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La Penya Mechero va organitzar
el III Llançament internacional de
Pernil, realitzat el dimecres 20
d'agost a les 18:30h dins les festes
patronals de Benicarló.

El que va començar com una
broma per als membres de la Penya
Mechero, s'està convertint en un
disputat torneig de llançament a
distància on cal tindre en compte
tant la dificultat de llençar els 5 kilos
que pesa el pernil, com les
condicions "olioses" en les que es
llença. Els llançadors tenen fins i tot
grups que els animen en l'únic
llançament que té cada participant.
La inscripció és gratuïta.

Enguany han tingut participants
francesos, rumans, andorrans... i
des de Espanya, gent de Barcelona,
Saragossa, Santander, Pais Basc...
gent que està veranejant per
aquesta zona i es pot trobar que
s'endú un pernil baix del braç.

En total van participar unes 50
persones, entre xiquets, dones i
homes. El rècord d'adults es va fer
l'any passat i va estar en 14 metres.
Enguany s'ha arribat fins als 12,60
metres.

El taulell classificatori final va
quedar de la següent manera:

CATEGORIA INFANTIL
8,40m - Francisco José García
5,40m - Diego Valera
5,10m - Nerea Fornés

CATEGORIA DONES
6,50m - Beatriz Parra
6,15m - Beatriz Bodi
5,30m - Ana Isabel

CATEGORIA HOMES
12,60m - Vicent Ramón
12,40m - Jesús Recio
11,00m - Max Brugueras

A banda d'aquest acte, la Penya
Mechero també realitza festes per a
xiquets com la Festa Mascota o
actes multitudinaris com el
Mecherofestival, que aquest any es
va fer abans de les festes patronals.

III Llançament
internacional de

Pernil
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a implantació del nou
Decret de Bous al
Carrer, i una recent

visita de la policia autonòmica a
les festes de Benicarló, han
motivat els primers esglais entre
els afeccionats als Bous al carrer.
El grup d'Espectacles de la Policia
de la Generalitat ha enviat al
Consistori benicarlando una
relació dels fets constatats en la
seua visita, on van ser
identificades diverses persones
que participaven en aquests
esdeveniments. L’escrit adverteix
que els membres de la Comissió
de Bous “no estaven visibles”- tot i
que havia diversos membres amb
samarretes de la Comissió i amb
identificacions amb foto-, cosa
que infringia la nova normativa
que tracta d’augmentar les
mesures de seguretat en aquestes
festes i evitar accidents. En primer
lloc el part reflecteix la identificació
de diversos membres, entre ells
de Geroni Salvador, un veterà
afeccionat que va deixar
recentment el càrrec de president
de la Comissió de Bous, para
atendre la candidatura de
Esquerra a l'ajuntament de
Benicarló, i un mínim d'entre
quatre i vuit persones i voluntaris
de la festa, per dur vares o pals,
cosa que el decret prohibeix,
sempre segons el part dels
agents. La inspecció i la presència
policial no va agradar als
presents, que van increpar
l’actuació del cos autonòmic, per
ser aquesta una festa molt
arrelada en la localitat. Una altra
de les reticències van ser la
durada del tancament o la

La Policia autonòmica va identificar a membres de la
Comissió Taurina de Benicarló, suposadament, per

vulnerar la nova normativa valenciana 
Dos pares van ser també identificats per permetre que els seus fills

estigueren en el recinte per sota de l’edat mínima establida. L’alcalde
assegura que la Policia Autonòmica tan sols ha enviat una nota dels fets

sense que existisquen sancions
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Breu anàlisi de les festes
En el programa de les festes patronals de Benicarló hem comptat, si no ens hem equivocat, 283 actes. 
D'aquests, 78 corresponen a actes que s'han realitzat a cassetes de les penyes, és a dir, actes més o menys privats,

activitats d'una penya. Els actes de les penyes fets al poble o actes generals al recinte de les penyes no estan inclosos.
Uns altres 20 actes corresponen al Mercat d'Època. Del dissabte i diumenge últims.
La resta ... De la resta, val més no parlar-ne, poc més i no tenen públic.

Anàlisi de les nits:
Nit del dissabte 16: per al poble un duo

a la plaça del Temple. El poble mort.
Nit del diumenge 17: un concert fora del

poble. El poble mort.
Nit del dilluns 18: sopar de pa i porta.

Bona orquestra. El poble viu i participatiu.
Nit del dimarts 19: un duo a la plaça del

Temple. El poble mort.
Nit del dimecres 20: un concert fora del

poble. El poble mort.
Nit del dijous 21: 20 minuts de correfocs

prop de la mar. El poble mort.
Nit del divendres 22: havaneres a la mar

suspeses per la pluja. El poble mort. 
Nit de dissabte 23: correfoc i després, el

poble mort.
Nit del diumenge 24: traca final a la mar

i el POBLE MORT.

Un benicarlando
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“Els agents autonòmics haurien apartat amb males paraules al cap de la policia.”

presència de dos menors de 16
anys en el recinte taurí, una cosa
prohibida, per la qual cosa es va
identificar als seus pares. El
primer edil de Benicarló,
Marcelino Domingo, va manifestar
que “tan sols se'ls va identificar” i
que el part és de les incidències i
“no haurà sancions”. Aquestes
informacions tranquil·litzarien en
part als identificats, que es van
queixar de l’atropellament a la
Comissió de Festes i autoritats.
No obstant això alguns
afeccionats discreparen de
l'actuació de la policia autonòmica
que, en presència d'agents de la
Policia local van identificar, entre
uns altres, a Salvador, per a
denunciar-lo per infringir el
reglament taurí al dur el bastó, a
pesar que no va copejar a cap
vaca, i fent un “amago”
d’emmanillar-lo. Davant l’estrany
ambient de xiulades que es va
crear, el cap de la policia local,
Agustín Parra, va intervenir per tal
d’evitar un escàndol. Els agents
autonòmics haurien apartat amb
males paraules al cap de la policia
segons alguns testimonis. “Van
vindre a sac”, explica Geroni
Salvador, que lamenta l’actuació
de la policia en uns actes
tradicionals en els que no es
maltracta als animals. PSOE i
Bloc demanen millores en els
festejos 

PSOE i Bloc van felicitar als
integrants de la Comissió de
Festes i dispositiu especial
d’emergències pel seu esforç i
dedicació en aquestes festes. El
portaveu del Bloc, Guzmán, va
reclamar més qualitat en alguns
dels actes del programa, va
lamentar la desaparició
d’esdeveniments amb una llarga
tradició, com la marató fotogràfica,
el certamen de pasdobles taurins,
la XXX Mostra de Gastronomia
Marinera, la Netweekend o
l’absència d’espectacles per a
xiquets al marge dels inflables,

entre uns altres. Per altra banda
va lamentar, igual que ho va fer
posteriorment el portaveu del
PSOE, Enric Escuder, la falta
d’elegància i tacte amb l’oposició
al menysprear-los en actes
públics o els problemes de
protocol que van ferir als grups de
l’oposició, com el fet que dames i
PP lluïren llaços negres per
l’accident de Barajas o no es
respectara el costum pel qual és
la reina la que imposa les bandes
a les dames i decidira fer-ho
l’alcalde, Marcelino Domingo.
Escuder (PSOE) va coincidir amb
Guzmán que els problemes de
protocol –que van atribuir a un
familiar de l'alcalde en pràctiques-
són la conseqüència de la falta de
supervisió i autorització de les
mateixes una cosa que va
qualificar d’irresponsabilitat, ja
que “els errors grinyolen dins de
les festes i generen comentaris,
desconcerts i tensions que no
s’haurien haver produït. A aquesta
persona se la va deixar sola i això
no es pot permetre”, va agregar.
El PSOE també va qüestionar els
problemes d’adjudicació de les
barres dels concerts, que
acumulen ja dos contenciosos, i
que es va descarregar per part del
Consistori en la Comissió de
Festes, cosa que el PSPV va
censurar. Per la qual cosa van fer
un balanç agredolç de les festes i
van demanar una reunió dels

implicats en les festes per a
reflexionar sobre les mateixes i
tractar de millorar-les. Protecció
Civil Protecció Civil ha realitzat
durant les festes majors de
Benicarló un total de 35 trasllats
d’urgència en ambulància a
conseqüència de caigudes en la
via publica, intoxicacions etíliques
i urgències clíniques. La nit de
dissabte va ser el dia amb major
nombre desistits que van ser
traslladats en la seua major part al
centre de salut excepte quatre
casos que es van derivar a
l’hospital comarcal. La mateixa
organització va realitzar 12 cures
en els serveis preventius del
correfoc per caigudes i cremades;
40 cures menors en el recinte de
penyes, que un any més va
registrar baralles diàriament
segons els parts de la Policia
Local, i desmais i baixades de
tensió en els concerts programats.
En aquest sentit el Canto del Loco

li va guanyar a Miguel Bosé. Els
madrilenys van provocar en vuit
dones baixades de tensió,
xicotetes crisis d’ansietat i
dificultat respiratòries i Bosé
només a cinc. Tots els casos van
ser assistits en el lloc sanitari
avançat i no van precisar trasllat
sanitari. Protecció Civil va
destacar en el balanç que les
festes del 2008 han estat
tranquil·les i sense incidents de
gravetat.

ve de la pàgina anterior

L'última setmana de competició estava reservada als
quatre millors equips. El dilluns 11 es van disputar les
dues semifinals. En la 1ª, Tropic’s/Ferreteria Lianda va
fer valdre la seua condició de favorit i va guanyar (8-5)
a Bar Els Caps fent valdre el seu portentós contraatac.
En la 2ª, va saltar la sorpresa i Puchal Climatització, en
un partit molt igualat i ple d’alternatives, va aconseguir la
passada a la final (3-2) a costa d’un dels grans favorits,
Seroffice Baix Maestrat, que va acusar molt més el
cansament que el seu rival. El dimecres 13, en la final
de consolació, els de Valera i cia. es van rescabalar (4-
2) a costa d'un Bar Els Caps que va acusar els seus
pocs canvis en la banqueta. I el dijous 14 es va jugar la
gran final, amb el recinte del Marynton abarrotat de
públic, entre Tropic’s/Ferreteria Lianda i Puchal
Climatització. Els vigents campions van marcar prompte
i van fer el que millor saben: esperar per a eixir al
contraatac. Els vinarossencs ho van intentar una vegada
i una altra, però van tenir poques opcions de remuntar.
Un nou gol dels equatorians els va posar el partit en
safata i després de perdre Puchal una immillorable
ocasió per escurçar distàncies, altra contra letal de
Tropic’s va acabar de rematar el partit. AL final, el 4-2 del
marcador es pot considerar just. A destacar la gran
actuació de Ismail, amb dos gols, l’excel·lent
comportament de l’afició, l’esportivitat mostrada per
ambdós contendents –tan sols va haver una targeta
groga- i el gran arbitratge de la parella castellonenca
formada per Nacho Pascual i Juan Carlos Grau. Una
vegada conclòs el partit, el Regidor d'Esports, Ximo
Pérez-Ollo, va fer lliurament als millors dels trofeus
acreditatius. 

QUADRE D'HONOR

Campió: TROPIC’S/FERRETERIA LIANDA 
(Trofeu i 1.500 €) 

Subcampió: PUCHAL CLIM ATIZACIÓN 
(Trofeu i 700 €) 

3r Classificat: SEROFFICE BAIX MAESTRAT
(Trofeu i 300 €) 

4t Classificat: BAR ELS CAPS
(Trofeu i 150 €) 

Campió Esportivitat: SEROFFICE BAIX MAESTRAT
(Trofeu i 250 €) Subcampió Esportivitat: IONS
PUBLICITAT (Trofeu i 100 €) Millor Jugador del Torneig:
Ex-aequo: JUANMI VALERA (Seroffice Baix .Maestrat i
WILSON RESTREPO (Tropic’s /F. Lianda).

text GREGORIO SEGARRA

XXVIII TORNEIG D’ESTIU DE FUTBOL SALA “CIUTAT DE BENICARLÓ”
TROPIC’S/FERRETERIA LIANDA REVALIDA EL SEU TÍTOL DE CAMPIÓ
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L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, va
rebutjar que el PP tinga cap culpa de la situació en la
qual es troba Castelló Nord TV, que va anunciar que
cessarà les seues emissions a la fi d'agost. Domingo
va recordar que el grup empresarial ja va tancar el seu
setmanari sense que hagués crítica alguna. “No
podíem per la nostra cara bonica fer que a una de les
empreses que si que van aconseguir una llicència
legal de TDT li la lleven”, va assenyalar, i va assegurar
haver tractat de desbloquejar en la recent reunió
d'alcaldes la situació de la TDT local. 

Així va assenyalar que és Vinaròs qui té la
presidència perquè l'anterior govern benicarlando del
PSOE ho va voler “i que tenen paralitzat el consorci”.
L'alcalde va assegurar que hi ha voluntat municipal per
posar en funcionament el canal municipal mitjançant
una gestió indirecta i per concessió, “perquè suposaria
una despesa enorme per als ajuntaments i traient-lo a
licitació s’obtindrà la millor oferta”, va concloure. 

“La pitjor de les notícies” 

També el portaveu socialista de Peníscola, Jordi
Pau, es va referir al tancament de la televisió
comarcal. Per a Pau es tracta “de la pitjor de les
notícies”, el tancament d'un mitjà de comunicació. Per
al PSPV peniscolà “siguen de la tendència que siguen
les administracions haurien d'incentivar que es creen
mitjans de comunicació” i va anunciar que farà el que
estiga a les seues mans perquè el tancament no es
produisca i es va oferir a l'empresa a ajudar en el que
siga necessari. 

El PP de Benicarló rebutja responsabilitats pel tancament de CSNTV
i diu que és una empresa privada 

Marcelino Domingo explica que “és Vinaròs qui té paralitzat el consorci” 

text REDACCIÓ

Com tantes vegades, però avui
encara més si cap, no sé per on
començar. Penso que ningú sap
per on començar a l’hora de dir
alguna cosa sobre el futur
immediat del CDB. Si Maxwell
Smart, el Superagente 86,
haguera de lluitar de veritat contra
Kaos, se n’hauria de vindre ací a
Benicarló i mirar què. Tot el que
ens està passant segur que no té
comparació possible amb cap
club de cap categoria del món.
Perquè, si no, a qui li hem de
contar que a hores d’ara –a
quinze dies d’iniciar-se el
campionat- el Benicarló ha tingut
tres aproximadament presidents i
cinc o sis més o menys
entrenadors? Increïble, veritat?,
increïble però del tot cert. El meu
estimat club va disparat Camino
del récord, com aquell programa
presentat pel mític Daniel Vindel. 

La postemporada passada i la
pretemporada actual va iniciar-se
amb les gestions de Xoco; l’home
havia aparaulat la major part de
jugadors de la temporada
passada, havia cobrat alguns
carnets per poder-los pagar el que
se’ls devia i així “obligar-los” a
repetir ací, però vet ací que va
passar el que va passar i els
incombustibles Xoco i Paco
Esteller(perdó, no són
incombustibles perquè ja estan
cremats; perdó novament per
l’acudit fàcil) van plegar. Després
d’uns dies d’enrenou se’n va fer
càrrec d’una gestora Pedro
Giménez, de brevíssim mandat i
que se’n va deixar no sé ben bé
per quins motius però m’han
contat que l’home va adreçar una
carta a la premsa en què es
lamentava que no el deixaven fer
el que ell volia i que per una
qüestió de dignitat torera plegava.
Si les coses no han canviat –que
no canviaran- ara porta les regnes
de tot açò Juan Pasqual Sorlí,
home veterà, curtidíssim en el

món del futbol amater i que de
moment no se’n vol saber res de
jugadors pseudoprofessionals.
Sembla ser que ací no s’acabarà
tot perquè hi ha previst, una
vegada ben iniciat el campionat,
convocar una assemblea i deixar
les coses definitivament
assentades. 

El tema dels entrenadors
encara ha sigut millor, molt millor.
Xoco no va dir res però suposo
que la seua voluntat –i vists els
magnífics resultats de final de
temporada- deguera fer gestions
(dic jo, no sé) per confeccionar
una plantilla al seu gust i així
aspirar a tot. Com, repeteixo, va
passar el que va passar, ens vam
quedar sense president i sense
entrenador. La gestora va
començar a fer gestions (vaja
obvietat) i va convéncer Juanjo
Martorell, un xicot jove, formal,
que havia fet pujar el Ràcing o
l’Spòrting o l’Atlètic Benicarló (no
ho sé, ho juro) i que havia realitzat
magnífiques campanyes amb el
Morella; aquest xicot va seure a la
banqueta durant un partit i tot
adduint motius personals se’n va
anar. Celeritat. Manolo Garcia,
exjugador nostre i exentrenador
del nostre juvenil, es va avenir a
fer-se’n càrrec i també va dirigir
l’equip un partit si se’n va anar o el
va fotre fora és una cosa que en

aquests moments no tinc gens
clara. Segueixo. Una nit de festes,
abans del dia de la presentació
oficial del Benicarló, vaig anar a
sopar a un lloc d’aqueixos en què
les tovalloles són de paper i els
ganivets tenen el mànec de
plàstic, i un directiu em va
confirmar que Santi París
–exjugador nostre i exentrenador
del Peníscola- amb la
col·laboració de Javier Cornago
ens durien fins on bonament
podrien. Bé, vaig pensar, ja està.
El dia de la presentació –hi vaig
arribar tard, no cal dir-ho- tenia
moltes ganes de saludar Santi
París, però, oh desgràcia, a la
banqueta del Benicarló no hi havia
ningú dirigint el cotarro i a la llotja,
juntament amb Juan Pasqual
Sorlí, vaig atinar a vore el
celebèrrim Biri-Biri, exentrenador
nostre i que ens va durar no més
d’un parell de mesos. 

I així està la cosa. Juanpas és
qui dóna la cara com a màxim
mandatari –és president del
CDB?, és vicepresdident?, no ho
sé- i Biri-Biri –preparador amb
carnet nacional- serà qui si passa
res d’estrany ens entrenarà. 

De moment no he vist més que
poc més de seixanta minuts del
nou CDB. Tindrem porter, tindrem
bona defensa, tindrem bona mitja,
tindrem fins i tot bons extrems
però ens costarà molt i molt
–moltíssim- marcar algun gol.
César Calvo, home de futbol on
els hi haja, em va explicar que si
en la nostra categoria tenim
quatre o cinc equips amb les
condicions del nostre igual ens
podem salvar... i un bon aficionat
–actual directiu- pateix perquè veu
probable que perdem els quatre
primers partits i que agarrem els
maillot des del primer dia. 

M’és ben bé tot igual. Si Déu
vol, només comence la lliga, jo
cap amunt. Si guanyem, millor, si
no, tal dia farà un any. Igual me’n
xalaré. Seguríssim.     

CAMINO DEL RÉCORD

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

laveubenicarlo@terra.es

La Cooperativa Benihort té planificat un intens 2008,
any que volen consolidar una estructura per a garantir
la distribució dels seus productes a nivell comarcal.
Així un primer pas és el de la distribució en hotels i
restaurants, que ja realitza amb una reduïda flota de
vehicles refrigerats. Abans de finalitzar el present any
i, una vegada consolidada la distribució, volen tenir en
funcionament una botiga de referència a Benicarló i
desenvolupar i consolidar la distribució en botigues
pròpies, externes i fins i tot servei a domicili i per
Internet. 

Tots aquests plans tenen una durada de cinc anys,
període en el qual es vol disposar de fins a 10 fruteríes
de 70 a 80 metres quadrats per Vinaròs, Benicarló,
Peníscola i altres pobles de la comarca. El model seria
el de franquícia i en propietat. “Això ens permetria
augmentar la rendibilitat als socis a l'evitar
intermediaris i els productors podrien rebre més diners
pels seus productes, ja que serien més competitius”,
explica Guillermo Edo, gerent de Benihort. L'èxit de les
botigues tindrà com principals avals la nova imatge,
nomenclatura i l'atractiu qualitat-preu, que és el
referent de les botigues de verdures. 

Any 2007 positiu 

El passat any, la Cooperativa va tancar amb
resultats positius, amb un benefici de 57.000 euros. Es
va registrar un volum molt fort de producció de cítrics,
que es va situar gairebé en les 40.000 t i 23.000 t de
verdura. “Però quant a preus ha passat molt
desapercebut perquè el nivell de preus ha baixat pels
excessos d'oferta, que ha passat als preus i a la renda
dels agricultors. Esperem que la crisi d'aliments puga
fer canviar aquesta tendència i que els preus siguen
més atractius i que l'agricultor puga viure del seu
treball”, explica Edo. Està en plena campanya la
comercialització de síndria, uns mesos de molt volum
que la cooperativa vendrà entre sis i set milions de
quilos d'aquests refrescants melons, entre ells els de la
varietat fashion, amb un aspecte negre i sense llavors,
que pot tenir molt bons resultats econòmics per als
productors ja que s'ha controlat tant la producció com
la comercialització.

text REDACCIÓ

Benihort obrirà botigues per la comarca del Maestrat 
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Es va celebrar a Terrassa (Barcelona) el Campionat
d'Espanya Junior i absolut de natació, els dies 5 al 8
d'Agost de 2008. El Club Natació Benicarló va
desplaçar un total de 4 nadadors en la categoria junior,
sent un dels Clubs més representatius del País
valencià. Just premi per a Miguel Piñana, Marc
Fresquet, Paula Saura i Susana del Olmo que durant
aquesta temporada han lluitat per aconseguir les
marques mínimes corresponents i poder, així, participar
i fer que el nostre Club puga competir amb els millors

Resultats:

Miguel Piñana del Pino
50 m. esquena R.K 19  Crono

29,47     100 m. esquena R.K 27 Crono
1:03.42

200 m. esquena R.K 17 Crono 2:17.18

Paula Saura Martínez
200 m. estils R.K 27 Crono 2:39.58
100 m. braça R.K 30 Crono 1:22.86
50 m. braça R.K 30 Crono 38,46              

Susana del Olmo Cerdá
200 m. estils R.K 20 Crono 2:36.25
100 m. braça R.K 20 Crono 1:22.86 
400 m. estils R.K 21 Crono 5:34.04  

Marc Fresquet Burriel

100 m. liures R.K 46 Crono 57,24

I amb aquests resultats es va tancar una temporada
repleta d’èxits per al Club Natació Benicarló que, amb la
seua entrenadora Lucía Vicente al capdavant de l'equip,
està duent als nostres nedadors i nedadores als primers
llocs del nostre país i competint en els Campionats
d'Espanya en totes les edicions i categories. Ara toca
descansar i gaudir de les vacances per a començar la
nova temporada 2008-2009 amb les mateixes ganes i
il·lusió. Moltes gràcies a tots.

text CNB

Campionat d’Espanya Júnior i Absolut

FILANT LA XARXA
www.gnulinux.cat

“Canvieu a Linux!” és un lloc web que pretén difondre els
beneficis de Linux front al sistema operatiu dominant:
Windows. Dona arguments a favor del sistema lliure, a més
d'idees i suggeriments per a fer la transició més fàcil.

La.Rata.Sensefils@gmail.com

La Conselleria no realitzarà aquest any els
tractaments aeris contra la mosca de l'olivera. La
Unió insta a la Conselleria a intensificar la
investigació contra aquesta plaga davant les
restriccions creixents de la Unió Europea a certs
tractaments 

La producció d'oli d'oliva baixarà aquest any un 20%
a la Comunitat Valenciana, segons les primeres
estimacions del sindicat agrari La Unió de Llauradors i
Ramaders. La producció de l'oli d'oliva es comporta
gràficament com una serra, amb alts i baixos en la
producció anual, circumstància del cicle vital de l'arbre.
La Comunitat té una mitjana de producció de 22.000
tones d'oli d'oliva que, a grosso modo, es reparteix a
parts iguals entre les tres províncies. El rècord de major
collita va anar de 30.000 tones. 

El passat any va ser una temporada bona, amb
26.000 tones i Castelló va ser la primera província
quant a producció. Aquest any en canvi s'espera un
canvi de cicle pel minvament d'un 20% en les collites de
la Comunitat. La superfície d'oliveres de la nostra
autonomia és de 33.000 hectàrees i és el Maestrat on
aquest cultiu suposa la major massa arbòria
–pràcticament el 80% són oliveres- i constituïx un cultiu
que juga un paper fonamental per a l'equilibri
socioeconòmic i mediambiental de les comarques
d'interior. 

Lluita contra la mosca 

Aquest serà el primer any en el qual els municipis del
Maestrat no veuran passar l'avioneta per els camps per
al control de la mosca de l'olivera (Bactrocera oleae).
La Conselleria ha iniciat ja el repartiment de fitosanitaris

consistents en dos tipus de productes associats amb
una proteïna hidrolitzada que actua com esquer per als
insectes i dimetoato. Els tractaments seran més
selectius al ser aplicats en les parcel·les d'oliveres
directament i no polvoritzant-se a l'aire. El seguiment
d'aquesta plaga el passat 15 de juny i es perllongarà
fins al pròxim 15 de novembre en tota la Comunitat. Per
a això es realitzen recomptes setmanals de captures de
mosca en la xarxa de mosquers i dades de la xarxa de
casetes meteorològiques en 108 punts de control. 

No obstant això els fitosanitaris repartits són
escassos i la Unió Europea és cada vegada més
exigent amb l'ús de determinats productes químics. Per
aquest motiu des de La Unió s'ha encoratjat a la
Conselleria a realitzar un control molt exhaustiu i es
creu una comissió tècnica per a realitzar un seguiment
d'aquesta problemàtica. L'ús de mascles estèrils, com
s'ha realitzat amb èxit en els cítrics, és una alternativa
interessant que els productors veurien amb bons ulls. 

text REDACCIÓ

La producció d'oli d'oliva disminuirà un 20% aquesta temporada a la
Comunitat, segons estima La Unió
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E S P O R T S

Com un pot suposar, i si no, també, amb
el títol d’aquesta col·laboració hi ha dues
coses sobre les quals crec que és necessari
fer esment sobre aquestes festes -a veure,
segurament hi ha hagut moltes més coses
de les quals podríem parlar llarg i estès, però
vull incidir en dues que em semblen prou
importants, òbviament segons el meu parer-
, la tornada al programa de festes de la
promoció alcohòlica i la utilització partidista
del càrrec de mantenidor.

Entrem en matèria. Si un es mira el programa de
festes, quasi sempre a partir de la mitjanit, es troba
amb una mena d’alçada de veda alcohòlica al
recinte de les penyes patrocinada des del nostre
ajuntament. I diem des del nostre ajuntament
perquè, no ens enganyem, aquest programa, tot i
haver estat elaborat per la Comissió de Festes,
també va ser aprovat en un ple per tots els nostres
representants polítics locals que, suposadament, si
tenim en compte el seu vot favorable, també
estaven d’acord.

Així, amb activitats “lúdiques” amb noms tan
ostentosament alcohólico-refrescants com, “Nit
mojito escozio”, “Nit del calimotxo”, “Duret femení”,
“Festa xupímetro”, “Festa control d’alcoholèmia” no
precisament fiquem les bases per promocionar i
potenciar el seny cívic, d’una joventut que, no ens
enganyem, no es caracteritza, precisament, per
aquesta mena d’actuacions quan surt de nit al
recinte de les penyes.

A més, altres actes, tot i no cridar explícitament a
l’ús de l’alcohol no se n’estaven de cridar cap a un
estat “embriagador” més que memorable: “Festa
Caribenya”, “Festa Hawaiana”, “Festa com si fos
Nadal”, o la no menys curiosa, almenys de nom
“Campionat intergalàctic del Carril de Barril”, eren
l’altre plat de la nit penyera del programa festiu.

La veritat, no vam veure cap hawaiana ni
caribenya contornejar-se pel recinte de les penyes.
Tampoc vam veure cap Pare Noel baixar del seu
carro de rens repartint regals, a no ser alguna
“mona”, i, ni molt menys, cap “marciano”  i
extraterrestre pul·lulant pel recinte penyer. I és que,
certament, “la veritat estava allí fora”, integrada
amb el paisatge: un bon grapat de jovenelos amb
posats més que curiosos despenjats pels voltants
del recinte penyer.

Algú s’ho hauria de fer mirar i de debò. I
és que enguany, com si d’una barra lliure es
tractés, “els actes” de les penyes integraven
el paisatge nocturn fester des de la mitjanit
fins a la sortida del sol. I és que caldria
revisar aquesta mànega ampla alcohòlica
que, semblava, havia estat ja superada però
que ha reviscolat, i amb força, de la mà... de
qui en siga el responsable polític darrer. 

I com deia al començament, hi havia una
altra cosa de la qual crec que era necessari
fer algun comentari. Del mantenidor de
festes, bé, millor dit, del discurs del

mantenidor de festes.

Mireu, a mi, personalment, em dóna igual qui
siga la persona que faça de mantenidor de les
nostres festes patronals, em dóna igual mentre
tinga clar que està representant una població, tota
una població i tot un conjunt de sensibilitats...
diferents. I això és important no perdre-ho de vista.

Però, després d’haver escoltat el discurs
d’aquest mantenidor no puc més que sentir-me ofès
i fer palès el meu desacord en el  seu procedir, que
demostra una sensibilitat social penso que
tendenciosament partidista  però, sobretot,
esbiaixada i tancada, sobre el que és el fet lingüístic
valencià.

Vaig escoltar amb respecte, com no podia ser
d’altra manera, el parlament del mantenidor
d’enguany, amb eixe respecte que, aquesta gent
que creu que “Epaña se rompe”, i que són els que
sempre diuen allò del “hablemos valenciano”, però
en la intimitat, tan poc ho demostren envers dels
que veiem com la nostra altra llengua, oficial també
al nostre país, és vilipendiada i desarticulada en
favor de la seua.

No era el lloc ni era el moment. Em sembla
lamentable que s’utilize un faristol públic, com és el
de festes, per fer apologia de res. Així, des del
moment en què el seu acte, públic, és un atac
directe a la sensibilitat de molta gent, que no està
d’acord amb el que expressa, haurà, també de
saber assumir les crítiques que d’aquest se’n
deriven.

I és que per sort, tot i que els pese, encara
existeix la llibertat d’expressió.

De l’alcohol al manifiesto

text  ROBESPIERRE

2-BENICARLÓ: Leandro, Valença, Vadillo, Dani
Salgado, Jabá; cinc inicial; Isco, Xapa, Deives i Lolo.

2-BARCELONA: Paco Sedano, Chico, Saad. Javi
Rodríguez, Fernandao; cinc inicial; PC, Juan Carlos
López, Igor, Jordi Sánchez i Càceres. 

ARBITRES: Sanzol Goñi i Urdanoz Apezteguía, del
col·legi navarrès. Van veure targeta groga els locals
Valença i Jabá; els visitants Saad, Javi Rodríguez i
Fernandao. GOLS: 1-0 min. 5, Deives. 2-0 min. 26, Lolo.
2-1 min. 39, Fernandao. 2-2 min. 39, Fernandao 

INCIDÈNCIES: Primer partit de Lliga, disputat en el
Pavelló Municipal de Benicarló davant uns 1.500
espectadors. 

El Benicarló va veure com tot el seu treball se
n’anava en orris en els últims instants quan
Fernandao, en dues accions, la segona molt
protestada per tots donat que Leandro tenia el baló
i el seu compatriota es va llançar en planxa
aconseguint empatar el partit. 

L'equip local no va obtenir el premi a tot l’esforç
realitzat al llarg dels quaranta minuts. En la primera part
va haver joc altern, si bé amb major possessió del baló
dels locals però amb poc premi en les seues accions
d’atac, doncs a més del gol de Deives van tenir diverses

oportunitats per anar-se’n al descans amb avantatge,
amb rematades de Isco, però Paco Sedano va
demostrar les seues bones qualitats com a porter. Per la
seua banda. el Barcelona. confiava en la perillositat de
Fernandao, però sempre va estar molt bé lligat per
Vadillo, Isco o Valença. Només tingué una oportunitat de
gol en tot el primer període el conjunt blaugrana, però
Leandro va traure a corner la rematada de Fernandao.
El millor jugador visitant va ser Igor. Després del
descans el Barcelona va eixir decidit a aconseguir
l’empat, però va ser el Benicarló qui va tenir el gol en les
seues botes. Valença va intentar sorprendre des del mig
camp en una falta, però Paco Sedano va aconseguir
rebutjar el baló. Un minut més tard el meta no va poder
evitar que Lolo marcara de tir creuat després de rebre
un baló que li robà Vadillo al sempre remugador Javi
Rodríguez. Amb el 2-0 en contra el Barcelona s’ho va
jugar tot a una carta i va tancar als jugadors
benicarlandos en la seua parcel·la. El seu domini va
arribar a ser aclaparador, però els bons marcatges els
van obligar a rematar sempre des de lluny i Leandro
tenia pocs problemes. La jugada de major perill va ser
una doble rematada de PC. Faltant cinc minuts, després
d'un temps mort, Carmona va decidir traure a Chico com
porter-jugador i ací va començar el calvari per als locals,
que es defensaven amb ordre però sense poder
aprofitar les poques recuperacions, però al final no van
poder impedir que Fernandao marcara faltant un minut i
mig, donant ales als blaugranes. I faltant un minut va
arribar la jugada de l'empat, on Leandro va ser entrat en
falta, però els col·legiats van donar gol davant les
protestes de l’equip.

El Benicarló FS veu perdut tot el seu treball 
a l’empatar-li el Barcelona amb gol polèmic

text i foros VICENT FERRER

La Guillotina
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El passat divendres dia 15 d’agost, es va dur a terme
un acte emotiu per dos persones molt especials en la
Banda de Música “Ciutat de Benicarló”. Es tractava de
la presentació davant els seus familiars del pasdoble
que tindrà el seu nom i que, escrit per Pablo Anglés
Galindo, es va estrenar en la tradicional Serenata a
Sant Bartomeu que fa més de 110 anys es celebra la
vespra del patró de Benicarló.

Els germans
Antonio i Manolo
Marqués Fresquet
han sigut músics de la
banda Ciutat de
Benicarló durant més
de 50 anys (tots dos
tenen concedida la
insígnia d’or de
l’entitat) constituint
veritables exemples
de compromís,
treball, constància i
afecte per la seua
banda.

Antonio va debutar
l’any 1944 com a
“papelero”. Al 1945 va
tocar els plats i al 1946 el baix, instrument que no va
abandonar fins la seua retirada com a músic actiu. Va
ser un dels fundadors de l’actual Associació Musical
Ciutat de Benicarló, membre en diferents etapes de la
junta i actualment s’encarrega de l’arxiu de partitures.

Dos dels seus fills van ser músics i 3 nets formen part
actualment de la banda de música: David, Sara i la
musa de la música i dama de festes 2008, Isabel Gil.

Manolo va debutar a la banda al 1950 amb el
bombardí. Posteriorment va passar a la tuba,
instrument que no abandonaria fins la seua retirada
com a músic actiu. Al 1998 passa a tenir l’honor de ser
l’abanderat de l’entitat, càrrec que abandona aquest
any per motius de salut. Va ser un dels fundadors de

l’actual Associació
Musical Ciutat de
Benicarló, membre en
diferents etapes de la
junta i actualment
s’encarrega del
manteniment del
local. Una de les
seues filles va ser
músic de la banda i la
seua dona, Carmen
és membre de la junta
directiva.

Tots dos van rebre
emocionats un quadre
amb la portada del
pasdoble de mans del
seu autor, Pablo
Anglés, que va

manifestar la il.lusió en escriure aquesta peça com a
símbol d’agraïment per la seua trajectòria com a
músics i, sobre tot, com a col·laboradors en tantes
tasques importants després de la seua retirada. 

text REDACCIÓ

PRESENTACIÓ DEL PASDOBLE ANTONIO I MANOLO

La Mancomunitat de la Taula del Sénia va organitzar
l'any 2007 un Concurs fotogràfic i literari dedicat al riu
Sénia. Ara s'acaba d'editar un Llibre de 36 pàgines amb
els 3 primers premis:Fotografia, Narrativa i Poesia.

Vista la positiva experiència del nou Mapa del
territori de la Mancomunitat, del que n'han demanat un
exemplar per Internet més de 200 persones, aratambé
es dona la possibilitat de demanar el Llibre a través del
web de la Mancomunitat.

Però com que enviar-ho per correu és molt car,
s'ofereix als qui ho demanen que diguen el lloc on
passaran a recollir-lo (una de les 3 Oficines de la
Mancomunitat o un dels 24 Ajuntaments). Una vegada
ja estiga el llibre allloc escollit, s'avisarà per e-mail
perquè passe a recollir-ho.

Per altra banda, encara està obert el termini de
presentació dels treballs al 2n Concurs, dedicat
enguany a "les Oliveres mil·lenàries de la zona", però
s'acaba el divendres 5 de setembre de 2008 a les 14
hores. Ja s'han presentat els primers treballs a l'Oficina
de Vinaròs. Hi ha 3 primers premis de 1.000 €
cadascún i 3 Accèssits de 300 €, estos només per a
persones empadronades a algún dels pobles.

text REDACCIÓ

El concurs de la Taula del Sénia, dedicat enguany a les oliveres mil·lenàries

ISABEL – CLARA SIMÓ. 
El meu germà Pol. 

Edicions Bromera. Alzira. 2008.

“El meu germà Pol” és la darrera novel·la
publicada per Isabel – Clara Simó, amb la qual va
guanyar el premi de novel·la “Ciutat d'Alzira” 2007,
en la que se'ns narra la història de Pol, una persona
de vint-i-nou anys, afectada per la síndrome de
Down.  En una entrevista publicada al “Quadern” de
“El País”, l'escriptora explica que la dèria per
escriure sobre persones que tenen la síndrome de
Down, li va sorgir en la seua època d'ensenyant,
quan es trobava amb joves que a banda dels seus
problemes havien de carregar amb els de la seua
família per tenir un germà afectat per aquesta
síndrome. És per això, segurament, que la novel·la
està narrada des del punt de vista de la Mercè, la
germana petita de Pol, de només dotze anys.

Els pares de Pol són un militar que té el grau de
general, tot i que li ha costat molt arribar-hi,
extremadament autoritari, se insinua un passat
colpista, i una mare preocupada sobretot per la
seua bellesa física, tots dos s'han despreocupat
des de sempre del seu fill i és la seua germana, la
qui malgrat la seua poca edat, es preocupa per ell.

La Mercè, que mostra una maduresa impròpia
dels seus anys, va contant-nos els problemes que
afecten el seu germà, ella sovint ha de consolar-lo
en els moments en què se sent infeliç, ha de
resoldre-li els entrebancs que li presenta la vida, o
ha de tractar de solucionar els conflictes que li
creen els pares, entre parèntesi exposa aquelles
recomanacions que han fet els especialistes per a
tractar a Pol i que els seus pares contravenen amb
la seua actuació. A més, ha de fer front, en solitari,
als seus propis problemes, i ha de reprimir alguns
desitjos, com fer-se un “piercing”, per exemple, per
no afectar el seu germà.

És molt interessant la part final de la història en
què Pol s'enamora d'una xica també afectada per la
síndrome de Down, la qual cosa el fa més humà,
més intel·ligent i mostra que aquestes persones
també tenen sentiments i la problemàtica que cal
afrontar per a donar-los sortida.

Isabel – Clara Simó ens porta a un món difícil, el
de les persones que pateixen la síndrome de Down
i el de les persones que formen part del seu entorn,
en una història on hi ha moments d'amor i tendresa,
però també d'odi i de violència psíquica, es nota
que l'escriptora alcoiana ha fet una bona tasca de
documentació. Escrita amb un estil àgil i senzill, la
novel·la ens aproxima amb molta sensibilitat a una
realitat no sempre mirada de la manera més adient.

També tenen sentiments 

text JOSEP MANUEL SAN ABDON

Llibres
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Nou partit
Diuen que en aquestes

festes, per això dels
embriagaments etílics, que fan
dir i fer les coses més divertides,
s’ha gestat un nou partit per a
les properes eleccions. Però el
curiós no és que siga nou, sinó
el fet que té les mateixes sigles
que un altre de conegut, el PP:
el Partit dels Pendents. Per allò
que sempre és deixen per a la
propera legislatura el que
havien de fer a l’anterior.

Sense tradicions
Ens hem assabentat que la

regidora de turisme, també fa
vacances en el més de l’any que
més turistes tenim. Senyora
nostra, no pot ser que ens deixe
així en dates tan sonades. Vosté
hauria de fer com la nostra reina
i dames i anar carregada amb
tots els seus estris de treball
festers: la mantellina, la peineta
i monyo. És el que marquen els
cànons.

Reducció de pólvora
També han fet arribar les

vaques flaques als correfocs.
Segons hem pogut saber de
fonts molt ben informades, al
correfoc de la falla Els Cremats,
li van haver de reduir la pólvora.
La raó, la comissió de festes es

va desdir d’allò pactat en el preu
i la solució va ser 20 minuts
menys de correfoc. Ja no saben
per on escatimar!

Vaca cagona
El dia eixe que van amollar

tantes vaques en va haver una
que, suposem, devia tenir
caguetes dels “susto”  de sortir,
va fer la gran cagada al costadet
mateix del bar on la van amollar.
Allí que surt i fa la gran “plasta”
deixant-ho tot ben empastifat.
Menys mal que va passar la
maquineta eixa de la neteja i, en
un tres i no res, va deixar el
terra ben net. Això sí, els
escatxills a les parets que va
deixar el cepillo eixe que porta
va ser com si haguessen passat
la pintura a la gota. Amb tufo

inclòs.

Sense guió 
L'espectacle de comèdia que

va haver a les pistes del pavelló
poliesportiu va agradar a grans i
menuts. Una de les parts del
show estava basada en la
improvisació, i algú va voler
col·laborar a l'inesperat dels
esdeveniments fent esclatar una
immensa traca que no
deixava als còmics continuar.
Que van perdre el fil, vinga.
Pren improvisació! 

Corrent cap a Peníscola
L'ajuntament fa bé a portar a un
grup com El Canto del loco,
gastant-se els diners. Però
apuntar tan alt ens deixa
amb les vergonyes a l'aire,
perquè resulta que els de
Madrid es van haver d’allotjar en
un hotel de Peníscola. I s’entén. 

Bous a la Mar en Directe 

Les televisions de tota la
península expectants amb els
bous a la mar de Benicarló, que
bé! Els joves de la comarca fent
de Manolete en directe i
mullant els calçotets.
Mentrestant, el locutor de
l’España Directo es va espantar
al comprovar que els bous
queien a l’aigua. A veure, per
què creu que es diuen bous a la
mar?

Polític natural
El senyor Escuder en roda de

premsa, davant l'interés dels
periodistes en que no es fera
massa pesat, va manifestar que
seria "sintètic". La premsa no
volia traure-li la naturalitat, sols
que fora breu.

Gronxador renaixentista
El germà d'un conegut

membre del consell de redacció
te multiocupació. A més de la
ferreteria també treballa a la fira
Renaixentista (veure foto
adjunta). Records de vides
passades?

ve de la pàgina anterior

El paisatge que corre darrera els vidres del vagó és el
mateix i no és el mateix que ara fa deu dies quan la
Natàlia feia aquest recorregut però en sentit invers. Ara
mira aquell paisatge ben sabut, resseguit un grapat de
vegades durant una fila d’anys, després d’haver-se
submergit amb ganes en uns paisatges nous que ara ja
són una mica d’ella. La Natàlia repassa cases, estacions
mig abandonades, esteses d’edificis allà on el seu record
de nena hi pinta arbres i algun hort,el raig de sol que
comença a tenir color de setembre i que evidencia sense
manies que aquest vidre està més brut del que semblava,
els turons de la llunyania que aparentment resten
immutables davant el pas inexorable de les dècades i
pensa en la relativitat dels sentiments i del pas del temps.
Sap que aquest paisatge el mira sovint sense mirar-lo,
sense l’interès que suscita allò nou, com a simple recurs
on abandonar la mirada mentre els seus pensaments
ballen sense parar, massa sovint frenèticament, d’una
cosa a una altra, d’un neguit a una hipotètica solució, d’un
desig que es queda enquistat en aquesta condició i que
sovint es fa sentir –com un queixal del seny- a la
convicció que tot plegat són bestieses i que el que cal és
tancar etapes i començar de zero moltes coses. De
vegades, no massa vegades però en alguna ocasió és
així, aquest conegut paisatge li aporta la serenitat  o la
tranquil·litat d’allò conegut i li serveix per encetar un son
breu però agradable. Avui, en canvi, aquest paisatge
retrobat està ple d’una certa novetat, com si fes molt de
temps que no el veiés. Tot plegat només fa deu dies del
dia que anava cap a l’aeroport. I d’això sembla que ja faci
molt més temps. És el miracle del temps de vacances,
que passa massa ràpidament però que deixa la sensació
que fa dies , molts dies, que has marxat. Tot és relatiu, sí,
sobretot quan parlem de la vida tranquil·la. La tornada a
la feina no tindrà un aire tan relatiu, n’està ben segura,
malgrat que quan faci uns dies que treballi ja amb el ritme
recuperat sentirà que les vacances queden molt lluny.

Tot és relatiu. Pensa que passa molta més  estona en
el tren per venir de l’aeroport a casa –sense comptar el
trasllat de l’aeroport a l’estació ni de l’estació a casa,
espero que el Carles no s’oblidi de venir-me a buscar-
que no pas per creuar tota la Península Ibèrica, de banda
a banda, amb una bestiassa –bé, en aquest cas era una
bestieta- que corre pel cel. Fa cinc hores encara
passejava per darrera vegada pels carrers ja estimats
d’una ciutat que fins aleshores era només un nom, un
punt en els mapes, un desig de conèixer. Sense cap
mena de dubte passejava amb la certesa que deia a
reveure, perquè aquest cop sí que s’ha produït
l’enamorament i sap que tornarà, no sap ni quan ni com,
però algun dia retrobarà carrers i paisatges, les postes de

sol atlàntiques, la fredor d’una aigua d’un mar que corre
per tot el globus, el gust del  peix cuinat de mil maneres
que sempre sorprèn agradablement, una música que
canta tristeses amb una alegria i força especials. No ha
estat un comiat trist. I amb una hora i mitja ha canviat de
mar, ha retornat les agulles del rellotge al fus horari
d’aquestes latituds i ha sentit un neguit a l’estómac i a
l’ànima quan l’avió s’enlairava ferotgement –mai li ha
agradat volar, i menys encara quan és ben viu el
record de tragèdies brutals i properes. Tot és relatiu i
amable. La plenitud d’haver descobert llocs i noms i
coses li fa sentir agradable el retorn a la casa i als noms
coneguts. Aquest paisatge és bonic perquè és conegut.

La Natàlia treu de la bossa la llibreta que li fa de
dietari. Repassa els fulls escrits, deturant-se només en
les dates i comprovant el gruix considerable que fan. Ja
fa tres estius que ha decidit rebaixar a la mínima
expressió les fotografies  -mira, ara que és tan fàcil amb
això de les càmeres digitals- i escriure en els seus viatges
un dietari. Va decidir deixar per escritsllocs, dates i
sensacions dels seus viatges quan aquella tarda de fa
quatre estius la Júlia, la seva tia àvia, li va llegir algunes
ressenyes d’excursions que havia fet amb els amics en
plena postguerra i d’algun viatge per Itàlia i per França
uns anys més tard. La Natàlia va veure com la vida
bategava en aquells papers que la Júlia li llegia amb la
veu una mica cansada però amb l’alegria de fer-li
conèixer una mica d’ella mateixa. Les paraules i les dates
d’aquells papers feien reviure moments de la seva pròpia
història. En aquells papers una mica esgrogueïts s’hi
guardaven records que ara es feien ben vius. Tot és
relatiu.

La Natàlia escriu la data: 30 d’agost. I tot seguit:
“Retrobo el meu paisatge. Tinc la sensació que és el
mateix de sempre però que no ho acaba de ser. En el
fons és bonic. D’aquí una  hora Tornaré a ser a casa”.

Retrats d’estiu/5: Tornada

text JOAN HERAS

Fronteres

“Tinc la sensació que és el mateix de
sempre però que no ho acaba de ser. En
el fons és bonic.”
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o sé si algú se
n’adonarà però ara
mateix estic a punt de
començar una de les

coses més absurdes que passen
a aquesta publicació al llarg de
l’any. Em disposo a escriure sobre
unes informacions que van
aparéixer fa dues setmanes, amb
la qual cosa es dóna la curiosa
circumstància que algunes d’elles
són de fa tres. Tot plegat un
absurd i una poca lliga que no
entendrà ni l’únic lector que tinc i
que segurament estarà tan
perplex com jo. Però les coses
són com són i jo no estic ací per a
qüestionar dogmes ni decisions
vingudes de més enllà. Com
diuen els tafaners, algun dia
també ens tocarà a nosaltres
anar-nos cap a casa perquè la
gent se’n fartarà de llegir poques
lligues com aquesta i diran que ja
n’hi ha prou. Per sort, un dia
d’aquests tornaran a escriure tot
un seguit de col·laboradors que li
donaran un aire nou a aquesta
publicació, amb la seua qualitat i
el seu saver fer. Aixó no és cap
indirecta cap a ningú, sinó una
directa molt directa per a qui
pense que podria col·laborar però
no ho fa per raons que ningú,
ningú, pot arribar a comprendre
de la mateixa manera que hi ha
persones que poden estar
escrivint fins a altes hores de la
matinada amb l´única satisfacció
de col·laborar amb aquest
projecte (o ja no és projecte i és
una realitat?). En fi, que això és el
que hi ha.

Suposo que aquesta setmana
toca, entre altres coses, un
balanç-resum de les festes
viscudes. He de reconéixer que
no he participat massa, tot i que
he trobat en falta el “Franchi
porteria” que organitzava no sé
quina penya. M’ha semblat que

això dels farolets de meló de moro
ho van fer massa tard. Ja no puc
dir res més de les festes com a
tals. En canvi, si que vull fer un
petit comentari sobre una cosa
que realment em preocupa molt i
que no és altra que la asquerosa
fallerització d’alguns termes que
si que son tradicionals, així com la
generalització d’uns altres.
Només una mostra de cadascun.
Per què collons al programa de
festes li diem “llibret” de festes? El
programa de festes és el
programa de festes, i si els
falleros als pamflets que fan li
volen dir “llibret”, tots estem
d’acord que és una barbaritat,
perquè els llibres i les falles són
termes antònims, encara que
podriem admetre la paraula
“llibret” com un despectiu de
“llibre”, i tot estaria al lloc que li
correspon. Per favor, senyora
Garcia, no consentesca més que
al programa de les festes del
poble li diguen “llibret”, que ho
facem amb els de les demés
manifestacions que es fan al
poble, però no amb aquesta. Per
cert, ja que estic amb el
programa, jo també tinc un parell
de teories sobre la foto de la
portada. El xicot que apareix a
l’esquerra i que diràs que això de

l’escuma no vaja amb ell, és un
esperit que es va manifestar en
eixe moment per motius difícils
d’esbrinar, i la prova més evident
és que l’escuma li passa de llarg,
tot al contrari del que passa amb
les demés persones que hi
aparéixen. Una altra teoria que
tinc al respecte és que el fotoshop
és un gran invent. Per acabar amb
el tema de les festes, només faré
un petit comentari final i és que de
les vint-i-una persones que
aparéixen a la foto de la pàgina
dos i que se suposa que són els
que se n’encarreguen de les
festes, només hi ha dues dones,
és a dir, menys del deu per cent.
Evidentment les festes han de
tenir moltes mancances.

Teatro de guardia actua a
Rossell dins de la setmana de
festes. Podriem fer una
investigació de per què no han
actuat mai a les festes del nostre
poble, a vore què passa.

Llijo a la pàgina sis que les
emissions de canal nou ja es
poden vore a Catalunya. Ara si
que se n’adonaran que això dels
Països Catalans no té cap sentit,
que realment som d’un altre
planeta.

Em sembla que no vulnero la
constitució del 78 si dic que jo em
posaria a tremolar si algunes
persones parlaren bé de la meua
persona. O potser no.

La veritat és que llegir a Joan
Heras és un plaer per als sentits i
un luxe per a aquesta revista.
Realment magnífic.

Com sempre, el còmic de Xavi
al centre de la diana.

Molt oportuna l’entrevista a
Joaquim Bel.

Absolutament impresentable i
prescindible la crònica del futbol.

L’espifiada, per a la setmana
que ve.  

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 647

text EL LECTOR

N
Especial festes

Fira alterna... què?
A veure, tots els tafaners ho

hem tingut clar. Dir-li a això que
van plantificar a la plaça de
l’emperador que mai va existir
Fira Alternativa és
com voler que el
nostre Mucbe siga
considerat com el
Louvre de París. A
q u a t r e
escagarrancides
p a r a d e t e s ,
desperdigolades al
voltant de la plaça,
voler anomenar-
les Fira Alternativa
ens sembla un
insult per als
o r g a n i t z a d o r s
d’aquella FIRA
ALTERNATIVA, en
majúscules, que fa
anys ens va
delectar la gent
Alambor i que
ocupava una bona part del
passeig de l’estació. Si no pot
ser... no pot ser. I tots contents,
però no facen més el ridícul!

Concurso de tripazos

No es va presentar. I va ser
una llàstima, perquè el
comentari que més circulava
entre els participants d’aquest
concurs que expressava la
felicitat, i no precisament
femenina, era la por que tenien
els panxuts per si es presentava
el nostre inefable Jaime Mundo.
I és que... amb la seua, no es
pot competir.

Més tripazos

Per cert, més d’un, després
d’haver anat al concert del
Miguel Bosé va pensar que
hagueren pogut anar de la

maneta, els dos, Mundo i Bosé,
a presentar-se al concurs eixe
dels tripazos de dalt. I és que el
pobre Bosé tenia un quefer amb
la seua samarreta. Estira que te
l’estiraràs durant tot el concert.
Total, per intentar dissimular la
corba de la seua felicitat. I és
que para ser feliz no cal un
camió.

Més del mateix
Parlant del rei de Roma,

doncs, també el vam veure, com
cada any de festes, allí a la
paradeta de l’esmorzar que fan
al magatzem d’un conegut
benicarlando i, d’on pengen un
ninot que el bou ha d’arramblar
quan l’amollen a les nou del
matí. Certament aquest home,
ens referim a Mundo,
òbviament, està per tot arreu,

però sobretot on hi ha papeo.
Enteneu la por dels de dalt?

Regidor que corre
També el regidor de festes i

falles, Salinas, sembla ser un
dels habituals de la solta de
bous del matí. Allí que el vam
veure una mica més avall,
també entaulat, però al carrer,

xulo ell, esperant
que el bou passés.
I quan el bou va
passar... ni el vam
veure. Encara deu
estar per la partida
povet amb les
cametes tocant-li
al cul. 

T a n c a
semblant

Per cert, alguns
van fer-se ressò
del fet que la
tanca que havia al
darrera de
l’entaulat d’on seia
el regidor Salinas
era molt pareguda
a les que fica

l’ajuntament per tancar els
carrers. Sí, senyor, està bé que
algú complesca com cal la
normativa!

Productes del camp
Segons ens han contat,

perquè nosaltres no vam anar (i
menys mal), diuen que el dia de
la inauguració, allí dins, feia
tanta calor que la gent estava
tan roja, tan roja, que no tenien
res a envejar a les tomates
penjades dels canyissos abans
de ser recollides de dins dels
hivernacles. No és d’estranyar
que els productes acaben
pansits en un tres i no res. Una
mica d’aire condicionat... no
seria possible?

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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Policia fallera
Tota normativa encaminada a

protegir els animals i vetllar per una
correcta “actuació” dels afeccionats
als actes taurins sempre l’haurem de
considerar correcta. Ara bé, una
cosa és fer una normativa i una altra
molt distinta fer-la acomplir de
qualsevol manera.

Amollar la policia autonòmica,
com si foren els SWAT americans en
una de les seues
intervencions estel·lars, tot i
que l’esdeveniment només
era el dels Bous al carrer, és
lògic que provoque malestar
en la gent que,
tranquil·lament, els mira o
gaudeix corrent davant
d’ells.

I és que ficar-se a
identificar la gent que
portava un bastó (que no
era per a cap ús punitiu), o
aquells que eren de la
Comissió de bous, i no portaven, segons ells, prou
cridanera la identificació que eren ells qui
controlaven l’esdeveniment, o intentar emmanillar
un ciutadà perquè sí, o faltar, fins i tot al nostre cap
de la policia local, no ens enganyem, no és vindre
a fer acomplir cap normativa, és vindre a fer-se
notar. Només a fer-se notar.

No llevarem que en algun moment
tingueren alguna part de raó, com
tampoc els llevarem la raó de
denunciar els pares que deixen que
els seu fills menors estiguen en un
recinte que els està prohibit. Però hi
ha formes de fer les coses i la seua,
precisament, va ser poc discreta i sí
molt extemporània.

Fins ara aquesta policia només
s’ha dedicat a feines “molt
delicades”, com una mena
de policia fallera, l’avinguda
del Papa i la Fórmula 1. Ara
sembla que ha augmentat el
seu espectre i li ha tocat,
també, els bous al carrer. I
certament han demostrat la
seua “gran” eficàcia.
Sobretot per emprenyar la
gent.

La veritat, si el nostre
govern de la Generalitat vol
una policia per aquests
menesters, tal volta s’ho
hauria de fer mirar. I
nosaltres també. Ho diem
perquè ací, l’alcalde
Marcelino, ens vol en
plantificar una comissaria. 
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PublicitatAmb el suport

Carxofa: un grapat de carxofes per a aquelles festes de finals dels vuitanta i començaments
dels noranta. Allò si que eren festes. La còpia d'aquells anys s'ha anat descolorint i hem aplegat
a un lloc que les festes de Benicarló s'han convertit en festes de poblet. De totes maneres cal
agrair a la comissió actual el seu treball, que amb quatre duros han de fer miracles.

Panissola: Una panissola ben resseca per al mantenidor de festes, Julio López. L'autobombo
en un acte com la proclamació de la reina i dames de festes no és elegant, els temps de la falange,
la OJE i colegios menors, afortunadament, ja han passat, i fer promoció del manifiesto por la

lengua común, no és lloc.
Farem notar una cosa: els que defenen las dos lenguas, només en parlen una, en canvi els que

defenem el valencià, la nostra llengua, en parlem i escrivim correctament dues: valencià i castellà.
Tingueu-ho present sr. López i companya. No ens calen tantes lliçons ni tantes alarmes, la que
perilla és la nostra.
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Per Xavi Burriel

“El polifalla”El còmic
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