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La Veu amb la banda

Abril, diumenge 1

12:00 h XXVII Concerts de Primavera. Tradicional Concert de Diumenge de
Rams a càrrec de la Banda Juvenil i Banda de Música Ciutat de Benicarló. Música
de Circ. Pl. de Sant Joan. Organitza: Associació Musical Ciutat de Benicarló i
Regidoria de Cultura.



EL TEMA2

laveudebenicarlo laveudebenicarlo

19

Segons Escuder els anteriors
equips de govern no van voler agafar
el bou de l’urbanisme per les banyes
“però pensem que l'interès general
sortiria perdent si férem el mateix. No
ens podem permetre el luxe de
perdre el tren de la urbanització
d'aquests sectors”, va afegir. Per a
l'alcalde, el 80 per cent del sòl
urbanitzable del vigent PGOU de
1986 “està mort”. Això provoca
problemes de trànsit i socials derivats
de l'urbanisme “pel que és necessari
desenvolupar” per acabar amb
aquests problemes. Així posava com
exemples la necessitat d’obtenir els
terrenys necessaris per a l'última
fase de Corts Valencianes fins a la N-
340 i eliminar les causes
urbanístiques que generen el 90 per
cent de les queixes de trànsit i que
també són atribuïbles a l'urbanisme. 

L’anàlisi que han fet

Per tal d’arribar a aquesta
conclusió els socialistes, amb la
connivència dels nacionalistes del
Bloc, consideren que s’ha d’acabar
amb el sol urbanitzable que
contempla el PGOU vigent i que

“congestiona i bloqueja” la ciutat. La
gran majoria dels terrenys estarien
entorn a l’actual N-340. El Consistori
ha encetat en el darrer any reformes
profundes en la gestió urbanística a
partir de l’aprovació d’unes bases
generals –que tan sols comparteixen
amb Benicarló Alzira i Sagunt- i unes
bases per als desenvolupaments
d’acord amb la Llei Urbanística
Valenciana, la LUV. També s’han
aprovat i van estar en exposició al
públic, les bases particulars per als
sectors que consideren més urgents,
com son el de Batra, el sector 6 al
carrer Bilbao, el 13 pel carrer
València, el 5 pels carrers Madrid i
Aragó, el 8B al polígon del Collet i el
7 prop del carrer Vinaròs. L’altre punt
d’interés és el cinturó de l’N-340. Des
d’ara qualsevol interessat –particular
o empresa- ha pogut presentar
programes en sól urbanitzable si
compleixen amb els requisits de
credibilitat i avals necessaris. Son els
notaris els que reben els programes
de les empreses urbanitzadores. A
continuació es notifica als propietaris
perquè presenten al·legacions en
diferents fases de la programació i

’alcalde de Benicarló ha
manifestat aquesta
mateixa setmana que
l'urbanisme a Benicarló

“ha provocat problemes socials i de
trànsit”. Per aquest motiu l'actual
equip de govern està disposat a iniciar
el desenvolupament urbanístic de tot
el sòl urbà i urbanitzable així catalogat
en el Pla General d'Ordenació Urbana
de 1986. “Hem d'aprofitar el bon
moment de la construcció i hem
d'urbanitzar conjugant els interessos
contraposats que existeixen entre els
veïns i propietaris”. En alguns casos,
com el de la zona de la Batra, en el
qual una empresa valenciana ha
presentat un PAI, a part i part de la N-
340, es donen problemes amb la
interpretació de l'actual PGOU per a
conjugar les necessitats de Benicarló
de sòl industrial i la voluntat de molts
propietaris i les seues situacions
irregular d'habitatges en una zona
amb usos urbà-industrials. 

Benicarló vol desenvolupar urbanísticament tot el sòl possible del seu PGOU 

Segons PSPV i Bloc la localitat ha d’aprofitar el bon moment de la construcció
per a obtenir sòl per a obres públiques i millorar el trànsit de la localitat 
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text REDACCIÓ

CURS D’ÀRBITRES D’HANDBOL A BENICARLÓ

Finalitza el Curs d’àrbitres que ha estat organitzat
pel Club Handbol Benicarló i la Delegació d’Handbol
Ports-Baix Maestrat en Benicarló.

Amb una duració de varies hores diàries durant una
setmana, aquest curs ha estat molt positiu tant pels
futurs àrbitres com pels jugadors que han participat. A
més, la Delegació ha reunit participants de tota la
comarca vinguts fins i tot de Sant Mateu.

Dos àrbitres de la Federació Valenciana d’Handbol
han estat encarregats de impartir les classes
teòriques i pràctiques. Els participants han pogut
descobrir regles d’aquesta difícil tasca que, a
vegades, han pogut criticar per desconèixer-les.
Després d’aquest curs moltes coses ses veuran
diferents al conèixer més a fons el paper de l’àrbitre.

Balanç doncs molt positiu que esperem organitzar
de nou per a tots aquells que no han pogut assistir en
aquesta ocasió. Esperant que sortiran moltes
vocacions i molts futurs àrbitres d’aquest experiència
sense oblidar que l’àrbitre és peça fonamental del joc.

text REDACCIÓ

FUNDACIÓ D’HANDBOL PORTS-BAIX MAESTRAT i CHIB

JUVENIL FEMENÍ

MISLATA IES BALEARS – 9
CH ORBITA G. PEINADO BAIX MAESTRAT – 11

Tercera victòria de l’equip comarcal, primera fora de
casa. La primera part va estar força igualada, on cap equip
aconseguia distanciar-se en el marcador. De tal forma que
al final d’aquest període el resultat era d’empat a 5. En la
segona part l’Órbita G. Peinado va imposar la seua major
fortalesa i el seu millor joc, tat en defensa com en atac. Això
ens va permetre anar guanyant distància en l’electrònic. Al
final, important victòria de les nostres representants.

Per part del Baix Maestrat van jugar Laura en la porteria,
Vanessa (2), Rosa Mari (1), Jessica (5), Sanae, Arantxa,
Cristina (2), Alicia (2), Irene, Aroa (1) i Alexanda.

CLUB HANDBOL INDRET BENICARLÓ
INFANTIL FEMENÍ

IES CABANES – 6
GH GRUPO PEINADO BENICARLÓ –17

Darrer partit de les benicarlandes en la lliga regular i nova
victòria.

En la primera part el resultat era molt incert, però poc a
poc el G PEINADO va anr imposant el seu joc.En la segona
part les visitants van anar marcant el ritme del partit,
acabant el mateix amb un clar 6 a 17.

Pel Benicarló van jugar: Tifani (5), Andrea, Sara,
Rodríguez (3), Anna (3), Fàtiama, Wafa., Vanessa (3),
Jennifer (3), Yvone.

text REDACCIÓ

La Delegació ha reunit participants de tota la comarca vinguts

fins i tot de Sant Mateu.
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“No haver exigit l’endreçament en l’època del PP ha dut a la proliferació de
vivendes il·legals per falta de sòl.”

reparcel·lació. Ajuntament i veïns
reben la informació dels PAI al mateix
temps i l’administració vetlla per
garantir els drets els propietaris. Si es
presenten alternatives a la primera
proposta d’urbanització, en l’obertura
de pliques de les empreses
interessades en urbanitzar el sector,
es tria la més econòmica i la que més
millores presenta.

Un altre dels criteris per a aquesta
mesura és la de que els nostres líders
polítics entenen que desenvolupant la
ciutat es desbloquejarà el trànsit. “Al
costat de zones que s’estan obrint
trobem zones com la UA 13 amb el
magatzem de Rillo, els carrers Doctor
Coll i València i que després d’un any
ja s’ha aconseguit netejar”,
assenyalava el regidor d’Urbanisme,
Utiliano Martínez. Son autèntics
“punts negres” i “femers” de la nostra
ciutat que donen molt mala imatge,
lamenta Martínez. “No haver exigit
l’endreçament en l’època del PP ha
dut a la proliferació de vivendes
il·legals per falta de sòl. No es va fer
una gestió del sòl ni del Pla General
de 1986”, remarcà.

Múltiples reunions

Aquesta decisió i la via lliure a les
empreses urbanitzadores està
accelerant les reunions, la contestació
social i la preocupació dels afectats.
L’Ajuntament té ja programades
reunions amb veïns de molts àmbits.
Recentment als veïns de la Batra se’ls
va oferir una sortida per a vivendes i
industries com és l’Àrea de
Repartiment Uniparcel·lària (ARU). En
funció del desenvolupament futur ja
siga industrial o residencial, les ARU
poden traslladar-se al polígon en
desenvolupament que siga i el sòl

serà requalificat. “El que no
permetrem és el que va passar a
Vinaròs amb la Foret. Entenem que
cal donar servei a les industries de la
zona de la Batra, com les d’alumini i
del moble que hi ha. La ciutat
necessita espais per a muntar naus
industrials perquè al polígon industrial
ja no queda ni una sola nau  a preus
raonables per autònoms. Hem de
salvar el tema industrial”, afegia.
Altres reunions tindran lloc amb els
veïns del sector 7 (Camí Mallols-
carrer Sant Francesc, de 64.000
metres quadrats on s’han d’obtindre
10.000 metres quadrats per al nou
col·legi que ha de construir Ciegsa.
Als veïns se’ls convocarà per zones.
El regidor recorda que en tots els
casos no es tracta de requalificacions,
sinó de canvis previstos en el PGOU
vigent i que busquen desbloquejar la
ciutat amb la seua aplicació. Un dels
exemples més clarificadors pot ser el
la UA 7, que va des de la caserna de
la Guàrdia Civil fins l’IES Ramon Cid i
que haurà de desbloquejar Corts
Valencianes. S’acabarà amb la mala
imatge que generen camins de terra i
que en pocs anys donaran a la gran
avinguda de l’N-340 quan s’allibere.
“Les propostes tenen vocació de
continuïtat futura i no es fan perquè
vinguen eleccions”, destacava
Martínez.

ve de la pàgina anteriora setmana passada,
des d’aquesta mateixa
pàgina, els vaig dir que
els contaria la golejada

del nostre CD Benicarló davant
l’equip del golf, dels mercenaris
futbolístics i dels solaments de
mantega. Avui torno per a
explicar-los que els nostres no
van aconseguir una golejada,
però sí que van guanyar per dos a
un. Encara que aquest resultat no
ens ha tret de la zona perillosa de
la classificació, a mi personalment
m’ha deixat tan satisfet com al seu
president decebut. Segurament
els de la simpàtica població de
San Jorge venien, com sempre, a
fer-nos un set, més encara
després de l’escandalós resultat
aconseguit pel Vall d’Uixó fa dues
setmanes. Però no. Encara que
els nostres no van xutar ni una
vegada –ni una- a la porta dels
visitants al llarg de la segona part,
la gran actuació del nostre porter
Calduch i del qüestionat per una
part de la canallesca local Julbe,
el CDB va assolir una victòria que
va posar a casdacú al seu lloc.
Curiosament tots dos jugadors
van passar per l’equip del
megalcalde en temporades
anteriors i potser per això volien
demostrar la seua gratitud fent
una exhibició a qui va ser el seu
president, que s’ho mirava tot
amb molta atenció i sense
perdre’s res del que passava
damunt l’artificial gespa del
Municipal “Pitxi Alonso”. 

Aquesta setmana no vull parlar
d’aquesta gent que se’n fot de
nosaltres dient que quina
vergonya que un poble com el
nostre estiga a la mateixa
categoria que vosaltres i que som
tan bons i vosaltres tan dolents i
bajanades per l’estil. Jo me
n’alegro perquè, tot i que tenen
quinze punts més que nosaltres,
ni ens han pogut guanyar ni estan
més a prop de la promoció, ni

aquest any el seu president vorà
acomplit el somni que el San
Jorge estiga militant a la tercera
divisió. Potser l’any que ve. Só tan
infeliç que amb qualsevol cosa
faig festa i em conformo. En canvi,
m’adono que cada vegada entenc
menys això del futbol. Sóc tan
summament ignorant que no vaig
comprendre els tres o quatre
canvis que va fer el nostre
entrenador al llarg de la segona
part, guanyant per la mínima
davant un equip que ens estava
manifestant un domini fins a cert

punt tolerat pels nostres. Tot això
sense desmeréixer gens
l’actuació dels juvenils que van
accedir al terreny de joc amb un
moment molt delicat del partit.
Com que per eixe camí no he
d’aconseguir res, aprofitaré per a
contar-li que els gols del nostre
equip els van fer Martínez i Julbe
respectivament, totes dues dianes
celebrades amb la intensitat que
l’ocasió mereixia. Mentiria o
faltaria a la veritat si no diguera
que quan ells ens van empatar la
cosa la vaig vore molt magra
perquè pensava que qualsevol
cosa podria ser possible, fins i tot
una catastròfica derrota que ens

haguera enfonsat encara més a la
classificació. 

Algú podria considerar que
aquesta ha estat una victòria
pírrica, ja que no hem avançat
gens a la classificació i ens
trobem al mateix lloc de la
setmana passada. Però no és
així, ja que el Borriol, un rival
directe, va aconseguir guanyar
per la mínima al quart classificat, i
el Vinaròs ho va fer davant un
altre que juga la nostra lliga dels
estrellats particular. Per això
aquest resultat ens ha servit per a
no despenjar-nos i mantindre viva
la flama de la salvació (no de les
ànimes sinó de la categoria). 

Em va semblar prou curiós el
cartell dels preu de les entrades.
Tot i no ser dia del club (encara
existeixen?) el preu de l’entrada
pujava deu euros, preu raonable
tenint en compte el resultat final.
Jo no vaig pagar perquè segons
dia el mateix cartell, “socios libre”.
Libre de pagar, clar. Com no podia
ser d’una altra manera, me’n vaig
anar a casa sense el pernil (va
sortir el tres mil i pico i jo tenia el
vuit mil i pico).

El proper dissabte el CDB visita
el camp del Sant Mateu, que porta
el curiós nom de La Arboleda.
Només ens val guanyar, més
tenint en compte que els que
s’anomenen capital històrica del
Maestrat només han guanyat un
partit i van tindre la gosadia
d’empatar-nos a casa a la primera
volta després que Panisello
marcara el gol de l’empat en
temps de descompte. Potser
m’allargaré a veure’l. En
qualsevol cas, la setmana vinent
tornaré a fer acte de presència
per a contar-los qualsevol cosa.
Per la meua part, vaig a preparar
el ball de la xarlotada eixa del
ninot que m’han dit que he de
sortir de gallina cocouaua ponent
ous de color marró. La coreografia
és de caponata, la música
d’espinete i la lletra de xiquito de
la calsana. Qué bé m’ho passaré.
Viva las fayas.           

CDB, 2 – SAN JORGE, 1 (je,je...)
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PACO DELCASTILLO

Tot això sense

desmeréixer gens

l’actuació dels juvenils

que van accedir al

terreny de joc amb un

moment molt delicat del

partit...



Festa del Benicarló Juvenil enfront del líder de la
categoria, al que li té presa la mesura, ja que dels 14
punts que ha perdut en tot el campionat, 5 ho han
estat contra els deixebles d'Ángel Portilla. El partit va
anar de poder a poder, com correspon a dos dels
equips grans de la categoria i només es va decidir en
la segona meitat. En el 60' una falta en la zona de
mitjos visitant va ser ràpidament treta per Marcos
perquè Marc fes gala de la seva endiablada velocitat i
es plantés davant del porter per a aconseguir el
primer tant. Un gol de llests. I en el 72' una gran
jugada individual de Moji va ser avortada de forma
antireglamentària dintre de l’àrea, assenyalant el
col·legiat Carlos Flos el preceptiu penal, que
transformat per Marcos va significar el 2-0 definitiu. I
després d’aquesta exhibició cap preguntar-se: On
estaria el juvenil de no tenir tantes baixes en punts
partits? 

Alineació del Benicarló: Castañeda, Fuentes,
Hèctor, Miki, Chema, Escura (Moji 55'), Guaje, Said,
Albert, Marcos (Didac 80') i Marc (Eloy 86')

CD Benicarló Juvenil, 2 - UDE. Vall d’Uixó, 0 

text i foto Gregorio Segarra
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CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA: OLORS, FUMS I MÉS (i 2)

a contaminació atmosfèrica a les comarques del
nord del país no ha segut massa greu, sobretot,
per l’absència de grans nuclis urbans o
d’importants zones industrials. Tanmateix, cal

recordar la degradació de les masses forestals dels Ports de
Morella per la central tèrmica d’Andorra de Terol. Les seves
emissions de diòxid de sofre es
dipositaven sobre les fulles, i en
contacte amb la humitat esdevenien
àcid sulfúric que danyava els teixits
vegetals. Aquest procés s’anomena
deposició seca i no pluja àcida, típica
de climes més humits que el nostre.
El Centre d’Estudis Ambientals de la
Mediterrània (CEAM) proposà que el
deteriorament de pins i carrasques es
devia a l’ozó de la baixa atmosfera
(troposfèric). Aquest contaminant es
forma per reaccions atmosfèriques
entre els òxids de nitrogen  (NOx) i
compostos orgànics volàtils (COV) en climes de forta
insolació. No s’ha de confondre l’ozó estratosfèric, que
impedeix l’arribada de radiació ultraviolada a la superfície de
la Terra, de l’ozó troposfèric contaminant secundari –no
emès directament- del  “smog” fotoquímic. 

Per valorar la contaminació atmosfèrica a Benicarló, cal
conèixer les fonts contaminants i les característiques
atmosfèriques que determinaran els nivells d’immissió -
mesurats directament a l’atmosfera- segons la seva
capacitat de dispersió. Les calefaccions no són importants i
les emissions del trànsit motoritzat no són excessives,
excepte als voltants de la N-340 i l’AP-7, i sobretot a l’estiu.
No tenim indústries energètiques prop, ni extractives o de
mòlta –la cementera d’Alcanar ens queda lluny- però si
químiques i del moble. Ashland Chemical i IFF treballen amb
compostos orgànics (polièster, essències diverses,
dissolvents...) i les del moble empren vernissos i esmalts;
moltes d’aquestes substàncies són volàtils: passen a gas
amb facilitat. La plana litoral on som, és envoltada per
muntanyes que dificulten la dispersió de contaminants.
S’acumulen, amb absència de vent o pluja i temps
anticiclònic (pressions atmosfèriques altes) com passa a
molts dies d’estiu o hivern. Les ventades de mestral o llevant
dispersen els contaminants. 

A les comarques del Ports i Maestrat, hi ha uns nivells
estivals prou alts d’ozó troposfèric. Les mesures del CEAM
assenyalen immisions d’ozó al voltant de la N-340 i AP-7 que
puntualment superen els límits legals. L’ozó troposfèric es
forma a partir de contaminats (NOx i COV) emesos pels
cotxes o les refineries. Aquest contaminant causa malalties
respiratòries i danys als vegetals. 

Les queixes dels benicarlandos pels olors venen de lluny.
A l’any 2001, ja es fiu un estudi que assenyalà com a
culpables dos compostos orgànics –acetats de verdilo i
geranilo-  emprats per la neteja dels recipients i eren llançats
al clavegueram. Be per la realització de l’ecoauditoria del

poble (l’Agenda Local 21) o be per altra raó, la preocupació
pels olors i la seva relació amb la salut tornà a sortir a la
palestra. A finals de 2005, el consistori  establí un conveni
amb la Universitat Politèctica de Catalunya  (UPC) per
determinar l’origen dels episodis d’olors i els nivells
d’immissió de COV. La Conselleria  de Territori i Habitatge

(CTH) completaria l’estudi mesurant
altres contaminants típics de
l’atmosfera urbana amb una unitat
mòbil. 

Durant octubre i novembre de
2005, un furgó de CTH a la plaça
Constitució mesurà els nivells
d’immissió del diòxid de sofre,
monòxid de carboni, òxids de
nitrogen, partícules en suspensió i
ozó troposfèric. Els tres primers són
produïts per la crema de
combustibles fòssils, a Benicarló pels
vehicles a motor. Les  dades de la

CTH indiquen immissions baixes, per sota  dels nivells
màxims legals. No som un nucli urbà gran amb un volum de
trànsit motoritzat important. Tanmateix si s’hagués mesurat
l’ozó a l’estiu, els nivells serien prou més alts.

L’estudi de la UPC tingué dues fases. A la primera es
recolliren dades meteorològiques i  sensorials de ciutadans
voluntaris (control social). L’objectiu era l’est la determinació
el grau estabilitat atmosfèrica i la detecció de les fonts
contaminants  establint la relació entre els episodis d’olor i la
direcció del vent. Aquesta fase es realitzà entre febrer i juliol
de 2006. La segona fase fou la detecció química dels COV
mitjançant  15 sensors durant el més d’octubre. 

Els resultats es presentaren a finals de l’any passat. El
període de màxim risc d’olors és la franja horària 0 -8 hores
dels mesos d’octubre a gener quan l’atmosfera és més
estable i dispersa menys els contaminants. La zona
occidental del poble, limitada pels carrers Ulldecona, Pius XII
i Alcalà, és la més afectada. El control químic detectà  49
compostos COV diferents, alguns amb caràcter tòxic o
irritant, com el disulfur de carboni, l’àcid acètic, acetona,
estirè, toluè... Cap d’ells supera els límits marcats per la
normativa valenciana (Decret 127/2006) però alguns si els
nivells d’immissió màxims admesos internacionalment. Les
principals fonts d’emissió detectades són la IFF, l’Ashland i
les fàbriques de mobles. Les estudi conclou que a Benicarló
s’enregistren concentracions de COV superiors a les
típiques de zones urbanes i residencials. 

La llei actual de protecció de l’atmosfera és de l’any 1972
i, actualment, s’està tramitant la norma que la substituirà. Es
d’esperar que els nivells legals siguin molt més  exigents que
els actuals. Sovint, aquests baixen a mesura que la
tecnologia i l’economia de les empreses ho pot assumir.
Però, a banda de les olors, no ens oblidem de l’ozó
troposfèric del que patim altes immissions estivals.

Pere Bausà
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Una jornada mes continua el futbol 11 sense alçar
cap.

El cadet continua sense trobar el gol  i encaixa una
contundent derrota en el difícil camp de les
“Capsades” de Vinaròs al igual que el infantil “A” que
perd per un contundent 4-0. En la  2ª categoria Cadet
“B” i el infantil “B” van tindre que lluitar en uns dels
equips, mes rodats de la categoria com es el
Benicàssim, equip que desplega un gran futbol i no
van tindre problemes per imposar-se als equips
Benicarlandos.

En les categories de futbol 7 destaca el
extraordinari partit celebrat el diumenge del Benjamí
“A”,davant del San Pedro, en el camp municipal on se
va veure una extraordinària 2ª part on el equip
binicarlando fou capaç de remuntar un 1-3 de la

primera part a base de un gran joc fins el 7a 3
final,bon treball dels xiquets de Jaico. D’altra banda el
Aleví “A” desaprofita gran quantitat  de ocasions de
gol que foren determinants al final, per a perdre per la
mínima 3-4, davant del San Pedro.

Un altre partit interessant lo disputaren el benjamí
B en Peñíscola on guanyaren en molta comoditat (0-
10 ).

El benjamí “D” guanyà en Alcossebre en un partit
molt disputat (1-3).Els alevins i benjamins del “C” no
van poder guanyar als seus homòlegs de la
Jana,equips  molt ben  treballats del poble veí, 0 a 6 i
1  a 5  foren els resultats finals dels partits
respectivament.

En les categories dels menuts el Pre-benjami “B”
guanya al Alcossebre  “B” per 6 a  2  el prevegem-hi
“C” per en el camp del Alcossebre  “A” per 4 a 1 .

Sort desigual per als equips del Benicarló Base Futbol

text REDACCIÓ

L'Ajuntament de Benicarló, a través de l'Organisme Autònom de Centres Socials
Especialitzats (OACSE) informa que el proper 21 de març finalitza el termini de

presentació de sol·licituds per a la convocatòria per a la contractació fixa de 29 places
d'Auxiliar d'infermeria. 

Més informació a la pàgina web www.ajuntamentdebenicarlo.org 
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Es va disputar la  V jornada de la IX Lliga Territorial
G1 i G2 en el passat cap de setmana 3 i 4 de març, en
la piscina de la Fundació Bancaixa de Vinaròs,
continuant amb la bona ratxa de resultats als que ens
acostumen estos joves nadadors. El dissabte va
participar el G1 junt amb la resta dels 7 equips i 122
nadadors, on es van defendre molt bé i van sumar bons
resultats.

G1 femení: L’equip de relleus 8 x 50 lliure femení va
guanyar el primer lloc parant el crono en els 6:11.10
estant compost per ( Gisele Mateu, Anna Garcia, Nicole
Mateu, Irene Sorando, Sara Simó, Noemí Anta, Marta
Valdearcos i Nerea Sorando). També destacar el 3r lloc
de Nerea Sorando en els 100 m lliures (1:25.51) i la
bona actuació de la resta de l'equip en les seues
respectives sèries compost per Andrea Remolina,
Vanesa Bel, Carla Fresquet, Joana Vallés i Mireia Prats.

G1 masculí: Van destacar amb el 3r lloc per equips
de relleus en els 8 x 50 m lliures, compost per Javier
Marzá, Mario Tomás, Ferrán Ibáñez, Arnau Fabregat,
Alejandro García, Josep Febrer, David Valdearcos i
José Julian Escura amb un temps de (6:57.41) i el 4t
lloc aconseguit per José Julian Jaén en els 100 m lliures
(1:27.04). La resta de l'equip va estar compost pels
següents nadadors Felipe Campos, Christian García i
Ramón Vicent Guimerá amb bons cronos finals. 

I en el matí del diumenge els nadadors i nadadores
del G2 van continuar nadant i aconseguint, com no,
nous èxits.

G2 masculí: L’equip masculí es va sumar a l'èxit del
els seus companys del dissabte i va guanyar el 1r lloc
en els 8 x 50 m lliures compost per (Ferrán Marzá,
Carlos Fuente, Jesús Santana, Marc Octavio, Jordi
Curto, Pau París, Manuel Montserrat i Albert Astor). En
les proves individuals van destacar Carlos Fuente amb
el 1r lloc en els 200 m papallona (3:01.57), Albert Astor
amb el 2n lloc en els 100 m lliures (1:09.49), Manuel
Montserrat 4t en els 200 m papallona i en els 100 m
lliures amb (3:22.98 i 1:15.57) respectivament, Jordi
Curto 5t en els 200 m papallona i Ferrán Marzá amb el
6t lloc en els 100 m lliures i 200 m papallona.

G2 femení: En individual Paula Gil va sumar un nou
triomf amb el 1r lloc en els 200 m papallona (3:13.30) i
4t lloc en els 100 m lliures (1:11.88), Lucía Piñana 5a en
els 200 m papallona (3:25.11) i 6a en els 100 m lliures
(1:13.03). Ja per equips de relleus van tancar la
competició amb el 3r lloc en els 8 x 50 m lliures compost
per  Lucía Piñana, Blanca del Olmo, Margarida Bueno,
Marina Herrero, Ainara Rolindez, María José Drago,
Paula Gil i Claudia Campos).

També es va disputar este passat cap de setmana
l'Autonòmic Júnior d'Hivern en el Poliesportiu de
Natzaret (València) on Miguel Piñana en la categoria

Júnior va aconseguir 3 medalles de bronze en les
disciplines de 50 i 200 m esquena amb uns temps de
(29.19 i 2:14.19) i en els 400 m estils (5:01.17),
aconseguint un 5t lloc en els 100 m estils (1:3.49).
Miguel que es troba en un estat fabulós de forma,
continuarà d'ací a dos setmanes en el Campionat
d'Espanya a Madrid els dies 16, 17 i 18 de març, on li
desitgem tota la sort del món. Genís Senen va
aconseguir la 14a posició en els 50 m lliures (27.04). En
la categoria femenina Janinna Rodríguez va aconseguir
la 11a plaça en els 200 m estils amb un temps de
(2.46.89) i 15a en els 100 m estils (1:18.10). Paula
Saura i Susana de l'Olmo en individual i per equips junt
amb Raquel Fabregat, Andrea Fuentes i Meritxell
Sospedra van participar per mèrits propis al tindre
aconseguides mínimes en esta categoria superior. Així
Paula Saura va aconseguir el 12é lloc en els 200 m
lliures  (2:18.26) 16é en els 200 m estils (2:41.16).
Susana de l’Olmo 7é lloc en els 100 m braça (1:21.20)
i 17é lloc en els 50 m lliures (29.48). Per equips de
relleus i competint en la categoria absoluta, les nostres
xicotetes estrelles van aconseguir el 9é lloc en els 4 x
200 lliures (Raquel, Meritxell, Paula i Susana (9:33.83)
i el lloc 17é en els 4 x 100 m lliures (Raquel, Andrea,
Paula i Susana). També participaran en el Campionat
d'Espanya el pròxim cap de setmana a Sabadell on
igual que a Miguel els desitgem molta sort.

I si el cap de setmana no havia acabat de ser intens,
en el seu partit amb el Platges de Castelló, el Benicarló
Onda Urbana va homenatjar les Campiones
Autonòmiques del Club Natació Benicarló (Susana de
l'Olmo, Paula Saura, Andrea Fuentes, Raquel Fabregat,
Meritxell Sospedra, María Coll, Montserrat Astor i Sara
Marqués) donant també així el seu suport a l'esport
benicarlando. Per cert, felicitem Ximo Bel, al què estem
molt agraïts pel seu suport, perquè el seu equip,
L'Onda Urbana va guanyar per golejada el derbi.
Setmana rodona del nostre esport.

G1 i G2 van continuar la bona ratxa

text i foto CNB

Els bombers del parc de Benicarló van intervenir
dimarts al migdia en una explosió de gas butà amb ona
expansiva. La deflagración es va produir en un
habitatge del número 3 del carrer Navarra d'aquesta
localitat en la qual per fortuna no es va produir cap
incendi. L'explosió no va afectar als veïns, encara que
van quedar malmeses l’encimera, forn, mobles de
cuina, finestra de la galeria i alguns cristalls. Els
efectius del parc de bombers van procedir a la
ventilació de l'habitatge i la retirada de cristalls de les
finestres i balconada principal que dóna al carrer
Navarra. 

L'explosió es va produir en la part interior de
l'habitatge que dóna a un solar interior, pel que a molts
veïns del carrer els va passar desapercebuda
l'explosió. Els mitjans sanitaris van traslladar al centre
de salut a la propietària que presentava una crisi
d'ansietat. La fortuna va fer que els danys no foren
majors i que els xiquets de la família de magribins no
estigueren a casa en aquell moment.

Deflagració a Benicarló en un habitatge ocupat per magribins 

text JORDI MAURA

L'Ajuntament de Benicarló, a través de la Regidoria
d'Obres i Serveis, ha instal·lat al col·legi Marqués de
Benicarló una barana per separar el pati dels més
menuts del pati destinat als alumnes de primària. Fins
ara, la separació l'establia una bardissa però les rames
suposaven un perill per als xiquets, que s'hi punxaven
sovint.

El col·legi va demanar una solució a l'Ajuntament i la
Brigada d'Obres i Serveis ha instal·lat aquesta mateixa
setmana una barana de fusta que ha substituït la
bardissa. La barana, que abans estaba ubicada a la
plaça Valls Subirats, s'ha tractat i s'ha repintat per a
l'ocasió. 

Barana de fusta a colorins per al CP Marqués de Benicarló

text REDACCiÓ

ALUMNES DEL JOAN COROMINES AL DIA DE L’EMPRENEDOR

Els alumnes de l’IES Joan Coromines van assistir dilluns passat a la jornada del Dia de l’Emprenedor,
celebrada al Palau de Congressos de la ciutat de València.

Aquesta jornada va estar organitzada per l’IMPIVA amb l’objectiu de fomentar la vocació emprenedora
entre els nostres joves. Cal agrair la col·laboració de l’Ajuntament de Benicarló que va facilitar el mitjà de
transport per tal que alumnes i professors s’hi desplaçaren.  
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L O C A L

o hi ha dubte que és
pel canvi climàtic però
ja li dic, cada dia em
costa més posar-me

davant la pantalla de l’ordinador.
No, no és que definitivament
m’haja desenganyat perquè vosté
porta no sé quants anys ignorant-
me, només que aquesta calor
estranya, aquestes ponentades i
aquest tamps tan boig estan
deixant una forta petjada en la
meua personalitat i noto com em
vaig fent dropo i més dropo per
moments. 

Obviaré, si m’ho permet, el
tema de la setmana. No me n’he
assabentat de massa coses, no
sé on camanti està la revolta, no
sé quins interessos ocults i
paranormals hi pot haver en una
planificació tan estranya com la
que sembla apuntar-se al
reportatge. A més, com diuen els
joves d’avui, tot això de les
fantasmes em fa iuiu, no
m’agrada gens. L’única cosa que
m’ha quedat clara de tot plegat és
que en el traçat nou de la 340 hi
ha possibilitats de lucre privat pel
mig. Això també em fa iuiu
d’aqueix, més que tota la galeria
de l’horror de Bela Lugosi i que
totes les pel·lícules de Paul
Naschy. 

Per mi, sens dubte, el més
interessant d’aquest darrer
número ha estat l’entrevista que
l’intrèpid Maura li ha realitzat al
candidat del BLOC per Benicarló.
M’ho he llegit amb deteniment i
veig que tot el que diu el senyor
Guzmán sembla d’una lògica
aclaparadora. Si n’han rebut i en
reben per tots el costats potser
siga, com ell diu, perquè a tots els
fan nosa i tots els tenen temor,
com als films dels coneguts autors
ue he esmentat més amunt. Com
ell assegura serà el poble sobirà
qui amb el seu vot sobirà decidirà

si ho ha fet bé o malament, si ha
conveçut la parròquia o no.
Parèntesi. Tot això serà si hi ha
eleccions perquè amb els nivells
d’escalfament que porta el
personal a sobre igual se’ns
apareix qualsevol salvador de la
pàtria i decideix que s’han acabat
els romanços aqueixos de la
democràcia. Tanco el parèntesi i
segueixo. Jo, ja li ho he contat
moltes vegades senyora Garcia,
no n’entenc gens de política  -tret
de la ingent tasca duta a terme pel
carismàtic senyor Mundo- i sóc un
simplot però, imagine, per
exemple, que tal i com sembla
clar tant el BLOC com el Psoe
semblarien disposats a governar
junts si entre tots dos tragueren la
majoria necessària. Em pregunto,
innocent, per què dimonis no
s’ajunten abans d’anar a les urnes
i així no cal patir per lleis d’ont i
embolics diversos. Només atino a
trobar una resposta: a les bases
de les dues formacions hi ha
massa gent amb vocació de
servei a la comunitat a qui no se li
pot dir que no serà regidor i
s’haurà de sacrificar per la causa.
Trist però així de senzill. 

Vicent Coll sembla d’allò més
pagat pel Compromís pel País
Valencià. Igual molts
benicarlandos estarien molt més
pagats si s’haguera assolit un
Compromís per Benicarló, ja veu,
una cosa més modesta,
aparentment més senzilla que
possibilitara que no tot el món
sapiguera per davant que el partit

que treurà més regidors i que per
tant per a molts serà el guanyador
de les eleccions serà el PP. O no
és així? Jo em penso que no
n’aprendrem mai. 

Els tafaners diràs que facen
una mica de fotesa amb la nova
publicació fallera. Confesso els
meus prejudicis pel tema però,
deprés d’haver pegat una ullada a
la revista en qüestió, vull deixar
palés el meu més sincer respecte
per la dignitat del producte. Han
sortit, senyora Garcia, uns
agosarats, agosaradíssims joves,
que se la juguen pel valencià i
això en aquests temps que corren
té un mèrit increïble. Mire que em
fa pànic tot el que envolta el món
de les falles, però em gastré els
diners i em compraré el “Tro
d’avís”. Per cert, que dic jo que no
devia ser el mateix tro que va
despertar un tafaner la setmana
passada. 

Robes se n’ha xalat com un
xiquet pegant voltes com una
trompa per la cruïlla aqueixa de
bojos que han muntat. Sí, al poble
ha d’haver de tot, que no s’esglaie
el nostre guillotinaire oficial. 

Segueixo impactat amb
l’univers faller. Quantes
bajanades no es poden arribar a
dir sobre una festa tan poca solta.
Podran parar? Se’ls esgotarà als
experts algun dia el material per
poder escriure? Estic segur que
no. 

L’ESPIFIADA DE LA SETMANA.

No és cap espifiada però ho pot
semblar. I m’ha fet molta gràcia. A
la pàgina cinc apareix una imatge
en què diu “Mago de Oz” i hi ha
una colla de bogets disfressats.
Baix, el titular de l’altra notícia
(“Protecció civil de Benicarló
realitza 4 sortides d’urgències en
cada guàrdia”) sembla el peu de
foto de la instantània.   

Senyora Garcia
Això és el que vaig saber llegir en l’anterior número de la seua revista, el 575

N

text EL LECTOR

Les reunions amb els sindicats i treballadors del geriàtric de Benicarló
acaben amb les mobilitzacions salarials 

Treballadors de l'Organisme Autònom de Centres
Socials Especialitzats i l'Ajuntament han arribat a una
entesa després de la reunió el passat divendres de la
taula negociadora i l'assemblea de treballadors de
l'organisme convocada en la nit de dijous passat per
l'alcalde de la població, Enric Escuder. L’alcalde va
explicar que en aquesta reunió va quedar palesa la
desinformació existent entre els treballadors
apuntada inicialment des del Consistori, ja que
segons l'alcalde “no s'ha incomplit cap termini i l'únic
que ha alterat la situació he estat jo amb la inclusió en
els pressupostos de diners per a millorar les
condicions laborals i tendir cap al conveni únic en el
OACSE”. En la reunió amb els treballadors, a la que
van assistir 70 persones, se'ls van demostrar els
acords presos en aspectes econòmics i condicions
laborals així com els plans de torns i calendari de
treball. 

La situació s'ha desbloquejat ja en la plantilla del
centre de malalts profunds i falta ara seguir les
negociacions en el geriàtric. Aquesta concòrdia
suposa de fet, segons va explicar Rosa Maria Sorlí, la

finalització de les protestes davant la satisfacció
després de les reunions. Les parts s'han pres uns
dies de respir i el dia 21 o 22 de març es reprendrà
aquesta qüestió després de creuar-se per correu
electrònic els acords que cada part consideri per a
poder seguir avançant. Alguns treballadors haurien
reconegut al primer edil que algunes de les protestes
i pancartes estaven fora de to i van demanar
disculpes per haver interposat qüestions com el dany
que els usuaris podrien patir com a conseqüència de
la situació de conflicte. 

L’alcalde fins i tot va arribar a plantejar que si el
preacord signat amb els sindicats no els semblava
bé, aquest podia trencar-se. Rosa Maria Sorlí va
assegurar després de les reunions que “l'equiparació
està pròxima”, pel que després de les explicacions
suspenien les protestes “perquè és el més correcte i
no serien massa lògiques després dels compromisos
adquirits”, va concloure.

text JORDI MAURA

Escuder assegura que la gent no
era conscient del procés, els acords i
la línia de solució de les reclamacions
salarials. L'equiparació està pròxima
segons els treballadors, que
desconvoquen les protestes. 

Compte amb els coets

Protecció Civil i Policia Local de Benicarló han
començat una campanya en els dies previs a les
festes de Falles per a informar als menuts dels canvis
legislatius sobre l'ús de coets. La principal novetat és
la prohibició dels menors de 12 anys de comprar
petards. Les jornades informatives que van començar
la passada setmana pretenen donar a conèixer
aquests canvis i a informar als menors dels perills
d’amputacions per un ús indegut i irresponsable dels
mateixos. Un agent de la Policia Local va explicar als
menors el perquè d'un canvi en la llei que els impedirà
adquirir-los i utilitzar-los. El director del centre va
valorar com molt positiva la xerrada i va assenyalar
que el principal problema serà canviar els hàbits dels
xiquets amb la pirotècnia “quan en molts casos duen
des dels quatre anys llançant-los”.

text REDACCIÓ

La principal novetat és la prohibició dels menors de 12 anys de

comprar petards.

Han sortit, senyora
Garcia, uns agosarats,
agosaradíssims joves,
que se la juguen pel
valencià i això en
aquests temps que
corren té un mèrit
increïble.
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ADOLF PIQUER. 
El viatger del crepuscle. 
Brosquil edicions. València. 2006

Adolf Piquer(Vila-real, 1962) és doctor en
Filologia. Treballa actualment com a professor de
llengua catalana a la Universitat de Salamanca.
Ha publicat diversos llibres sobre
literatura, sobretot sobre novel·la
contemporània catalana. Amb El
viatger del crepuscle, passant de la
teoria a la pràctica, fa la primera
incursió en el camp de la novel·la. Va
ser premiat amb el premi de narrativa
“Ciutat de Sagunt” 2005.

Llorenç Gasulla és un home a qui els
avatars de la Guerra Civil porten a
l'exili, viurà a Cuba i els Estats Units,
però mai no podrà oblidar les seues
arrels, de manera que el 1976, una
vegada mort Franco, retorna a la seua
terra, un poble dels Ports de Morella. Una vegada
a casa descobrirà que les coses han canviat molt,
el món que troba és totalment diferent al que va
deixar, i no és especialment ben rebut. Però a més
es trobarà amb la sorpresa que un antic company
seu, autor d'un crim infame, s'ha convertit en un
influent càrrec del règim i que la dona que va ser
el seu primer amor el rebutja.

En aquesta novel·la ens trobem de cara amb la
tragèdia de la guerra i l'exili, la guerra que trenca
vides i il·lusions i descobreix el vertader tarannà de
la gent, com li passa a Llorenç al contemplar el
brutal assassinat que Julià, el qui havia sigut el
seu amic i confident, porta a terme. El resultat de

la guerra obliga a molts a exiliar-se i a viure el
drama d'allunyar-se de la seua terra i de les
persones estimades.

Llorens passa per aquesta situació, quaranta
anys d'exili en què més o menys es guanya bé la
vida, fins i tot intenta formar una família, però no
pot oblidar les seus arrels als Ports, aquell primer
amor incipient i el germà que no contesta les
seues cartes. Però la decepció es farà gran quan
tornarà, descobrirà la traïció de que ha estat

objecte, el motiu perquè no arribaven
les seues cartes a la família, el
menyspreu del  seu amor de joventut,
els insults d'un fill que ignorava que
tenia, i un ambient tancat on es noten
els efectes de la dictadura, la por
domina a tots, la política és una
qüestió a evitar en les converses i on
la seua presència, en general, no és
ben rebuda perquè porta records
d'uns temps que tots volen oblidar.

La novel·la també ens apropa a
l'enfrontament entre dos móns, els
dels idealistes i el dels aprofitats,

Llorenç lluita per uns ideals i per unes conviccions,
i això el porta a perdre sempre en la vida, mentre
que Julià és d'aquells que sempre s'aprofiten de
les situacions i sap traure'n partit per als seus
interessos personals.

El viatger del crepuscle és una interessant
incursió en el tema de la guerra civil i de la
postguerra, amb la comarca dels Ports com a
paisatge de fons, i que presenta Adolf Piquer com
un prometedor novel·lista que s'afegeix a la ja
àmplia i excel·lent nòmina de novel·listes de les
comarques de Castelló.

ELS QUE SEMPRE PERDEN

text JOSEP MANUEL SAN ABDÓN

Llibres

MENTIRÓS. De pedra ens vam
quedar tot el veïnat que assistia al Ple
quan, acabat, s’alça el regidor Flos i,
amb dit acusador, assenyalant al
regidor Ferrer, li diu “mentirós. Vosté
és un mentirós”. Hauria perdut els
papers? Els tafaners hem intentem
traure-li l’entrellat  a la història i hem
constatat, després de consultar el SID,
que quan estava al govern podia
parlar amb més facilitat i, si algú li
picava l’ullet, sortia com un bou fet una
fúria (espanyola) i, arramblava,
dialècticament parlant (no cal ser
malpensats), a qualsevol de l’oposició
que gosara portar-li la contrària. Ara
com no ho pot fer tant com voldria, “el
desfogue”, no sembla ser suficient i, a
més, com no té a Mundo que li lleve el
micro, doncs ... passa el que passa.
Sempre ho diem, una til·la. Li fa falta
una bona til·la! I al Ple canviar-li la
pixera d’aigua per altra del ... Carmen!
Però sense passar-se, que a veure si
serà pitjor el remei que la malaltia!

“PÁSALO”. Uns quants ciutadans
van concentrar-se davant la casa gran
en contra de ... Zapatero. Nosaltres
pensàvem que la concentració era
contra el terrorisme, pel rebombori
eixe sobre el pres d’ETA que va fer
vaga de fan i que li han aplicat la presó
atenuada, però, després de veure
estanqueres i escoltar l’himne
espanyol pels mòbils, entre algun que
altre insultet, ens ho hem tret del cap.
Amb el sistema que va derrocar el PP,
el del “pásalo”, el PP intenta
emmerdar-ho tot. Quan ells aplicaven
la mateixa política que ara fa el PSOE,
no passava res i ara ... Ja els
agradaria a més d’un que tornara allò
d’”Una, grande y libre”.

“AGUA PARA TODOS”. A veure,
all carrer la mar, l’obra que estan fent,
allà on era el “Papillon” , només fa que
traure aigua del subsòl per abocar-la a
la xarxa de clavegueres. Doncs no ho
entenem, no tenim mancança
d’aigua? Després ens queixarem de la
intrusió marina. Home, que li la
regalen al PP, que tanta en vol?

MUCBE. Una parella vinguda de
fora es va quedar amb les ganes de
poder veure la exposició, Almansa
1707, que està exposada al nostre
museu. Raó: s’estava
desempaquetant i endreçant els ninots
indultats. I és que el folklore ho pot tot,
fins i tot després de tres-cents anys. I
és que, tot i encara cap per avall, el
folklòric Felip V continua “Ofrenant
noves glòries a Espanya”. 

MUCBE (i 2). Focus de doble ús.
Els tafaners ens hem quedat embogits
de com el nostre ajuntament està
portant això de l’estalvi energètic.
Resulta que els focus que enllumenen
la façana del MUCBE, eixos que
pengen de les faroles (serveixen per a
tot), canvien de posició segons
l’activitat. Els hem vist enfocar la
façana del museu, els hem vist girats a
l’inrevés, enfocant els arbres de la
plaça i, altra vegada enfocant la
façana del MUCBE per la desfilada
fallera del ninot indultat. Suposem,
aviat, giraran cap a la falla de l’alcalde,
no? Això si que és estalvi.

MUCBE (i 3). Mala premsa que
diria algú. Resulta que en la
manifestació folklòrica de la desfilada
de ninots indultats, a la premsa visual,
la van maltractar tot el que van voler i
més. Ficadets que estaven al mig per
poder enfocar la gala, com cal, i traure

les millors imatges, el presi faller els va
“ajudar” a decidir de ficar-se a un cantó
de l’escenari o  ..., fer via. La premsa,
càmera al coll, excepte algun fotògraf
(que també tenia càmera i no va tindre
problemes per qudar-se on era, al
mig), va decidir canviar de lloc i
prendre les imatges lateralment. Més
d’un comentava que només treien els
cul de les falleres.

MUCBE (i 4). Si la mala premsa va
ser a l’exterior a l’interior no va ser
menys. Només acabada la gala
folklòrica exterior i perquè no els
passara el mateix, abans que sortiren
totes les falleres per anar a dins del
MUCBE, càmera al coll altra vegada,
la canallesca surt disparada per entrar
dins primer i pujar al primer pis per
poder agafar uns bons plànols de
l’entrada i desfilada de les falleres. I,
sorpresa (no ens referim al programa
eixe de la tele), es troben un altre
entrebanc: una representant,
suposem de protocol, els deia que per
allí no passaven. Bronca altra vegada.
Va haver més d’un que va estar a punt
de tocar el dos i deixar plantat a tota la
comitiva folklòrica. Quanta raó tenia la
canallesca quan afirmava que, segur
que és més fàcil traure imatges, dels
Oscars, que de quatre ninots.
Almenys, allí, els que surten, solen ser
més fotogènics!

CARXOFA. Els tafaners d’això de
falles no n’entenem massa però ens
agrada veure com, tot i el folklorisme
imperant d’aquest món, hi ha
iniciatives com la revista fallera “Tro
d’avis”, que cal donar-li tot el suport
necessari. Tota iniciativa de
normalitzar lingüísticament aquest
món està més que bé. Una revista
d’aquest tipus escrita en un català
normatiu ens mereix tota la nostra
consideració. Els tafaners, i sense que
servisca de precedent, demanaríem
als repartidors de carxofes de La Veu,
ho tingueren en consideració per al
proper repartiment de tant digna
hortalissa.

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

Versos de la guerra i de l'exili  poemes d´Artur
Bladé.

Artur Bladé i Desumvila és un dels més destacats
escriptors que fan memoria. Així s´ha convertit  en
una mena de “mite” de  la literatura catalana
contemporània, però, a més, és un cronista que
retrata i escriu en directe perquè, a més hi és
testimoni. Cal destacar que és un home arrelat a
l´Ebre i a les seves terres del sud de Tarragona. En
Artur Bladé escriu quelcom més que prosa i es
reafirma, amb la seva sensibilitat, envers la poesia i
amb “Versos de la guerra i de l´exili” es reflexa això
mateix. Però aquesta cara literària d´en Bladé va

ésser poc conegut ni reconegut … estant moltes
vegades, l´obra poètica, inèdita.

Ara L´Abadia de
Montserrat dins la seva
Biblioteca Serra d´Or, i
sota l´assessorament de
Joan Maria Pujals publica
aquest llibre de poesia.

Susanna Anglés.
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Tot i que la filosofia d’aquest estimable acte sembla clara
per a tot el món intrínsecament faller, ens trobem que –per
desgràcia- any rere any proliferen les disfuncions i
ingerències de personal aliè a l’essència de la nostra festa.
No és estrany trobar-se preadolescents, adolescents i
àdhuc jóvens disfressats amb caretes de, per exemple,
escarimobi o monges i frares que res tenen a veure amb
allò que hauria de ser l’únic i exclusiu mòbil de la desfilada
en qüestió: el tema de la falla, de la nostra falla. 

Aquesta és sí, i no altra, la filosofia
de la Cavalcada del Ninot: donar vida,
encarnar, les figures de cartró pedra
perquè els benicarlando puguen
observar en moviment quin serà el
motiu del monument. 

Hi ha qui confon i hem de ser
realistes reconéixer-ho, aquesta festa
amb una mena de carnaval. Res més
lluny de la realitat. Ací no s’hi val tot i
que qude ben claret que tothom ha
d’anar aconjuntat i no admetre per res
del món personatges estranys que
vagen vestits de militars, de cardenal o
amb indumentàries que facen
refrència a la monarquia espanyola. 

Tot això sembla evident, però el
motiu d’aquest breu opuscle no és
altre que encendre la llum en alguns
aspectes que encara semblen una mica clarobscurs i no del
tot uniformats. Així doncs, tractarem una sèrie d’apartats
mig confosos per deixar definitivament assentades les
bases de la nostra Cavalcada del Ninot.

DEFINICIÓ
Cercavila que tots els membres, socis i simpatitzants de

la nostra falla realitzen el dissabte anterior a la setmana
gran (perdó, Setmana Gran volíem dir) per tal que tots els
veïns i especialment els visitants i turistes de qualitat que es
troben a Benicarló coneguen de bell antuvi quin serà el
motiu del nostre monument. Tots els membres de la família
fallera esdevenim ninots de falla, els donem vida, ens hi
sentim identificats i ens agarren unes ganes immenses que
ens prenguen foc. 

HORARI
De moment la Cavalcada del Ninot ve celebrant-se en

una hora que no és massa bona per ningú. Per als xiquets

és massa tard i per als grans massa enjorn. No es pot
seguir així per més anys contemplant tots barrejats nadons
i infants amb cara de son i/o fam perquè encara no han
sopat i jóvens i adults predispostos per a la marxa a les nou
del vespre. No pot ser de cap de les maneres. Pensem
modestament que des d’aquesta comissió podem realitzar
una humil aportació per tal que es convertisca en un
esdeveniment encara més lluïdor la nostra cavalcada. 

Tan gran és la dimensió que la festa fallera ha adquirit en
l’últim terç de segle a Benicarló que ja
és hora que ens  plategem molt
seriosament la possibilitat de realitzar
dos desfilades: una per a xiquets i
mares i pares amb càmeres digitals
de vídeo d’última generació i una altra
de diguem-li més golfa per a jóvens i
adults amb més ganes de safarranxo
(ja s’entén què significa aquesta
darrera expressió). 

La cavalcada infantil es podria
celebrar, per exemple, el diumenge
anterior a la Setmana Gran de
vesprada. Els pares i mares ja
hagueren pogut, donat el cas, dormir
la mona de la nit anterior i si les
criatures són crescudetes i els
progenitors no se’n passen de la
ratlla, fins i tot aprofitar la disfressa,

que molt grans són les despeses que ha de suportar una
família fallera en tots aquests dies. L’edat hauria d’estar
limitada als dotze anys, tretze a molt estirar perquè, molt de
compte, a partir d’ací ja volen solta i coincidim tots els
membres de la comissió que ja no hi ha qui els aguante a
casa. 

La cavalcada dels grans es podria endarrerir i començar,
per exemple, a les onze de la nit del dissabte. Ací ja parlem
de paraules majors. Ja hi haurà lloc per al desfogament
etílic sense que ningú se n’escandalitze, no passarà res si
alguna agosarada senyora o senyoreta s’anima a vestir-se
com aquella ninota mig despullada que ensenya la regata
del cul o el generós escot; és més, si alguna gentil dama
s’ha sotmés recentment a una operació de cirurgia estètica
per tal d’augmentar el volum del seus pits i li ve de gust
manifestar-ho en tota la seua esplendor, aqueix seria un
bon moment perquè gràcies l’absència de criatures ningú
ho podria considerar una cosa immoral.  

DE LA CAVALCADA DEL NINOT (I)

L'empresa Marina de Benicarló S. A., que compta
des de novembre de 1999 amb una concessió
administrativa de 30 anys per a la construcció i
explotació d'una dàrsena per a embarcacions
esportives en el port de Benicarló, ha sol•licitat a la
divisió de ports de la Conselleria d’Infraestructures
l’ampliació d'aquesta concessió i l’execució d'un moll
filtre en el port de Benicarló. El projecte i la sol•licitud es
pot consultar durant el termini de 20 dies però per a això
és necessari viatjar fins a la divisió d'explotació i
conservació de ports a Borriana o València. La firma
nàutica explota 293 amarres. La proposta busca
perllongar un dels molls, el conegut localment com
‘martell’, projectant-lo cap al fanal d'entrada al port i
utilitzant part del mirall que encara queda lliure en el
recinte portuari després de la concessió i en el qual es
combina ús pesquer i nàutic-recreatiu.   L'actuació no

és en principi mal vista per l'Associació d'Amics de la
Mar, que ocupa els pantalans immediats ja que estimen
que no els afectarà als amarres. Adolfo Sánchez, un
dels usuaris d'aquesta zona va dir desconèixer si la
mesura afectarà a les corrents de dins del port. “Això
haurà d'estudiar-ho la Conselleria pertinent”, va indicar.  

Activitat en el port 

La mercantil Oremar, SA, disposa també en la zona
d'una concessió administrativa per a la construcció i
explotació d'un varadero en el port de Benicarló per a la
reparació de bucs i botadura mitjançant travelift.
L'empresa Oremar-Asfibe executa en aquests moments
el nou buc d'esbarjo de 28 metres d'eslora per a
l'Autoritat Portuària de València pensat per a la Copa
Amèrica i que s'ha adjudicat per 4.176.000 euros.

Marina Benicarló sol·licita ampliar la seua concessió

text JORDI MAURA

Benicarló subministra entre 50 i 80 metres cúbics
diaris de la seua aigua potable a la veïna població de
Càlig. El motiu de tal situació és la impossibilitat del
municipi confrontant d'abastir-se amb la seua aigua per
l'alta concentració de nitrats. El subministrament
d'aigua venia realitzant-se d'una manera més informal,
pel que a petició del Consistori la relació es formalitzarà
mitjançant un conveni mentre dure aquesta situació
anòmala com és la contaminació de les aigües
subterrànies. 

L'alcalde de Benicarló va explicar que l'aigua està
sent cobrada al municipi veí i va recordar que la pròpia
Llei d'Aigües ja estableix que el líquid element és un bé
escàs “pel que vam considerar que mentre no troben
una alternativa al subministrament, se'ls seguirà
facilitant aquesta aigua tan preuada”. Benicarló té en la
seua part més alta del terme municipal el dipòsit
d'aigua. Al ser confrontant amb Càlig i disposar d'altura
suficient l'aigua està sent subministrada per a mitigar
els efectes d'una contaminació presumiblement
causada per un inadequat ús de productes químics en
el camp.

Càlig té la seua aigua contaminada per nitrats 

text JORDI MAURA

Dos agents de la Policia Local de Benicarló, alertats
per la presència d'un gos de grans dimensions solt pel
carrer dels Sants Màrtirs, van aconseguir capturar-lo al
migdia de dimarts. L'animal està catalogat com una de
les races potencialment perilloses i podria haver-se
escapat si tenim en compte que anava sense cap collar.
Els agents van rebre l'ajuda d'un comerciant dels
voltants que els va proporcionar una corda, amb la qual
van lligar-lo a un fanal fins que el gos va ser dut a la
gossera. Es tracta de localitzar al seu propietari en el
cas que duga col·locat el microxip com estableix la
legislació.

La Policia Local de Benicarló captura a un gos d'una raça potencialment perillosa solt
per la ciutat 

text JORDI MAURA
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El PP li ha trobat el gustet a
manifestar-se al carrer. Han
reconsiderat la seua situació de
partit centrat  i moderat i han optat
per l’acció directa. Qualsevol
excusa es bona per mesurar la
seua capacitat de mobilització. Tant

s’hi val que siga manifestar-se en contra dels drets
dels homosexuals, com qüestionar decisions
judicials. La gràcia es plantar-li cara al govern de ZP,
qui per cert, cada vegada li dona més arguments a
Acebes i cia per treure-li els colors. 

L’activisme del PP ha arribat fins a les nostres
comarques, i el passat cap de setmana vam poder
comprovar com la plana major de la dreta moderada
benicarlanda compartia espai i símbols amb
l’extremisme ultradretà més ranci i caducat. I es el
que passa de tant compartir espais i idees se’ls ha

apegat arreu de l’estat els vestigi d’allò que
representa el passat més antidemocràtic de la
nostra història. A mi, personalment, com a
nacionalista i d’esquerres,  ja em va bé que el PP i
l’extrema dreta, que ara l’acompanya en les
manifestacions, faça un ús patrimonialista i excloent
dels símbols i l’essència espanyola. Es un  altre
argument per a sentir-nos  una mica més
sobiranistes que ahir, i molt menys que demà.

Em sap greu que l’estratègia d’enfrontament que
propicia el PP siga  assumida per l’agrupació local
de manera tant resignada. Al cap i a la fi s’acabarà
confirmant la remor que anuncia que els tutelatge
dels nous líders locals que aniran a les llistes del PP
estarà marcat de cos present algunes glòries del vell
règim (vull dir, d’antigues legislatures)no siga cas
que la jovenalla se’ls torne massa de centre.

EL CARRER ES D’ELLS!

text VICENT COLL

Tocs i Vares

Curset a Benicarló per a professionals dels serveis socials

Dimecres es va inaugurar al Centre Cultural
Convent de Sant Francesc un curs de formació
adreçat a tots els professionals de la comarca
relacionats amb l'àmbit dels Serveis Socials
(treballadors socials, psicòlegs, educadors i altres
professionals del sector). El curs, que porta per títol
“El treballador social, l'educador i el psicòleg com a
pèrits, testimonis i especialistes del sistema judicial”,
té con objectius donar a conèixer de manera pràctica
con s'elabora un informe social, familiaritzar-se amb la
terminologia legal i apropar l'administració de justícia
a tots els professionals dels Serveis Socials.

La Coordinadora del Menor del Baix Maestrat, que
presideix Josep Maria Querol, ha estat l'encarregada
d'organitzar aquest curs, en el qual han participat tots
els Ajuntaments de la comarca aportant una quantitat
econòmica per tal de cobrir les despeses, ja que el
curs és gratuït per a tots els participants.

El curs continuarà fins avui divendres  i tindrà com

a principal ponent Pilar Ruiz Rodríguez, treballadora
social dels Jutjats de Primera Instància i Instrucció de
Logroño. Durant el curs s'abordaran temes com les
institucions judicials on intervenen els professionals
dels Serveis Socials, la nova llei d'enjudiciament civil,
la metodologia de les peritacions socials o la
intervenció en abusos sexuals a menors. A més,
s'analitzaran més de 15 informes socials, psicosocials
i psicofamiliars de casos pràctics relacionats amb els
menors.

text REDACCIÓ

Als anys noranta vaig poder saludar, en un cafè
madrileny, Álvaro Pombo. Li vaig fer expressar la
meua admiració per la seua potència narrativa i la
seua detergent honradesa intel.lectual. Ens va
convidar a seure a la seua taula, i vam prendre una
copa de vi negre ben amenitzats per l’engrescador
espectacle de saviesa enriolada que era –i és
encara, suposo- el Pombo de viva veu.

Com tothom ja sap, el premi Planeta -tan tacat
d’ombres pitjor que tèrboles-, ha
decidit enguany dignificar-se premiant
una novel.la de Pombo. Fins ací, tot
més o menys en ordre dins les
jugades del gremi. Però, unes
setmanes després, en unes
declaracions en premsa, vaig llegir
que Pombo havia fet el salt –negociat,
sembla- al seu editor habitual, Jorge
Herralde –Anagrama-,
fonamentalment perquè volia passar
de tenir vint mil lectors a conquerir els
més de dos-cents mil que el guardó
dels Lara promet en la península i a
l’altra banda de toll atlàntic. 

En llegir aquestes paraules en premsa del
novel.lista, em va venir al cap immediatament el
desig inamobible de Henri Michaux, consistent en
no deixar que les seues obres aparegueren en
edició de butxaca, perquè considerava que els dos-
mil lectors de mitjana que tenia ja eren una veritable
exageració. Dues actituds ben contrastades, la de
Pombo i la del francés. Com per enlairar alguna
cavil.lació, sense dubte. L’atenem.

Pombo sempre ha estat, en els mitjants, un home
clar. Però, amb la cosa de tenir més lectors potser hi
ha una mica de trampa per, qui sap, justificar certa
mala consciència. N’està ben segur el cantabre que
“fidelitzarà” més de vint mil lectors amb les
actualíssimes peripècies de la seua Matilde Turpin?
A veure: si ens haguera dit que ha acudit a la font
daurada planetària per agranar qualsevol incertesa
del darrer tram de la seua existència, i poder
comprar temps i calma per fer noves obres sense
presses ni pressions, ho haguerem entés tots
perfectament i ací pau i després glòria. Però aqueixa
història d’ampliar la bossa de lectors grinyola massa
i ens ensenya una justificació comercial molt
discutible, amb una confusió de valors que no em
recorda per res el Pombo amb qui vam riure en un
“figón” madrileny. 

L’anècdota, lògicament, evidencia uns propòsits
que he comprovat que preocupen bastant en el

gremi de la ploma. Però que no afegeixen res –o no
haurien d’afegir-hi res- a les raons fonamentals de
l’ofici. Provoca certa perplexitat que la lucidesa de
Pombo no “entenga” l’argument de Michaux. I el
cas, insisteixo, no és únic ni de bon tros. Els dictats
dels executius editorials, dels qui quadren balanços,
del funcionariat dels productes impresos, no pinten
res en la “valoració” de la qualitat de les obres i de
les qualitats receptores dels lectors. La quantitat no
sentencia res a favor de cap fabricant de best-
sellers. Un brokeer mitjanet por guanyar en una hora
el que Shakespeare no va recaptar amb les seues

obres en tota la vida. I què? Els pesos
i mesures de l’art no tenen res a veure
amb Wall Street, tot i que tants
discursos repetits ho confonen
deliberadament. L’herència
shakesperiana i el seu ascendent
sobre tantes cultures, literatures i
psicologies mundials, és humanament
més important que el pool ansiós d’un
brokeer espavilat. Si no assolim el
mínim consens sobre aquest tema, es
que anem enfilats cap al desastre total.

Per molta  falsejadora cerimònia de
mercat que hi haja, si no ens hem

tornat bojos tots, un lector de Joyce no pesa el
mateix que un lector del fantasmot de Cohelo, per
exemple. I, si aquest mínim cànon de qualitat l’anem
pervertint fent trampes, al final no ens
ensentendre’m gens. Si la quantitat de vendes
confirmara un autor,  molts dels clàssics i
contemporanis excel.lents, que no poden tenir més
que els lectors que poden tenir (lectors no de la
facilitat mastegada, sinó lectors de l’esforç ,
cercadors de la pàgina sostovant...), quedarien
soterrats del tot. Quantes còpies despatxen avui al
solar ibèric Azorín, Goethe, Spinoza, Bauçà? No en
deuen ser gaires. Però ningú amb dos dits de front i
uns mínims de bon paper imprés digerit –literari, of
course-, els posaria per sota de tants manufacturers
de fulles parroquials mig esotèriques, engiponades
en paperets com d’auto-ajuda per a cervellets prou
deshabitats.

Es possible, però, que les paraules del mestre
Pombo estigueren mal enteses o mal transcrites pel
periodista de torn. Li concedirem, per tant, el just
benefici del dubte. Però, almenys, ens han servit per
meditar sobre alguns malentesos que proliferen en
la república de les lletres i les arts, per contaminació
immediata amb l’entorn tan destralerament
mercantilista que ens acull. La cosa donaria per a
unes quantes pàgines més. Però aquest no és el
lloc, evidentment. Se’m disculpe el sermonet.

Preu i valor

text JOSEP IGUAL

Quadern Ondulant
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Sòl urbanitzable: un complicat repte de futur

El consistori ha decidit agafar el bou
per les banyes i ficar-se mans a la feina
per desenvolupar tot el sòl urbanitzable
que necessita la nostra ciutat. Segons el
nostre alcalde, aquesta manca de
desenvolupament urbanístic a la nostra
ciutat ha provocat problemes de trànsit i
socials. No li falta raó la seua afirmació,
però cal veure-la amb tots els seus
matisos.

Per una banda, certament, el trànsit és
un problema endèmic a la nostra ciutat i, tal com està
configurada, no pareix fàcil poder trobar-hi solució, encara
que intentar-ho és la seua feina, per això està on està. Però
per l’altra, a que es refereix amb això dels problemes
socials? Per què, eixos problemes, poden ser encara mes
greus que els del trànsit, davant la perspectiva que s’obre,
sinó se’ls tracta amb molta “ma esquerra”, que dirien al seu
partit.

Així doncs, obrir vies de circumval·lació cap a l’N-340,
com l’avinguda Corts Valencianes, o d’altres, segurament
ajudaria a descongestionar bona part del trànsit que entra i
surt de la nostra població cap, o des de, els seus llocs de
treball,en hores punta però, no tenim clar que siga suficient.

La nostra ciutat no és que siga una meravella amb el seu
plantejament urbanístic, construccions il·legals i al·legals
(problemes socials, tal volta?), han sorgit com a bolets per
tot el nostre terme i això pot condicionar, i de fet condiciona,
com poden acabar definits alguns carrers.

Que pot passar quan xoquen els interessos d’aquestes
construccions i el traçat dels carrers? Es farà la vista
grossa, com fins ara? Es ficarà al famós congelador?
Dubtes raonables si tenim en compte com s’ha actuat fins
ara.

I ara la segona part, aquest
desenvolupament vindrà donat per un
augment de la iniciativa privada i això, es
vullga o no, pot crear tensions més que
importants entre els diversos interessos
privats, els de l’urbanitzador i els propietaris
afectats. I la nostra ciutat no ha estat
exempta de conflictes per aquestes
qüestions en els diversos PAIs que s’han
desenvolupat i es desenvolupen. Per tant, un
desenvolupament a gran escala de la

majoria del sòl urbanitzable necessitaria, igualment,  d’unes
normes molt clares, per no dir estrictes, que vetllaren
perquè tant la llei, i de vegades el seu esperit, s’acompleixin
correctament.

No ens agradaria veure com, pel fet que la nostra ciutat
necessita sòl industrial urbanitzable o zones d’actuació
urbanística privada, que ajuden a la urbanització de nous
carrers, els promotors urbanistics, a canvi d’oferir “algunes
millores”, puguen fer i desfer al seu anfull.

La iniciativa, en principi, sembla encertada, perquè ja era
hora que algú s’enfrontés al desficaci de la herència
urbanística que ens va deixar el PP. Ara bé, esperem no
caiga en els mateixos paranys d’inacció i amiguisme, i no
acabe convertint-se en “tour de force” entre administració,
urbanitzadors i propietaris que es puguen veure afectats. A
veure si açò acaba convertint-se en un niu de confites que
a ningú beneficiaria.

L’ajuntament ha de ser el garant de conjugar, de la forma
mes transparent i correcta, que les iniciatives que es
duguen a terme sempre siguen les més correctes i en
benefici de tots: ciutadania, particulars i urbanitzadors.
Sempre serà difícil però, el repte s’ho val. Està en joc el
futur de la nostra ciutat.
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La Veu respecta la llibertat d’expressió. La res-
ponsabilitat de les opinions és de qui signa l’es-
crit. La Veu es reserva el dret d’acurçar els textos
que sobrepassen les 20 línies. Els articles hauran
d’anar signats amb nom, adreça i número de DNI,
encara que podran aparèixer amb pseudònim.

PublicitatAmb el suport

Carxofa: Dues carxofes per dues exposicions al regidor de cultura JL Guzman. La primera
exposició està dedicada a obra del filòleg Joan Coromines. L'altra exposició ens recorda la derrota
d'Almansa i la pèrdua de les nostres lleis i costums, degradar-nos a ciutadans de segona. Cal que
ens recorden la nostra història per a saber qui som i com som. Ens calen més exposicions com
aquestes sr. Guzman.

Panissola: Per al regidor Paco Flos. El sr. Flos té tot el dret del món a dir el que li parega oportú
en qualsevol sessió plenària, el que no pot fer de cap manera és, acabat el ple, encarar-se a un
altre regidor i dir repetides vegades: “Mentirós, mentirós”. Això no queda gens elegant sr. Flos i diu
molt poc de vosté. Els nervis, de vegades, el perden. 

Sovint pot semblar que la idea que els clàssics són
clàssics perquè són actuals no és sinó un tòpic que,
com a tal, es va repetint i va funcionant com a veritat de
fet. I potser això és cert en alguns casos, però també és
absolutament indiscutible que en moltes altres ocasions
no és un tòpic sinó una realitat. Comento una
experiència recent com a mostra i exemple de la
validesa i actualitat d’obres considerades clàssiques.

Fa unes setmanes que hem treballat a classe
d’història de la filosofia a el pensament de René
Descartes. Ara feia força temps que no havia treballat a
fons la seva obra i he rellegit amb atenció el Discurs del

mètode, aquelles pàgines d’introducció a tres tractats
científics que ha esdevingut el text fundacional de la
filosofia moderna. La meva sorpresa no ha estat per un
retrobament amb idees ja estudiades i força ben
sabudes sinó per la descoberta d’un aspecte
evidentment colateral del seu pensament però que ara
pren una significació peculiar. Em refereixo a la  mirada
interessant  de l’autor  sobre  l’existència de moltes
maneres de viure i de pensar tan vàlides com la pròpia,
és a dir, les seves consideracions sobre allò  que avui
en diem diversitat cultural.

Per tal que es contextualitzin les citacions que tot
seguit reprodueixo, és bo saber que Descartes, després
de rebre una potent educació en un dels més
prestigiosos col·legis de jesuïtes –perfectament
contrareformistes-i d’estudiar a fons la  tradició
filosòfica, va decidir penjar els  llibres i  l’estudi i dedicar-
se a “llegir el llibre del món”. Decebut pel dogmatisme
del saber dominant  de l’època –l’escolasticisme que
s’havia fet seu a Aristòtil- que condemnava la ciència
que naixia amb força –pensem en Galileu com a figura
paradigmàtica d’aquesta nova actitud intel·lectual- ,
Descartes decideix escampar la boira, canviar d’aires,  i
anar a conèixer, amb la ment oberta i sense prejudicis,
altres maneres de viure i de pensar amb la intenció de
trobar la clau –que no trobarà-  d’una veritat que ho sigui
per a tothom.

Així doncs, acabats els seus estudis :  “I, decidit a no
recercar altra ciència que aquella que es pogués torbar
en mi mateix o bé en el gran llibre del món, vaig dedicar
la resta de la meva joventut a viatjar, a veure corts i
exèrcits;i a freqüentar gent de diversos humors i
condicions, a recollir experiències”.

I una mica més endavant afirma: ”“I havent conegut
després, tot viatjant, que tots aquells que tenen opinions
contràries a les nostres no són per això bàrbars ni
salvatges, sinó que molts fan ús de la raó tant com
nosaltres o més”.

En aquests dos fragments –i en d’altres-
s’evidencia que Descartes no menysvalora les cultures
diferents a la serva sinó que considera que, malgrat
puguin s ser difícils de comprendre per a ell, tenen la
serva lògica. El fet d’estar un grapat d’anys movent-se
pel món el fa entrar en contacte amb persones que, des
de paràmetres culturals molt allunyats al que ell ha rebut
en la serva família i en la serva escola de París, raonen
amb sensatesa i amb precisió. Amb aquesta actitud
Descartes esdevé  un dels grans defensors de la idea
del viatge com a recerca de veritats , com a enriquiment,
com a instrument per a relativitzar allò que un mateix
considera indiscutible perquè sempre li han dit que era
d’aquesta manera i no d’una altra.

Passats uns anys Descartes es retirà a Holanda a
reflexionar i a trobar definitivament els fonaments per a
un saber indiscutible. Per a trobar-los, cal suposar que
tot allò que coneix és fals, erroni, i    a partir d’aquí
comprovar si alguna certesa resisteix al dubte. Però pot
dubtar de tot , pot suposar que tot és fals, eccepte les
guies de la pròpia conducta. Aleshores busca en els
savis de la seva tradició cultural una referència: “I,
encara que n’hi pugui haver de tan assenyats entre els
perses o els xinesos com entre nosaltres, em semblava
que el més útil era guiar-me per aquells entre els quals
havia de viure”.

Descartes considera , en fi, que la cultura cristiana
serà la més propera a la veritat –no en va déu serà una
peça clau en l’edifici del saber cert- , però això no
invalida que en els seus escrits s’hi pot constatar un
respecte –fruit, és clar, del coneixement sense
prejudicis- de cultures tan diferents i tan sàvies com la
pròpia. No és estrany que, funcionalment, adopti els
preceptes de les normes morals i socials de la societat
en què viu per a garatir un comportament correcte.

Aquests aspectes secundaris i si voleu quasi
anecdòtics del clàssic de la filosofia no fan res més que
dir-nos que llegits avui poden prendre una significació
especial. Un clàssic és un clàssic perquè ha marcat una
època i perquè llegit des d’avui ens pot sorprendre
d’alguna manera , ens pot fer pensar sobre qui som.

Els clàssics
text JOAN HERAS
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