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Sopar de Nadal de La Veu de Benicarló

El passat divendres 23 de novembre, els amics de La Filoxera i moteros de
Benicarló i Vinaròs es van reunir a la Plaça Constitució per rebre la nova moto Harley

Davidson Fat Bob de Pedro. Malgrat el pes i el soroll de les Harleys, la plaça no es va
enfonsar i els joves gaudiren d´un sopar al Camping Costa Azahar.

FOTO!

Foto: Javier Roda

Aquest humil setmanari i els seus
col·laboradors, que cívicament paguen
els seus impostos, van celebrar com
cada any l’esperat sopar de Nadal.
Enguany l’àpat va ser als restaurant
Los Tres Fogones, on ens van atendre
magníficament be. Entre els
comensals l’arrós negre però també el
marisc combinat amb verdures o
amanides i la fideuà van ser els plats
preferits a l’hora de fer la comanda.
Uns vins Solaz negres, d’Osborne,
van acompanyar les agradables
converses d’aquests entranyables
dies de festa en el que es posen sobre
la taula les anècdotes de l’any,
l’actualitat política, acudits i altres
aspectes de la revista. Vam trobar a
faltar molts col·laboradors, però un
altre any serà… Com veieu La Veu, el
setmanari més veterà de Benicarló,
també surt a sopar de tant en tant.



La província de Castelló i la
Comunitat Valenciana produïxen
ceràmica fina i de qualitat des de
fa segles. Una bona mostra de la
seva pervivència i bellesa és
aquesta cuina carregada d'història
i autenticitat del Palau del Marquès
de Benicarló. Segons els seus
propietaris existeixen múltiples
oportunitats de futur per al palau.
Un ús del mateix més social i
pròxim a la nostra gran cultura
valenciana seria el més idoni per a
preservar aquest autèntic museu
en ple casc històric de Benicarló. 
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regidor del PP vinarossenc Lluis
Gandia. 69 dies després el PP, a
través del diputat benicarlando
Jaime Mundo, justifica allò
injustificable per rebutjar una
proposta del Bloc que demanava
el mateix tracte que Catalunya i
Madrid i transferir les
competències sobre la gestió de
trens de rodalies. Açò permetria
crear la reclamada xarxa de
rodalies de Castelló a Benicarló i
Vinaròs.

El diputat Enric Morera
explicava en l’exposició de
motius que el govern central
havia anunciat la seua disposició
a transferir les competències
sobre la gestió dels trens de
rodalies a les comunitats
autònomes que així ho

sol·licitaren. A més assenyalava
estar convençut que la major
proximitat als ciutadans en la
gestió dels trens de rodalies
garantiria una major eficàcia i, per
tant, repercutiria en la qualitat del
servei que reben els seus usuaris.

A banda de la descentralització
administrativa i el fet que altres
autonomies estiguen ja posant-se
a la faena en aquest camp,
Morera recordava la disposició
addicional segona de l’Estatut
d’Autonomia, la coneguda com
clàusula Camps, que permet
reclamar el mateix que altres
autonomies. Morera reclamava
que, per pal·liar el dèficit
estructural d’inversions, es

a incongruència
s’instal·la d’una
manera clara al PP de
la nostra comarca quan

fa pocs mesos de les eleccions
municipals i autonòmiques. El fet
clarament constatable i inequívoc
és que el passat dilluns 1
d’octubre una delegació de
càrrecs del Partit Popular de la
comarca reclamava a l’estació de
Benicarló-Peníscola la millora en
la freqüència de les
comunicacions de la nostra
comarca amb Barcelona, Castelló
i València. Entre els concentrats hi
figuraven el diputat Mariano
Castejón, els alcaldes Andrés
Martínez i Marcelino Domingo i el

El PP vota en contra de la creació d’una xarxa de rodalies i a les poques
hores es desdiu i consensua reclamar la transferència de la xarxa

Quan no fa ni dos mesos que el PP del Maestrat va muntar un ‘tinglado’ reivindicatiu a
l’estació de Renfe, ara Jaime Mundo a la Comissió de Transports rebutja la creació de la

xarxa de rodalies
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“En la proposta de resolució s’instava al Consell a negociar la cessió immediata a la Generalitat de la gestió
dels serveis de transport de viatgers per ferrocarril amb origen i destinació en la Comunitat Valenciana”

quantificara la inversió necessària
per posar-la sobre la taula en el
moment de la negociació entre les
dues administracions, la central i
l’autonòmica i aprofitar aquesta
oportunitat per millorar el servei de
rodalies.

En la proposta de resolució
s’instava al Consell a negociar la
cessió immediata a la Generalitat
de la gestió dels serveis de
transport de viatgers per ferrocarril
amb origen i destinació en la
Comunitat Valenciana amb la
dotació econòmica suficient per
fer front al dèficit d’inversions
acumulat. El nostre ex alcalde,
Jaime Mundo, va justificar en la
frase “de manera immediata”, la
negativa a acceptar la proposta
del Bloc. Els socialistes van
abstindre’s “per no posar en un
compromís al PSOE a Madrid”,
assenyala Josep Maria Pañella
“igual que van fer amb el debat de
l’OCM de fruites, mentre que el PP
no té cap problema en aprovar
mocions reivindicatives”.

Canvia la truita

Surrealismes de la vida el
passat dimarts els grups
parlamentaris en les Corts
Valencianes van acordar per
unanimitat en la Comissió
d'Economia, Pressupostos i
Hisenda, a través d’una esmena
transaccional, incloure en els
Pressupostos de la Generalitat
per a 2008 una partida per a
l'impuls de la firma d’un protocol
amb el Ministeri de Foment per a
la millora de les infraestructures
utilitzades per les línies de rodalia
ferroviàries i la seua transferència
a la Comunitat, acompanyada de
l’aportació per l’Estat dels

recursos financers necessaris per
a l'adequada prestació del servei.
El portaveu adjunt popular Rafael
Maluenda va subratllar que el
programa de Govern a la
Comunitat "sempre" ha
contemplat "assumir les
competències dels trens de
rodalia, però tenim un concepte
claríssim, i és que primer, el
Govern d'Espanya, que és el que
té la competència, ha de millorar i
actualitzar la situació de les línies.
No volem rebre una competència
que siga deficitària, primer volem
que es millore la línia i després
que ens facen la transferència,
però que a més, anualment, se’ns
concedeixi els diners necessaris"
per a l’explotació i el funcionament
del servei, va asseverar
Maluenda, qui va destacar que " a
poc de les eleccions generals", al

PSPV "li ha vingut molt bé
acceptar la nostra oferta i sortir
com defensors dels interessos
valencians, que en altres
moments han rebutjat" des que
governa José Luis Rodríguez
Zapatero a Espanya, va
asseverar. Va adduir que si el
PSPV "tingués la voluntat seriosa i
ferma" d’assolir les transferències,
ho hagués plantejat a través
d’esmenes als Pressupostos
Generals de l'Estat "i no obstant
això, no ho ha fet". Aquest tomb
en la cara de la truita és el que li
agradava al PP: obrir la via de la
negociació per si de cas fins
passades les eleccions, posar-li la
cara roja al PSPV-PSOE i, en
últim terme i com va explicar
Mundo “que la cosa no siga
immediata”. O siga que vaja per a
llarg.

ve de la pàgina anterior

Benicarló conserva una joia en el número 5 del carrer
San Joaquim. El tresor ocupa, en forma de rajoles
polícromes del segle XVIII, l'ala esquerra de la bella
Casa del Marquès de Benicarló. Es tracta d'una cuina
única en el Món, els seus homòlogues han estat
desmantellades o destruïdes. Segons ha plasmat en els
seus llibres el prestigiós investigador de la ceràmica
valenciana Inocencio Vicente Pérez Guillén “el palau del
Marquès de Benicarló conté un dels rarísims conjunts
complets de rajolería rococó valenciana”. 

L'habitatge on està la cuina va ser seu del
Comendador de l'Ordre de Montesa i Sant Jordi
d’Alfama que va regir a Benicarló-Vinaròs. En 1176 la
família terratinent de vinyes dels Miquel va adquirir
aquest palau i va renovar amb nous murs de maçoneria
i els seus sostres amb 600 pins de la fusta melis més
sana de Morella, Castell de Cabres i Benifassà.
L'habitatge ha seguit acollint personalitats històriques
curioses: des d'un oncle de Manuela Polo Fabra, del
Sant Ofici de la Inquisició a Mariano Miquel i Polo,
governador i comandant general de Terol, fortificador de
la fortalesa d'Isabel II en el port de Maó i cavaller de
l'Ordre de la Flor de Lis de França, entre altres
distincions, que a més va combatre a València contra el
general Suchet en la Guerra de la Independència. Ja en
1867 l'Ajuntament va voler comprar-la per 15.000 escuts
per a situar allí la Casa Capitular, una cosa que va estar
a punt d'ocórrer també en 2004. 

L'últim Miquel, mort en 1905, va deixar la propietat al
gendre, el Marquès de Benicarló, Juan Pérez de San
Millán i Miquel, que seria diputat, president del Consell
d'Obres Públiques i condecorat amb reconeixements
nacionals del rei Alfonso XIII i estrangers pels seus
mèrits contrets amb la Corona i la Nació. En el seu palau
de València, el de Benicarló, actual seu dels Corts
Valencianes, va acollir a la seva majestat la reina
Victoria Eugenia i als seus fills abans de marxar a l'exili
amb l'arribada de la República. 

La Capella Sixtina de les cuines valencianes 

El valor històric de la Casa-Palau com decorat de fets
històrics rellevants no arriba a eclipsar el fet que la cuina
d'aquesta luxosa residència –al costat de la de la Casa
Eixarch de València- sigui l'única completa del segle
XVIII que queda en peus amb tota la seva integritat. Una
de les estades més belles de l'arquitectura valenciana
de l'època. Amb unes dimensions de 6x4 metres, la
cuina del Palau és de tipologia valenciana de gran
originalitat i riquesa iconogràfica. La cuina es va
concebre com un conjunt únic que respon a un model
creat a València en 1770 amb una part centrada en
l'activitat de la cuina i en l'altra el servei amb figures a
grandària real amatent per al complimento, amb estris i
manjars, una moda del rococó. Els pintors d'aquestes
ceràmiques eren gent amb un gran sentit del color i de
l'equilibri que va aconseguir unes figures amatents a
servir que gairebé parlen. Les sales i alcoves de la casa
tenen paviments ceràmics amb escenes com la caça en
l'Albufera, Le berger content (el pastor feliç), l'oriental, la
pesca del Mandarín, l'embarqui -que recorda al comerç
del vi de la família- o els símbols trinitaris de la capella
familiar, que conta amb un accés directe des del carrer.
L'escala, soleríes i façana conten també amb sèries
diverses i altres reutilitzades probablement de l'antiga
casa del Maestre de Montesa que van comprar i van
reformar els Miquel. 

Els forns que van fabricar aquesta ceràmica
segueixen sent una incògnita. El llibre de principis del
segle XX escrit pel comte de Queralt diu que és
ceràmica de L'Alcora, encara que les últimes i millors
investigacions portades a terme per Inocencio Pérez
Guillén, els situen en el carrer de la Corona de València
en els forns de Vicente Navarro o altres de la ciutat de
València. Durant dècades s'ha mantingut la seva relació
amb la fàbrica del Comte d'Aranda de L'Alcora. Figures
i escenes radicades a Florència, la Nacional Gallery de
Londres, Augsburgo o el mateix Museu Nacional de
Ceràmica són comparables des de la distància a les
peces de la cuina del Marquès. 

Benicarló conserva l'única cuina completa del segle XVIII
amb rajolería rococó 

text J. MAURA/P.MIR

El futur de l'edifici s'ha debatut al
llarg de la història entre múltiples
ofertes. L'Ajuntament ha renunciat
d'adquir-la en dues ocasions. Cuines
similars han estat desmantellades o
traslladades.

La Veu de Benicarló: laveubenicarlo@terra.es
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El primer partit que els afeccionats benicarlandos
podran seguir en directe serà el que es jugarà en la 15ª
jornada de lliga davant el Móstoles 2008. A partir
d’aqueixa jornada els partits es podran seguir en format
radiofònic (www.fsradio.net) o bé sistemàticament escrit
del resultat al minut (www.altertadeporte.com). 

Mancant quatre jornades per a finalitzar la primera
volta, els pupils de Miki ocupen la cinquena posició de
la taula amb 18 punts. Aquest dissabte rebran al
Carnicer Torrejón i abans de nadal viatjaren fins a
Santiago de Compostel·la per a enfrontar-se al conjunt
de José Venancio. Dos partits decisius contra rivals
directes que poden decidir les aspiracions dels
caduferos per a la Copa d'Espanya.

Lolo escollit millor jugador del partit entre
Espanya i Eslovènia 

Manuel Urbà, conegut esportivament per ‘Lolo’, que
va disputar a Sant Petersburg el Torneig Internacional
Sub-21 de Futbol Sala, ha estat escollit millor jugador
del partit que es va disputar davant Eslovènia. Aques
partit disputat per la Selecció Espanyola Sub-21 davant
el combinat d'Eslovènia, va finalitzar amb un resultat de
1-0. Lolo va estar l'autor de l'únic gol de l’encontre que
va arribar en els primers cinc minuts del xoc i que va
donat la victòria als de Jordi García.

Tots els partits a domicili del 2008 del Benicarló ONDA URBANA seran
retransmesos a través de fsradio.net o per alertadeporte.com 

text REDACCIÓEl portaveu del Bloc, José Luis Guzmán, va donar
resposta a les múltiples preguntes que li fan pel carrer
els ciutadans, que volen conéixer com va el poble. Al
parer de Guzmán, l’inici de la legislatura ha quedat
marcat per les paraules i els pocs fets. Així ha lamentat
que en matèria de Participació Ciutadana no s’hagen
escoltat les peticions fetes pels veïns de l’entorn de
l’Auditori municipal ni les del Grup motor de Participació
Ciutadana, amb qui el regidor del àrea es va
comprometre a fer realitat els primers pressupostos
participatius. “Ni a aquestes alçades saben res ni els
grups polítics sabem ni un sól número, ni coneixem cap
esborrany”, va assegurar Guzmán. Segons el líder del
Bloc “el PP tórna a la línia de fa anys, que és la
d’aprovar els pressupostos al mes de març”. 

En matèria policial va denunciar que els agents de
policia han deixat d’ocupar les entrades i eixides dels
alumnes dels col·legis, de dirigir el trànsit a la sortida
dels horaris laborals, de vigilar les zones rurals i
d’ocupar amb les seues glòries les pàgines d’un
setmanari.  “Els agents s’han format i ja no els tenim.
Ens hem quedat amb les pàraules i la roba d’hivern
comprada per a l’hivern”, va manifestar. D’altra banda
va mostrar unes fotografies on suposadament es veu el
vehicle del regidor Antonio Cuenca, primer tinent
d’alcalde, estacionat a una rotonda. Guzmán va
demanar-li a Cuenca que “siga conseqüent i com ja fa
Soriano, aparque be el vehicle”.

Neteja
El representant del Bloc vol una ciutat més neta com

va prometre Marcelino Domingo a principi de la

legislatura però, segons va dir,  la neteja viària s’ha
modificat i hi ha zones on ara s’escombren cada quinze
dies, les pintades no artístiques segueixen i les
papereres i fanals llueixen enganxines de Marcelino
Domingo com a candidat a l’alcaldia. A més va
demanar que s’utilitze el contracte que l’Ajuntament té
amb una empresa per a la neteja d’imbornals.

Llumetes
Per últim Guzmán s’ha manifestat contrari al canvi

en la conciència ecològica del Consistori, que ha
passat d’un arbre modern i no contaminant a un de
natural mentre que el que va fer la Brigada amb il·lusió
l’any passat ni s’han dignat a posar-lo a la Plaça de la
Constitució o un altre lloc. A més ha demanat gestos
com apagar a mitjanit les llums de Nadal com fan
moltes administracions com a gest per a concienciar
del canvi climàtic.

Com va el poble?
text REDACCIÓ

Guzmán va
mostrar unes
fotografies on

suposadament es
veu el vehicle del

regidor Antonio
Cuenca, primer
tinent d’alcalde,

estacionat a una
rotonda. També va

demanar-li a
Cuenca que “siga
conseqüent i com

ja fa Soriano,
aparque be el

vehicle”.

El Benicarló ONDA URBANA està
d’enhorabona, ja que ha estat un dels dos
equips triats de la Divisió d'Honor pel diari
digital de futbol sala www.alertadeporte.com i
pel portal radiofònic www.fsradio.net, perquè
tots els partits del 2008 que l’equip dispute
fora del municipal de Benicarló, siguen
retransmesos en directe. 



laveudebenicarlo laveudebenicarlo

L O C A L16 O P I N I Ó 5

Un vell disc dels Who acompanya els primers
compassos d’un matí de dissabte. Les guitarrades
de Peter Townsend li donen energia. Amb la tassa
de cafè a la mà escruta l’horitzó mariner. Un gep de
les Salines de la Trinitat posa un turonet blanc
enmig la mar plana. 

Recorda la frase que en el cotxe de línia que va
agafar ahir pronunciava, amb to nasal i agut, una
senyora amb cabells blancs com empolsimats
d’una aura violàcia. 

La senyora de cabells blancs amb aura violàcia i
una altra senyora, asseguda al seu costat, amb
ulleres amb vidres de cul de got, xiuxiuejaven les
seves coses en to de rosari remugat dues fileres de
seients més endavant, però la frase que va escoltar
brillà com la muntura daurada de les ulleres de la
senyora receptora del missatge, en ser llepada
intensament per un raig de sol augmentat pel vidre
de l’autocar. 

Amb to agut, nasal, trencant la remugada
conversacional, la senyora de cabells blancs i aura
violàcia va xisclar: “... i ella ho consentia”. 

L’escriptor va caçar aquelles paraules al vol, va
treure una llibreteta d’aire escolar, amb paper
quadricular i toves cobertes blaves, i va anotar
aquella sola línia que obria un bon grapat de
conjectures possibles. 

L’escriptor va anotar aquell contundent “I ella ho
consentia” amb una cal·ligrafia tortuosa que sovint
fins a ell mateix li costava desxifrar. Si mai no havia
tingut una cal·ligrafia ordenada i pulcra, amb l’ús de
l’ordinador la cosa havia empitjorat. 

Què en faria d’aquella frase caçada al vol?
Entraria en algun poema? ¿Estiraria els fils ocults
rere aquell “...i ella ho consentia”, i provaria de
bastir un relat més o menys curt? No ho sabia. Ni
sabia si aquella petita bijuteria, collida dels horts de
la suposada expressivitat popular, acabaria un dia o
altre amb un bany de tinta. 

De tota manera si resultés que sí, que la frase
acabés posada en una pàgina o altra, en podia
passar força temps. Fins i tot, podia succeir que
oblidés la troballa, o que reaparegués en algun
diàleg en un projecte allunyat, precisament quan
necessités una frase així, i quan el follet arxiver del
cervell la reportés amb precisa oportunitat. 

Però, mentre això s’esdevingués, si s’havia
d’esdevenir, el que passaria seria el temps. És a dir:
la vida, que com deia un músic de Liverpool, és el
que ens passa mentre estem ocupats fent altres
plans.  

I ELLA HO CONSENTIA

text JOSEP IGUAL

Quadern Ondulant

“L’escriptor va caçar aquelles
paraules al vol, va treure una
llibreteta d’aire escolar, amb
paper quadricular i toves
cobertes blaves, i va anotar
aquella sola línia que obria un
bon grapat de conjectures
possibles.”

El Nadal es vesteix de gran festa teatral aquest cap
de setmana a Benicarló. Per desè any consecutiu, i amb
més sorpreses que mai, la màgia de’l Estel del Collet
inundarà amb la seva resplendor un preciós espectacle
en el qual gairebé 300 persones, pertanyents a deu
associacions culturals de la ciutat, oferiran el millor de si
mateixes per a portar a terme les dues representacions
de l'obra de Jaume Rolíndez. La cita, el dissabte 15 a
les vuit i mitja de la tarda i el diumenge 16 a les set de
la tarda en l'Auditori Municipal. 

Una edició que ve marcada per la incorporació del
Cor de la Casa d'Aragó. A més, la celebrada participació
de representants de la Banda de Música i la Coral
Polifónica Benicarlanda, el Grup de Balls Renaixença,
Colla de Dolçainers i Tabaleters, Colla de Gegants i
Cabuts, Coral Infantil Petiquillo, Colla de Zancos del
Col·legi Martinez Ródenas, Amics de Sant Gregori i
l'Escola de Teatre l’Escenari. 

Una vegada més, l'associació que presideix Joanvi
Vallés farà vibrar a tots els assistents amb el Nadal més
benicarlando. Noms, llocs, jocs, cançons... Sants,
diables, el Personatge sorpresa... productes de la terra

i del mar... Un poble bolcat a adorar al Nen Déu, nascut
en la humil senia de Pau, un agricultor de la localitat. 

La gran col·laboració d'artistes i tècnics que, amb el
seu treball i col·laboració, fan que s'arribin a altes cotes
d'espectacularitat. Des del cartell anunciador de Ramón
París, al preciós i innovador decorat de Ximo Sorlí,
passant per l'impressionant tramat de llum i so realitzat
per EJR Systems i una espectacular guirnalda
multicolor confeccionada per la Brigada d'Obres, que
dóna la benvinguda a tots els espectadors a la seva
arribada a l'Auditori Municipal. 

Tot està preparat. Sobretot, una cosa fonamental: el
treball rigorós del conjunt de regidors, gràcies al quals
quedarà perfectament organitzada i coordinada la
complicadísima posada en escena de l'adaptació teatral
realitzada i dirigida per Josi Ganzenmüller Roig, qui, en
està desena edició, culmina la seva trajectòria com a
màxim responsable de la representació. 

Les entrades podran ser adquirides en la taquilla de
l'auditori una hora abans que comencin les funcions.
Però tots aquells que vulguin assegurar-se la seva
localitat -una cosa molt recomanable-, poden fer-ho ja
de forma anticipada en el Centre Òptic Eva Marín, situat
en la Plaça Emperador Carlos I, nº 8 de Benicarló. 

Aquest cap de setmana arriba la X edició de l’Estel del Collet 

text REDACCIÓ

FOTO!
Despedida a Maria Lidón Figuerola

Compte

Aquesta passada setmana diversos
periodistes van acudir a la despedida de la
que ha estat fins aquest mes de desembre
la cap de premsa i comunicació de
l'Ajuntament de Peníscola. Lidon ha estat
impecable amb la seua feina al llarg
d'aquests anys facilitant al màxim el treball
de la premsa.

Des de La Veu de Benicarló li desitgem
molts èxits i satisfaccions en la seua nova
etapa.

Recordem que si has format part d’algun grup o coneixes algun, posa’t en contacte amb nosaltres.
Realitzarem una fitxa amb una breu història, discografia, concerts, fets rellevants, components,etc, que es
publicarà a La Veu de Benicarló i a internet.

Més informació: www.lafiloxera.es.kz

BREU HISTÒRIA DEL ROCK  A BENICARLÓ
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O P I N I Ó  /  A G E N D A

Fa uns quants  dies va caure a les
meves mans un llibre que em va portar,
gairebé de la mà, al fascinant món de
l´ensenyament en les pitjors
circumstàncies, les d´una guerra. En
concret parlarem  de la guerra civil
espanyola i d´aquells nens que van trobar
protecció sota les ales d´ uns mestres
consagrats a l´art d´ ensenyar. Els llibres
van substituir a les pors, a les visions
d´imatges inhumanes… trencades per l´odi i l´horror més
bèstia. Bé, l´esmentat llibre es diu Els nens del front (Los
niños del frente) i és escrit per en Enrique Satué Olivan
amb les il·lustracions de Roberto L´Hôtelleire. Tot sota
l´implicació del Museu Pedagògic d´Aragó.La
presentació amb la ploma de Víctor M Juan Borroy,
director de l´esmentat Museu, és una lectura sensible,
quasi trencadissa que ens aproxima a uns temps i un
projecte en comú que comulga amb els seus somnis
d´avui... aquell ensenyament concentrat en aprendre
sense dogmes i en cercar la curiositat pas a pas. això és
un de les coses que escriu en Borroy: Finalment, “Los
niños del frente” és per a mi el llibre que ens va retornar
a Palmira Pla, la mestra que va sofrir dos guerres, dos
exilis, el trencament per a sempre de les absències i
que, amb tot, els ulls se li encenien quan ens deia que
havia que treballar des de l´escola i que ens havíem
d´esforçar en fer una societat més justa….”.

Aquest llibre, avui, ja és una nova edició… el que
il·lusiona força a tots aquells implicats en el projecte.

El pròleg el signa Palmira Pla, una dona que va ésser
tota la seva vida una consagrada lluitadora, conta la
seva trajectòria com a mestra en aquells anys tan difícils,
però encara més tràgics… plens de pors i llàgrimes.” Per
la meva part el major dels problemes va esdevindre el
trobar l aliment per a mantindre a les colònies que, a la
vegada eren les seves llars…”. Com sempre, na Palmira,
va trobar-hi una contundent solució. Aquesta edició li
dediquen a ella

La introducció té quelcom d´especial… i  és que res
d´aquest llibre passa per passar… tot ens deixa record,
la majoria imborrable. La introducció comença així: Em
vaig criar sentint històries de la guerra. De xiquet aquell
temps agònic, em pareixia agònic i llunyà, tot i que
estava ben proa del revolt. El meu pare de tant en tant
parlava d´ella a l´hora de menjar. Deuria de ser perquè
aquella estona de pau li pareixia quelcom paregut a un
milagre. Vaig tindre la sort de no sentir-li mai parlar d´
experiències mítiques, però si de la crua realitat ...
sempre vaig palpar el mateix: injustícia i molta por….” .

Les il·lustracions són meravelloses … d´una intensitat
i un realisme més que significatius. I el text és sincer

descriu les situacions con si estigués allí
amb una atenció màxima i desmitificada.
És un llibre també d´investigació, estudi,
entrevistes i retrobar-se d´alguna manera
amb el pasta d´aquells nens que van
guanyar vida i curiositat mentre molts
dels seus éssers estimats patien el
dramatisme d´una guerra aspra i plena
de punxes.

Recomano aquest llibre de totes, totes
... segur que vos aixecarà moltes
emocions i algun que altre record.

Tres novetats d´Acantilado
Editorial El Acantilado sempre ens té acostumats a

oferir-nos bons llibres carregats que quelcom més que
de qualitat. En aquests dies previs a la bogeria de les
festes nadalenques, els de Acantilado no perden la raó i
continuen endavant oferint, sempre i en cada moment, la
millor de les literatures sota les millors plomes.

Per exemple, avui vos podem parlar de tres últimes
novetats: podrem gaudir de la ploma i el talent de Julián
Gracg i la traducció de Cecilia Yepes (per cert el treball
dels traductors és massa vegades ignorat). El gènere
amb el que es publica aquesta gran obra és el que
Cròniques.

Aquest és un llibre on s´escriu sobre les sensacions i
allò que ens sobta i ho fa com poc a poc. Però amb
contundència. Tot aplicat de manera el-legant i subtil. En
aquest escriptor té molta importància el lloc físic i la
història que l’envolta. L´escriptor va ésser catedràtic
d´història i geografia … de tota manera sempre va sentir-
se més pròxim amb l´ensenyament secundari. Va
trencar, sempre, molt convencionalismes ... era com si
ho necessités per a viure. Només ens queda descobrir
aquest llibres sorprenent, però engrescador.

L´altre llibre és un reunió de tres llibres en un, es
tracta del circ familiar de l´escriptor Dario Kis. És com un
quadern de notes, una mena de diari, fotograma a
fotograma. També segons "El Acantilado":  “són com un
quadern de notes a color d´una col·lecció d´instantànies
que no tenen ordre cronològic ... Els contes són: "Penas
Precoces", "El reloj de arena" i "Jardín de ceniza".

Danilo Kris va nàixer en Sèrbia, però passada la
Segona Guerra Mundial i molts  morts dels seus familiars
als camps d´ extermini nazis, se’n va anar a Hongria i a
França on va viure durant els últims anys de la seva vida. 

L’última temptació d´avui d´El Acantilado ve de la
ploma de Robin Marconie es tracta de la música com  a
concepte….on es pregunta. per a què serveix la
música?: com funciona; què significa … Si vos agrada la
música és un llibre per entretindre´s amb les seves
qüestions existencials i existencials.

SER NEN EN LA GUERRA

text SUSANNA ANGLÉS

L'ESMENA D'ERC

Davant de la situació al Senat, on el Partit Popular ha
donat suport a ERC, CIU, EA i CC, i veta les inversions
proposades en el Pressupost General de l'Estat per al
2008, hem de manifestar el següent:

1r. Es carreguen les esmenes que havien presentat,
per tal de salvar la Comunitat Valenciana, inclosa la de la
regeneració de la costa nord.

2n. Això demostra que les esmenes primer, i el vet
després, són postures electoralistes, magnificades per la
proximitat de les eleccions generals del 9 de març. ERC
ha utilitzat el tema de la costa nord en benefici propi i com
una eina d'atac al Govern d'Espanya.

3r. Saben ells i els seus tècnics, com funcionen les
administracions i quins són els procediments que estan
normalitzats, quines competències pertanyen a
cadascuna i quins són els espais de pacte. Cal recordar
que la Constitució espanyola reconeix l'autonomia
municipal, i l'Ajuntament de Benicarló no s'ha posicionat
formalment al respecte front a altres administracions. En
definitiva, no ha dit què vol fer.

4t. Reiterem que després de tindre l'Estudi de
Possibilitats redactat per l'empresa Geoteyco a instàncies
del Ministeri de Medi Ambient, amb un Concert Previ del
PGOU quasi tancat, és l'Ajuntament de Benicarló qui déu
fer una proposta i transmetre-la a la Conselleria de
Territori i Habitatge, que ha encarregat un estudi d'usos
d'acord amb el Pla d'Acció Litoral, i al MMA, per a
provocar una confluència dels interessos.

Pel contrari, si continuem com fins ara, on cadascú
pensa d'una manera i amb interessos ben diferents
(agraris, industrials, residencials, especulatius o
simplement que es quede com està), no aclarirem res.
L'Ajuntament ha de liderar el procés, escoltant totes les
parts, i guardant l'interés general.

GRUP SOCIALISTA MUNICIPAL

Exposició de pintura 
“Zig-zag”, de Joan Josep

Fontanet (fins al 6 de
gener). 

Exposició etnològica “Barrets, màscares i
lligadures”, de Mario Onieva (fins al 24 de
febrer). Centre Cultural Convent de Sant
Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de
Cultura i Mucbe.

Exposició d'arqueologia “Tresors
arqueològics”, on es mostrarà la cílix i el
tresoret (fins al 24 de febrer). Centre Cultural
Convent de Sant Francesc – Mucbe.
Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.

Centre Cultural Convent de
Sant Francesc 

-Mucbe-

Dilluns 3 
10.00 h Jornada de portes obertes al CO Ivadis –

El Maestrat (fins les 13.00 h). Organitza: CO Ivadis.

Dissabte 8
09.30 h VIII Certamen d'Intèrprets Ciutat de

Benicarló. Prova eliminatòria de clarinet. Local de
l'Associació Musical Ciutat de Benicarló al carrer de

Cabanes, 16. Organitza: Regidoria de Cultura.

18.30 h XIX Certamen Internacional de Poesia
Andalusa. Auditori. Organitza: Casa de Andalucía
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ELS KYOTO-ESCEPCTICS  (i 2)

omenem “Kyoto-escèptics”
a aquelles persones, insti-
tucions o mitjans de comu-
nicació que dubten o

neguen la influència humana en el
canvi climàtic actual. La setmana pas-
sada iniciarem la reflexió sobre els
diversos tipus de Kyoto-escèptics,
segons el nostre punt de vista, exis-
tents. Tractarem sobre els que, com el
cosí de Rajoy, neguen la possibilitat
de predir el clima futur perquè no es
pot fer amb el temps de d’ací uns deu
dies. No entenen la diferència entre
clima i oratge.

Els Kyoto-escèptics  remarquen
que el consens científic no és tan
majoritària com sembla, que hi ha
molts científics que dubten d’un canvi
climàtic per causes humanes. Assenyalen be que forma
part del cicle natural, be està  causat per mecanismes dife-
rents a l’efecte hivernacle del CO2 antròpic.  S’addueix que
la variació del CO2. atmosfèric va retardada respecte a la
de temperatures, i que l’increment de CO2 seria la conse-
qüència i no la causa de la pujada de temperatures. Es
destaca que al període posterior a la II Guerra Mundial les
emissions de CO2 pujaren molt per la industrialització i, en
canvi, les temperatures baixaren desprès d’un temps de
creixement constant. Alguns científics creuen que la puja-
da de temperatures actual és un fenomen natural per la
sortida d’un període fred nomenat la Petita Edat del Gel
(1400 – 1740) que ja havia estat precedit  per un altre perí-
ode càlid nomenat l’Òptim Medieval. Científics com Nigel
Calder responsabilitzen del canvi climàtic a les variacions
en la intensitat de la radiació solar.  Investigadors danesos
-Knud Lassen i altres- assenyalaren una correlació entre el
cicle de taques solars i la variació de les temperatures. Van
establir que el nombre de taques solar  depenia de l’activi-
tat solar i aquesta determinava la radiació còsmica solar
–partícules subatòmiques a gran velocitat. Els rajos còs-
mics, quan entraven a l’atmosfera,  afavorien la formació
de núvol al generar nuclis de condensació, i segons la
nebulositat la temperatura era major o menor. Tanmateix,
darrers estudis demostren que durant els últims decennis
del segle XX, quan més ha pujat la temperatura i el CO2
atmosfèric, la radiació solar, lluminosa i còsmica, ha dismi-
nuït refutant en gran mesura aquestes hipòtesis. La ciència
és una activitat social: les teories dominants o paradigmà-
tiques són les seguides per un  major nombre de científics.
Un estudi rebel·la que de 1993 a 2003 es publicaren 928
articles referits al canvi climàtic en revistes científiques de
prestigi i cap d’ells s’oposava a un canvi climàtic influït per
les accions humanes. Però sempre en queden de dissi-
dents o recalcitrants que no ho accepten. Fan una tasca
necessària: forcen a la teoria dominant a explicar totes les
anomalies existents.

El canvi climàtic té unes clares repercussions econòmi-
ques i polítiques. Els sectors econòmics més afectats

seran l’energètic de combustibles fòs-
sils i el transport. A principis dels 90,
la Western Fuels Coal Association,
lobby empresarial nord-americà,
defensava que l’efecte hivernacle
seria bo al fomentar el creixement
vegetal. Desprès, amb altres corpora-
cions finançaren el grup de pressió
Global Climate Coalition que sembrà
d’incerteses i escepticisme l’opinió
pública nord-americana i ajudà a
impedir la ratificació del Protocol de
Kioto pel govern Clinton-Gore. La
coalició es desmuntà amb George
Bush al poder. La lluita anti-Kyoto fou
continuada  pels instituts d’opinió
(think tanks) conservadors com el
Competitive Enterprise Institute  o
l’American Interprise Institut (AII), lli-

gats al partit republicà i mantinguts per grans empreses
com Exxon. Han subvencionat científics dissidents per
oposar-se a les teories dominants sobre el canvi climàtic. A
l’Estat Espanyol hi ha l’Institut Juan de Mariana  i el diari
on-line Libertad Digital com a principals Kyotoesceptics.
Aquests organismes conservadors s’oposen a la influencia
humana en el canvi climàtic més per raons polítiques que
econòmiques o científiques. L’entenen com un triomf dels
ecologistes, els actuals enemics de la llibertat, comunistes
disfressat de verd. També perla regulació o  reducció de la
sacrosanta llibertat d’empresa que poden suposar les
mesures necessaries per mitigar el canvi climàtic  i que
aquest impacte global del sistema econòmic actual posa
en dubte la possibilitat d’un creixement econòmic il·limitat. 

Per alguns el canvi climàtic és un gran muntatge
orquestrat per foscos interessos. Hi ha “conspiranoics” pels
qui fou el govern de Margaret Thatcher als anys 80 qui
llançà la idea del canvi climàtic pel CO2 humà en la seva
lluita contra els sindicats miners per a que perdés
importància el carbó i afeblir-los.  Altres que ha segut el
sector nuclear, en franc declivi, per substituir els combusti-
bles fòssils com a font d’energia. Malauradament, la nucle-
ar pot sortir beneficiada però ho serà en contra del movi-
ment ecologista i de certs governs com l’espanyol.

Hi ha qui s’oposa al canvi climàtic per les implicacions
que està tenint. Els plantejaments d’Al Gore sobre el canvi
climàtic el transformen en un problema ètic, en un desafia-
ment moral. Formà a Sevilla  1600 dels seus apòstols del
clima. Aviat serà “pecat” deixar un llum encès o agafar el
cotxe privat. El què és ben cert  és que tot acte de consum
té  implicacions polítiques i ètiques. 

El canvi climàtic influït per les emissions humanes sem-
bla prou clar, però el que ens deixa molt escèptics són les
solucions que es proposen per mitigar-lo. La substitució de
les energies  brutes per renovables o les màquines actuals
per altres mes eficient no serà prou. Caldrà un canvi pro-
fund del sistema econòmic i de les nostres pautes de con-
sum. 

Pere Bausà

N

XIX PREMI DE CONTES XAVIER ARIN
“Alambor 1982-2007: 25 anys per la

nostra cultura”

L'Associació Cultural Alambor, amb la finalitat
d'estimular la creació literària com també l'estima
per la Natura i la Pau, convoca aquest premi de
contes d'acord amb les següents bases:

En aquest Premi podran participar xics i xiques
entre 10 i 17 anys que viuen o estudien a la comarca
del Maestrat.Els originals hauran de ser inèdits i d'una
extensió entre 2 i 5 fulls, escrits per una sola cara a
doble espai i en la nostra llengua.Els contes hauran
de fer referència a temes que potencien una major
consciència per l'estima i la defensa de la Natura i la
Pau, en totes les seues manifestacions.

La dotació del premi serà la següent:

Categoria entre 10-11 anys
1r Premi 100 € en llibres
2n Premi 50 € en llibres
5 accèssits de 15 € en llibres

Categoria entre 12-13 anys
1r Premi 100 € en llibres
2n Premi 50 € en llibres
5 accèssits de 15 € en llibres

Categoria entre 14-17 anys
1r Premi 100 € en llibres
2n Premi 50 € en llibres
5 accèssits de 15 € en llibres

Els originals hauran de presentar-se signats per
l'autor, que farà constar: nom i cognoms, edat,
adreça, telèfon, curs i col·legi on estudia.

Els contes hauran de ser enviats a l'ASSOCIACIÓ
CULTURAL ALAMBOR, c/ Sant Francesc, 95, 12580,
Benicarló, Apt. de correus 199. Al sobre es farà
constar "Per al XIX Premi de Contes Xavier Arín"

El termini de presentació d'originals acabarà
l’11 de gener de 2008.

El jurat no podrà declarar desert el premi.
El lliurament s'efectuarà dins dels Actes del Dia

Internacional de la No Violència (30 de gener de
2007), a la Sala d’Actes de la Fundació Caixa
Benicarló.

Organitza:
Associació Cultural Alambor

Col·laboren:
Regidoria de Cultura Ajuntament de Benicarló

Diputació de Castelló.
Fundació Caixa Benicarló

L’ONG Mans Unides realitza fins el dia 21 d’aquest
mes una exposició i venda de figuretes de Betlem que
es pot contemplar al carrer Ferreres Bretó, 13 en horaris
de dilluns a dissabte per les tardes i diumenges fins les
13.30 hores. L’objectiu és doble: per una part mantindre
la tradició betlenística i per l’altra, la més solidària,
recaptar fons per a un projecte de construcció d’aules
educatives a Mali, el país més gran de l’Àfrica. 

El poble de Kolosso, on s’executarà el projecte és un
poble que es dedica a l’agricultura de subsistencia que
depén de les pluses per garantir-se les collites. Mans
Unides finança una escola amb tres aules que ja no té
capacitat per acollir als xiquets en edad d’estar
escolaritzats. Els xiquets ronden pel poble sense
aprendre res tot i la motivació que tenen els pares

perquè els seus fills puguen rebre educació. Les aules,
reconegudes pel Ministeri d’Educació, s’utilitzen també
com a lloc d’activitats socioculturals i alfabetització
d’adults fora de l’horari lectiu. Les obres permetrien
escolaritzar 180 xiquets més. La comunitat d’allà
col·laborarà amb la construcció de la vivenda dels
mestres i el material escolar. Tan sols falten 35.000
euros per a fer realitat aquestes classes.

Mans Unides de Benicarló fa una exposició-venda de figures de Btelem per
recaptar fons per un projecte a l’Àfrica

text REDACCIÓ
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que vosté representa els
benicarlandos, també!.

DE LA TV3
Sense paraules. Una més. El PP

és d’aquells que fan allò de
“hablemos valenciano”. I tanquen
qualsevol cosa que faça pudor a
llengua catalana. A dalt ja ho han
escenificat prou. La Veu ja sembla
el poblat dels gals com a Astèrix.
Només ens fa falta trobar un Obèlix
i batussar una mica als romans
eixos de Blavència.

DE PONTS
Els tafaners ens hem quedat

sorpresos de veure com empreses
benicarlandes que serveixen a la
construcció han fet pont per
primera vegada en molts, molts
anys: deu ser ben cert que la cosa
va a la baixa. I ara que farem quan
no omplin els pisos!

DE CIENTÍFICS
Investigadors del Scientific

American han descobert a l’últim
racó de l’infern, encadenat al costat
de l’inventor del metacril·lat, l’autor
de la carxofa monumental que rep
els visitants a la rotonda de Mulet. I
és que la de ferro els malfainers
encara no han trobat la manera de
llevar-li el rabet. Ni les fulles! 

DE SENY
Un columnista ben assenyat i

que diu les coses pel seu nom. El
Robespierre eixe no té pels a la
llengua. Moltes gràcies pel suport.

D’ARBRES LLUMINOSOS
Els tafaners no acabem

d’entendre per quina raó han penjat
als pals faroleros de la plaça de la
constitució només la meitat de
l’arbre de Nadal. No sabem si és
que estan d’estalvi energètic, que
ja estaria bé o que no els arribaven
tots els arbres per a totes les
faroles. Algú es va descomptar?

DE CULTURA BIBLIOTECÀRIA
Des que van traslladar la

biblioteca municipal de lloc, les
botigues dels voltants, d’on abans
estava, semblen ser oficines
d’informació cultural. Ja estan
pensant en demanar-li a la regidora
desapareguda que els pague pel
servei d’informació que presten.
Senyora regidora, si ja de per si
està ben amagada, si no fica uns
bons rètols indicadors, els llibres
als tinells de les prestatgeries
quedaran molt bé, novets de trinca.
Com no s’utilitzaran, no caldrà
comprar-ne de nous. O és que la
biblioteca ha d’honorar els seus
actes, estant també
desapareguda?

L’AMIC INVISIBLE
Alguns tafaners vam voler anar

a sopar l’altre dia i ... ens vam
trobar que la moda eixa dels sopars
d’empresa de Nadal ha arribat ací a
tutipleni. Els restaurants ja van
plens de gent que se’n va a sopar, i
sopar, i ... entre riotes, i riotes, es
regalen allò que no volen.

L’inconvenient és que fan tanta
escandalera que no saps si estàs a
un restaurant o a un dels
programes com eixos del “tomate” i
companyia on les cares són tota
una sorpresa.. Sense voler parar
l’orella t’obliguen a escoltar les mil i
una intimitats d’aquells que no
estan i dels que estan quan se’n
van a ...  pixar. Quin món aquest
que esperen a que un pixe per
ficar-lo a caldo.

D’ANIMACIÓ
Els tafaners hem vist uns cartells

molt bonics penjats per les botigues
del poble, amb un pallasso, que
sembla aquell de la propaganda del
Micolor, indicant que durant
aquestes festes nadalenques
sortiran a passejar pel nostre poble
i algunes de les nostres places, on
faran diverses pallassades (ei! en
el bon sentit de la paraula perquè
xalen els nostres menuts). El que
passa és que tenim una plaça que
no la tenim fitxada i no sabem on
para, la plaça de sant Bartolomeu.
Algú ens podria ajudar?

més tafaners...El projecte Compass, és una iniciativa social co-
finaçada  per la comunitat Europea, la diputació de
Castelló, i diversos ajuntaments de les comarques de
Castelló. L´objectiu del projecte és la inserció laboral de
diversos col.lectius que continuen sent discriminats a
l´hora d´accedir a un lloc de treball. Tot i que Castelló és
una província amb baix index d´atur, no tots gaudeixen
de les mateixes oportuntats per accedir al món laboral.

Després de tres anys de treball a les comarques de
Castelló, els responsables de Compass, asseguren que
han aconseguit superar els objectius plantejats. A
Benicarló, compass ha portat a terme més de 500
atencions a persones en risc de marginació social i
laboral i ha organitzat cursos de formació i capacitació
per a estos col.lectius. Moltes d´estes persones han
realitzat pràctiques en empreses i han aconseguit un
lloc de treball.

El balanç del treball realitzat pel projecte Compass a
Castelló, es posava de manifest passat dimarts amb
una jornada que se celebrada a Benicarló. Participaven
en ella els agents socials implicats en el projecte,
empresaris i institucions. Després d´un intens treball al
Maestrat, Compass tanca la seva tasca amb una xarxa
consolidada que pretén la vertebració social i laboral del
territori, la igualdat d´oportunitats, i el dret de totes les
persones a un lloc de treball.

Contra la discriminació laboral

text REDACCIÓ

“Tot i que Castelló és una província
amb baix index d´atur, no tots
gaudeixen de les mateixes oportuntats
per accedir al món laboral.”

“No pot ser d’altra manera, després de veure’l parlar de fem,
de vaixells, de cases, de ... Kylix, ha de ser. Ha de ser el candidat
benicarlando al programa eixe de la tele que encadenen
paraules.”
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i diré la veritat, que entre
vosté i jo ja deu haver una
mica de confiança: Jo em
mirava això de la Taula del

Sènia com una reunió de gastrònoms
de diverses adscripcions polítics que
es reunien a taula parada per
emprenyar el nostre president i avant.
Així era, de fet, però no veia un altre
motiu pel qual no hi volguera
participar el nostre PP. Però ara,
després de llegir el tema monogràfic
de la setmana  passada els lectors ja
devem veure les coses més clares:
aquesta entitat supracomunitària
asfalta camins, endreça pistes
forestals i fins i tot es proposa de
millorar la carretera d’Ulldecona de
tan trista fama. També ha contractat
un biòleg de Benicarló que estudie
–les formes de vida de- la rambla de
Cervera i el riu Cervol i forma
assitents domiciliaris i guies. Em fa
l’efecte que aquesta classe d’entitats,
integrades per col·lectius units per
problemàtiques comunes i amb
objectius clars, més enllà d’aguantar-
se en el govern, tenen molta més
agilitat i capacitat d’incidir sobre la
vida diària de les persones. És una
sort, per tant, que per fi la Generalitat,
la valenciana, haja decidit reconéixer-
la. Ara bé, vostés haurien de mirar-se
millor la sintaxi i no deixar passar
negre sobre blanc paràgrafs com el
que tanca el tema sota el rètol
“Benicarló amb l’amenaça”, sense
explicar, a més, de quina amenaça es
tracta.

M’alegra que hagen entrevistat
l’alcalde Domingo. N’extrauré unes
frases: “Com ens han confirmat des
de les altes esferes”, “serviran per a
portar un turisme de qualitat i
diferenciat”, “Van a venir inversions”,
“Tindrem el que mereixem”. Sobretot
aquesta última, que sol encetar o
tancar l’argumentari del partit del
Govern Valencià quan reclama a
Madrid. En què es funda aquest
suposat mèrit? Per què ens mereixem

el que ens mereixem? No em
tranquil·litza que el nostre batlle
s’afegisca a aquesta retòrica buida
solament fonamentada en
l’autocomplaença i en el foment de la
crispació. Hem d’entendre que altres
ciutadans no ho mereixen? Què han
fet malament? No ho sé. No solc
parlar d’aquestes coses per escrit. De
totes maneres, qui ho haguera dit? “El
golf no és apropiat per a nosaltres”,
diu l’alcalde del mateix partit que fa
pocs anys va haver de retirar el
projecte de la Tossa a causa de la
pressió veïnal ben organitzada. A
aquest xic hauríem de sentir-lo més
en entrevistes com aquesta, sense
l’ombra que sol puntualitzar-li cada
observació en les rodes de premsa.
Podrien fer-li una entrevista cada dos
o tres mesos, no troba? Pel que fa a
la llengua, ja veig que la qüestió és no
fer cas. La setmana passada li
proposava amarratges o amarradures
en comptes del castellà amarres i ara
van i s’inventen amarri. Si fóra
malpensat, diria que el SALT els l’ha
tornada a jugar.

Després he començat a disfrutar.
Primer amb el senyor Igual, que llijo
amb especial fruïció quan està de bon
humor. I sembla que ho està quan es
deixa de visitar vells melangiosos i es
posa davant d’una taula a saludar
nous lectors i a veure vi moscat del
Pirineu. Aquesta visita a la llibreria
Catalònia de Barcelona deu haver-lo
rescabalat de les topades inclements
de les últimes setmanes. Si no ho
recordo malament, va arribar a alçar
el puny de la prosa contra algun
opinaire de capelleta. Segon, amb el
saberut de Bausà, també de bona
veta aquesta setmana i creatiu! No
solament ens il·lustra sobre els
requisits i els compromisos de Kyoto,
sinó que ens regala de pas dos
creacions esplèndides: els
CONSPIRANOICS i els
ESCEPCTICS. Són dos exemples del
que s’anomena mots maleta, paraules
que en contenen unes altres a
l’interior. Així la “pira” que crema dins

del primer, causant sens dubte de
l’escalfament global de què parlem, i
el PC que és el melic del segon, que
podríem acollir per designar els
individus que encara desconfien de la
informàtica. També els tafaners s’han
afegit a aquesta espiral creativa i
potser per la proximitat del títol Todo
lo que quiso saber sobre el sexo... hi
han posat un ORGANMISME i una
PIROTÈNCIA. En què devien pensar
ja m’ho imagino, a la vista de les
pel·lícules que han triat per a titular
els apartats de la secció. I tercer, el
millor còmic que Burriel ens ha regalat
últimament (i dic regalat a
consciència, perquè ja he sentit dir
que vosté no els paga ni un sopar de
menú, als seus xicots). La variada
expressivitat de Marcelino contrasta,
en els dibuixos, amb l’ademán
impassible del super-regidor.

Quan he arribat al conveni signat
pel PP, que és com dir per
l’Ajuntament, i la mercantil PROEOR
per a la creació d’un nou geriàtric, em
sembla que no ho he entés del tot. A
veure: fa 10 anys, l’Ajuntament va
pactar amb qui ara és PROEOR una
sèrie de condicions per a arribar avui
al conveni citat. Bé. Entenc que
aquests requisits no han estat
complits per l’empresa en qüestió,
cosa que hauria de, com a mínim, fer
reconsiderar al Molt Il·lustríssim la
viabilitat del negoci. Molt bé. I va
l‘espanyol i diu: No solament signem
el conveni sinó que a més us
augmentem l’índex d’aprofitament de
0’60 a 1. M’he perdut alguna cosa,
segur.

Va, acabem. Los deportes. Sap
què he pensat les últimes setmanes?
A la vista de la marxa del Benicarló
CF, instal·lat en la caiguda gravitatòria
i moral perpètua, i dels èxits dels
altres clubs esportius de la ciutat, no
valdria la pena tancar i recol·locar els
futbolistes en les altres disciplines?
Diga’ls als del futbol que s’ho rumien.

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 613

text EL LECTOR

L
DE EU?
També qui fa la senyora Garcia fa

pífies. Certament el lector té una
dosi important de cura lingüística
però, de tant en tant, també se li
escapa alguna de bona. “Ja eu
haver vist ...”. I l’heu vist, no?
Nosaltres no ens fixem tant en
aquestes coses, per a això està
aquest personatge, però amb tanta
lletra, fins i tot al lector se li colen
algunes. Eu! Que hi farem!

D’ARBRE DE NADAL
Ja tornem a embolicar les coses.

Amb el que havíem guanyat de no
carregar-nos cap arbre “viu” per
ficar davant l’ajuntament, amb el de
les llumetes que teníem, fet per la
brigadilla, la cosa estava molt bé,
ara algú, amb poques llums, ha
decidit el contrari, Govern nou,
arbre nou. Primer, gastem inútilment
i després ja ho reciclarem al primer
femer que trobarem. Ja se nota que
al govern municipal del PP li va el
reciclatge.

DE BANDERES
Ja es veia venir. Ara sabem la raó

per la qual els nostres municipals
se’n van anar de l’ajuntament. Ho
hem descobert. I sabeu per què?
Fixeu-vos en la posició de les
banderes, estan col·locades a
l’inrevés que estan a l’ajuntament.
Búnquer Municipals, Califat
independent?

DE PERRUQUES
Els tafaners sabent com les

gasta la regidora de cultura, Durà,
per allò que sempre està
desapareguda cada vegada que
tenim un acte cultural, ens ha
assaltat un dubte, quasi existencial,
qui era la presidenta del tribunal del
passat Certamen d’intèrprets? I és
que preveient un possible afer
institucional, entre l’ajuntament i els
de la banda, per allò que ja els va

deixar plantats en el passat
certamen de bandes, on va anar de
guàrdia, el regidor Marzal, obres i
cervells, ara, com dèiem, després
de veure el còmic d’aquesta
passada setmana, tot i el que ficava
al díptic anunciador del certamen,
no tenim massa clar qui era la
presidenta del tribunal, ella mateix o
... el de la perruca? I és que, ja ho
sabien?

DE PASSAPALABRA
No pot ser d’altra manera,

després de veure’l parlar de fem, de
vaixells, de cases, de ... Kylix, ha de
ser. Ha de ser el candidat
benicarlando al programa eixe de la
tele que encadenen paraules. I és
que aquest home és tota una
eminència. A veure si així treiem uns
“duros” pel nostre estancat poble.
Encara que haurà de aprendre a

parlar una mica més ràpid si no a la
primera de canvi ... al carrer.

DE FESTA
El nostre representant a la taula

eixa del Sénia que fa? I és que ja ha
negociat que ens apanyen uns
quants camins? Que siga regidor de
festes no vol dir que estiga de ídem.

D’ULLERES
Dos tafaners es van trobar a

l’Eroski eixe que van inaugurar fa
uns dies i ... portaven les ulleres  de
sol iguals. Feien promoció d’ulleres,
2x1, a aqueta gran superfície?

DE LLENGÜES
No, no parlarem de la que tenim

a dins la boca sinó de l’altra, d’eixa
que parlem i escrivim en aquest
mitjà com “bitxos rars”, i que en
aquest país sembla que té els dies
comptats perquè, a veure, la
senyora Irureta... i no sabem que
més (és massa llar eixe nom per a
nosaltres), no entén que en aquest
poble, al sud (uns poquets), i al nord
(uns pocs més), també parlen una
atra llengua que no hi és en el
descarregador eixe del blutut que
han ficat a la parança? Que passa
que com ella no l’entén, la resta ens
hem de fer fotre? Senyora nostra

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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El 69 de Mundo

Curiós el temps que ha tardat el
portaveu a les Corts Valencianes de
la Comissió de Transports, el nostre
Jaime Mundo, per justificar allò que
és injustificable, tombar una
proposta que demanava trens de
rodalies per a la nostra comarca.
No només trens de rodalies, sinó un
xarxa de rodalies, amb totes les
infraestructures necessàries per
fer-la funcionar adientment.

Resulta que al nostre
exalcalde, Mundo, “de
manera immediata”, no li
agrada que es solucionen els
problemes de transport dels
ciutadans que, se suposa,
representa i que li paguen el
seu bon sou que cobra a final
de més. Aquesta frase,
“immediata”, li ha servit per
justificar allò injustificable, fer
votar en contra de demanar-li
a l’estat el traspàs de les
rodalies.

Al senyor diputat Mundo li
haurem de recordar les
vegades que ell havia dit,
quan era alcalde del nostre
municipi, que els trens
rodalies eren necessaris. O
les cartes que havia dit havia
enviat a la direcció de
transports de l’estat, per
solucionar aquesta greu

discriminació que patíem a les
nostres comarques. 

Només podem titllar aquesta
postura d’hipocresia, per la seu part,
al veure com canvia de sentit el seu
parer segons el lloc on està col·locat.
Ací sempre dient una cosa i ara, a les
corts, una altra.

Vergonyosa actitud la seua i la del
seu partit, però encara ho és més si
veiem la rocambolesca història per la

qual, dos dies després, ara, a
la Comissió d’Economia,
Pressupostos i Hisenda,
presenta el PP, una esmena
per incloure una partida per el
pressupost de 2008, una
partida per a la millora de les
infraestructures utilitzades per
les línies de rodalia
ferroviàries i la seua
transferència a la Comunitat.
Com deia la pel·lícula “Millor
impossible”.

Algú, tant del PP d’ací
(després del muntatge que
van fer a l’estació), com  el
d’allà, amb Mundo al
capdavant, hauria de donar
més d’una explicació a
aquests 69 dies de diferents
interpretacions.

Hem passat del “Sí,sí” de
l’ajuntament al “No, no” de les
Corts.
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PublicitatAmb el suport

Carxofa: Una altra vegada se’ns ompliran els ulls amb quatre llagrimetes sentin les paraules que
la cegueta ens dirà des de l’escenari de l’auditori. Allí ens reunirem una altra vegada per a celebrar
el Nadal a Benicarló. Un bon grapat de carxofes per a tots els que fan possible l'ESTEL DEL
COLLET.

Panissola: Per als municipals que no estan massa bé de la vista: a vint metres d'on es fan el
caferet, a les Drassanes, els de Bonatel tenen tot l’horari laboral el cotxe aparcat en zona peatonal.
Com ens va vendre la cabra el sr. Soriano amb el gran interès per les zones de vianants...


