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AGRAIMENT A MAMEN IRURETAGOYENA

La tapa, eixe invent genuïnament nostre, ha sigut des

de fa massa anys, la germana menor de l'alta

gastronomia que se servix en els bons restaurants. Però

Benicarló, ha donat un pas avant per a elevar la tapa als

altars del bon menjar. La iniciativa té un nom: Mamen

Iruretagoyena. La tapa de barra de bar, ben

condimentada i preparada amb afecte -i sempre entre

amics-, invita a la tertúlia i a la reflexió en un paisatge de

sabors sorprenents que molta gent ha descobert esta

setmana. El bon sociòleg, hauria de freqüentar els bars

per a saber que pensa el personal per a elaborar les

seues estadístiques. I el bon gastrònom també, si vol

conèixer de primera mà el que es cou en les cuines

populars. El món, -que al cap i a la fi és el barri en què

vivim- sempre acaba girant entorn d'una bona tapa, una

bona conversació i un bon vi en el bar de la cantonada.

Servisca este preàmbul per a agrair a l'ajuntament de

Benicarló, i molt especialment a la regidora de turisme,

Mamen Iruretagoyena, la iniciativa de la ruta de pinxos de

carxofa pels bars i tavernes de Benicarló.

Com a propietari i gerent d'un d'estos locals, certifico

que la resposta ciutadana ha desbordat les meues

pròpies previsions. Gent d'ací i d'allà s'ha interessat per

la nostra preauda carxofa des de l'enfocament popular

del tamboret de barra, a un preu mòdic, i davant d'un plat

de qualitat. Diuen que no es pot demanar més. En el meu

local, vaig tindre cua tot el matí. Hem treballat molt

preparant carxofes sorprenents, però mes sorprenent ha

sigut la resposta de la gent. L’animo a continuar per este

camí, que més que promocionar la nostra carxofa,

redunda sobretot, en la promoció del poble en què vivim,

del barri en què respirem, i de les nostres relacions

humanes. I si és en torn d'una bona tapa de carxofa,

recreada amb una bona conversació en la barra, millor

que millor. La bona gastronomia, en un panorama humà

que reflexa tots els aspectes del nostre món mes pròxim,

es troba en les tavernes. Vosté, Mamen Iruretagoyena,

ha ajudat a descobrir-ho.

RAMÓN MARTINEZ, 

TAVERNA SELECTA NOU RAYFE

Excel·lent acollida per a la Ruta del Pinxo de la carxofa

Fins al pròxim dia 3 de febrer un total de 25 bars de la localitat
oferixen pinxos  de carxofa acompanyats d'un vi o cerverza al
mòdic preu de 2 euros. “Ha estat la manera en la qual el
Consistori ha tractat de sumar a un segment comercial allunyat
fins a ara de les grans demostracions i jornades gastronòmiques”,
va explicar l'edil de Turisme, Mamen Iruretagoyena. Els pinxos
més diversos amb carxofes en gavardina, torrades, en truita, amb
melmelades i butifarres, amb pebrots i uns altres han aixecat
expectació entre benicarlandos i visitants. Més tard va arrencar en
el Parador de Turisme l'esperada Gal·la de la Carxofa. El crític
gastronòmic valencià Antonio Vergara va rebre el premi de la
Carxofa d'or, lliurada pel consistori per la seva trajectòria lligada a
la gastronomia. Vergara és col·laborador i columniste d'opinió en
LEVANTE-EMV des de 1989 i recentment ha presentat l'Anuari de
la Cuina de la Comunitat Valenciana 2008, apadrinat per Ferran
Adrià, Juan Mari Arzak i Manolo de la Osa. Com curiositat el seu
currículum recorda que és l'únic periodista culinari espanyol
processat per una crítica, en 1977. La Cooperativa Agrícola
Benihort va rebre un homenatge en reconeixement per
l'incansable treball pel reconeixement de la carxofa com producte
de qualitat i amb denominació d'origen. L'edició d'aquest any va
premiar a Sergio Fernández, cuiner de Saber Vivir (TVE) per la
seva cuina pràctica i econòmica, amb la Carxofa de Cristall. La
televisió pública realitzarà diversos reportatges per a diferents
programes que s'estima arribaran a més de 7 milions de
persones. Ja ha arribat A Benicarló la delegació de Ladispoli
(Itàlia), amb qui la localitat està germanada. El grup de convidats
participarà com cada any en els festejos festius i gastronòmics. 

Pedro i Jesi amb els pinxos de la cafeteríal Viena, un dels locals

participants en aquesta iniciativa. (Foto: J.Maestro)
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Generalitat compleix 15 anys des
que va ser creada l’any 1992. En
l’actualitat la policia autonòmica
compta amb especialitats de
medi ambient-Grup d’Intervenció
d’Emergències, atenció a la
dona, menors, jocs, espectacles,
patrimoni, atenció al ciutadà,
seguretat i protecció, Grup
d’Anàlisi i Valoració i la Sala 112.
Entre les actuacions més

rellevants hi figuren la preparació
del dispositiu de la visita del Papa
l’any 2006 a València o la
presentació del cotxe de McLaren
de Fòrmula I, a més de col·laborar
en suport en incendis i
investigacions mediambientals i
de pederastia.

El nou mapa de seguretat
aposta per Benicarló, un municipi
costaner. L’objectiu passa per
incrementar les competències
actuals en vigilància de
Ferrocarrils de la Generalitat,
tercera edat, discapacitats,
menors, joc, assumptes taurins i
Protecció Civil. Això passa per

enicarló comptarà en
un futur amb una
c o m i s s a r i a
–anomenada pel

Consell seu comarcal- de la
Policia de la Generalitat
Valenciana. Així ho va anunciar
divendres el president del Consell,
Francisco Camps. Benicarló serà
junt a la Vall d’Alba i Castelló les
úniques ciutats de les comarques
de Castelló en disposar d’una
d’aquestes comissaries del total
de set noves amb que comptarà el
País Valencià (Requena, Lliria,
Cullera, Benissa i Xixona).
Enguany la Policia de la

Eleccions 2008:El Conseller Serafín Castellano anuncia una seu comarcal
de la Policia Autonòmica a Benicarló

L’alcalde anuncia a més la visita aquest mes de febrer de diversos consellers per tal de
presentar nous projectes per a la localitat a pocs dies de les eleccions

B

E S P O R T S

text REDACCIÓ

El nadador Miguel Piñana va ser el millor de tots els
nadadors en el III Trofeu Interclubs celebrat a Benicarló,
aconseguint imposar-se en els 50, 100  i 200 metres esquena i
200 m estils. Tot això rebaixant cronos anteriors i millorant així
les seues nombroses mínimes autonòmiques i estatals. Tot un
“Torpedo” en l'aigua de la piscina municipal de Benicarló.

Un grup dirigit per l'entrenadora Miriam amb més de 120
mínimes autonòmiques i estatals acumulades i que en esta
ocasió van aconseguir 6 primers, 10 segons i 8 tercers llocs. 

En l'equip masculí van destacar en els 50 m'esquena (1º)
Miguel Piñana 28.14; 400 m estils (2º) Agustín Parra; 100 m
braça ( 3r) Ferrán Remolina; 200 m esquena (1º) Miguel Piñana
2.12.52, (3r) David Marqués; 400 m lliures (2º) Marc Fresquet;
50 m braça (2º) Ferrán Remolina, (3º) Agustín Parra; 100 m
esquena (1º) Miguel Piñana; 200 m braça (3) Ferrán Remolina;
200 m lliures (2º) Marc Fresquet i 200 m estils (1º) Miguel
Piñana 2:16.24.

Un equip format per: Miguel Piñana, Lluch Añó, Gerard
Saura, Vicent Prats, Marcos Fuente, Marc Avila, Agustín Parra,
Josep Navarro, Javier Traver, Jose Antonio Prats, Guillermo
Soriano, Joan Ferrán Barrachina, Ferrán Remolina, Marc
Fresquet, Rubén Vicente, David Marqués.

L'equip femení va demostrar que segueix en un alt nivell i va
aconseguir estar en els primers llocs en la majoria de les sèries
disputades. Així van destacar en els 50 m esquena (2a)
Montserrat Astor, (3a) Mari Carmen Sorlí; 50 m papallona (3a)
Paula Saura; 200 m esquena (2a) Raquel Fabregat, (3a) Paula
Saura; 100 m estils (2a) Raquel Fabregat; 50 m lliures (2a)
Paula Saura; 50 m braça (1a) Claudia Campos; 100 esquena
(2a) Susana del Olmo; 200 m braça (1a) Paula Saura 2:57.75;
200 m'estils (2ª) Susana de l'Olmo i (3a) Raquel Fabregat.  

L'equip femení va estar compost per: Montserrat Astor, Mari
Carmen Sorlí, Marina Herrero, Margarida Bueno, Paula Saura,
Sara Marqués, Maria Coll, Paula Gil, Inmaculada Cerdá,
Susana del Olmo, Andrea Fuentes, Lucía Piñana, Claudia
Campos, Meritxell Sospedra y Raquel Fabregat.

Competició: Trofeu Interclubs III
text CNB

EL MILLOR MIGUEL.  Un Miguel Piñana
extraordinari va vèncer en totes les sèries nadades i
va ser novament la referència del Club Natació
Benicarló.

El nou mapa de
seguretat aposta
per Benicarló,
un municipi
costaner.
L’objectiu passa
per incrementar
les
competències
actuals en
vigilància de
Ferrocarrils de
la Generalitat,
tercera edat,
discapacitats,
menors, joc,
assumptes
taurins i
Protecció Civil. 

¿No sembla inquietant
tot plegat?
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“L’anunci ha vingut de ple en precampanya electoral i a poc més de 40 dies de les eleccions generals”

augmentar el nombre d’agents.
Segons va explicar l’alcalde
Marcelino Domingo, que va acudir
acompanyat del regidor de
Governació, Ramón Soriano, les
noves instal·lacions necessiten un
solar mínim de 500 metres
quadrats i precisaran una inversió
de 5 milions d’euros. La
comissaria disposarà de 40
agents, més els comandaments.
La xifra exacta va anar variant al
llarg de la roda de premsa. Carlos
Fabra ha estat un dels artífex
d’aquesta comissaria a la nostra
localitat, segons va explicar
Marcelino Domingo. “Ja tenim
pensats uns terrenys dins el casc
urbà, però ara cal que els tècnics
de la Conselleria ens donen el
vist-i-plau”, afirmà l’alcalde, que
es mostrava confiat en poder
posar a disposició de la
Generalitat, quan abans, els
terrenys de manera que la seu
comarcal siga una realitat el més
aviat.

La comissaria tindrà
competències d’abast comarcal,
però Soriano ja va fer comptes i va
dir que sumant els 80 agents de la

policia local que Benicarló tindrà
més “els 50 o 60 de la
autonòmica” més la Guàrdia Civil,
la localitat complirà amb les ràtios
d’agents per mil habitants.
“Tindrem més seguretat,
tranquil·litat i qualitat de vida”,
assegurava Soriano. “Pensem
que els anys que venen seran
complicats en seguretat, ho vam
veure des del principi, com a
conseqüència dels cicles
econòmics”.

Més obres
Curiosament l’anunci ha vingut

de ple en precampanya electoral i
a poc més de 40 dies de les
eleccions generals. A ningú
escapa aquest fet i també es van
anunciar al llarg del proper més
les visites de la Directora General
de Seguretat i el conseller Serafín
Castellano, de la consellera de
Turisme a inaugurar l’Oficina de
Turisme i del d’Educació i Cultura,
Alejandro Fontdemora.

ve de la pàgina anterior

Aquesta setmana escruiré en
espanyol perquè em puga
entendre un lector que tinc a la
Meseta.

La tarde se presentaba buena.
Los del horaje ya lo habían dicho.
El sol reinaba en el cielo blavoso y
nada hacía preveer la deshecha
que tuvimos para terminar. Me fui
con mi coche más pronto que
menos para ver si cogía un buen
sitio para aparcar. Al cabo de
pocos minutos hice cabeza a los
girares del campo Municipal,
donde pude dejar mi coche sin
ningún problema, porque allá
donde lo dejo siempre tengo mi
sitiecito intacto y sin
estrechaciones. Atracado el
coche, tiré para la puerta del
campo, donde me encontré, de
sobresalto, con la mesita de la rifa
donde vi todo bocaagrietado, que
el premio no era la típica cuja de
puerco, sino un armatoste para
hacer impresiones de papel para
un ordenador con tecnología
láser. Al cabo y a la fin, el premio
fue para la mujer del presidente,
que gaudió de la suerte que nunca
yo he tenido. Cuando ya estaba
dentro, me enfilé cabeza el lugar
que suelo ocupar durante los
partidos, todo yo tranquilo y
dispuesto a pasarlo bien.

No cale que diga que toda la
gente que habíamos en el
Municipal esperábamos ver cómo
los de la ciudad del azulejillo se
llevaban un buen capazo de
goles, porque ellos todavía
estaban más detrás que nosotros.
Si ganábamos nos poníamos con
cuatro puntos por delante y casi
que podríamos decir que nos los
espolvoreábamos un poco. Pero
vaya pensamientos que tenía yo.
Aunque todo seguido me adí que
nos encontronábamos con una
auténtica banda, así como que
también yo me apercibí de que

nosotros no les íbamos al detrás.
Eran dos auténticas bandas del
empastre en las cuales no sabías
cuál era peor. Empezaron a llegar
los goles. Nos endulzaron un par
de ellos y nos fuimos al descanso
con un cero a dos que nos dejó a
todos bocaquebrados y con el ano
obstruido. Tengo de decir que, a
pesar de todo, el solecito que
durante la primera parte me
pegaba en la cara me fue muy
bien, y la provisional derrota se
soportaba con cierta paciencia y
sin ningú tipo de esglayamiento ni
ensurte. 

La segunda parte hice cabeza
detrás de la porteria de los
azulejiteros, porque tenia el
pensamiento en que le
pegaríamos la vuelta al partido y
al marcador. Yo pensaba que no
teníamos nada a perder, y que el
único remedio que nos quedaba
era tirarnos en adelante y
remontar el resultado. Hace falta
decir que la segunda parte el
partido sólo tuvo un color y que el
dominio fue continuo de parte de
los nuestros. Al cuarto de hora se
asolió el primer gol, y la cosa
asemejaba encarrilada. Pero por
más que los nuestros mantenían
un dominio discreto del partido, el
gol del empate no llegaba.
Pasaba el tiempo, y en el
marcador los segundos huían y
huían sin tregua. Al final, todo y
las numerosas ocasiones que
tuvimos, los de la hermana ciudad
de Alcora nos quitaron el pan del
saquito y se llevaron los tres
puntos y nos endulzaron un

puesto que da derecho a gozar
del descenso inmediato de
categoria. 

Todos los aficionados en lleno
abandonamos el campo con la
cabeza agachada, buen batacazo
y sin higo otra vez. La gente nos
cansamos y pensamos si no es
mejor quedarnos en casa, porque
hay grapados de cosas mejores
que hacer que desbaratar el
tiempo en un lugar donde sólo
padeces y no sacas nada
provechoso. Pero qué tenemos de
hacer. Los que seguimos con
delirio a nuestro club seguimos
yendo todo y lo mal que los
pasamos. Puede ser que dentro
de nosotros aún quede algo del
tantosemedaísmo del que a veces
se dice que tenemos los
benicarlandos. Total, que hay una
hartera de todo, y como que esta
semana no se lo podemos hacer
pagar al árbitro ni a los linieres,
mejor será que nos acojamos a la
resignación cristiana y pensemos
que todo es para bien, que algún
día alguien nos lo recompensará
con victorias y momentos de
gozo.

Como anéctota diré que, en ver
que había tantos de estos que
hacen programas filmando por el
campo, pensé que lo más seguro
era que el Vinaroz ya había
jugado a casa, y que de una u otra
manera tenían de llenar sus
pogramas deportivos.

La semana viniente el Benicarló
se desplaza en Benlloch a jugar
su partido en sábado a las seis de
la tarde. No espero nada de
bueno. Si sacamos algun punto,
eso que nos encontraremos. Si
no, buen viento y barca nueva,
¿Qué hemos de hacer?       

A LA MODA
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

Model tIpus de seu comarcal
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El dissabte 26 de gener es celebrava en el
poliesportiu benicarlando el torneig en dos categories
independents. En la primera jugaven a mini handbol
xiquets i xiquetes de la base, que pertanyen a diferents
escoles de la ciutat.

En la segona categoria jugaven dos equips cadets
masculins. L’equip del club s’enfrontava la BM Betxí.

La classificació final en categoria benjamí és:

Marques A
Marques B
CH Indret Benicarló

La classificació en categoria cadet:

CH Indret Benicarló
BM Betxí

JUVENIL FEMENÍ
CH MISLATA  - 43
GRUPO PEINADO “BAIX MAESTRAT” – 14

Partit que en un principi havia de ser molt més
igualat, ja que els dos equips son molt pareguts. Degut
a diverses circumstàncies el Baix Maestrat va haver de
desplaçar-se amb sols 6 jugadores, la qual cosa feia

molt complicat traure un resultat positiu de València. 
A pesar d’això el Grupo Peinado va plantar cara

durant molt minuts del partit. A més de ser una menys
cal recordar que també faltava la portera. Aquesta
circumstància va fer que jugadores que no solen ser
porteres jugaren en eixe lloc. 

Al final del partit i malgrat la derrota l’equip contrari
ens va felicitar per haver lluitat i per la nostra actitud
durant tot el partit.

Pel Grupo Peinado van jugar: Sanae (2), Vanessa
(5), Jessica (1), Arantxa (2), Cristina (4) i Tífani. 

III TORNEIG D’HANDBOL “CARXOFA DE BENICARLÓ”

text CHB

Del balanç anual realitzat pel consistori de Benicarló
es desprèn que el 2007 ha estat un dels millors anys
quant a xifres d'espectadors en la temporada teatral
2007 i en les visites al Museu de la Ciutat de Benicarló
(Mucbe). Així als 12 espectacles programats des del
Consistori en la temporada teatral i la familiar han
assistit 5.335 persones. L'edil de Cultura, Raquel Durà,
va remarcar que “es tractaran de reforçar els tallers
didàctics de les exposicions en el Mucbe davant els
bons resultats”. La temporada 2008 inclou per al 7 de
març  Insubmissió, de Rosa Molero, de Xarop Teatre.
La companyia Bambalina portarà Kraft, un espectacle
a partir d'objectes quotidians i del paper. Al maig serà
el torn de Maniàtics de Maduixa Creacions, una obra
centrada en l'adolescència i actuacions de grups locals
com Diábolus o Teatre de Guàrdia i L'Escala. 

Faemino i Cansado, amb So Dos, ompliran d'humor
absurd i intel·ligent l'Auditori de Benicarló el dissabte
17 de maig. Unes altres de les apostes passen pel
Mucbe, que ha rebut 60.000 persones des que obrira
les seues portes el 25 de juny de 2005. D'aquestes
25.000 van passar l'any passat pel Mucbe. 

De les 28 exposicions programades per al 2008
destaquen les de jocs antics “Una Dola Tela Catola” del
26 d'abril al 25 de maig i “cridada a ser l'exposició de
2008”, la de fotografies de National Geographic
arribades des dels EEUU (del 6 de juny al 27 de juliol),
l'exposició “Picasso i la Sala Gaspar”, la ceramista
Teresa Gironés que realitzarà la seua única exposició
en l'Estat a Benicarló o les pintures del polifacètic
poeta i cineasta Luís Eduardo Aute (del 27 de
novembre al 25 de gener de 2009). El conegut escultor
Sergio Blanco, autor de la impressionant figura del
Papa Lluna mostrarà les seues escultures de bronze. 

Món agrari 

Benicarló comença ja a fer justícia al món rural i
agrari benicarlando amb una exposició sobre
l'agricultura i etnología local en la qual s'han involucrat
diferents regidories i particulars. L'exposició serà
permanent i es localitzarà en la planta baixa del
Mucbe. A més tindrà tallers didàctics per als escolars,
amb visites guiades i conferències. La inauguració
serà el 15 de maig.

5.300 persones van veure la temporada teatral de Benicarló l'any passat i
25.000 van passar pel Mucbe

text REDACCIÓ

La regidoria de Cultura programa
Faemino i Cansado, escultures de Sergio
Blanco, l'exposició de Picasso en 1960,
fotos de la National Geographic, obra
gràfica de Luís Eduardo Aute i una
exposició de joguets per al 2008.
Mantenen l'aposta per un auditori
polivalent en la localitat. 
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Va saltar la sorpresa en el Municipal i el cuer Tonín,
que no havia sumat més que un solitari punt en tot el
campionat, va guanyar, va golejar i va humiliar a un
desconegut juvenil que per res va recordar al de la
setmana anterior. Una derrota que pot fer moltíssim mal
a l'equip, no solament pels tres punts perduts –punts
amb els que es contava per endavant- sinó també per la
forma que es va produir, ja que, per a més inri, els
visitants van jugar tota la 2ª part i els últims minuts de la
1ª amb un jugador menys per expulsió. El partit va
començar de forma immillorable per als de Portilla, que
van marcar quan tot just s'havia complert el minut 5 de
partit, per obra d'Albert, però quan tot semblava
encarrilat es va produir l'inexplicable: el Tonín va
aprofitar, una després d'una altra, totes les seves
ocasions, amb un Castañeda desconegut i desconcertat
que va acabar demanant el canvi, arribant-se al
descans amb un sorprenent 1-6 per als colistes. En la
2ª part, de nou Albert va marcar gens més començar,
però les escasses opcions de remuntada van quedar
aviat difuminades a l'encaixar un altre gol els locals en
altra fallada garrafal de la defensa. Un nou gol de
Guillermo i altre d'Albert en els instants finals del partit
només van servir per a maquillar el resultat. En temps
de descompte es va viure la jugada ximple de la
temporada, que, davant l’estupor de propis i estranys va
deixar en evidència al col·legiat de l’encontre, quan,

estant el baló en joc, un jugador visitant va recollir el
baló dintre de l’àrea petita amb les dues mans i ho va
llançar fora de banda, ordenant l’àrbitre reprendre el joc
amb servei de banda per al Benicarló.

Alineació del Benicarló: Castañeda (Denís 70’), Eloy
(Eric 73’), Hèctor, Carlos, Luis (Del Caño 61’),
Guillermo, Ramia, Escura (Guaje 35’), Pepe (Marc 63’),
Johan y Albert.

JUVENIL C.D.BENICARLÓ, 4 – C.D. TONÍN “B”, 7
La irregularitat com a norma

text i fotos GREGORIO SEGARRA

Diumenge passat 27-1-08 es va celebrar a
Guadassuar el Campionat Autonòmic de Clubs, el Club
d'Atletisme Grup Poblet Baix Maestrat va aconseguir la
victòria en la categoria de Veterans; No solament van
aconseguir la victòria per equips en aquesta categoria,
van assolir el primer i segon lloc en meta, a tenir en
compte que participaven conjuntament els Veterans,
Júnior, Promeses i Sènior. 

Els resultats: 
1º   Vicente Gozalbo
2º   Sergio Ruiz
5º   Nacho Ramia
13º José Miguel Valls

Aquests llocs els donava el Campionat Autonòmic
amb 19 punts, seguits per Club Atletisme Elda d'Alacant
32 punts, sent tercers el Club d'Atletisme Sitges amb
115 punts, una diferència molt important. 

Aquest era el primer objectiu marcat per a aquesta
temporada, ara, segons el seu preparador Agustin
Perez, cal preparar el Campionat d'Espanya de Mitja
Marató. 

També va haver presència del Grup Poblet Baix
Maestrat en la primera prova puntuable de muntanya
del trofeu Diputació de Castelló celebrada a La
Vilavella; Una nombrosa participació, (1400 atletes)
Abel Belles va aconseguir una meritòria 6ª posició.

La setmana passada l'atleta del Grup Poblet Roberto
Prades es  va proclamar subcampió universitari de mitja
marató de Catalunya i aquest cap de setmana ha assolit
el Autonomic de Catalunya Universitari de Cross, pel
que té garantida la seva presència en les dues proves
en el Campionat d'Espanya.

El Grup Poblet Baix Maestrat participava el dissabte
26-1-08 en Vinaròs en les II Jornades Alevín-Infantil-
Cadet i Juvenil de Pista. 21 joves atletes van realitzar un
total de 58 proves. 

EL CLUB D’ATLETISME GRUP POBLET BAIX MAESTRAT GUANYA EL
CAMPIONAT AUTONÓMIC

text CABM

2 - I – 2008
Recordo un article de Joan Fuster en què es

manifestava en contra de la restauració de
monuments, ja que pensava, que com la vida de les
persones, tot havia de nàixer i de morir. Em ve avui
això a la memòria perquè després de més de quinze
anys de plets, el Tribunal Suprem ha dictat la
sentència irrevocable que el teatre romà de Sagunt,
haurà de ser enderrocat i tornat al seu estat anterior
a la restauració. Sense arribar a la radicalitat del
savi de Sueca, jo sí que crec que els monuments
han de ser restaurats, però no crec en una visió
romàntica del passat en què qualsevol pedra vella ja
té un valor per si mateixa, em sembla que han de
ser restaurats aquells que tinguen un valor històric
incontestable o que donen un benefici social.
Només he estat una vegada al teatre romà de
Sagunt, tenia llavors catorze anys i segurament vaig
anar amb l'escola, una foto en colors d'aquell dia, va
ocupar durant temps un espai preferent a ma casa,
darrera de mi es podia apreciar una graderia mig en
runes, i no recordo que aquell monument deixara
una petja especial en el record. Anys després,
durant el govern de Joan Lerma, la Generalitat
Valenciana va decidir una restauració que li donara
un nou aspecte al vell coliseu saguntí, i es va
encarregar l'obra als prestigiosos arquitectes Grassi
i Portaceli, la decisió va ser polèmica, però amb els
anys es va convertir en un símbol de l'arquitectura
valenciana i la seua utilitat social s'ha fet evident
amb els importants espectacles que tots els estius
han desfilat pel seu escenari, però la lluita judicial
que ha mantingut des del principi l'antic diputat del
PP, Juan Marco Molines, ha obtingut els seus fruïts
i ara els seus correligionaris es troben amb
l'incomodíssima l'obligació d'enderrocar-lo, el
problema a banda, dels perjudicis socials i culturals,
és que s'haurà de fer amb diner públic, quan tenim
necessitats molts més prioritàries. ¿Quan farem
objecció de consciència impositiva davant les
barbaritats dels qui ens governen?

19 – I – 2008
Vaig llegir “El amor en los tiempos del cólera” el

mes de maig de 1986, recordo que ha estat la
novel·la de García Márquez que menys m'ha
interessat, en la penombra de la memòria em queda
el record que van ser les darreres cinquanta pàgines
el millor del llibre. Avui veig la versió cinematogràfica
del llibre, dirigida per Mike Nevell, que ens relata
una història d'amor, els “cincuenta y tres años, siete
meses y once días con sus noches” que Florentino
Ariza va esperar per a aconseguir l'amor de Fermina
Daza. La pel·lícula, com la novel·la, se'm va fer més
interessant a mesura que anava avançant, narrada
amb un gran sentit del temps i del ritme, té moments
d'una gran bellesa i lirisme. “El amor en los tiempos
del cólera” porta el romanticisme a les darreres
conseqüències, i presenta l'amor com una força
alliberadora per damunt de les imposicions físiques,
morals o socials de l'edat. “El capitán miró a Femina
Daza y vio en sus pestañas los primeros destellos
de una escarcha invernal. Luego miró a Florentino
Ariza, su dominio invencible, su amor impávido, y lo
asustó la sospecha tardía de que es la vida, más
que la muerte, la que no tiene límites.” Mike Nevell
arreplega perfectament l'esperit d'aquestes paraules
finals de la novel·la de García Márquez.

20 – I – 2008
Vaig a veure un concert d'Ismael Serrano, tanco

els ulls i escolto José Luis Perales.

Runes
text JOSEP MANUEL SAN ABDÓN

Els Dies Gloriosos

“El amor en los tiempos del
cólera” porta el romanticisme a
les darreres conseqüències, i
presenta l'amor com una força
alliberadora per damunt de les
imposicions físiques, morals o
socials de l'edat.
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E S P O R T S

El Benicarló ONDA URBANA ha tancat aquesta setmana
la contractació del jugador italo-brasiler Alessandro
Patias per el que resta de la campanya 2007-08, i per a les
pròximes quatre temporades. 

Patias, que ocupa la posició de pivot i procedeix del club
italià Polisportiva Dilettantistica Circolo Lavoratori Terni de la
Sèrie A italiana, va començar la seva carrera esportiva en el
conjunt brasiler John Deree. Amb 19 anys va ser considerat
una de les majors promeses del futbol sala brasiler, fet que li
va permetre gaudir de diverses ofertes de clubs italians. Als 20
anys va fitxar pel conjunt italià en el qual militava en l'actualitat.
Aquesta temporada ha jugat 7 partits i ha marcat 13 gols. 

El jugador de Mondai(Brasil) arriba a Benicarló amb el
somni fet realitat de jugar en la lliga espanyola, i amb l'objectiu
de “marcar gols, fer un bon campionat i ajudar a l'equip en tot
el que estigui al meu abast”, assegura. 

El club benicarlando ha pres la decisió de reforçar-se
després d'avaluar la trajectòria que ha seguit l'equip en la
primera volta de la fase regular. A l'hora de fer valoracions

sobre el nou reforç, Miki, tècnic del Benicarló ONDA URBANA,
ha destacat que “és un pivot assegurador que espero puga
ajudar molt a l'equip. Ara el més important és que la seua
adaptació de la lliga italiana a l'espanyola, siga ràpida”. 

El nou pivot italo-brasiler ha estat presentat aquesta
setmana davant els mitjans de comunicació.

Alessandro Patias, nou reforç del mercat d'hivern

text BOA

El conjunt que dirigeix José Manuel Vallle segueix amb
la magnifica ratxa de resultats, que li ha dut a ser
capdavanter absolut de la seua classificació. Aquest cap
de setmana, de nou, el juvenil es va imposar a l'Alcora per
2-3 en un partit que, com era d'esperar, va ser boig, de
tensió i de pocs gols. 

El partit va començar amb domini benicarlando, però les
ocasions no eren materialitzades. Va ser l'Alcora, en una
eixida de còrner, qui va posar l’1-0 en el marcador. Benicarló
va seguir mostrant el seu joc però l'Alcora, molt tancat en
defensa, no deixava passar cap baló. Va ser A. Cid el que en
una jugada personal va materialitzar l’1-1 i va posar al seu
equip en el partit. No va durar molt aqueixa alegria, ja que en
30 segons l'Alcora es va tornar a posar per davant en una
contra. Els caduferos no es van vindre baix i van seguir jugant
a la seua manera, solament així el gol podria arribar. I va
arribar l'empat. A 2 minuts del descans, Iván va aconseguir el
2-2 en un fort xut que el porter no va poder detenir. 

La segona meitat va seguir la mateixa dinàmica del partit,
Benicarló amb el baló i l'Alcora a defensar. Així va arribar, en
el minut 26, un nou gol de Cid. Era el 2-3 que alleujava, però
que no llevava els nervis. Mancant dos minuts, l'Alcora ho va
intentar amb porter-jugador i a punt va estar d'aconseguir
l'empat, però Diego va traure el baló de la mateixa línia i va
evitar el gol. Quan va sonar la botzina, tot van ser crits i
abraçades ja que es va aconseguir la victòria en un partit que,
d'entrada, ja es preveia complicat. 

El Benicarló Orero-Xiob (Juvenil) segueix imparable i aconsegueix la seua
13a victòria consecutiva 

text BOA

Més resultats:

CADET 

Per la seua banda, el cadet va aconseguir
guanyar domicili al Navarti d'Onda per 0-4 amb
gols de Jorge, Juanma, Cristian i David. 

SÈNIOR 

El Sènior va aconseguir traure un punt de la
pista de l'Alcora. Van empatar 3-3 amb gols de
Juanma, Javi Julve i Santi.

L'Ajuntament de Benicarló sancionarà a la mercantil
Caigor S.L, que va tramitar en 2001 un PAI en el polígon
industrial El Collet en terrenys de la seva propietat, a
l'entendre que es va allunyar del disposat en el PGOU
després d'actuar en aquesta finca pel silenci
administratiu de l'àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de
Benicarló. A més es va produir un conflicte amb el
Sepiva, que va reclamar sòl públic per a ampliar el
polígon, alhora que el Consistori va donar llum verda a
un desenvolupament privat del mateix. “Volem donar
una solució a aquesta situació d'irregularitat”, va
assenyalar Cuenca que va admetre haver celebrat ja
dues reunions amb la Conselleria. 

Caigor va urbanitzar la zona sense autorització, pel
que el Consistori li obrirà un expedient sancionador.
“Que tuviera un silencio administrativo no quiere decir
que pueda hacer lo que le venga en gana, debe
adaptarse a lo que establece el PGOU”, va assenyalar
l'edil, que va rebutjar la posibilitat de conseqüències
econòmices per responsabilitat de l'administració local.
“No vam donar cap llicència”, va concloure Cuenca. 

Per fi rotonda 

El Consistori va assenyalar a més que la rotonda a
nivell sobre la qual s'elevarà la N-340 per a facilitar
l'accés al Centre Comercial Costa Azahar de Benicarló
conta ja amb tots els acords tant dels ajuntaments de
Benicarló i Peníscola com de l'empresa propietària del
complex i la demarcació de Carreteres a Castelló. “No
hi ha cap objecció perquè l'obra s'engegue”, va
sentenciar Cuenca, que va avançar que una vegada es
desviï la N-340 l'elevació del vial, futur bulevar, podria
eliminar-se “perquè és il·lògic que un pont elevat dificulti
la visió”. De la mateixa manera s'eliminaria amb la
cessió al consistori de l'Avinguda Magallanes, actual N-
340 el pont inundable subterrani enfront de la caserna
de la Guàrdia Civil que conduïx a Sant Gregori. 

La situació dels accessos als complexos és un tema
pendent tant a Benicarló per la inundabilitat de l'actual,
com especialment a Vinaròs, on existeix un perillós gir
a l'esquerra sobre la mateixa N-340. 

Benicarló sancionarà a Caigor i tractarà de regularitzar la urbanització al
marge del PGOU que va iniciar per silenci administratiu 

text REDACCIÓ

Una duplicitat administrativa va motivar un
conflicte amb el Sepiva, que pretenia ampliar el
polígon industrial El Collet. 

Després de participar en la preselecció del Programa
Educatiu “Model de Parlament Europeu”, organitzat per
la Fundació San Patricio i l'Obra Social Caixa Madrid,
els alumnes de 1º de Batxillerat María Colom, Carla
Monfort, Conrado Sancho i Carlos Vizcarro, han estat
seleccionats per a representar a l'IES Ramón Cid de
Benicarló en la I Sessió Autonòmica. 

Aquesta sessió se celebrarà els dies 2, 3 i 4 de febrer
en la localitat valenciana de Llíria, culminant el dilluns
en una sessió plenària en el Palau de Benicarló, seu
dels Corts Valencianes. 

Durant els dos primers dies, aquests alumnes,
juntament amb els d'altres centres de la nostra
comunitat, debatran sobre els temes d'actualitat en els
quals han treballat: L'Escalfament Global del Planeta,
La Integració dels Immigrants en el Sistema Educatiu,
El Sostre de Cristall i Drets d'Autor i Pirateria. En la
sessió del dilluns, s'exposaran les resolucions i
s'escollirà als 10 delegats que representaran a la
Comunitat Valenciana en la VIII Sessió Nacional que se
celebrarà a Madrid. 

Els professors que han orientat a aquests alumnes
han estat, del Departament de Geografia i Història, Mari
Carmen Ganzenmüller, Marcos Ibáñez i Beatriz
Garriga, i del de Matemàtiques Merche Chaveli, que al
seu torn, serà la professora acompanyant i responsable
durant el concurs. 

SELECCIONATS QUATRE ALUMNES DE L'IES RAMÓN CID PER A LA I SESSIÓ AUTONÒMICA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA MODEL DE PARLAMENT EUROPEU 

text REDACCIÓ
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Canci climàtic, energia i consum (I)

ens dubte, 2007 fou l’any del
canvi climàtic: hom ha assumit
la responsabilitat humana i la
necessitat de prendre

mesures. Per primer cop, Estats Units
(EUA), principal emissor de gasos
d’efecte hivernacle (fins 2006), acceptà a
la Cimera de Bali  converses per acordar
una reducció de gasos en el tractat que
substituirà el Protocol de Kyoto a partir de
2012.  Però certs països  –EUA, Xina,
Índia...-  s’oposen a que cap objectiu de
reducció d’emissions limiti el creixement
econòmic. 

L’energia és el “geni” que mou el
sistema econòmic: la producció, la
distribució i el consum de bens i serveis. Actualment, la
majoria d’energia emprada al món (80%) prové dels
combustibles fòssils i la seva crema allibera ingents
quantitats de diòxid de carboni (CO2), principal gas
d’efecte hivernacle. Amb un barril de cru a un preu de 90
dòlars i la necessitat de reduir les emissions de CO2, un
canvi en el sistema energètic és imprescindible. 

L’any 2008 ha començat amb una crisi borsària que està
transformant-se en crisi econòmica amb l’increment de
l’atur i unes menors perspectives de creixement. El procés
s’inicià juliol de 2007 a EUA amb la crisi de les hipoteques
d’alt risc (subprime). La desconfiança s’estengué pel
sistema financer perquè no es coneixia com estaven
d’afectades les diverses entitats bancàries. La menor
disponibilitat  de crèdits provocà una davallada del consum
dels nord-americans. I, si no hi ha consum, les tendes no
venen i las fàbriques no produeixen. L’entrada de
l’economia nord-americana en recessió i l’arrossegament
de la resta d’economies, es considera  una possibilitat real. 

Segons dades de 2006, un nord-americà emet
anualment 20 tones de CO2, un xinés 3,5 tones i una
persona d’un país subdesenvolupat menys de 2 tones. Les
grans emissions dels nord-americans s’expliquen pel gran
consum d’energia al produir tots els bens serveis que la
gent consumeix. Així, si s’incrementa el consum, difícilment
es podrà reduir les emissions de CO2, però si no es
consumeix, el sistema econòmic deixarà de créixer i
entrarà en recessió. Podem plantejar-nos si hi ha
alternatives energètiques al sistema actual. També si és
compatible un consum massiu amb una reducció
d’emissions o si el consumisme és necessari pel
manteniment del benestar de les societats actuals. En
aquest primer article intentarem donar una resposta a la
primera qüestió plantejada.

El desenvolupament sostenible pretenia fer compatible
la satisfacció de les necessitats de tota la humanitat amb la
conservació ambiental. La sostenibilitat s’ha concretat en
l’ecoeficiència, la disminució en el consum de recursos i en
la producció de residus en el funcionament, per exemple,
d’un procés o màquina; tothom coneguem les etiquetes
energètiques dels electrodomèstics. La Intensitat
Energètica (IE) mesura l’energia consumida, expressada

en quilos equivalents de petroli (kep) per
cada 1000 € del Producte Interior Brut
(PIB) produïts. En 2003, la IE de l’Estat
Espanyol fou de 227 la mitjana de la Unió
Europea (UE) era de 210, la d’EUA 334 i
la de Japó 119 kep/1000€. Quan més
eficient sigui un sistema econòmic,
menys energia emprarà per produir una
unitat de riquesa i si agafem com a
referent Japó concloem que n’hi ha un
gran marge de millora per la majoria de
països desenvolupats. Però, la IE tindrà
un límit i si el PIB continua creixent,
l’energia total necessària pujarà també. 

Una altra opció és la que representen
les energies renovables. La UE acordà

que per a 2020 es reduiran un 20% les emissions de C02 i
un 20% de l’energia total consumida, i que un 20% de
l’energia serà renovable. L’empenta que ara té l’eòlica serà
seguida per la dels biocombustibles i la solar tant tèrmica
com fotovoltaica. Actualment només un 15% de l’energia
elèctrica, no la total, és d’origen renovable a la UE.
L’eficiència energètica o les renovables són ben vistes per
tothom, però seran predominants en el sistema energètic
mundial a la meitat del segle XXI? 

Sembla que el gas natural anirà guanyant pes almenys
durant unes dècades sempre que les reserves no
s’esgoten i l’abastiment estiguí garantit pels països
proveïdors com Rússia. Altra font energia que revifa
darrerament és l’energia nuclear de fissió. Fa uns anys era
una opció energètica abandonada pels països
desenvolupats occidentals, a 2003 sols Finlàndia tenia un
reactor en construcció. Però el vent està canviant, el
govern britànic ha abandonat la seva moratòria nuclear i
construirà 4 noves centrals per a 2017 i Xina es planteja
construir-ne més d’un centenar en els propers anys.
Segueix sense resoldre’s el problema dels residus
nuclears i el perill que el material nuclear caigui en mans
del terrorisme internacional serà, amb més centrals, major.
El govern socialista espanyol segueix una altra línia: es
compromet a tancar totes les centrals nuclears quan
acabin la seva vida útil; tanmateix socialistes històrics com
González o Almunia són pronuclears.

S’està plantejant també la utilització del carbó, el
nomenat “carbó net”: les seves emissions de C02 seran
injectades, segrestades,  en dipòsits subterranis de forma
permanent. Cal considerar que hi ha reserves de carbó per
a més de 200 anys i que estan ben repartides per tot el
món. La captura subterrània de C02 fou acceptada a la
Cimera de Balí com mecanisme vàlid per a reduir
emissions.

Cal considerar més els valors absoluts que els
percentatges: encara que puge la importància de les
renovables si el consum total d’energia segueix
augmentant, “el carbó net” o les nuclears de fissió seran
necessàries. I no són “gratis”: C02 soterrat o residus
nuclears per milers d’anys. 

Pere Bausà

S

Sí, sí. Enguany hem tingut un
carxofa de cristall. Un xic que es
mou pels fogons de Saber Vivir,
però que nosaltres sapiguem,
mai havia parlat de les carxofes
de Benicarló fins que
l'ajuntament li va posar el xec
davant. Llavors ja es va
encarregar de proclamar el que
a Benicarló, comarca, país i
països veïns, ja fa anys que
sabem. A quin preu? Els
tafaners sospiten que mai ho
sabrem, però s'uneixen al cor

de planyideres que lamentaven
durant el sopar la política que
s'està duent amb la festa. Mireu
com es va posar el debat que
va haver qui va proposar que si
el diumenge, durant la
demostració gastronòmica es
portara a algú famós per a
passejar-lo entre els plats, la
promoció seria molt major. I
damunt ho podria veure tot el
poble, que som els qui ho
paguem. Queda dit. 

A la mateixa hora de la gal·la,
la llibreta dels tafaners ja
llençava fum i estava més cuita
que moltes de les carxofes que
ens van servir durant el sopar.
Però encara n’havia més.
Estava anunciada l'actuació
d'un mag per a tancar
l'esdeveniment. I què pintava un
mag en tot açò? Era el gran
misteri. Com us podeu
imaginar, els comentaris es van
multiplicar. El més encertat
parlava que l’havien portat per a
fer desaparèixer alguns
regidors (i és que més d’un
volia que la terra se l’engolira).
Clar, això explicaria la
presència policial en la porta.
Però el debat llavors va derivar
cap a quins regidors
desapareixerien. “Els de
l'oposició, perquè al mag li ha
pagat l'equip de govern”, va dir

algú. Al final, per alegria d'uns i
pena d'uns altres, no va
desaparèixer ningú, malgrat
que per sota de la taula el que
més i el que menys es dedicava
a resar amb el rosari de plata de
la seua mare. En fi, Serafí. Altra
vegada serà. En resum. Que la
gal·la no li va agradar a ningú
que coneguem, que va ser una
llauna i que a veure si aprenen
per a l'any que ve. I que s’ho
facen mirar això del Parador.

més tafaners...

CAIXA BUIDA

Per la premsa diària hem sabut que les biblioteques públiques valencianes s’han quedat, enguany, sense
dotació per a l’adquisició de nous llibres: no hay dinero, han “argumentat” les autoritats. I es comprèn,
perquè, quan la vinguda del Papa, l’alcaldesa de València -amb la complicitat del president de la Generalitat-
advertia que es gastarien lo que haga falta...Dit i fet: ara falten diners per a les necessitats bàsiques dels
valencians: llibres, escoles, ambulatoris..., justament els que malbarataren a cabassos en aquells muntatges.
I és que els “populars” ho tenen clar: per als grans “events” que els donen vots –vinguda del Papa,
l’America’s cup, la Fòrmula I etc.- sobren diners -lo que haga falta-. Per a l’atenció a la despesa pública dels
ciutadans –educació, sanitat, comunicacions, foment de la cultura, associacions veïnals, protecció del medi,
estalvi d’aigua...-  les sobres si ni han i si no, res, com ara en les noves dotacions de llibres per a les
biblioteques publiques.Pot ser que la ciutadania prenga bona nota de amb qui “es juga els diners” i ho
manifeste a les properes eleccions.

Marc Antoni Adell
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havia massa filin. Un altre
només va poder tastar carxofes
a l'aroma de conill, perquè
l'animalet ja havia saltat. I aixà
que estava anunciat que el
servien acompanyat. Es veu
que no estaria massa fet i se'n
va anar correndos al vore tanta
gent. Només va quedar
l’acompanyament.

ESPECIAL GAL·LA
CARXOFERIL, IN MEMÒRIAM

Que en el Parador saben
preparar les carxofes bullides ja
se sabia. Que els salons són
tan menuts, tan menuts, que
només caben barrufets, també.
Dir que el servei és poc ràpid,
seria avorrir els lectors, perquè
tot el món ho sap. Que hi ha qui
passa fam, doncs també. Però
no cal dir-ho. La gal·la de la
carxofa d'enguany tocava en el
Parador i els tafaners van
assistir amb les seues millors
gal·les i amb la sana intenció de
no criticar ningú. Però serà que
no. Doncs això. Carxofes
bullides, racions escasses per
als més menjadors i el que és
pitjor, una sensació de lentitud
exasperant. D'alberg. Tant, que
quan acabaven de servir les
taules, al primer ja se li havia
congelat el plat. Els humils
panets volaven per satisfer els
insatisfets estómacs. Per no
parlar de les ampolles de vi.
Més d'un va recórrer al Rioja
per a dur amb dignitat la
situació. La nostra carxofa es
mereix una mica més, que als
llauradors els ha costat molt
dur-la on està. 

I si xusco va ser el sopar, no
ho va ser menys la gal·la. Per a
quan va començar, el que més i
el que menys ja dormitava
damunt de la taula. Van ser
glorioses les becaines de
determinats regidors (que per

respecte a la seua autoritat i per
l'alt rang que ocupen en el
consistori, no nomenarem). Ha
de ser que com matinen tant per
a posar-ho tot a punt, després
no aguanten  la nit. O que com
el Parador estava envoltat de
Policies Locals, es van relaxar
pensant com de segurs
estaven. Sí, sí. Fins a tres
cotxes patrulla es van arribar a
comptar a les portes de
l'establiment. I comentaris van
haver per a tots els gustos. Va
haver qui va demanar habitació
per a dormir en el parador,
perquè en tot el terme no havia
un lloc més segur. Als tafaners
els va semblar bé. I es van
apuntar a dormir en l'alberg. Els
més crítics es preguntaven si
açò ens anava a costar més
hores extra i que clar, després
no arriba per a cobrir els serveis
diaris que els ciutadans
requereixen. I és que mai plou a
gust de tots. 

Bé, tornem a l'interior de
l'alberg, que és el que ens
interessa. Estàvem en la gal·la.
No anem a parlar de
l'homenatge a l’exregidora de
carxofes, María Teresa Traver.
No. Ni de la corbata de l'alcalde,
ni del vestit de la regidora,

Mamen Irureta..., ni de les
dolentes companyies. Ai, ja ho
hem dit. Doncs això. Algú hauria
de posar ordre en això dels
discursos, perquè a alguns se'ls
van multiplicar els folis en el
faristol. A les dues de la
matinada, la gent ja no estava
per a monsergues i els corrillos
i riures prompte es van poder
escoltar per tota la sala. Que no
és de rebut, home. El Carxofa
d’Or d'enguany, un senyor que
sembla saber molt de
gastronomia, va delectar als
presents amb una conferència
de mitja hora de durada al
voltant de no sap ningú quin
tema. Un rotllo.

La regidoria de Turisme està
fent més del que els ciutadans
es creuen. Ella  va aconseguir
que un equip complet d'España
en Directo, el programa de la
Primera, es traslladara a
Benicarló per a viure de prop la
Festa de la Carxofa. El que ens
ha costat no ho ha dit, però ja
es va encarregar el carxofa de
cristall (no era d’or?), de
proclamar als Quatre vents la
promoció que havia suposat per
al municipi el seu nomenament. 

més tafaners...

T’escruta i somriu, nimfa en texans, et cerca els
ulls, t’aguanta la mirada, desafiant, altiva. Són prou
sòlids els murs del treballat sentit del ridícul? 

Retorna a la gresca còmplice del seu territori de
fressa expansiva, però, amb certa impaciència,
torna a girar l’esvelt coll de bronze per saber si
encara fulleges el periòdic o fas dringar el gel del
whisky de qualitat mitjana, per si t’has oblidat
d’adorar-la calladament. 

La tarda hivernal comença a allargassar-se. La
promesa de la primavera ensenya una claror, entre
núvols, color rovell d’ou. Els ulls verds marquen les
estries del teu envelliment. Hi ha un tango que
acudeix, tòpic, a la cita atzarosa.

Als papers aspres, pocs pensaments de primera
mà. Julien Gracq, el geni discret, va morir en estricta
coherència amb la seva negativa a donar
espectacle. Algú ho recorda. En la traducció del seu
darrer llibre (Carnets du grand chemin,
Acantilado,2007) el fan sonar com a Azorín: el plaer
del text com a companyia de la vida. Gracq no es va
moure massa del seu poble i va rebutjar un
Goncourt. És un dels meus herois. En aquest món
que tenim és difícil no donar un espectacle o altre.
En una altra pàgina Leonard Cohen anuncia gira
mundial, després d’una dècada i mitja sense rodar
pels escenaris. El jueu de Montreal narra sota
l’estela de Joyce i versifica com un profeta de motel.
Després de la capbussada en el budisme a la carta,
haurà de redibuixar els acords sobre la seua
guitarra lenta.   

La fulla de les acàcies properes és ocre i cendra.
Una trèmula minoria de taques resisteix amb una
verdor desmaiada. A tocant de les estoiques
branques de l’acàcia, la palmera crispada encara
sembla més histèrica. L’estufa de la terrassa
coberta pampallugueja mecàniques brases
rectangulars. El daurat aigualit travessa l’esòfag.
Escalfo la veu per poder llegir poemes i contes en
un pub on no m’esperarà cap nimfa, un cau en
penombra de la lletraferida resistència.

La dentadura perfecta (cavall guanyador, quan el
temps és una imprecisa resposta policroma) , marfil
humitejat; ulls ametllats, verds, fimbrants
reminiscències de pantera, la carpeta negra al terra,
la brusa celest, el coll bru.

El somriure indesxifrable (oh, gran Nabokov, com
ens castigues!). L’esmolat sentit del ridícul. La
implacable llei dels convencionalismes adults. El
crim i el seu càstig. Els lliris bojos i la innocència
desafiant.

El gràcil planeta crepitant et deixa enrera ( trist i
fatigat perfil en blanc i negre). Però encara es gira.
Una darrera almoina crepitant, sense alfabet definit.
Quina prova grotesca és aquesta? Qui t’envia?
Portes nom de cosidora de postguerra?
Centreuropeu, per alguna pel·lícula? O alguna
abreviatura del codi de les discoteques? 

Pagues la copa. Massa vell per al rock and roll,
massa jove com per no intentar els propers versos
inútils a costa d’un somriure indesxifrable. Qui no ha
perdut la compostura per un enfebrada intuïció? Qui
no ha estat disposat, per uns segons d’horitzontal
vertigen, a pagar amb privació de llibertat per tatuar-
se un urgent, desesperat aroma contra el temps?

NIMFA DE BAR

text JOSEP IGUAL

il·lustració JESÚS MAESTRO

Quadern Ondulant

T’escruta i somriu, nimfa en

texans, et cerca els ulls, t’aguanta la

mirada, desafiant, altiva. Són prou

sòlids els murs del treballat sentit del

ridícul? 

...com el Parador estava envoltat de Policies Locals,
es van relaxar pensant com de segurs estaven.
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ermeta’m, senyora
meua, que continue
amb la línia de
negativitat i mala

criança que ha caracteritzat
aquesta secció en els darrers
números. Estic de mala gaita i,
mire, algú ho ha d’acabar pagant.
I que conste que ja em va bé
tindre algú amb qui poder-me
desfogar sense que em plante
cara ni em conteste i li estic
agraït. Però en fi, ja li dic, que
seguiré bròfec i impertinent. 

És clar que, reconega-ho,
vostés també em provoquen tant
com poden. Perquè ja em dirà a
mi si no és fer les coses amb el
ces, per exemple, posar la data un
any endarrerida. Tanta desídia hi
ha en aqueixa casa per no
repassar una cosa tan senzilla?
No és la primera vegada i confio
que no siga l’última. Aquests
toquets tan graciosos, tant
d’amaters, em continuen
emocionant. 

El tema de la setmana. Algun
dubte que se’m planteja al
respecte. El senyor Cuenca, va
parlar d’abocadors i d’inerts en
qualitat de regidor d’Urbanisme o
com a regidor de Medi Ambient?
O ho va fer com a primer (tinent
d’)alcalde? O tal vegada com a
respresentant de l’Ajuntament en
les reunions amb els alts
mandataris d’Educació? O qui sap
si com a expert en
transvasaments o en el poblats
ibèrics. Qui ho sap això?, vostés
van tirar al dret i au, regidor
d’Urbanisme, degueren pensar.
Més dubtes sobre el seu
documentat reportatge. Què són
els “residus valoritzats”?, si
només hi tres plantes d’aquestes
en tot Espanya, no creu vosté que
no deu ser cap cosa bona que
una la tinguem ací sent com som
tan desgraciats per no tindre
escoles en condicions o centres
de salut com cal? On deu ser la

població d’Els Coves? Per què no
escriuen Administració amb
majúscula? Què deu significar
TRAIMED?, i 21? Siga com siga,
el fem acabarà per engolir-se’ns a
tots i després serem reutilitzats
com a material per a “camins,
vials i altres obres” o qui sap si
com a “mur perimetral de dos
metres d’alçada”. Esgarrifós tot
plegat. 

Com sempre, el senyor Bausà
ha estat d’una lògica
aclaparadora. No hi ha cotxes
ecològics. I punto. Només ens
falten ara els “nanos” perquè el
personal puga tindre a casa un
cotxe per cada mebre de la
família. Ja ho vorà, ja. El xiquet
farà l’edat i dirà, vull un nano que
amb el que val la bicicleta en tinc
un i si plou no em banyo. Com li
ho conto. 

Atinadíssim, també com
sempre, el còmic. Per cert, el
dibuix de la municipala li ha
quedat d’allò més bé, molt
semblant a l’original. I ja que
parlem de l’agent desmamellada:

sortiran ara les veus de la caverna
per queixar-se de la immoralitat
de la imatge tal i com ho van fer
amb el pobre doctor Climent,
autèntic màrtir dels nostres dies? 

Ara però m’agradaria fer
algunes reflexions sobre el
contingut en general de la seua
publicació. Mire, em sembla
deliciosament escandalós que
estant com estem en plenes falles
vostés no hagen dedicat ni una
línia a les presentacions en
general. Fan bé, els fallers
segurament tampoc no deuen
llegir La Veu de Benicarló i no
n’hagueren venut ni un exemplar
més per inserir acolorides
instantànies amb xicotes vestides
com a les comarques centrals del
País Valencià. Jo també ho veig
així, què vol que li diga? Per cert,
la comissió d’experts, es decidirà
aviat a començar amb la seua
ingent tasca en favor del món de
les nostres festes josefines? Per
exemple, m’agradaria que anaren
pensant a plantejar-nos el nom
d’algun carrer dedicat al món de la
falla en general. No pot ser que en
un poble com el nostre tinguen
carrers personatges com ara
Méndez Núñez o Joan Fuster i no
hi haja una avinguda, per
exemple, de “la Festa Fallera
Benicarlanda”, del “pioners de les
Falles Benicarlandes”, “ de les
falles de Benicarló” o de
“Benicarló”, que tot és el mateix.
Si no hi ha cap carrer dedicat a
sant Gregori (protector especial
de nuestro territorio) no passa res,
però no tindre una gran via
dedicada a la Festa per
antonomàsia diu molt poquet a
favor dels benicarlandos.

I ja està, m’ho he llegit tot, m’he
mirat totes les fotos, però ja no
tinc més ganes de tocar-li res més
a ningú. 

L’ESPIFIADA DE LA
SETMANA.

Li sembla poc això de la data
de la portada?

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 619

text EL LECTOR

P
Música de Sant Antoni
I és que la música de sant

Antoni, eixa que el carro de la
música s’encarrega de fer
escoltar per tot el poble durant
els dies de la festa del sant del
porquet ha traspassat les
nostres fronteres. Sembla ser
que un amic dels tafaners anant
pel poble del Tena Ronchera
eixe, que mana tant, Sant Jordi,
la va escoltar igualeta. Després
saber que entre els tocadors hi
havia gent d’ací. I és que
traspassem fronteres. Per sort,
que no devien haver escoltat els
lloeros d’ací, si no, segur que es
queden allí! Nosaltres li
proposem, al Tena, que
contracte a Llorens en aquell
poble encara xalaria més que
ací.

En castellano si us place

No ho acabem d’entendre.
Estem escoltant últimament que
el personal de la tele del
Casentevé, és que és molt difícil
dir eixe nom, s’ha llençat de cap
a la lengua de Cervantes. Es
feia realment curiós escoltar els
comentaristes esportius parlar
en aquesta llengua. Fins i tot el
seu cap, va començar parlant en
valencià en una entrevista i, de
sobte, se’n passà al castellà.
Que ens haurem errat de poble,
o de televisió, vam pensar. Hem
escoltat que si era una cosa de
l’interné eixe i que era per això
que els veuen també a
Suramèrica ! I a la Xina. I allí són
més de mil milions i ...!

Epidèmia Castellana
És curiós, sembla que això

del castellà s’encomana. El
nostre alcalde ja va donar la
nota quan van arribar els reis,
sent l’únic a parlar en castellà.
Ara, en roda de premsa,

comença a parlar i quan li va
tocar comentar el tema de la
festa de la carxofa, plif!, es
transforma i canvia de registre
altra vegada. Què passa, que
quan la gent surt als mitjans
s’agafa un yu-yu? Serà perquè
l’han de portar a FITUR, la
carxofa, i com allí no l’entenen ...
feia pràctiques?

De Premsa floral
Quina disbauxa es portaven

l’altre dia Marcelino i la florera.
Una roda de premsa amb florero
al mig. Més d’un malpensat va
insinuar “Mireu Marce i les
seues floreres”, quan la va
apartar a un costat.

Carxofa 1: “Alcorques

blancos”

Era ben estrany. Només els
vorals del arbres estaven
blancs. Semblava que havia
nevat, només, al peu dels arbres
del carrer de sant Joaquim. El

que passa és que a mesura que
t’arrimaves un se n’adonava que
només era ficció. Ja ens
estranyava. Havien omplert de
pedretes blanques, com de
marbre, tots els arbres de punta
a punta del carrer. Feia bonic,
però no havien pensat que entre
els gossos, alguns també de dos
potes, farien que el carrer
semblara veritablement nevat.
Però de pedretes. La màquina
eixa de neteja no tenia prou
raspalls per llevar-les. Volien
que el dia de la carxofa
estiguera tot blanc? Doncs
haver contractat una màquina
d’eixes de fer neu artificial!
Almenys, després, no cal retirar-
la. És fon sola!

Carxofa 2: setmana del vent
Us n’heu adonat de la

ventolera que s’ha girat des de
diumenge que es va acabar la
festa de la carxofa? A la carpa
dels Coromines, sempre estava
ple de gom a gom i el fred ni es
notava. La ventilació assistida
va ser perfecta. Als restaurants,
si es compleixen les previsions,
no els caldrà ficar l’aire
condicionat. El portaran ficat!

Carxofa 3: el Presi de la Dipu

Un tafaner va vore a Carlos
Fabra acompanyat d'una rossa
entrant a dinar diumenge a El
Cortijo. I després es va
assabentar que el president de
la Diputació ni tan sols es va
dignar a treure el nas per la
Demostració Gastronòmica. Ja,
se’l va emportar el vent. Això sí,
Sevilla, sí.

Carxofa 4: Tutastaràs, jo no

Un tafaner es va quedar
sense poder tastar res. Va
comprar els tiquets i ... amb ells
a la mà es va quedar. I no va ser
l'únic. Es veu que entre els que
preparen les racions i els
encarregats de vendre-les no hi

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS Permeta’m, senyora

meua, que continue
amb la línia de
negativitat i mala
criança que ha
caracteritzat aquesta
secció en els darrers
números. Estic de
mala gaita i, mire, algú
ho ha d’acabar
pagant. I que conste
que ja em va bé tindre
algú amb qui poder-
me desfogar sense
que em plante cara ni
em conteste i li estic
agraït. Però en fi, ja li
dic, que seguiré
bròfec i impertinent.
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El desembarcament de la fórmula 1 electoral

Es nota que tenim al caure les
properes eleccions generals. Ja
tenim ací la primera de les
promeses electorals: la policia
autonòmica.

Fins ara, aquesta poc coneguda
policia valenciana havia fet,
principalment, les seues funcions a
València i en aspectes no
excessivament coneguts. Els
dispositius per a la presentació del
vehicle de Fórmula 1, de l’escuderia
britànica MCLaren i l’avinguda del Papa, totes
dues coses a la ciutat de València, són la targeta
de visita d’aquesta encara poc guerrejada policia.

Sembla ser que la Generalitat vol fer una
aposta pel desenvolupament d’aquest cos per
diverses comarques del territori i Benicarló serà
una d’aquestes seus comarcals. L’aval del
President  Fabra, segons indicà l’alcalde
Marcelino, ha estat decisiu perquè la seu es
quedés a la nostra ciutat. En principi, tot està molt
bé però si la seua funcionalitat ha de ser com fins
ara, més bé discreta i només per esdeveniments
propagandístics, no veiem molt clara la seua
feina. 

El regidor Soriano ja feia el seus
números per cobrir la manca de
policia que venim arrossegant a la
nostra ciutat (va dir que en tindríem
fins a 80 de policies locals, difícil
previsió si fins ara hem anat cap
enrera), i així, juntament amb la
Guardia Civil, esperava acomplir les
expectatives de seguretat que havia
promés. 

Ara per ara això només són bones
intencions i haurem d’esperar a veure

eixos compromisos per escrit i amb llum i
taquígrafs. I és que en aquest poble, veient el que
ens ha passat en època no molt llunyana (amb
Mundo prometen i prometen i ..), doncs, com diu
la dita,  “gat escaldat amb aigua tèbia en té prou”.

Bé, esperarem. Que ací, d’això d’esperar
n’entenem prou. I sobretot  ara que tenim les
eleccions  a quatre dies vista i tots anuncien
visites llampecs amb les seues bones intencions
per els ciutadans. 

Esperem que no passe tan ràpida l’eufòria com
a Alonso la seua arribada, i sortida, de MCLaren.
I és que la velocitat no sempre és la millor
Consellera.
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PublicitatAmb el suport

Carxofa: Un grapat de carxofes, fetes de mil maneres, per als Coromines. Els joves de cuina de
l'institut Coromines ho van fer la mar de bé. Pensaven que amb un gran carpa en tenien prou i la
veritat és que van fer curt. La gent, de tota condició social va respondre la mar de bé. Això és una
festa del poble, on pot participar qualsevol persona.

Panissola: Un grapat de panissoles ben resseques per al regidor d'obres i serveis. Hi ha que
tenir poca vergonya. El que ha fet a la zona de l'auditori no té nom. De segur que al seu xalet, això
no ho haguera permès mai. Si això no ho vol per a casa seua que tampoc ho vulga per al poble.
Mira que tapar el clots del camí de carro de l'auditori amb quitrà. Les taques negres fan vergonya.
I Marcelino ho permet ... com és bon xiquet ...

Presentat per Pepe Prats, el senyor Juan Carlos
Lino, biòleg i botànic marí va pronunciar a la Penya
Setrill la conferència “Les algues en la nostra vida i
en la nostra història” dins d’un acte conduït per
Josep Espiell.

El senyor Lino, utilitzant enregistraments visuals, va
iniciar la conferència definint les algues. Va comentar
algunes de les propietats que tenen i va parlar al voltant
de l’aprofitament que ja li fa una part important de la
humanitat, 

Però va parlar també de les anomenades marees
roges, de les algues tòxiques i dels problemes que
poden ocasionar en la nostra vida. Va insistir en la
urgent necessitat de construir depuradores, en la urgent
necessitat de controlar setmanalment les aigües de la
nostra costa, assumpte que no es fa ni de bon tros. Va
assenyalar que en el tema de la vigilància i control de les
aigües costaneres, la Comunitat Valenciana està situada
a la cua de la resta de comunitats i de països
mediterranis. I aquesta afirmació no ens pot fer feliços
de cap de les maneres. I no ho estem, naturalment. 

Algues

text JAUME ROLÍNDEZ

www.3x4.info
Actualitat, videos, fotografies de les comarques dels Ports, el Maestrat i la Tinença de Benifassà.


