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EDITORIAL

Cada generació ha de viure, inevitablement,

l' epoca que li ha tocal. 1 la nostra és una de

moviment, de velocitat i de presses.

. Tenim el veritable mil-lenni urba a les portes i les

dades d'aquest futur imminent són for9a inquietants: si a

comen9ameilt del segle XX tan soIs el 15% de la huma

nitat vivia en ciutats, s' espera que durant el primer ter9

del segle XXI ja serem vora el 75% els qui ens hi amun

tegarem. Serem al voltant de 6.000 milions de persones

amb necessitats d'habitatge, espais d' esbargiment,

infrastructures, vies de transport, serveis ... Veient les

imatges que ens ofereixen les ciutats actuals és d'allo

més fkil caure en la temptació d'imaginar el futur tan

ombrívol, contaminat i brutal que ens hi espera.

Pero els reptes evidents que plantegen les ciutats del

present i del futur no poden servir-nos d'excusa per dei

xar-ho córrer. A més a més, els autentics reptes -els que

preocupen als ciutadans del carrer- són ben simples:

reduir els costos deIs habitatges, edificar al ritme que

imposa la demanda, solucionar la congestíó i la contami

nació creada pel transit, equilibrar el respecte per la tra

dició i el valor deIs centres historics de les ciutats amb

l'habitabilitat deIs carrers i deIs edificis que e1s confor

men.

Amb tot, siga quina siga la solució que els urbanis

tes del tercer mil·lenni plantegen en el projecte de la ciu

tat del futur, sembla raonable, que aquest haura d'inc1ou

re,' si més no, alguna referencia al carrer com a espai de

convivencia integrat en equilibri dins de l'entorn social i

del medi ambient. Ara bé, per tal que aixo fóra una reali

tat haurem d'esperar que els urbanistes de l'avenir no

pertanyen a la colla deIs qui mai no posen els peus al

carrer, perque, en aquest cas, l'horitzó cosmopolita que

tenim al davant se'ns intueix terbolament ennuvolat.
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DITES I REFRANYS
• A la tardor, el dia porta espardenyes.
• Quan s'octubre esta finit, mor sa mosca i es mos-

quito
• Pluja de tardor, fa la millor saó.
• Octubre el vanitós, cobreix set llunes enganyós.
• A novembre, qui no haja sembrat que sembre.
• De santa Caterina a Nadal, un mes cabal.
• Quan Penyagolosa capella, compra espart i cor

della.
• Desembre nevat, bon any per al blat.

Amb el suport de la

UNA SOL·LICITUD EN BILINGÜE

A ra fa un mes que vaig ser mare per tercera vegada.
Deixant de banda l'alegria que suposa el naixement
d'un nou fill, el desig perque aquest dugués el nom

en valencia havia estat un motiu afegit de satisfacció, tan
personal com familiar... Cap problema, segons la legislació
actual.

Aixo sí, quan son pare i jo vam haver d'adrec;ar-nos al
Registre Civil de Castelló de la Plana per tal d'inscriure el
nostre fill, van comenc;ar a sorgir els entrebancs. De primer,
no diré que la senyora funcionaria que ens va atendre em fes
fastic, pero tampoc no em feia gens ni mica de gracia. El fet
que ella parlés el castella no suposava, en principi, cap pro
blema, perque jo conec aquesta llengua i, d'altra banda, el
valencia que jo faig servir és forc;a comprensible.

El primer p.(oblema va sorgir, pero, quan la funcionaria
va llegir el nom que havíem escollit per al nostre fill:

"¿Está usted segura que éste nombre se escribe así?"
-pregunta amb un to més aviat ambiguo
-Si, n'estic segura...
"-Pues, en caso de duda, lo mejor será consultarlo en el

diccionario... ¿No le parece?"
Doncs bé, després de consultar el diccionari de noms

propis, la funcionaria decidí que aquell nom que nosaltres
havíem escrit era el correcte. Tot seguit, va continuar lle
gint, fil per randa, cada apartat de la sol·licitud. 1, finalment,
em va semblar que la donava per bona, perque digué: "Pues
bien, voy a pasar a inscribirlo en el Libro de Registro".

Després d'una llarga estona, la funcionaria va tornar al
mostrador, pero, acompanyada aquesta vegada d'un senyor
alt, una mica calb i amb un posat més bé estirat, que sembla
va ser el cap del negociat.

1 vet aquí que, quan ja creiem que tot estava resolt,
1'home ens digué, tot d'una:

"-Lo siento, pero tendran que traducir la solicitud al
castellano, porque esta documentación va a Madrid..."

Us assegure que el meu marit i jo ens vam quedar de
pedra. Per descomptat que com que som persones civilitza
des no vam haver de fer cap espectacle. 1 aquella sol·licitud
queda, finalment, redactada en bilingüe, tret del nom que
havíem escollit per al nostre fill.

Potser per aixo que, quan sortíem del jutjat, em va
venir a la memoria aquell vers antic: ...Ai Castella, castella
na, si la terra catalana no t'hagués conegut mai!

Dolors Gozalbo i Fortanet
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JACINTO DOMINGUEZ, NOU PRESIDENT DE, ,
LA FEDERACIO COLLES DE CASTELLO

Jacinto Domínguez Luna, va n3ixer al número 13 del carrer del Canyaret -avui carrer d'Antoni Maura-,
ara fa 48 anys. La trajectoria festera d'aquest castellonenc de soca, ha estat dilatada: membre de l'Assemblea de
Festes de l'any 1989, en que es van aprovar els Estatuts de la Fundació Municipal de Festes; vocal de la renovada
Junta de Festes (anys 89-90); promotor del reviscolament de les festes del carrer de Sant Roc del Canyaret
Cassola, etc. El propassat dia 26 de setembre va ser elegit nou president de la FCC.

En aquesta entrevista ens explica algunes coses, pel que fa al programa que pensa dur a cap, i ens dóna la
base per poder coneixer les seues idees i inquietuds, al voltant del present i futor del coHectiu que ara presideix.

Com va ser aixo de presentar candidatura a la
presidencia de la FCC?

La raó principal que em va decidir a presentar
la va ser, des d'un bon comem;ament, la idea gene
rica de fer complir allo
que hi ha escrit als
Estatuts de la Federació,
perque aquests -segons el
meu parer- són la norma
fonamental de conducta de
tots els associats.
Qui forma la nova Junta
Directiva?

Ara per ara, ja esta
totalment perfilada. Les
persones que m 'han donat
la seua confiam;a són les
següents: El vicepresident
és Vicente de Juan
Martínez. El carrer de tre
sorer l'ocupara Juan
Antonio Valverde; Sonia
Sanz s'encarregara de la
secretaria. Hi ha també
tres vocals: Joan Pallarés, com a cap de protocol i,
Ramon Sanz i Miguel Angel Guillamón, com a
vocals assessors.

Aviat comen~areua dirigir les coUes. Quin pensa
ment teniu, pel que fa al funcionament del
coHectiu fester?

S'ha de treballar a través de les comissions, les
quals no solament han
d'estar formades pels
representats de les colles
sinó que caldria fer un
esforr; perque participas
sen altres membres del
col·lectiu. A més a més,
considere que les comis
sions han d'estar coordi
nades per la Comissió
Permanent, per tal de
donar cohesió i flui"desa al
treball d'aquestes.
Podríeu explicar aixo de
la Comissió Permanent?

La Comissió
Permanent estaria forma
da, d'una banda per la
Junta Directiva i, d'altra
pels responsables de les

comissions. D'aquesta manera aconseguiríem que
el treball desenrotllat al llarg de l'any estigués per-

CLINICA VETERINARIA

SAGRADA FA,MILIA
Sagrada Familia, 19-8
12004 CASTELLON
CONSULTA
DE J I a I y de 5 a 8 h.
Teléf.: 25 48 88

Canalejas, 47
12100-GRAO

CONSULTA: ,
Lunes, Miércoles y Viernes

De 5 a 8 h.

anxa assesors,

P1<l9a Jutge bomill, 1- entreso15

12003 castelló

5.1.
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fectament planificat i a punt, a l'hora de dur-Io a
debat a les assemblees generals.
Hi ha qui pensa que la Federació de Colles, a
hores d'ara, s'ha quedat una mica ancorada en el
passat. Contempleu alguna proposta per tal de
donar dinamiSine al coHectiu?

Pel que fa a aixo, crec que s'hauria d'establir
unes normes de regimen interior, per tal de saber
ben bé qui som i cap a on anem. Seguesc pensant
que els Estatuts són la norma fonamental a complir.
Pero, cal donar flui'desa i dinamisme al col·lectiu,
perque no ningú se 'ns quede adormit en els llorers.
Quina és la programació d'actes que voleu dur a
cap?

Bé, en principi, he de dir que no pense rebutjar
la tasca que les anteriors juntes directives han dut a
cap. Aixo sí, crec que caldra anar millorant, de
mica en mica, allo que és millorabIe. En aquesta
línea, qualsevol iniciativa és bona i és interessant.

Pel que fa a la programació, crec que s'ha de
continuar amb la tasca que vam encetar, ara fa tres
anys, amb la creació de l'Escola Municipal de
Dolr;aina i Tabal. Espere, que el fet que aquesta
haja assolit una ressonancia important a la nostra
ciutat, siga un estímul perque l'Excm. Ajuntament
de la ciutat continue donant-nos el seu suporto

Pel que fa a la resta del programa, pense man
tenir i potenciar totes aquelles activitats que comp
ten amb el vist i plau de l'Assemblea General.
Hi ha alguna idea nova per a enguany?

M'agradaria que és programassen actes de
caire cultural, comara conferencies, col·loquis,
debats, etc., per tal de donar a coneixer la nostra
historia, el present i el futur del nostre poble.
Que penseu sobre el finam;ament de la FCC?

Com que encara som un ésser en estat embrio
nari crec que, ara per ara, hi ha que buscar vies de

finanr;ament mitjanr;ant el suport de les institucions
i organismes públics. No obstant aixo, hem de mirar
cap al futur amb la idea d'autosuficiencia, bé siga a
través de les quotes deIs nostres associats i deIs
ingressos atípics, o bé mitjanr;ant acords de
col·laboració amb entitats públiques i privades.
Que penseu de la relació de la FCC amb els altres
coHectius del món fester de la ciutat?

Crec que s'ha d'obrir un dialeg sincer i perma
nent amb els ens festers, associacions culturals, ges
tora de gaiates, etc., per tal de buscar formules de
col·laboració; per poder aportar idees, opinions...

Amb aquesta línea, estic segur que podrem
millorar el món cultural i festiu de la nostra ciutat.
Com a persona que esta al davant de la FCC, que
Ji diríeu al membre de colla?

Primer qu'e res, que les colles hem d'adequar
les nostres propostes a la transformació que impul
sa la societat castellonenca. Hi ha d'haver una
renovació dintre de les comissions de treball, que
done suport a la gent que, des de fa temps, hi
col· labora desinteressadament. Ens cal gent amb
esperit lluitador, entusiasme, ganes i energia
necessaria per tirar endavant aquest projecte comú.
Finalment, voldríeu afegir alguna cosa més?

Voldria aprofitar l'ocasió -en nom de la Junta
Directiva- per fer una crida a la solidaritat i a la
participació de tots els associats -tan dones com
homes-, en allo que suposa avanr;ar en el model de
col·lectiu que marquen els Estatus.

Per aixo, cal que tots plegats fem una nova
demostració de responsabilitat i participació: el
col·lectiu que ara formem ho espera tot de nosaltres
i mereix el nostre esforr; i el nostre ale, perque
seguesca creixent des de la pluralitat i la llibertat
individual.

J.B.C.C.

G/. L'Estatut, 16-bajo
Tels.: 22 57 53 - 22 72 51

12004 CASTELLON

DISTRIBUIDOR:

panaso~i~ '¡¡¡¡tel
I~ TELEFONfA MÓVIL DIGITAL

S.L
SUMlVIsmos y COMPLEMENTOS OACINA LAURA NINOT TRILLES

AURELlO BELLES VIDAL

SAGASTA,25-27
TELF.: 23 08 14

12002 CASTELLÓ
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LES ESPURNES DE SANT JOAN 1LA TARDOR

Tarda de Sant Joan. El passeig Marítim.

Ni! de Sant Joan. El sopar.

Ni! d'encan!eri. Sall de dimonis.

P.N.

P.N.

P.N.

A mb les espumes de la nit de sant Joan vam encetar
una nova estació: 1'estiu, 1'estació del sol. Després,
el ritual magic del primer bany de l' any esdevingué

penyora. Sí, la penyora que, com un riu invisible, pero
navegable, ens va garantir el compliment del ritme que
imposa la natura a la vida que passa.

En aquella nit, pero, vam haver de contemplar les fla
mes d'un foc que es recargola lentament i que ens va sot
metre, ben segurament, a una subjugació gairebé onírica.

Vam contemplar també el cargolar de les onades, que
es feien i es desfeien esmicolant bromeres. Les nostres can
yelles van tomar a sentir el calfred primigeni de 1'aigua pri
mera. També van haver onades que s'escapoliren entre el
pendís suau i molt benigne d'aquella platja d'estiu. El foc,
com la mar, ens va retomar, un altre cop, a l'ambit de
l'existencia.

Potser fóra a través del poder hipnotic d' aquelles
escultures efímeres -la forma de les quals trobava unes
altres noves formes d'inventar-se, constantment- que vam
fruir la for<;a necessaria per imaginar-nos com a genets de
la nit deIs temps.

Finalment, ens adonarem que aquella for<;a inexahurible,
que ens feia cavalcar brollava d'un branquilló de llenya que
espumejava. Ritu bosca i culte igni es relacionaven, doncs,
mitjan<;ant la nit prenyada d'encanteri.

Ara, quan s'atansen els darrers dies d'estiu, tots pen
sem en les angúnies que anuncia el calendario En arribar
sant Joan fru'im de l'astre rei, i aixo ens complau. Pero és
ara, precisament; ara, quan intu'im el final de l' estació
estiuenca, que hem de pensar que al capdavall tot toma. Tot
toma i és més trist, deia el poeta...

A mi, no obstant aixo, m'agrada la tardor. Potser per
que represente el retoro a la vida quotidiana, després
d'haver patit el xafagós estiu que ens van deixar aquelles
espumes.

Per aixo m' agrada defensar els preludis de la tardor.
Retomarem als antics habits i farem de cada vell costum
una nova descoberta, fins que la natura tome al canvi, mal
grat que els arbres s'esfullen.

Pere Neus

Tel. 23 25 55 • Fax 23 27 67
San Roque, 22 - 12004 Castellón
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DIPUTACIÓ
D E
CASTELLÓ

Inventari d'ermites, ermitatges i santuaris de
l'Alt i Baix Maestrat.
F. Xavier Cantos i Aldaz
Gustau Aguilella i Arzo
Diputació de Castelló. 1996

F. XAVIER CA TOS 1 ALDAZ
GUSTAU Ae;UILELLA t ARZO__.....J,~.........-_--:.

•

DIPUTACIÓ
D E
CASTELLÓ

e om a resultat d'una de les aju
des convocades per la
Diputació Provincial de

Castelló destinades a la recuperació del
patrimoni etnologic i la cultura popular,
naix aquest llibre titulat Inventari

4'ermites, ermitatges i santuaris de
1'Alt i Baix Maestrat. EIs autors,
Xavier Cantos i Aldaz i Gustau
Aguilella i Arzo han realitzat un treball
de camp fet a consciencia, en el qual
s'han catalogat i inventariat un total de
55 ermites.

L'obra, que té un caracter marcada
ment divulgatiu i de consulta, esta
acompanyada per una ampla selecció
de documentació cartografica i fotogra
fica.

L' objectiu principal de l'obra és
donar a coneixer el nostre patrimoni
arquitectonic i popular, i procurar alho
ra la recuperació i ei manteniment
d' aquestes mostres arquitectoniques,
que també són interessants pel seu lle
gar historie, etnologic i culturaL

~ ~

DIPUTACIO DE CASTELLO • SERVEI DE PUBLICACIONS
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Tresorer:
Secretari:
Vocals:

E l dia 26 de setembre es va celebrar a la sala
d'actes del Centre Municipal de Cultura de
la nostra ciutat una assemblea general extra

ordinaria de la Federació Colles de Castelló, en
que es va tractar -con a únic punt de l' ordre del
dia- l' elecció de president de l' entitat festera.

Cal dir que el motiu d' aquesta convocatoria
extraordinaria havia estat el buit produ"it en el si de
la Federació, en dimitir l' anterior Junta Directiva,
el proppassat mes de juny.

Enriqueta Pavón, com a presidenta en fun
cions, va encarregar-se d'encetar la sessió. Després
de passar llista a les colles que hi havia presents a
la sala, va donar la paraula a Jacinto Domínguez,
que encap<;alava 1'única candidatura a la presiden
cia.

El candidat va disposar d'un període de quinze
minuts per tal d'expossar el seu programa a
l' assemblea. Després d' un breu descans, es va pas
sar a fer la votació, el resultat de la qual va ser el
següent:

Nre. de votants 30
Nre. de vots a favor 15
Nre. de vots en contra 9
Nre. de vots en blanc 5
Nre. de vots nuls 1

Amb aquest resu1tat, el candidat Jacinto
Domínguez, va convertir-se en el tercer president
de la Federació Colles de Castelló.

Des de la redacció de PM, felicitem Jacinto i la
seua Junta Directiva, en aquesta nova etapa de la
Federació, que ara enceten.

J.B.c.c.

LES COLLES S'ESDEVENEN PEDRERA DE
LA JUNTA DE FESTES

D'uns anys en<;a, la participació activa de
membres del co¡'¡ectiu de colles en l'orga
nització deIs jorns magdalenencs, ha estat

un fet palés.
Aquest ha estat el motiu que ens ha empentat a

preguntar-nos quina és "1' aportació real" de les
colles en l' actual Junta de Festes de la ciutat.

A hores d' ara, la relació de les persones que
formen part de la Junta de Festes -amb el carrec
que hi ocupen-, i alhora mantenen lligams amb el
col·lectiu de colles, és la següent:

President: Raul Pascual
Vicepresidents: Enrique Carceller.

José Ramón Llópis.
Rafael Alabau.
Josep Joan Sidro.
Miquel A. Alonso.
Joan Blanch.
Vicente Cornelles.
Ignacio Garcia.
Ana Serrano.
José Miguel Sobrino.
Francisco Tirado.
Antoni Viciano.

Si tenim en compte que la Junta de Festes esta
formada d'un tptal de 25 membres, ens adonarem
que la relació suara esmentada suposa que el 52%
de l' actual Junta de Festes esta formada de mem
bres que provenen del món de les colles.

Amb tot, aquest percentatge indica que les
colles s' esdevenen una pedrera de la Junta de
Festes, la qual cosa és un motiu de satisfacció i de
felicitació general, ja que demostra la vitalitat
d'aquest col·lectiu festero

Ana Serrano

NQT13.LSV:) 178 1717 ~z V.L (8 ¡ P;Jd) Z oN Z;J¡yzuoD llS;Jl;J.L .W /:)

SIDIV'T1Vd Nvnf

')13 'O~~OHV '~V90H 'VOIA 'O)NVS'S31IAOWOlnV

=-0:;:;;" e<is>J

COMIDAS PREPARADAS
PARA LLEVAR

G/, San Vicente, 13
Teléfono 25 26 88

12002 CASTELLON
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a loan Campos,
sense Urgencies

Com si ningú ho hagués dit mai.

Mai de la vida i mai de la mort-

silencis d' albercoc, desficis de llebre,

la noblesa deIs cOdols, cavallons de carn.

Com si jo, ara mateix, mai ho hagués dit

-1'aljub, els margallons, les oliveres-,

minada illa oforjat enigma, el foco

Com si ara brotara una rosa i algú

aventurara que és el secall d'un mort.

Com si el podriment mai no s'escrigués

des del reliquiari etemament boirós

del temps passat, d'un soterramenl.

Com si el groc famolenc i cadaver

deIs dies molls, oliosament paJ.lids,

cresquera més enlla d'una facilitat de núvols.

Com si un home, espant d' argila igarrofers,

inevitable cos de soledat inevitable,

al·lucinat rovell de pols agrupadora,

retomara d'alqueries amb estupor de gos.

Com si aquestes fulles, secretament precipitades,

d'obvietat marcides, d' atreviment putrefactes,

dels arbres corcats foscament caigudes aterra

com una absorta consteHació de tristesa

en un parc ignot osobre l'asfalt tumefacte,

no tingueren el nom tranquil d'una febre vella,

de controvertida mort, d'amor clandestí.

Ni casa ni veu ni vol. Només aquell albercoc,

injurial. Com si res

i, després de tot, aquesta tardor,

tan pacient, tan caricia, tan gemec,

com una rajola al cap, un carregament,

com una convicció de carros i tarongers,

com una antiga castedatde coits al'era,

com un panteó infideIment conjugal.,~

Com sempre, com si~gú, com si mai,

abatuda pell ope¡¡pet\lada dansa,

, memoria de la colera, de la fam, del blat sorprés,
,

, ,nascuda arrel afavor del f#g, de la tendresa,

asoles de llum, estupefacta pOOr.a ocan~ó de llet,

acorbellades, acalentes destralades de sang,

.de vida fal~ contra efpit discret i rnil.lenari

del poble que no pensa; Va-i va, sua i recorda,

lenl.

Josep Porcar i Museros

Una revista reta per tu, reta per a tots

EDITORIAL. DITES I REFRANYS • OPINIÓ •
ENTREVISTA. HISTORIA • POESIA •
REPORTATGE • NOTÍCIES •
LLETRES D'Ací • COSTUMARI •
UNS ALTRES POBLES • ECO-
LOGIA • PERFIL. CON-
TAUA • INFORMACIÓ •
PUBUCITAT...

També tu tens moltes coses a dir
1i\t;a'major
REVISTA DE CULTURA I DE fESTA
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SEMBLANc;A D'UNA REINA!
A VUi, en aquesta nit tan especial, l'orgull de genealogia que

pregona el poeta ens torna a commoure, perque la tra
jectoria humana i festera d'lsabel, amb la seua subtil sen

zillesa, representa el paradigma de la dona moderna, activa, sen
sible i alhora fidel al seu origen i a les seues arrels. Potser siga
per aixo, que el solatge melós que esta deixant el seu regnat
s'esdevé com un espill on es reflecteix, sense rniratges, 1'expres
sió genuIna de la dona compromesa amb els temps que corren.

La seua semblan~a ultrapassa de lluny -segons el meu parer
l'ambit purament festero Quant a aixo, caldria esmentar la "noble
sa de gent" que heretem amb el seu regnat i que ens retroba amb
el taranna obert i sempre generós de la gent que niua a la vora de
la Mediterrania.

Dema, Isabel hauras de salpar d' aquest
somni que encara avui t' ennuvola, pero n' estic
segur que aixo haura valgut la pena, perque
l' experiencia viscuda es renovellara amb més
vida, després d'haver-Ia fruIda, tan intensament.
1, aleshores, el guany personal i huma, i potser
també el desert de silenci que tot acorniadament
comporta, seran els teus fidels companys de
viatge, perque, al capdavall, el camí que hauras
recorregut, com la vida, -malgrat la seua curta
estada- sera l'únic equipatge que et restara,quan
hages d'arribar a la teua Ítaca.

Avui som aquí per agrair-te 1'empenta que la
teua estada ha deixat entre nosaltres; pero, aixo
sí, des del respecte que ens mereixen les ante- r.,j·

riors representants femenines de la festa i també d'aquelles que,
inevitablement, et succeiran. És per aixo que aquesta és una crida
hurnil, pero sentida, a l'arnistat, en uns temps en evolució discre
ta i dubtosa. luna crida també a l'estima i a la tolerancia entre els
grauers i els castellonencs, a qui tu, tan saviament has sabut cap
tivar.

La festa és un canemas incomplet i de vegades inescrutable
que demana la presencia activa de la dona i l'oblit generós de
folklorismes anacronics, tot i que sembla que amb la teua estada
bufen nous vents pel que fa a l'actitud de la dona dins l'eixam de
la festa.

Ara per ara, en la recambra de la nostra memoria, ens queda
l'incessant bategar d'un mocadoret; el gest rialler i afable d'un
sornriure i l'olor salabrosa del teu ale que encara ens encen les
genives d'un regust prirnigeni i novell.!, al fons de tot aixo, hi ha
el sentiment que somnia el seu despertar per al~ar la veu de la
nostra llengua amb el teu so primaverenc. Sí, aquesta llengua
maltractada i menyspreada pels fills d'aquesta terra que encara
no la parlen, pero que és l'anima que agambola els grauers des de
fa segles. Perque la festa, que abans de sentiment també és vida
s'arbra des del sentiment de ser poble o, com diria el civisme
poetic de Vicent Andrés Estellés, "és la consciencia de no ser res, r

si no s'és poble".

Gracies Isabel per haver-nos trasmes, doncs, la possibilitat de
seguir sornniant encara, obrint-nos de bat a bat la balconada de la
teua sensibilitat, per tal que puga córrer elllevant tardorenc que
suau i molt benigne a poc a poc, se'ns acosta.

Rom diu que la festa és la prolongació de la llar. Per aixo
hem de ser els mateixos dintre i fora de la festa. Gracies Isabel
per l'honestedat mostrada. La iloblesa de gent, de que parlavem
suara i que tu, tan honrosament practiques, sembla feta a cops de
petites passes intenses, pero sentides que s'esdevenen com una
illa de llum entre una mar en penombra.

Quede clar que les raons que estic donant no són prou per a
poder explicar l'atracció i el sentiment d'estima que 1'empenta

d'lsabel ens deixa en les dreceres del coro
Potser hauríem de retrocedir en el temps per

tal de retrobar en la bellesa de la dona aquest
intens poder magic de seducció i d'encís, que
d'antuvi ens ha encegat l'enteniment com si
fóra 1'obra d'un encanteri. I és per aixo, preci
sament per aixo, que el rnite de la femene'itat
continua revelant-se, any rera any, amb acaro
nada saba nova, com és ara el cas d'lsabel, per
nodrir la flama de la festa.

Pero, a més a més, el regnat d'lsabel ens
aporta un element renovat, ja que, més enHa de
1'esteriotip que la tradició cultural havia esta
blert, Isabel ha sabut transmetre'ns el do de
l' espontane'itat, el qual ens ha descobert un
horitzó molt més ample i suggeridor, pel que fa
a la relació ancestral de la dona amb la festa.

Bé, i ara, com que ja tenim a les portes la tardor, vull acabar
aquesta breu Sembtam;a d'una reina amb poema de Miquel
Martí i PoI, que reflecteix, d' allo més bé, el que passa quan els
arbres comencen a perdre la fulla. Es titula, encara tu:

Encara tu rera el verd de les fulles
que ja taca algun groc incipient.

Tot envelleix i mor per renovar-se
i aquest inici de tardor confirma
la perfecta harmonia de les coses.

Encara tu, suau, acollidora,
i els teus ulls expectants que em descobreixen
un món d'inesperada esplendidesa.

Gracies, finalment, Isabel per ser encara tu, malgrat que
vinga la tardor.

Joan Bta. Campos i Cruanyes

1Introducció a l'acte d'homenatge a Isabel Garcia Maña.
Sala d'actes del Casal Jove.
El Grau de Castelló.
Dissabte, 14 de setembre de 1996.
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__________CONTALLA _

EL CONSELLER DE LA BENADRESSA EN LA
CROADA DE LES ILLES COLUMBRETES

Segons conta la llegenda en altres temps, ja llunyans, va
haver-hi una expedició de conquesta a les illes
Columbretes... .

Del que hem pogut llegir a l' arxiu de la Cova del Colom,
on es guarden alguns fulls i papers solts que parlen de fetes glo
rioses del nostre poble, hem deduil la participació d'un grup de
benadressins encapvalats pel conseller del terme en la referida
conquesta.

Pero, anem, si us plau a la "historia" o, si més no, a aquei
xa historia imaginaria que el poble savi ha creat i l'ha feta lle
genda:

Després de la batalla del Castell de Montomés, on la glo
riosa Colla del valent Tomba Tossals va eixir victoriosa del
príncep Garxolí del Senillar i els seus aliats i, una vegada acon
seguida la submissió de tots els ducats, senyorius i baronies que
s'escampaven arreu de la Plana al reialme del senyor rei Barbut;
la infanta va fer arribar a la Colla, en un acte solemne, el seu
desig de conquerir l'estol d'illes que s'atalaiaven des del tossa
let del palau reial.

EIs grans senyors, sotmesos des d'aleshores al Barbut, van
ser cridats per prendre part en aquella croada i per entrar al ser
vei d'una esquadra de nabilis conqueridora. Entre d'altres cava
llers, hi havia el Gran Comandador de Fadrell, el comte de
Censal, els ducs de la Borrasa i de Vilamargo, el baró
d' Almalafa, el senyor de l'Estepar, el prohom de Taxida... Tot i
que estaven queixosos del poderiu arrabassador de Tomba

Tossals, mostraren gran goig en ser requerits per a aquella
empresa. El que no sabrem mai, pero, és si llur participació fou
d'allo més desinteressada o bé, a l'inrevés, els va moure la por a
la cantalada segura del gegant i la seua Colla.

Pel que fa a la participació del nostre conseller i la seua
gent en la croada, heu de saber, des d'un bon comenvament, que
1'anomenada partida de la Benadressa va ser motiu de no
poques guerres i guerretes entre senyorius confrontants. És ben
cert ellitigi que van mantenir durant molts anys els de la Plana i
el senyor de Borriol, Pere Ximénez, per la disputa de les terres
del Pla de la Benadressa.

Aquest Pla que, des del vessant esquerre de la rambla
d'Algonder s'endinsa cap a l'oest, entre els termes d'Onda i de
Borriol i fins i tot, arriba als mollons de l'Alcora, era un gran
espai de terra secana molt golosa per als ramats de bestiars que
des d'aleshores pasturaven pels seus voltants.

Declarada la guerra per l' enemic de Borriol, el de la
Benadressa es va veure obligat a demanar ajuda al valerós
Tomba Tossals i la seua Colla els quals -tot siga dit- amb dos
tossalades i tres cudolades van acabar, de sobte, l' atreviment del
desairós i arguellat senyor de Borriol

Ara comprendreu, de segur, perque quan el Barbut va
demanar al de la Benadressa col·laboració en l'empresa allen de
la gola de la Gran Sequia de l'Obra, aquest li contesta amb el sí,
fruit de la fidelitat d'un vasall agra'it.

Temps enrere es va trobar al final de la bocana de la Sequia
de l'Obra, entre elllim i tot pIe de fang, el que es considera el
diari de bord, veritable quadem de bitacola d'aquella expedició.
La seua lectura que, no cal dir-ho, és forva apassionant, ens
revela ben aviat el paper d'aquells intrepids benadressins, cava
llers esforvats i valerosos camperols que no dubtaren en deixar
llurs terres i, fins i tot, llur sag en la croada de les illes.

Tot seguint l' escriptura terbola de l'almirall de l'esquadra,
el gran Tomba Tossals, saben que el conseller de la Benadressa
va fer d'honorable gonfaroner en la batalla anomenada de l'illa
Colibris i, a més a més, quan el valerós gegant va donar-li el
penó gloriós de Sant CristOfol, va dir-li:

"...Ni viu ni mort no amolles aquesta preuada joia!
Agarra 't a ella com una llepalassa, idus-la sempre enlairada i
al davant! No t'esqualles, magnific conseller, perque et desco
pronaré!"

Després, a la batalla, tot va acabar com Camot! la que als
pobres benadressins una falqueta, brusenta i feridora, llanvada
per uns filisteus se'ls va clavar a l'engolam i van caure a la
mar... i el no mai prou plorat conseller-gonfaroner va caure amb
el cap badat d'una cantalada que va llanvar un fugitiu.

1 ací acaba aquesta feta que, encara que us semble un tant
plorosa, tant de bo us ajude a estimar i a comprendre la fidelitat
deIs notres avantpassats llegendaris a la terra i a la mar que els
va veure naixer!

Joan Bta. Campos i Cruanyes
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__________OPINIO _

EL 9 D'OCTUBRE
E aprés que la dita ciutat de Valencia hac presa, qui es pres lo vespre de Sent Miquel de l'any mil dos-cents

trenta-vuit, e poblada de les seues gents propies, ana conquistant e prenent tot ~o que del dit regne era. (Cronica de
Ramon Muntaner).

Amb aquestes paraules, el cronista medieval Ramon

Muntaner, dona fe del naixement d'un nou poble, el poble

valencia.

Abans hi havia moros, gent de cultura arab; amb la con

quista de Valencia per Jaume 1 i el repoblament posterior amb

catalans i aragonesos, el territori del nostre País s'incorpora a

la cultura cristiana, europea, al món occidental. Nosaltres som

els qui descendim d'aquells primers repobladors que van ocu

par el País, o deIs qui alllarg deIs segles s'han afegit, per dir

ho d'alguna manera, a la tasca repobladora deIs primers colo

nitzadors cristians.

Som un poble amb un origen definit, venim del segle

XIII. Religió, llengua, i cultura

ens vénem de la ma deIs con

quistadors de la host de Jaume 1.

1 aixo, ni que siga d'una manera

difusa, ho hem tingut sempre

clar els valencians. A la ciutat de

Valencia hi ha una antiga tradi

ció de celebració del 9 d' octu

bre: la "mocadora de sant

Donís", la baixada de la senyera

a l'ajuntament, la processó cívi

ca, certa devoció per la figura del rei conquistador són indicis

clars de reconeixement del nostre origen, alla pel segle XIII.

Al meu entendre és important la celebració del 9 d'octu

bre, més enlla de nostalgies i folk1orismes tronats.

Les persones ens identifiquem facilment amb símbols, és

així, és més certa aquesta afirmació del que ens imaginem.

En certa ocasió, un conegut meu em comentava la desgra

cia que era per al País tot aixo de les autonomies, "fijate" em

deia, "ahora en las escuelas se enseña lo de la batalla de

Almansa y no se dice nada de Covadonga", jo em feia creus

del que deia aquell home, ell feia professió d'intemacionalis

me i, a més, era una persona culta, i em deia allo amb total

tranquil·litat, com si tinguera raó. No se n'andonava de lo pro

fundament que tenia assumida tota la simbologia mítica caste

llana, efectivament li sabia mal que a 1'escola s'estudiara la

guerra de Sucessió, que va canviar el mapa polític europeu i li r

donava una importancia espectacular a la batalla de

Covadonga, amb miracle inclos, i tot aixo amb arguments

intemacionalistes.

Vull il·lustrar amb aquest exemple una realitat: que tots

aquells que li lleven importancia als nostres símbols, als nos

tres mites, a les nostres llegendes, argumentant horitzons més

amples, en realitat ens volen vendre els símbols, mites i llegen

des deIs castellans.

Perque els símbols sí que ho són d'importants.

Tot aquell món referencial que identifica un poble, una

comunitat humana, és enormement important. Les persones

tenim la necessitat íntima d'identificar-nos amb una comunitat

humana, necessitem referents que ens identifiquen. La falta de

referents fa difícil la conviven

cia, estimula l'individualisme,

estimula la llei de la selva, el

campe qui puga, fa, en definiti

va, inviable una societat.

Els valencians no anem

sobrats de símbols que ens iden

tifiquen, tenim poca cohesió. Per

aixo molts han dit de nosaltres

que som un poble moll i foll, per

aixo veiem com se'ns deteriora

el medi natural, el patrimoni cultural i arquitectonic, com

anem perdent fins i tot les inversions que haurien de generar

els nostres impostos, que és una cosa molt immediata.

Els darrers anys hem vist com, des d'interessos aliens al

nostre poble, s'han utilitzat els símbols, com a motiu d'enfron

tament i no com a instruments de cohesió. Hem vist com se'ns

ha intentat fer avorrir fins i tot la nostra llengua que és el nos

tre patrimoni més preuat, a pur de polemiques absurdes atiades

pels qui mai 1'han parlada, ja esta bé!

Per aixo reivindique els símbols, aquells signes d'identitat

col·lectius. El 9 d'octubre n'és un d'incontestable. Hauríeu de

convenir amb mi que inqüestionablement el nostre naixement

com a poble occidental s'origina al segle XIII, i el 9 d'octubre

commemorem l'entrada a Valencia del rei Jaume 1 com a data

simbolica de tan gran esdeveniment.

Antoni Porcar i Gómez



1ft~amajor
REVISTA DE CULTURA I DE FESTA

pagina 12

_______UNS ALTRES POBLES _
,.

BALI, ILLA DE DEUS (i 11)
AIgun savi ja fa temps que ho va dir: "El turista és aquell que té ben planejat quan tornara a casa; el
viatger ni tan sois sap si hi tornara". A Bali, pero, és segur que tots dos -turista i viatger- seran ben
acollits, perque l'illa gaudeix d'una gran diversitat d'ambients i de possibilitats. Tant de bo que jo
mateix cree que algun dia hi tornaré.

P.N.Obradors de fusta

deIs milers de colts o bemos -una mena de tricicles a motor- que
transiten anarquicament pels carrers, tot creant una sensació de
desordre i de caos en 1'ambient. No obstant aíxo, donar un tomb
pel mercat antic -el pensar- és una experiencia que val la pena.
Enlla es pot descobrir la magia de les olors i deIs colors: les para

detes d'especies de tota mena,
els venedors ambulants de
sedes i el frec d'una pul·lulant
gentada que mai no saps si va
o torna, creen una atmosfera
de vibrant humanitat que sem
bla un miratge tret de Les mil i
una nits.

Ens acomiadem de la
ciutat per continuar fent camí
cap a les terres altes del nord.
A mesura que ens apropem
cap a l' interior de l' illa,
l'absencia de transit rodat és
gairebé total. A uns pocs
quilometres de la capital, pas
sem Batubulan, la ciutat deIs
escultors de pedra volcanica,

les obres deIs quals romanen endorrníscades a banda i banda de la
carretera tot esperant la visita del comprador ocasional.

A frec de migdia arribem a Mas, un poble de bramans que
alberga els obradors de fusta més importants de 1'illa. Arribats ací
fem un alto per visitar un obrador. Resulta admirable la curositat
amb que els operiíris treballen les fustes delicades, com ara el san
dal i d'altres més resistents, com ara el tec i 1'eben que, final
ment,es transformen en figures capritxoses de deesses i déus del
culte hinduista.

OCEANO

INDICO

ESPECIALISTAS EN:
·Viajes de esqui·

• Paso del Ecuador·
• Pague en tres meses sin interes •

Plazo Fadrell, 3 • 12002 Castellón
Te!. 22 1762 • Fax 221862 • CV m-276-CS

Itinerari: del soroll del sud al silenci del nord

La Península de Nusa Dua es troba situada al sud de 1'illa i
s'esdevé el centre turístic més important de Bali. Enlla, s'aplegen
luxosos complexes hotelers que converteixen 1'indret en un verita
ble paradis que atrau cada any
milions de turístes. rr-~--------------------------'

Espectacles folklorics de
tota mena, una allau de restau- (G-~=?"

rants que presenten un bon
mostrari gastronomic -recull
de tresors de cuinats indone
sics- i una acurada vida social
són alguns deIs atractius que
es promouen. A més, s'oferten
esports d' aventura, com ara el
rafting i també excursions pro
gramades amb guia-interpret...
Tota una adelicitat per al turis
ta convencional.

No obstant aixo, hi ha
una altra manera d'entendre
restada a Bali. Ens referim al '----=-----'------------"='----------------'

viatger que tracta d'endinsar-se en paratges solitaris i, de vegades,
inhospits, tot recorrent indrets captivadors que es troben afora
deIs circuits que marquen els majoristes de viatges. Pel que fa a
aíxo, Bali compta amb una ampla xarxa d'allotjaments economics
-els losmen- que inclouen en el preu de la pensió el mandi, bany
indonesi tradicional que substitueix la dutxa. Tot plegat, l'estada
en 1'illa ens ofereix possibilitats per a tots els gustos i butxaques.

Nosaltres ens hem decidit a llogar els serveis d'un taxista,
per tal d'anar descobrint 1'illa de mica en mica i pel nostre comp
te.Després de marcar 1'itinerari a seguir, hem convingut el preu
del trajecte en 40.000 rúpies -al voltant de 3.800 pessetes, si fa no
fa, al canvi.

Deixem Nusa Dua tot seguint rúnica autovia que hi ha a
1'illa i que condueix a Denpasar, la capital administrativa de Bali,
que alberga una població de 300.000 habitants.

Denpasar és una ciutat eixordadissa i ensorollada a causa



.~amajor
REVISTA DE CULTURA I DE fE5TA

pagina 13

_______UNS ALTRES POBLES _
Un poc després d'haver abandonat Mas, ens aturem a vora

de la carretera per tastar el típic sate, que és una mena de burxa de
caro de pollastre feta a la brasa i que s'assaona d'una salsa de
cacauet d'allo més picant. En acabar d'esmorzar continuem 1'iti
nerari fins que arriben a Ubud.

El poble d'Ubud és el centre de 1'art antic i modero de Bali,
on s' aplega la comunitat de pintors -tan de forasters com de
locals- més important de 1'illa. Un lloc de recés i d'inspiració per
a l'artista.

Després de passar Ubud, son al bell cor de Bali. Entrem de
cop, al territori del verd, el color emblematic de Bali. Els arrossars
atapeixen la planúria que s'estén com una gran catifa verda que
ens encega l'esguardo

Transitem un bon tros entre els arrossars fins que, en arribar
a un punt de cruma, el camí es fa estret i sinuós. Hem arribat a les
terres muntanyenques del nord. El silenci s' ou.

De tant en tant descobrim insospitats temples que s'amaguen
entre boscos de bambús, entre palmes i orquídies.Sentim el bate
gar de les banderoles d' oracions que s' enlairen. Cal dir que,
segons la creen~a hinduista, el vent les fa moure i esquin~a l'aire
de benediccions, d'indulgencies, i també allunyen els esperits
malignes.

Pugem per una carretera d'un brusc pendent. El carní serpen
teja les darreres terrasses d'arros. Al cim d'un volea apagat ens
trobem, de sobte, el poble de Kintamani. Des d'aquest indret el
paisatge és meravellós: davall nostre, una impressionant fondala
da que forma elllac Batur i, davant el volea Batur, el gegant de
foc que es troba adorrnit des de 1'any 1926. Ací dalt 1'aire és pur i
sec, pero, de tant en tant, els dimonis i esperits malignes que
niuen la cultura balinesa es deixen caure a sobre els pobles, en
forma de tempestes de foc i de por.

De tomada, ens atreu la idea de visitar la costa oriental de
1'illa, pero ja és cap al tard i, arnés, estem molt cansats.

Panorilmica del lIac Balur des de Kinlamani P.N.

1'anima. No és que forme part de la seua vida, és que és la vida
sencera.

En un principi, la dansa indonesia extreia els continguts deIs
esdeveniments historics o sages, i també del costumari tradicio
nal.

D'entre les danses tradicionals destaquen ellegong, que és
una dansa típicament femenina d'una gran bellesa plastica. El
grup de dansaires el formen una colla de xiquetes de cinc anys
d'edat que duen vestimentes de brocats i d'or, que se'ns ofereixen
als ulls en una borratxera de colors i de moviments subtils. El
barong, en canvi, pertany a les danses de transit religiós.Aquesta
dansa representa la lluita ancestral que manté el principi del Mal
-1'encisador Rangda- contra el principi del Bé -el Barong-.

És característic l'acompanyament musical de la dansa, que
esta format d'una orquestra -gemelan-, en que un grup de quatre
gender o metal·lOfons porten un tema modal i les seues varia
cions, mentre que diversos gongs creen un contrapunto Aquesta és
la música culta que tendeix a crear un clima d'excitació o bé de
relaxament.

Els instruments musicals més usuals a Bali són els címbals,
els gongs (instrument de percussió en forma de disc de bronze que
se percudeix amb una ma~a) i els idiOfons de percussió (saron,
bonang i gender).

El gender és, sens dubte, 1'instrument predilecte de Bali.
Esta format d'una serie de tecles de bronze sota cadascuna de les
quals hi ha un tub de ressonancia fet de bambú. Aquestes tecles
són percudides amb una vareta de fusta i produeixen una sonoritat
prolongada i brillant.

A taH de reflexió final

Més enlla de la paradoxa essencial del turisme de masses, i
de la progressiva perdua d'identitat cultural deIs pobles que la cul
tura universal imposa, l'objectiu del viatger que arriba a Bali és
ben diferent del món de simulacre que atreu el turista convencio
al.

Tret deIs ambients estereotipats i les reproduccions de sensa
cions en vinil que tots dos -turista i viatger- s'emportem a casa,
hi ha també l'esguard novell, ingenu, de l'home que cerca
d'aprendre d'allo que veu, pero, aixo sí, sense canviar res. Potser
hi ha també el desig insaciable a ficar el nas a les capes més pro
fundes de la realitat que veu, mirant de veure més avaH, buscant,
entenent, pero que mai no s' atrevira a tocar el cap sagrat del
nadiu.

Pero aixo potser només siga un beH concepte: passejar pels
pobles, viure'ls com si foren nostres.

Joan Bta. Campos i Cruanyes

Les danses i els instruments musicals

Les danses indonesies, han estat inspirades des d'antic en els
rituals religiosos d'iniciació. A hores d'ara, pero, les danses es
representen com a reclam del turisme i s' esdevenen un motiu més
d'esbargiment, tot i que a 1'interior de 1'illa -fora deIs circuits
turístics- encara conserven aquesta primitiva funció religiosa. Pel r

que fa a aixo, ja hem dit que el balinés duu la religió a la sang i a
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EL VOLTOR COMU (GYPS FULVUS). SITUACIO DE--. ; ;

L'ESPECIE A LA PROVINCIA DE CASTELLO (i 11)
Problematica de l'especie

Actualment, la població de voltor comú (Gyps fulvus) al
País Valencia es troba en període d'estabilització. No obstant
aixo, l'especie encara pateix greus agressions que entreban
quen Hur viabilitat a curt termini. A grans trets, les causes
d'aquesta situació són les següents:

1. Causes directes de mortalitat.
D'enS;a el 1981, hem quantificat un total de 94 exemplars

morts o que es trobaven a punt d'estar-ho a la província de
Castelló. 1 suposem que aquesta xifra sois és una petita mostra
del que esta passanl. Les causes d'aquesta mortaldat, van ser
-de major a menor importancia- les següents: (vegeu grafic
número 1)

- El 74% deis casos, la mort va esdevenir com a resultat
de processos de desnutrició i de deshidratació greus. D'aquests
individus morts, el 70% n'eren voltors joves (d'edat menor als
tres anys). La raó d'aquest percentatge alt de mortalitat és el
fet que durant l' epoca de dispersió -que compren els mesos
d'agost a desembre-, els joves i inexperts voltors no són
capas;os de trobar l'aliment suficient per tal de poder afrontar
la despesa energetica que comporta el viatge, per la qual cosa
acaben debilitant-se i, finalment, moren.

- El 10% deis casos, la mort va estar causada per trets de
cas;adors furtius. A més, un 4% de mortalitat esta relacionat
amb la ingestió d'esquers ernmetzinats.

Pel que fa a la resta de casos observats, la mort esdevin
gué com a resultat d'electrocucions, atropellaments, etc.; fac
tors que, tots plegats, afecten d'una manera parcial la població
de voltors.

2. Causes indirectes de mortalitat.
Es tracta d'agressions que, sense eliminar directament el

voltor, produeixen les mateixes conseqüencies que l'anterior,
perque trasbalsen I'habitat de les colonies de voltors en !'epoca
de cria. Pel que fa a aixo, cal dir que el problema més greu que
afecta les colonies és la proximitat deis nius a les carreteres i
senders de la muntanya. Així, per exemple, el fet d'anar-hi a
fotografiar, filmar i observar els ous o els pollets al niu, són
causes que provoquen la mort per refredament (la mare mentre
nosaltres hi som enlla no entrara pas al niu per tal de donar
calor als ous o als pollets). És a dir, les molesties humanes
contínues provoquen l'abandó del niu i, per tant, la mort segu
ra del pollel.

Les causes indirectes de mortalitat que hem pogut detec
tar (de major a menor grau de perillositat) són les següents:

- Escalad~ i muntanyisme.

Causes de mortalitat del voltor comú

a la provincia de Castelló (1981-1995)

o Desnutrició

• Trets
Esquers emmetzinats

• Electrocució
O Causes desconegudes

• Unes altres causes

Grafic núm. 1

- Fotografs i curiOSOS.
- Visites deis mal anomenats "amics de la natura" i

ornitolegs.
- Competicions esportives a motor (4x4, trial, etc.)
- Excursionisme i romeries.
Cal dir que aquestes causes s'agreujen en arribar els caps

de setmana i, sobretot en fes tes assenyalades, com ara la
Setmana Santa, tot just quan arriba l' epoca de cria de l' especie.

con ®
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3. Causes directes mitjan.;ant la destrucció de l'habitat.
La destrucció de l'habitat és, sens dubte, la principal

agressió que pateix el voltor. Aquesta es produeix com a resúl
tat de la construcció excesiva de pistes forestals i camins rurals
propers a la ubicació dels nius de voltors. Pel que fa a aixo, cal
esmentar la construcció irracional d' obres, com ara preses,
embassaments i urbanitzacions iHegals. 1 també la practica de
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Josep Bort i Cubero
(GER)

Protecció de I'especie

treballs forestals (tales abusives, aclarats
absurds, tallafocs, etc.) durant !'epoca de repro
ducció de l'especie.

4. Disminució de I'aliment disponible.
Pel que fa a aixo, tant la legislació vigent

-que obliga a soterrar o incinerar els animals
morts- com la disminució del pasturatge, han
provocat una mancanc;:a important del bestiar
mort que tradicionalment s'abandonava a la
muntanya, la qual cosa suposa una drastica dis
minució de l'aliment aprofitable pels voltors.

l'entorn del voltor. Pel que fa a aixo, potser
fóra escaient el disseny de rutes o itineraris
alternatius als actuals.

- Tancament de les pistes forestals i
camins rurals que transcorreguen pels voltants
de les arees de cria, evitant l'excessiu transit
dels furtius.

- Realització de les feines forestals, com
ara les tales, l'esbrossament, etc., fora de
l'epoca de reproducció de l'especie.

- Instruir les guarderies forestals i els
agents del SEPRONA en temes de conservació
mediambiental, per tal d' evitar els trets dels
cac;:adors furtius i l'espoli de l'especie.

- Les administracions i els organismes
Entre les nombroses mesures que cal pren- competents haurien de perseguir els cac;:adors

dre per tal de protegir i conservar el voltor que abatessen els voltors i d'altres ocells prote-
comú al País Valencia, hi considerem les gits, mitjanc;:ant multes exemplars als infractors
següents: Niu de voltors. GER i el retirament de la llicencia de cac;:a durant un

- Demanar a les diverses administracions públiques, com perlode mínim de 10 anys. Arnés, els vedats de cac;:a en que
ara la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, la Conselleria apareguessen voltors morts com a resutlat d' enverinaments,
d'Obres Públiques i T).lrisme i la Diputació Provincial de trets, ceps, etc., haurien de tancar-se durant un període mai no
Castelló el comprornís real a conservar i protegir 1'especie, mit- inferior als 15 anys.
janc;:ant la coordinació eficac;: entre totes tres administracions. - Evitar 1'ús de substancies metzinoses al camp i a la

- Mantenir una font regular d'alimentació del voltor, a tra- muntanya, mitjanc;:ant campanyes de divulgació en que s'expo-
vés de l'aprofitament de les deixalles sen els beneficis que ens aporten els
de la indústria ramadera -granges voltors.
d'oví i de porcs.Pel que fa a aixo, cal - L' administració hauria de
insistir que qualsevol intent d'impedir declarar zones protegides les arees de
que els ramaders seguesquen abocant cria de l'especie.
els cadavers del ramat a la muntanya - Promoure reunions sistemati-
pot dur conseqüencies forc;:a negatives ques i itinerants d'experts en la mate-
pel que fa la pervivencia de 1'especie. ria, en que es debatessen aspectes

- Mantenir, restaurar i reutilitzar importants pel que fa al' especie
els femers tradicionals del bestiar (metodologia, problematica, conser-
mort. A més, cal potenciar la cons- vació, etc.).
trucció de menjadors artificials Amb tot, no podem afirmar, ni
-previ estudis de viabilitat-, tot dis- de bon tros, que la població de voltor

L'amic del voltor. GER
senyant un Pla de distribució de la comú al País Valencia estiga total-
carronya en llocs dispersos, sobretot a la zona nord-occidental ment protegida, malgrat el que diga l'administració.
del País Valencia. Hem de ser prudents, perque si les condicions actuals en

- Evitar qualsevol modificació del medi a les zones que viu el voltor no s'alteren massa -a causa deIs impactes
d'influencia del voltor, sobretot pel que fa a la construcció mediambientals-, o bé se mantenen unes condicions semblants
d'urbanitzacions, embassaments, carreteres, etc., tot rebutjant a les actuals, estem segurs que la població de voltors s'estabilit-
els projectes que no comporten un estudi previ rigorós d'impac- zara i, fins i tot anira augmentant de mica en mica. Pero, si pel
te ambiental. contrari les circumstancies canvien drasticament, la població de

- Rebutjar la instaHació de les torres electriques tradicio- voltor disminuira a corre cuita i, fins i tot podem fer-Ia desa-
nals fent servir els models de línies electriques modernes que pareixer de la província de Castelló que, a hores d' ara, atresora
tenen en compte la possible repercussió sobre els ocells plane- la reserva més important de l'especie al País Valencia.
jadors.

- Desenrotllament deIs esports de muntanya -sobretot,
1'escalada i el muntanyisme- en zones en que no s'afecte r
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FUNDACIÓ MUNICIPAL DE FESTES

JUNTA DE FESTES DE CASTELLÓ

MAGDALENA 97

Quota anyal de subscripció:
1.000 pessetes (3 números)

Coordinador i Subscripcions: Joan Bta. Campos Cruanyes
CI de la Serra de Mariola, 10, 3r, la.

12006 Castelló de la Plana
TelHon: 21 24 16

REVISTA PLA9A MAJOR

Amb motiu de la celebració del 75 Aniversari
de la proclamació pontifical de la Mare de Déu del
Lledó com a patrona principal de la ciutat, la Junta
de Festes de Castelló té la idea d' organitzar una
composició floral per a la Magdalena 97. Aquesta
composició floral es dura a terme dins del marc de
la tradicional Ofrena de Flors a la Mare de Déu del
Lledó, que se celebrara el dia 8 de mar~ de 1997.

És per aixo que la Junta de Festes comunica a
totes aquelles persones, colles, gaiates, associacions
culturals, etc. que estiguen interessades a col·laborar
en aquesta idea, es poden adre~ar a la seu de la
Junta de Festes (carrer d'Antoni Maura, núm 4, 3r),
o bé poden ficar-se en contacte amb Ana Serrano
(Telefon 224967).

a-;amajor
REVISTA DE CULTURA I DE FESTA

Associació Cultural

Comen~amentdel curs 96/97: dia 4 de novembre
de 1996.
Horari: dilluns i divendres, de 20 a 21.30 h. al
Col·legi Públic de Sanchis Yago.
Quota de matrícula: 5.000 pessetes/curs.
Lloc d'inscripció: Tinencia d'Alcaldia del CI de
Ciscar, en horari de dilluns a divendres (matí), i
dijous (vesprada). Sra. Amaya.
Coordinador: Sr. Emili Arrufat
Telefon: 21 46 81

CONVOCATORIA DE PREMIS

• ¡

L'associació culturall'Aljama, a l' objecte de
recaptar documentació sobre la cultura medieval
i, molt especialment, sobre la juderia castellonen
ca de l'edat Mitjana, convoca els 11 Premis de
Dibuix i Narrativa Medieval "Temps de
Misteri".

El termini d' admissió d' originals finalitza el
dia 14 de desembre de 1996. Si teniu cap dubte,
pel que fa a les bases de la convocatoria, us
podeu adre~ar a l'atenció d'Isabel Ribes Ripolles
(Telefon 23 47 36).

_________INFORMACIÓ---
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