;a simd'un roig intens o fose.
plicitat.
Una vegada format, el ritual
Dins del menjar, el capítol de
manava escudellar-Io en plats fonla rebosteria és un deIs més significatius de l' etnografia de cada Portada del Libre del Coch, de Mestre Robert (Barcelona, 1520) dos o en aquelles tases de peu,
sense anses tan casolanes, pero era
comunitat.Avui, pero, va de caiguda
escaient d'haver posat un poc de sucre perque es fes per
la confecció de pastes casolanes, els dolr;os de casa i
damunt la costra sucrenya que el mantenia tendre per
triomfen, en canvi, els dolr;os de compra, industrialitzats.
dins.
Hom podria dir que s'ha perdut quasi per complet el cosAvui, pero, la pressa, veritable flagell de la nostra
tum de preparar una classe de dolr; per a cada avinentesa
epoca
va desnatiuralitzant-nos d'una manera lenta pero
festívola.
contínua, la noble funció de menjar, en la qual abans era
A la nostra Plana sovintejaven els codonyers, temps
un ritu apreciar-ne els distints sabors mitjanr;ant una senera temps, bé que no és dedicaven al seu conreu intensiu,
sibilitat refinada i subtil.
i no es collien els seus fruits, per consumir-los directaA les portes d'un nou mil·lenni, tot aixo ja és aigua
ment, ja que la seua aspror gaudia de poca acceptació,
passada. El fet cert és que la falta de temps va alTaconant
sinó per transformar-los en delicada confitura, el codonels millors valors de la nostra cuina, que canviem per
yat.
d' altres, els quals estan ben lluny d' arribar a assolir
Així, al final de setembre, per sant Miquel -epoca
l'exquisida i delicada finor deIs menjars autoctons, com
coneguda com a estiuet del codony-, maduraven els
és ara el cas de la festa del codonyat.
codonys. 1, amb els codonys, la mitja festa domestica de

S

fer el codonyat per a tot l'any.
Fins no fa molt, jo mateix vaig ser testimoni d'aixb

J oan Baptista Campos i Cruañes
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Vigencia d'Ausias March

A

usias March ha estat considerat com el poeta

deIs vents del Mediterrani, o la metafora del viscaí que es

"més profund, impressionant i permanent deIs

troba a Alemanya i no pot parlar amb ningú, per expres-

poetes en llengua catalana". Són paraules de

sar l'actitud indefensa de 1'enamorat davant la dama,

l'historiador de la nostra literatura Martí de Riquer.

tenen una originalitt insolita.

Pero que li diu a un lector actual les 138 poesies que

El temps d' Ausias March ha estat considerat com un

en conservem d'aquest gran poeta? L'obra d'Ausias

període prodigiós, on Valencia reunia una densitat

March és certament de "difícil" accés. El llenguatge literari és culte pero sense ostenta-

d'escriptors per quilometre quadrat superior a la

~~=~~

de qualsevol altra ciutat d'Europa.
Curiosament els poemes de March no

ció, i de fet dignifica i integra en molts
casos expressions col·loquials, inclús

van se reeditats en les seues terres

casolanes, com aquell vers de "bollira

valencianes natals des de l' edició ori-

el mar com la cassola en fom". La

ginal de 1539 fins 1934, quan 1'edito-

dificultat d' entendre March radica en

rial1'Estel va publicar-ne una antolo-

les abruptes combinacions de parau-

gla.
Per apropar-nos per primera vegada

les i en els vocables arcaics o abreujats.

a l' obra del gran poeta valencia és con-

L' altra qüestió que pot dificultar la lec-

venient recórrer a les antologies a cura de
Joan Fuster, editada per 3 i 4, o de Uuís

tura de March és 1'interés pel tema. La passió
amorosa apareix rninuciosament analitzada en la seua

Anton Baulenas, editada per Bromera. Són obres on

obra, potser amb més originalitat i profunditat que cap

els poemes en la versió original s'acompanyen d'aproxi-

altre gran poeta classic. El professor Albert Hauf ha

macions en paraules actuals. Igualment el llibre Ausias

explicat recentment, *a proposit de l' obra d' Ausias

March, el poeta i el seu temps, de R. Matoses i S.

March, que la poesia lírica esdevé en el seu cas un inte-

Vendrell (Ed. Bromera) pretén donar a coneixer la vida i

ressant precedent de la moderna psicoanalisi, "ja que es

l'obra d'aquest cavaller medieval.

transforma en una cronica o dietari, més aviat tragic,

En la societat valenciana actual no s'ha aconseguit

d'intimes i procel·lóses navegacions personals pel

encara, per dir-ho clar, no ja elegir March, sinó simple-

maremagnum del sentiment amorós".

ment convertir un llibre seu en un objecte de consum, ni

A un lector actual li pot interessar més tot el conjunt
de comparacions literaries, que mai no cansen. Les imat-

que siga de regal, com sol passar amb la majoria deIs
classics.

ges relacionades amb la vida quotidiana (el forn, la cuina,

*Revista L' lila. Editorial Bromera. Alzira.

el menjar) o amb la natura, com aquella famosa evocació

Manuel Carceller
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_

LXVIII
:JIfo em pren aro eom aL petit vailet
qui va cercant senyor qui festa eL fara,
tenint-lo eald en lo temps de la glo.ra
e frese d'estiu, eom la calor se met;
preant molt poc lo. valor deL senyor
e eoneebent desaÚ de sa manera,
veent molt clar que té mala carrera
de canviar son estat en major.
Com se [ara que visca sens dolor
tenint perdut Lo bé que possew.?
clar e moÚ bé fio veu, si no fia fallía,
que "fai para tenir estat millor.
'Dones, que jara, puir aLtre bé no eL resta,
sinó plorar lo bé dels temps perdut?
'l/een! moLt efar pe¡- si ser deeebut,
ITuzí trobara qui el fara millor festa.

Jo són aquell qui en lo temps de la tempesta,
quan Les més gellts festegen prop los foes
e puse fiaver ab ells lo propris joes,
vaig sobre neu, desealr, ab nua testa,
servint senyor qui jamés fon vassall
ne el vene esment de fer mai fiomenatge,
en ta! Lleig fet fiagué lo cor .~alvatge,
solament diu que bon guardó no em faLlo
rpfena de Stny, llei.gs desígs de mí tall;
fierbes no es fan males en mon ribatge,
SÚl enfés eom dins ell 1/Ion eoratge
los pensaments no em devallen aLIoli.

Reproducdó de la portada de la "rlmera edlcló de les obres
d'.Ausl¡\t¡ March, impresa a Val~ncia ~r Joan Navarro I'any 1539.

Al meu germa menta que va morir el6 de marq de 1984,
en trencar-se la corda...
A ma mare que va morir el 24 de novembre del mateix any,
de cancer i de pena...
l al meu jiU que va naixer la primavera de 1985.

Van ta[[ar efcima[ més jove i més tenáre
áefs set que tenia aquef[ar6re áe malja[
que marge vorer áe [a séquia mare crei~a ...
~fs cucs i corcons vanferir áe mort
[a socagrossa iferma
áefnostre vofgut coáonyer...
Pero com que [a Terra sempre és férti[ i agraiaa}
áef6ac áJaquef[cima[es va feri 0
empeftant-[a una arrefsensi6fe
áJaquef[a soca mare...
1 áe [a feriáa
nasqueres tu} re6rotís novef[
que o6ris efs teus u[fs
fu[[ats áe 6[au primavera[
a[cefmarí
áe [a P[ana :Jvfarjafera
i en[aires més artes
fes teues 6ranques
per áemostrar
a cucs} áestrafs i corcons
que quan seras ar6re
tUJ fi[[ meu}
tináras efs mi[fors coáonys.
Joan Baptista Porcar.
Castelló de la Plana. Primavera de 1985.

·
8aJor
REVISTA DE CULTURA I DE FESTA

pagina 10

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CONTE

_

~

LA REBEL·LIO DELS CODONYS (1)
Conte per a grans i menuts

A

quell dissabte de darreries de setembre, per Sant
Miquel, feia un temps assolellat, amb un oreig
molt agradable, com és costum que així siga, si fa
no fa , per aquests volts de l'anomenat estiuet del codonyet.
El Blaiet, jove secallós i esquifit, amb vint-i-vuit anys
viscuts al raval de Sant Felix, llaurador de professió i fadrí
de devoció, s'havia llevat de bon matí i ja feia estona que
espelmava i endre<;ava els marges del seu tros d'horta, a la
partida de Ramell. Els raigs de solli escalfaven el clatell, sense pietat. S' hi deixa anar,
pero, de sobte, una agradable olor a
codony madur el va fer tornar al món
de la realitat quotidiana.
El Blaiet desa l'aixada damunt el
caixer de la fila i es dirigí cap a
1'alqueria per asseure's una estona a
l'ombra del canyís. Enlla estant, el
jove enraona que les Festes del seu
raval estaven a les portes. 1, fet i fet,
hauria de fer el codonyat per al dia de
la festa grossa, ja que segons restricta
tradició de la Festa, enguany li pertocava de fer-lo al pany del carrer on el jove
vivia amb més pena que gloria. Res no
feia pensar, pero, que aquell bon matí el
Blaiet hagués de maleir el dia i 1'hora en
qué es va decidir a empeltar el rodal de codonyers que
senyorejaven l' alqueria.
Cal dir, de principi, que el conreu del codonyer -un
fruiter, d' altra banda for<;a tradicional a la zona i de gran
rendibilitat- travessava hores baixes. 1 aixo, perque d'un
temps en<;a el seu comeu havia estat delmat a conseqüencia d'una estranya plaga de cucs virulenta i esfereldora
que, fins i tot, feia perillar la supervivencia d' aquest arbre,
a curt tennini. .
La premsa de províncies, com ja era habitual, va
intentar d'entelar 1'assumpte, al·legant tímidament que la
Conselleria d' Agricultura ja havia pres les mesures adients
per tal de combatre la temuda plaga. Els grups més reaccionaris formulaven hipotesis, com per exemple que allo
ja es veia venir, a causa de 1'enveja ancestral deis palsos
fronterers envers l'agricultura ecologica de casa nostra. No

era estrany -segons aquesta hipotesi- que algun país veí -i,
aixo dit amb la major benvolen<;a- hagués rumiat la idea
d'introduir, d'amagat, el maleit cuquet, mitjan<;ant sofisticades xarxes d' espionatge internacional.
Certament, hi havia poques sortides airases per a una
situació tan delicada. Pero, en passar uns mesos, el cap
d'informació de la Conselleria d' Agricultura, convoca una
roda de premsa per tal de tranquil·litzar l'opinió pública.
El portaveu oficial, amb un posat triomfalista i eloqüent, dona la notícia que els investigadors,
finalment, havien resolt aquest trafegut
assumpte. El comunicat deixava ben
clar que l' Administració Autonomica
anava a comercialitzar aviat un empelt
de codonyer revolucionari, l' anomenat
ACC -anticuquet del codonyer-, el qual
havia estat el resultat de complicadíssims estudis d' enginyeria genética i
que, tot plegat s' esdevindria l' antídot
definitiu contra la plaga. A més a més,
el comunicat conclola, tot dient que el
prodigiós empelt sortia al mercat amb
el vistiplau de l' Alt Comissionat per al
Desenrotllament d' Afers Agropecuaris
de la Comunitat Europea. 1, aixo,
d'entrada, assegurava 1'éxit d'aquesta
~ ';~'5 singular guerra biologica contra el
1'"",,1 '-"'"
/---- cuquet.
El fet cert és que el Blaiet vacil·la llargament abans
d'empeltar els seus codonyers. D'una banda, no se'n refiava, gens ni mica, d' aquest invent miraculós que
l' Administració preconitzava amb tanta vehemencia. Pero,
havia de ser realista. El camí de la malfian<;a, al capdavall,
no condula enlloco Els pensaments contradictoris el sacsejaven. Pero, la por, d'altra banda tant justificada en aquelles circumstancies, i , sobretot, el compromís moral que el
lligava amb la tradició del raval, van ser les raons que
1'empentaren a canviar d'opinió. 1, així, a contracor, sense
convenciment, es decidí, finalment a empeltar els codonyers ...(continuara)
Joan Bta. Campos i Cruañes
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_--------COMARQUES---

NIT DELS PREMIS ALAMBOR 1997

E

ls premis Alambor, en la
seua X edició, han tingut la
música com a principal protagonista, ja que han estat homenatjats l' Associació Musical
«Ciutat de Benicarló», una entitat
amb més d'un segle d'historia
dedicada a fer música, i amb una
academia musical on han estudiat centenars de jóvens
de la comarca i recentment transformat en conservatorio
També ha estat objecte d'homenatge la compositora
castellonenca Matilde Salvador per la seua extraordinaria trajectoria en la creació i pedagogia musical i de
compromís cívic amb la identitat del País Valencia.

conte titulat El fabulós home bala; V premi d'assaig va
ser per al treball titulat Ausias March: la saviesa amorosa del mestre de Carles Lluch; i el VI premi d'investigació idiomatica va ser declarat desert.
Una vegada atorgats els premis es van realitzar
una serie de parlaments. L' escriptor Xavier Garcia, que
ha publicat diferents treballs sobre el sud de Catalunya,
va recordar que més avall encara hi ha més suds i
també va recordar la seua amistad amb mossén
Redorat, fill de Benicarló, a qui va conéixer durant els
anys de lluita contra la central nuclear d' Ascó.

Els homenatjats foren rébuts a l' Ajuntament de
Benicarló, i tot seguit es va realitzar un concert amb
obres de Matilde Salvador, interpretades per la Coral
Polifonica Benicarlanda, la soprano Gemma Roig i la
pianista Clotilde Victoria Jover i l' Associació Musical
«Ciutat de Benicarló». Matilde Salvador es va mostrar
molt emocionada i va felicitar els músics per la seua
bona interpretació, i també tota la ciutat de Benicarló per
la seua vitalitat cultural.
La nit literaria va continuar amb una presentació de
llibres: el número 18 de la revista Passadís, número
monografic de la serie crítica literaria, dedicat al
novel·lista valencia Josep Lozano: el primer número de
la Biblioteca Mestral, una nova iniciativa editorial de
l' A.e. «Alambor», El joc ancestral de la paraula.
Llengua, cultura popular i refraner a Rosell (Baix
Maestrat), deIs professors José Enrique Gargallo i
Miquel Ángel Pradilla; i per últim, la danera novel·la de
Francesc 1. Bodí, Guerres perdudes, premi Joanot
Martorell 1996.
Va cloure la vetlada el sopar lliurament del premis i
que enguany han estat els següents: el X premi de narrativa va ser per a Albert Sánchez, de Barcelona, amb el

Matilde Salvador

El poeta Jaume Rolíndez va llegir uns versos emocionats en homenatge a l' Associació Musical «Ciutat
de Benicarló», a continuació el catedratic i filoleg
Vicent Pitarch i el director del Betlem de la Piga, Toni
Porcar, pronunciaren sengles discursos en homenatge a
Matilde Salvador, homenatge que va concloure amb un
entranyable poema escrit i llegit per Manuel Garcia
Grau.
Josep Manuel San Abdon
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JORDI QUEROL: LA LITERATURA NO ES QUESTIO D'EDAT,
SINO DE GUST, DE PLAER EN LA LECTURA.
.;

0#

L'autor castellonenc ha publicat una nova novel-la, "La secta deis sUlcides"_
Passat dimarts, día 23 de setembre, va ser presentamolt en relació als altres lIibres, pera alIa que podíem
da a la nostra ciutat una nova novel-la, "La secta
anomenar el fons de l' obra, una presa de postura en
deis sUicides", signada per Jordi Querol, pseudonim favor deIs valors humans i de les lIibertats, contra tota
literari d' Antoni Royo, el delegat a Castelló d' Acció forma de manipulació i d'injustícia, crec que esta tan
Cultural del País Valencia, present sempre enles present en "La secta deIs sulcides" com podia estar-ho
en la defensa deIs nostres drets com a poble en "Abans
activitats que s'hi duen a terme en tots els aspectes
moros... " o "Quan bufa el Ponent" o en els d'altres
relacionats amb les reivindicacions i conflictes linnacions, Grecia o Armenia,
güístics i culturals. Per
aixo, la primera pregunta ¡ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , en "Cap a la ciutat".
és obligada, quin és el per
Podríem dir, per tant, que
que d'aquest pseudonim?
la teua vol ser una literaEn realitat, Querol és
tura compromesa.
el segon cognom de la
No m'agraden massa
meua mare, i em vincula a
les etiquetes, de fet crec que
la branca familiar amb la
no acaben d'agradar a cap
qual em sent més identifiescriptor, tot i que puguen
cato Des que vaig comenr;ar
ser
camodes per classificar
a escriure que el vaig prefeuns fenamens literaris, pera
rir al meu primer cognom
sí, es pot dir que em costa
real, i una vegada fet el
concebre la literatura com
canvi, l'ús d'un nom com ---"------.lordi Qucrol. Foto: Viccnt Camir. Levante de Castelló
un mer "divertimento",
Jordi, que sempre m'havia
sense una base idolagica al fons. Una ideologia, aixa
agradat, es va imposar per elI mateix. Pera mai no he
sí, molt ampla i oberta, que fa les meus novel· les, o
pretés que fora un "pseudanim d' ocultació ", perque
així ho espere, asequibles i accessibles a un espectre
de fet mai no he ocultat l'autoria deIs lIibres anteriors.
de públic molt ample.
Perque aquest no és el primer llibre de Jordi
Parlem del públic lector. Acceptes la definició de les
Querol...
teues novel'les com a literatura juvenil?
No, ni de bon tros. Tinc cinc novel·les més publi1 que és la literatura juvenil? És cert que la
cades, tres en col·laboració amb Moisés Mercé, un
col·lecció en que ha aparegut "La secta" (El Grill, de
altre pseudanim, en aquest cas de Rubén Montanyes
l'Editorial e i 4), on abans ja havíem publicat Moisés
("Abans moros que catalans", "Valencia 1977" i
Mercé i jo "Cap a la ciutat", esta concebuda basica"Cap a la ciutat") idos més en solitari, "Quan bufa el
ment per a uns lectors d'institut i universitat, i que una
Ponent", una novel· la histarica sobre la Guerra de
de
les seues raons de ser és alIa de les "lectures obliSuccessió, i "El planeta perdut" de ciencia-ficció.
gatories" de l'assignatura de catala, tot i que perso1 en aquesta nova ·novel·la t'endinses en un tema ben
nalment crec que en el cas de "La secta" podria
diferent, el món de les sectes destructives...
escaure 's més lIegir-la per a Etica. Pero aixo no significa necessariament restringir-se a un lector d'edat
Bé, és nou i no ho éso És clar que la tematica varia
determinada. Quan parles amb gent de qualsevol edat
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_--------ENTREVI5TA--i et diu que li ha agradat una de les teues novel· les, et
sents igualment satisfet si el lector té 17 anys que si en
té 60. La literatura no és qüestió d' edat, sinó de gust,
de plaer en la lectura. Ara bé, si aixo de literatura
juvenil significa que la gent jove pot llegir les meues
novel· les i agradar-los, aleshores sí. O així ho espere
almenys, vaja.

"La secta deis suicides parteix d'un
basic, l'existencia d'una secta, els
genetistes, que exigeixen als seus
membres que se suiciden, legant tots
els diners a la secta. T'has inspirat
en fets reals per imaginar aquesta
secta?

novel,lista, poden donarnos la seua opinió al respecte.

L'opinió seria la mateixa: la literatura en catala
al País Valencia viu un bon monent -només cal recordar com dos novel· listes valencians, Ferran Torrent i
Isabel Clara-Simó, han estat els "betsellers" del
darrer Sant Jordi-, pero és un moment que té els seus
plantejament perills. Una part important de les vendes de llibres, i
de les lectures, són atribui"bles al feno_,...,....~...".."-".......,,r----,.......~"'"""=""1 men de les "lectures de classe" deis
estudiants. Es tracta d'una aposta
interessant, fer-Ios assolir experiencia
de lectura, i de lectura en la llengua
del País, pero tanca al seu dintre una
incognita: seguiran aquests lectors
més o menys obligats llegint novel· la
en valencia en acabar els seus estudis? Hi ha indicis que sí en alguns
casos, i aixo és esperanr;ador. Pero
crec, sincerament, que és encara
massa aviat per opinar sobre els resultats a anys vista.

En realitat, la novel· la feia tres
anys que la tenia acabada -ja se sap,
gestions editorials i problemes diversos sempre retarden la publicació- de
manera que em baig trobar amb fets
com la Secta del Solo els davinians,
ocorreguts després de finalitzar-Ia. De
tota manera, per desgracia, fets com
aquests no eren els primers i molt em
teme que no seran els últims. Tenia .'
molt sobre que inspirar-me, encara
que aquests suicides col·lectius siguen
els casos més extrems, les sectes destructives, que anihilen els seus adictes
dia a dia, són presents i ben presents entre nosaltres. 1
no cal anar massa lluny per trobar-Ies.

En la novel,la aventures vinculacions entre aquestes
sectes i grups d'extrema dreta. Que hi ha de cert en
aquests lligams?
Sense voler desvetllar la trama de la novel·la, que
he concebut com una mena de nines russes, d'aquelles
que cadascuna amaga una altra en el seu interior, és cert
que hi apunte l'existencia de connexions molt directes
entre els genetistes, la "meua" secta destructiva, i grups
neonazis. Per desgracia aixo tampoc no és una ficció
sense cap fonament, casos semblants s' han filtrat als
mitjans de comunicació els darrers anys.

Parlem de l'estat de la literatura en valencia. Toni
Royo per la seua situació de privilegi en contemplar
el panorama lingüístic, i J ordi Querol com a

Finalment, quins són els projectes
• literaris de Jordi Querol en aquest
moments? Tens alguna nova novel'la
preparada?
La veritat és que sí. Després
d'acabar "La secta" vaig emprendre, novament en
solitari, una altra novel·la historica, en aquest cas
ambientada al País Valencia de principis del segle
XIX. El seu t(tol provisional és "Només un grapat de
pols" i es troba en aquests moments a la recerca d'editoria!. Per altra banda, amb Moisés Mercé tenim en
marxa un nou projecte, que ara fa un temps que resta
quasi paralitzat a causa de la dedicació professional
del meu company, que el té absort per una bona temporada. Finalment, tinc un recull de contes de tematica castellonenca, alguns deis quals han aparegut els
darrers anys en el suplement de festes de Levante de
Castellón, que he lliurat a I'Ajuntament de Castelló
per a la seua possible publicació en la col·lecció que
aquest edita. Com pots veure, projecte no me 'n manquen, després veure 'm que donen de si.

Consell de redacció de P.M.

I
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EL PARATGE NATURAL DEL
DESERT DE LES PALMES (1)
La serra del Desert de les Palmes, que constitueix un deIs paisatges més singulars del País Valencia, es
troba situada a la comarca de la Plana Alta -al nord de la ciutat de Castelló de la Plana- i va ser declarada
Paratge Natural de la Comunitat Valenciana, segons Decret 149/1989 de 16 d'octubre del Consell de la
Generalitat Valenciana, ates el gran valor ecologic, paisatgístic i recreatiu que presentava. 1, aquest fet, sens
dubte, representa una tita emblematica per al poble castellonenc i un repte de futuro
Introducció
::.::..::.:..::..._------

bu"iren a la denominació toponímica dellloc, encara que
aquesta darrera interpretació és més especulativa.

l Paratge Natmal del Desert de les Palmes es
prolonga entre els termes municipals de
El medi físic: la geologia del Desert
Benicassim, Cabanes, la Pobla Tornesa, Borriol i
Castelló de la Plana. Es tracta d'una serra litoral que
s'estén paral·lela a la costa, que estableix la baixada a la
El substrat geologic és el que li dóna bona part de la
mar del Sistema Ibéric des del sector oriental del massís
seua singularitat a aquesta serra. I aixo per l' ampli predel Maestral.
0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : : ; : - - - - - - - , domini de roques de

E

Potser sorprendra
al lector la denominació "Desert" d' aquesta serra, precisament
caracter i tzadad es IpIo~~r.J"""""'""",i..r'\r'l'
d'antic per una vegetació frondosa malgrat els repetits
impactes que ha sofert
al llarg de la historia,
.........''-'-...-_
els quals ja eren palesos a finals del segle XVIII, perque el bOt~lllic
Cavanilles ja afirmava que: "Solamente los ganados, y
alguna vez la quema que maliciosamente causan los
pastores, interrumpen la libertad en que se halla la naturaleza". El terme, pero, es refereix a un caracter historic
i religiós i no pas paisatgístic, com caldria pensar.
L' origen de la Fundació Carmelita del Desert prové de
1697, any en que s' instal·la en aquest paratge una
comunitat religiosa, la qual anomena "Desed' els
indrets allunyats de les poblacions i dedicats a recés. La
abundancia de "palmitos" o margallons (Chamaerops
humilis), amb les característiques palmes, potser contri'---"-"'''--'-c--'=-~

tipus arenós rogenc o
gres triasic de la
facies Buntsandstein
(gresos de rodé) que
contrasten amb el
verd, de vegades poli~~fÍ'r.~1~;] cromat, de la vegeta_....,..,...1

ció, tal com passa a
les Agulles de Santa
Águeda (520 m
d.n.m.) o a la serra de
les Santes, que potser són la imatge més emblematica i
representativa d'aquesta serralada.
La geologia del Desert de les Palmes és, sens dubte,
fon;a interessant, ja que el gres triasic solament toma a
ser abundant a les nostres terres a les serres d'Espada i
de la Calderona, la qual cosa fa que tots tres espais naturals compartisquen característiques biologiques semblants. A més, cal assenyalar els afloraments d' altres
tipus de roques d'interes a conseqüencia de la seua raresa, com les pissanes de l' edat paleozoica que apareixen
a la Font de la Bartola, al bar1'anc de Mi1'avet i a la Font
de Sant Josep o els mate1'ials calca1'is del tl"iasic que fo1'-

r

•
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ECOLOGIA
men els relleus arrodonits deIs cimals del Bartolo (729 m
d.n.m.) i de l' Alt del Colomer (708 m d.n.m.).

La vegetació del Desert de les Palmes és la conseqüencia de segles d'intensa pressió antropica, per la qual
cosa, es troba bastant degradada. No obstant aixo, el paisatge botanic que atresora la serra del Desert de les
Palmes i la contigüa sena de les Santes és -no cal dir-hoexcepcional. Una superfície de poc
més o menys 3.000 hectarees,
alberga una variada i rica flora que
-segons estudis d'investigaciósupera les 600 plantes vasculars.

_

ficat radicalment aquest bell paisatge primitiu i estable.
La conseqüéncia d'aquests impactes ha estat, malauradament, la degradació de bona part d' aquest territori fins a
arribar a la vegetació actual, molt llunyana de la potencial a causa de les anomenades successions regressives.
Actualment, aquest paisatge botanic es troba representat, fonamentalment -tot i que la descripció que us
propose no pretén enunciar totes les especies existents en
el paratge, sinó únicament una mostra perque us feu una
idea deIs canvis soferts pel territori i la riquesa botanica
que atresora- pels següents tipus
de vegetació:
- Suredes.
- Carrascars.
- Comunitats permanents.

Si tenim en compte els dife- Roures, i
rents substrats del territori estudiat
- Cultius fruiters arboris.
-zones ca1caries en alternans.;a amb
zones silíciques- es pot arribar a
Amb tot i aixo, i, sobretot
fer una aproximació de la vegetadesprés deIs darrers incendis
ció que colonitzaria aquest paratdegradants que ha sofert el territori
ge. Amb aquesta premissa, els
\ (agost de 1985 i desembre de
dominis climacics, és a dir, les
1992) cal prendre mesures per tal
zones de vegetació primitiva, estade recuperar-ho i accelerar el prorien formats, a grans trets, per boscés d' evolució natural i regeneració, perqué el perill radica en el fet
cos esclerOfils (carrascars i alzi- ~~~~
que la dinamica regressiva instaunars sobre soIs calcaris i suredes ,.... ;,~•.",...._.
sobre soIs silícics); boscos mixtos "j.".,..,."
rada pot repetir-se i convertir
aquest patrimoni natural en un veramb diferents especies de roures a 1<1~~~~:~~~~
les zones humides; pinedes natutader "desert".
rals de pins blancs i pinastres
Mm'galló o palmito
No podem passar per alt aquest
sobre ca1caries i arenísques respecclam en un territori com és ara el Paratge Natural del
tivament i, comunitats permanents formades per vegetaDesert de les Palmes en el qual, a banda de la transformació rupícola i de ribera als roquissars i a les zones humició humana a que ens hem referit , han hagut grans
des, respectivament.
impactes ambientals que han arrasat gran part de la vegeTanmateix, els diversos impactes que al llarg deIs
tació natural. Cal una política decidida de regeneració de
segles han interaccionat amb la vegetació existent, entre
la seua coberta vegetal, tan malmesa, i aixo només
els quals estan els incendis, les tales, l' ocupació directa
s'aconseguira amb el valor intrínsec que té.
de l'espai, la transformació en terres de cultiu, la introJoan Baptista Campos i Cruañes
ducció de factors contaminants... han transformat i modi-
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INFORMACIO'--..

CONVOCATORIA DE PREMIS
Premi de Poesia FLOR NATURAL, 1998
Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana

Bases de la convocatoria
1. Poden concórrer a aquesta convocatoria els treballs inedits

4.
Divendres. 21 de novembre
19 hores: Acte d'obertura a carrec del President, Henri Bouché.
19.30 hores: Ponencia a carrec del catedratic d' Antropologia
Social de la UNED, Honorio M. Velasco Maíllo: Cultura
popular, saber popular.
Dissabte. 22 de novembre
Primera sessió: Indumentaria, música i dansa
10 hores: Ponencia a carrec de la directora del Museu Textil
Rocamora de Barcelona, Rosa Maria Martín i Ros: La
influencia de la indumentaria de la nobleza sobre la indumentaria popular.
Segona sessió: Tradició oral i manifestacions lúdiques
16.30 hores: Ponencia a canec del musicoleg del Museu de
Requena, Fermin Pardo Pardo: La música i el ball en la cultura popular
Diumenge. 23 de novembre
Tercera sessió: Ritual i costums
10 hores: .ponencia a carrec del director de la UNED de
Castelló, Henri Bouché Peris: Rituals a les comarques castellonenques.

S.

6.
8.

que no excedisquen de 70 versos i estiguen escrits en valencia o en castella, indistintament.
E1s treballs s"han de presentar al Negociat de Cultura de
l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, carrer de Gaibiel,
núm. 4, en horari d'oficina, i es podra utilitzar qualsevol dels
mitjans de presentació i tramesa establerts en la Llei de Régim
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú, de 26 de novembre de 1992.
E1s treballs s'hi presentaran per exemplar triplicat i una
única plica.
El període d'admissió de les obres finalitzara a les 13 hores
del dia lS de gener de 1998.
S'estableix un únic premi amb la dotació de Cent cinquanta
mil pessetes(lSO.OOO ptes.)

REVISTA PLAyA MAJOR
Quota anyal de subscripció:
1.000 pessetes (3 números)
Coordinador i Subscripcions: Joan Bta. Campos Cruanyes
CI de la Sena de Mariola, 10, 3r, la.
12006 Castelló de la Plana
Teleron: 21 24 16
Nota: Plar;a Majar també pots trabar-la a les llibreries Babel (CI
d'Herrero, 6) i Fanstal (Plar;a Cardona Vives, 5) de la nostra ciutat.

Caia de Ahorros
del Mediterráneo

