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Els més menuts
del CLUB HANDBOL
BENICARLÓ

En les fotos, els xiquets:
Damián, Raquel, Paula,
Elena, Maite, Bilal i Eloy.

FOTO!  

Resultats dels partits jugats aquest cap de
setmana pels més menuts del Club Handbol
Benicarló:

Alevins: 

Benicarló - Almassora 28-24
Benicarló - Onda 12-5

Benjamins:

Benicarló - Vila-real 19-10
Benicarló - Betxi 14-12

Un Setrill curullat d’Estels

Ha tingut lloc a la Penya Setrill el tradicional berenar que l’Associació Cultural l’Estel del Collet ofereix
cada any als actors, a les actrius, a les entitats participants, als col·laboradors, a tots els amics i a totes les
amigues que brinden el punt millor de la sensibilitat per representar aquesta obra tan benicarlanda. 

Fogasses amb xocolate i entrepans de llepolies variades van concertar el senzill, però emotiu i calent
àpat, que trencava, a més, la fredor exterior de l’oratge. 

I també, com cada any, el lliurament d’un detall commemoratiu bastit per IVADIS Centre Ocupacional EL
MAESTRAT.

I ja des d’ara mateix a preparar les representacions de 2009.
Jaume Rolíndez

FOTO!  
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n nou col·lectiu ha
nascut a Benicarló
com a resposta a les
intencions del PP de la

localitat de normalizar el uso del

castellano, “a l’entendre que el
valencià ja està normalitzat
plenament i per a satisfer al gran
nombre d'immigrants de parla
hispana que no entenen els
documents escrits en valencià”.
L'objectiu és defensar el respecte,
dignitat i ús del valencià en
l'administració, i per això

plantegen l’enviament de correus
electrònics a l'ajuntament de
Benicarló, departament de Cultura
i Normalització Lingüística. La
plataforma ‘Benicarló en
valencià’, que aglutina a
col·lectius, partits polítics, clubs
esportius, sindicats i persones
individuals va titllar en un
comunicat les pretensions de la
regidora de Cultura de “broma de
mal gust” i va lamentar “que el
Consistori deixe de sumar
esforços per potenciar la nostra
llengua que no ha aconseguit els
objectius marcats pel reglament

municipal de Normalització
Lingüística aprovat en 1992 per la
unanimitat dels grups polítics del
moment. 

A més denuncien que el
valencià sofreix una retrocés, tal
com admet la Federació
Valenciana de Municipis i
Províncies (FVMP) que, a través
del seu secretari el benicarlando
José Antonio Redorat, va
demanar via mocions als
ajuntaments impulsar la
recuperació del valencià fins a
l'equiparació efectiva amb el

La Plataforma tractarà de corregir els excesos del PP en matèria lingüística

La contradicció “ambulant” i el menyspreu a la nostra llengua obliguen la societat civil
a mobilitzar-se contra l’abús de poder, del PP benicarlando, en matèria lingüística. Vol,
en contra de l’opinió de tots els estudis, inclosos els de la pròpia Generalitat i FVMP,
que indiquen que el valencià està minoritzat en tots els àmbits de la nostra societat,

imposar, per la força de la seua majoria absoluta a la nostra localitat, l’ús del castellà.

U

P U B L I C I TAT

text REDACCIÓ

La plataforma ‘Benicarló en valencià’, que aglutina a col·lectius, partits
polítics, clubs esportius, sindicats i persones individuals va titllar en un
comunicat les pretensions de la regidora de Cultura de “broma de mal gust” 

(Ja no sabem en quina llengua
ens entendrem. Ara ja no sabem si som

mariners o marineros. )
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El Club Natació Benicarló va assegurar encara més la
seua participació en el pròxim Campionat d'Espanya,
novament de la ma de Susana del Olmo que continua
batent cronos aconseguint en esta ocasió dos noves
mínimes estatals. 

La tercera participació en Trofeu interclubs de la temporada
va tindre com a protagonista a la nadadora del Club Natació
Benicarló Susana del Olmo, una veritable especialista en la
braça la qual es va fer amb la victòria en els 100 i 200 m braça
amb mínima d'Espanya inclosa. Però amb un equip disposat a
disfrutar i donar-ho tot a l’aigua, tant en la categoria femenina
com en la masculina, es van aconseguir nombroses victòries.
Així l’equip femení, Paula Saura, Andrea Fuentes, Claudia
Campos i Raquel Fabregat, van mostrar tot el seu potencial
unint-se als excel·lents resultats en les distintes sèries
nadades en la piscina municipal. En l’equip masculí van
arrasar novament Miguel Piñana i Marc Fresquet juntament
amb les excel·lents resultats d'Agustín Parra, David Marqués,
Marcos Fuente, Ferrán Remolina i Jordi Curto. La visita dels
equips de natació del CN Castalia Castelló Costa de
Azahar,CN Onda, CN Vinaròs, CN Villa-Real i l'equip amfitrió
CN Benicarló va comptar en esta ocasió amb la participació de
128 nadadors i nadadores.

L'equip femení va estar compost per Susana del Olmo 1a
als 100 m braça, 1:16.62 mínima estatal – 1a als 200 m braça,
2:47.14 mínima estatal – 1a als 200 m estils, 2:30.70; Paula
Saura 1a als 200 m papallona, 2:39.32 – 1a als 100 m
esquena, 1:11.72 – 2a als 200 m estils – 3a als 50 m esquena;
Andrea Fuentes 2a als 200 m esquena – 2a als 100 m
esquena; Raquel Fabregat 3a als 800 m lliures; Claudida
Campos 3a als 200 m braça; Montserrat Astor, Sara Marqués,
Meritxell Sospedra, Lucía Piñana, María Herrero, Mª Carmen
Sorlí, María Coll i Inmaculada Cerdá. 

L'equip masculí va estar compost per Miguel Piñana 1r als
50 m papallona, 27.08 – 1r als 400 m lliures, 4:18.88 – 1r als
100 m papallona, 1:00.24; Marc Fresquet 1r als 200 m estils,
2:18.18 – 2n als 50 m papallona - 2n als 400 m lliures - 2n als
100 m papallona; Agustín Parra 2n als 100 m braça - 2n als 50
m braça - 2n als 200 m estils; David Marqués 2n als 200 m
papallona - 3r als 50 m papallona; Marcos Fuente 2n als 200
m braça - 3r als 50 m braça - 3r als 100 m braça; Ferrán
Remolina 3r als 100 m papallona - 3r als 100 m estils; José
Antonio Adell 2n als 100 m estils; Jordi Curto 3r als 200 m
papallona; Joan Ferrán Barrachina, Albert Astor, Carlos
Fuente, Javier Traver, Ferrán Marzá, Manuel Montserrat,
Vicent Prats i Gerard Saura. 

text CNB

IMPRESSIONANT SUSANA DEL OLMO

El passat diumenge per fi es va poder encetar la
Lliga individual de Pilota Valenciana que organitza el
club de pilota Arrea-li Bona de Benicarló. 

Després de les pluges que van obligar a ajornar dues
setmanes aquest inici, el temps va respectar els
jugadors i el públic que es va apropar al frontó. Cal dir
que tot i el fred que va fer diumenge, i que es celebrava
la fira de Sant Antoni de nou el públic va respondre de
manera excel·lent a la crida feta des del club. Respecte
a les partides cal destacar l'alt nivell mostrat per els
pilotaris que poc a poc van millorant els seus cops i la
seva presència en el frontó.

text REDACCIÓ

ARREA-LI BONA!

castellà. De moment els
integrants de la plataforma han
enviat un dossier a la Sindicatura
de Greuges amb tots els rètols i
documentació emesa per
l’Ajuntament únicament en
castellà on es demostra que les
premisses de partida que
argumenten són falses.

La societat s’organitza

Una vintena de persones
acudeixen a les reunions de la
plataforma. Les primeres idees
(notes de premsa i correus
electrònics), han tingut una bona
repercussió mediàtica en tot
l’àmbit lingüístic català i també a
les bústies dels departaments de
cultura, alcaldia i normalització
lingüística. Les següents mesures
passen per una mobilització
davant l’ajuntament. Mentre, a la
Plataforma es van adherint les
persones o entitats que així ho
manifesten. L’entitat té com a
objectius que es reconeguen els

drets lingüístics dels
valencianoparlants. Àlvar Anyó,
membre del col·lectiu, explica que
“les llengües oficials són dos i el
valencià ja està prou minoritzat
com perquè vagen prenent
mesures com aquesta”. La
Plataforma vol que es reconeguen
els drets lingüístics i que el
valencià dels benicarlandos tinga
el lloc que li correspón, i que el
dret a parlar i ser atesos en
aquesta llengua, no es veja
vulnerat, tal i com marca la Llei
d’Ús i Ensenyament del Valencià.

Un PP en permanent
contradicció

Els populars, que governen
casa nostra i també la Generalitat,
no acaben de tindre clara la seua
política en matèria lingüística. Ja
siga amb sorprenents mesures
com la incorporació d’una
assignatura en anglés, creant un
ens normatiu com l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua o ficant
recursos contra unes sentències
judicials, tant dels Tribunals

Superiors com del Suprem, que
reconeixen, sense pal·liatius, la
unitat de la llengua. Sembla que
s’ha instal·lat en la crispació per la
crispació. Així, a Benicarló, el
partit conservador apadrina d’una
manera sensacional un llibre que
parla del seccessionisme
lingüístic, amb les seues primeres
espases a primera fila i,
sorprenentment, encara està per
dir res quan s’afirma que té un
departament de
(Sub)Normalització Lingüística.
De la mateixa manera, aquest PP
benicarlando, aborda normalitzar
l’ús del castellà mentre la
Federació Valenciana de
Municipis i Provincies (amb
majoria del PP), demana protegir
més el valencià incentivant el seu
ús. Ara el PP local, incult i patètic,
quan pareixia que les
pol·lèmiques es calmaven, enceta
una nova època estèril
d’enfrontament en matèria de
llengues i sentiments quan fins
ara s’havia comportat, més o
menys correctament, en aquesta
matèria.

ve de la pàgina anterior

“Cal aturar aquest període de retrocés lingüístic”
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El regidor d'agricultura de l'Ajuntament de Benicarló,
Eduardo Arín, juntament amb el representant del Consell
Regulador de la Denominació d'Origen “Alcachofa de
Benicarló”, Juanjo Melet, van presentar dijous passat
vuit, a la sala de premsa del MUCBE la “Festa de la
Carxofa 2009” als mitjans de comunicació de la
comarca. 

L’edil Arín va fer un repàs al programa d'actes
confeccionat, començant per les Jornades del Pinxo, que
tant èxit van obtenir en la passada edició, i en la que
participaran, enguany, un total de 20 establiments, des del
dissabte 17 al dissabte 24. El diumenge 18 es realitzarà la
VII Volta pels aljubs del terme municipal, amb degustació de
carxofa rostida al llarg del camí i d’olleta benicarlanda al
finalitzar el recorregut; l'eixida serà a les 8,30 del matí des de
la plaça San Bartomeu. El mateix diumenge a les 19,30
hores s’inaugurarà l’exposició de cartells del XIII Concurs de
la Festa de la Carxofa i de l’exposició de pintura sobre la
carxofa organitzada per l'Associació Benicarló Art. El Casal
de la Carxofa, que tant èxit està tenint gràcies al bon fer de
l’alumnat de l'Escola d'Hostaleria de l'Institut Joan
Coromines s’obrirà els dies 20, 21 i 22 des de les 20 a les 23
hores en els baixos de la Cambra Agrària, i s’instal·larà una
carpa davant per al públic. El divendres 23 tindrà lloc el
Sopar de Gal·la de la Carxofa de Benicarló en el Restaurant
El Mas, lliurant-se en el transcurs de la mateixa els premis
als guanyadors del concurs de cartells; el reconeixement a

Juan Manuel Ramón Caldés, llaurador, pel seu treball i
dedicació al sector agrícola benicarlando; i el lliurament de la
Carxofa d'Or 2009 a la periodista Pepa Fernández que, des
de 1999, dirigeix i presenta el programa “No es un dia
cualquiera” en Ràdio Nacional d'Espanya, emissora que
realitzarà els seus programes des del saló d’actes de l'IES
Joan Coromines el dissabte 24 i el diumenge 25 de les nou
del matí a la una de la vesprada. El dissabte 24 es disputarà
la VII Regata “Carxofa de Benicarló” i el VII Concurs
gastronòmic Terra i Mar; haurà teatre infantil per diversos
carrers cèntrics de la ciutat a partir de les onze; es disputarà
el IV Campionat d'Handbol Carxofa de Benicarló per a
jugadors benjamins i alevins de les 10 a les 13 hores a el
Pavelló Poliesportiu; i a la nit, a partir de les vuit, la Torrada
popular de carxofes a la plaça de la Constitució.Doble
jornada de tir i arrossegament el dissabte 24 i el diumenge
25 a partir de les 10 del matí al carrer Boters fins a les 14
hores. El diumenge, últim i gran dia, se celebrarà Missa
Major en la parroquial de San Bartomeu a les 10 del matí; a
les dotze es procedirà a la inauguració de la XVI
Demostració Gastronòmica amb la participació de 35
establiments. I a partir del dilluns 26 gasta el diumenge 15 de
febrer XIV Jornades Gastronòmiques de la Carxofa de
Benicarló, on participaren 16 restaurants.

text VICENT FERRER

Presentada la 
Festa de la Carxofa 2009

Déu meu si vaig passar fred
diumenge passat en aquell camp
de futbol, com baixaven de
rasetes. Em van sortir tots els
prunyons a tots els dits de les
mans, se’m van enrebenar les
orelles, se’m va congelar diverses
vegades la moquilla i vaig
esternudar –les vaig comptar-
trenta-set vegades. És això afició
o no és això afició? Afició o no
ganes d’estar-me per casa, allà
vaig passar-me la vesprada. 

El partit que van perpetrar
el Benicarló i l’Almenara va
ser dolent, dolent de
solemnitat. A to amb el temps
que feia. Encara sort que la
primera part la vaig passar
d’allò més animat compartint
seient i fum, molt  de fum
d’un exorbitant havà , amb
Pepito Xoco, ex de tot del
nostre club. El to general de
la conversa resulta
absolutament irreproduïble
en aquestes pàgines però no
cal ser molt viu per
comprendre per on van anar
les coses. No, no convé fer
llenya de res, però és cert
que, si més no, l’amic  Xoco
no es va mostrar gens
partidari amb la manera de
procedir de gent del seu
partit, que no és cap altre
que el del senyor Asnar, el
senyor Zaplana i la
normalización lingüística
–glòria al Bombero Torero i
als Hermanos Tonetti- del
castellano  en esta nuestra
ciudad. En fi, que si no
haguera sigut per tan amena
companyia m’haguera avorrit
més que el senyor Cuenca
en un ple de l’Ajuntament en
què s’aprova tot per
unanimitat. No vam anar avant de
cap de les maneres i no vam xutar
a porta més que en una ocasió.
Va ser gol, això sí, però l’imbècil (i
fill de puta, per què no?) del linier,
tot i vore tan bé com jo que la

pilota havia superat la ratlla de
porteria més d’un pam no va
allargar a córrer cap al mig del
camp com era la seua obligació i
es va quedar dret com un
estaquirot. No vaig tindre més
remei que dir-li algunes coses que
no estan bé per a un pare de
família. Però de trompino, saboc,
pacai i carabassí no el vaig deixar.
És que va ser gol, un gol com una
casa, un gol legal que el moniatet
aquell ens va negar i que va
deixar completament abatut el
nostre brau davanter Marcos
Cano.

A la segona part me’n vaig
anar, com faig d’habitud, al
darrere de la porteria forastera
amb l’esperança que algun gol
m’animara el dia. Abans d’iniciar-
se la represa, però, vaig tindre

ocasió de saludar el pare del
nostre extrem Monterde que em
va confirmar que el seu fill
començaria la propera temporada
–si tot anava com s’esperava-
amb l’Albacete Balompié. Me
n’alegro pel pare, pel fill i pel
Benicarló. I un altre per cert. Les
paperetes de la rifa del pernil no
me les va vendre Josvi ni a la
mitja part es va sentir pels
altaveus el número premiat; què
haurà passat?

Bé, siga com siga, la cosa no
va millorar. Vinga el fred i la
humitat  i vinga el joc avorrit. En la

treta d’un córner es va
avançar el Benicarló gràcies
a una pilota que un defensa
foraster va introduir amb el
seu cul a la seua pròpia
porteria. Les  coses de
sempre; el porter que fins
aquell moment havia perdut
el temps, ara corria, els
nostres llençaven la pilota
fora i lluny i vinga el patiment.
Quan ja passaven vuit o deu
minuts del temps
reglamentari, oh desgràcia,
ens van empatar. Mmmmmm!
Quina ràbia! Jo que ja em
veia allà dalt de tot. Llàstima. 

Diumenge vinent tornem a
jugar a casa perquè ja
comença la segona volta. Ens
vista el Borriana, que com
tants i tants equips ha hagut
de fer liquidación por derribo
(a que estoy normalizado?) i
ja juga també amb els del
poble. 

No puc resistir-me, ja es
nota, a fer un mínim però...
enèrgic? comentari sobre els
pirotècnics de l’Ajuntament de
Benicarló que han tingut la
brillant pensada de pegar-li
foc al conflicte lingüístic. Me’n

dono molta  vergonya que al meu
poble passen coses d’aqueixes i
m’agradaria no caure en cap
provocació. Però és que burxen
tant, burxen tant... Me’n vaig al
comú que em vénen arcades. 

QUIN FRED!
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

El centre cultural Lichthof de la ciutat alemanya de
Colònia ha estat el marc de l'Exposició col·lectiva
organitzada pel Drac (la casa del drac de Cervera del
Maestrat), que dirigeix l'artista Juan Petry. Durant el passat
mes de desembre, els visitants de l'exposició van poder
admirar el treball de 19 artistes procedents de set països
europeus.  L'exdiputat del Parlament alemany, Volkmar
Schultz, en les seves paraules d'inauguració de
l'esdeveniment, va felicitar als organitzadors de la iniciativa
“per convertir Colònia en la casa de les cultures del món; un
procés que ara s'obre i que, al contemplar l'obra d'aquests
artistes de tan diferents països, ens enriqueix com
persones”. Els assistents a la inauguració es van veure molt
complaguts amb les diverses actuacions musicals i de dansa
que van realçar l'acte. El director del Lichthof va declarar que
“a partir d'ara m'encantaria poder programar un
esdeveniment tan important com aquest, almenys, una
vegada a l'any”. 

La pintora benicarlanda Menchu Soriano ha participat en
l'exposició col·lectiva amb sis de les seves més recents
obres, que han causat una molt favorable impressió.

Després de passar uns dies en la preciosa ciutat alemanya,
ha declarat que “va ser fascinant poder assistir a un acte de
tal categoria i tenir l'oportunitat de conèixer i canviar
impressions amb punts artistes de registres tan diferents”.
Arran d'aquesta col·laboració, Menchu Soriano ha estat
convidada a participar en un nou esdeveniment a Alemanya
el pròxim mes d'octubre de 2009. Cal afegir que en aquesta
mostra també s’exposaven obres del pintor benicarlando
José Caldés.

text REDACCIÓ

Art de Benicarló a Colònia
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5 BARCELONA MOBICAT: Cristian, PC, Saad, Javi
Rodríguez, Fernandao; cinc inicial; Carlos, Rafa Muñoz,
Juan Carlos López, Jordi Sánchez i Càceres. 

3 BENICARLÓ AEROPORT CASTELLO: Leandro,
Vadillo, Lolo, Valença, Jordi Lledó; cinc inicial; Dani
Salgado, Xapa, Isco, Fali i Genere.

ARBITRES: Sanzol Goñi i Urdanoz Apezteguía,
col·legi navarrès. Van mostrar targeta groga a Juan
Carlos López, Rafa Muñoz i Javi Rodríguez del
Barcelona; a Vadillo del Benicarló. 

GOLS: 0-1 min. 7, Dani Salgado. 0-2 min. 14,
Genaro. 1-2 min. 20, Vadillo, pròpia porta. 2-2 min. 26,
Càceres. 3-2 min. 30 Fernandao. 3-3 min. 34, Vadillo. 4-
3 min. 34. Fernandao. 5-3 min. 34, Jordi Sánchez 

INCIDÈNCIES: Partit disputat en el Palau Blaugrana
davant 1056 espectadors amb presència d’afeccionats
benicarlandos i retransmès per Teledeporte. 

El Benicarló Aeroport Castelló desaprofità una
clara oportunitat d’aconseguir vèncer en la pista
blaugrana, al no saber controlar el partit amb el 2-0
al marcador. 

Les errades de l’equip es van pagar cares, ja que el
Barcelona no va perdonar ni una d'elles. Dura derrota
per al conjunt de Miki que està a punt de perdre al
brasiler Jabá, amb destinació a Itàlia. Primer temps bé

controlat per l’equip benicarlando, que tot just va deixar
al Barcelona dur el partit, amb un Benicarló Aeroport
Castelló que va eixir decidit a marcar gol i jugar més
tranquil, cosa que aconseguia Dani Salgado, després
de jugada personal, amb un tir ajustat al veure a
Cristian avançat. Els de Miki van passar a jugar com els
agrada, pressionant al rival i arribant amb perill. En una
d’aquestes jugades es va produir mancada, que va
traure Vadillo perquè Genaro marcara el segon, un gol
dels quals assaja Miki en els entrenaments. Poc
després del descans, i això que Miki els havia avisat en
un temps mort, una pèrdua de baló va permetre una
contra de Fernandao i Vadillo a l'intentar traure el baló
ho va ficar en pròpia porta, un gol dels anomenats
psicològics. El Barcelona va iniciar la segona meitat
amb major pressió, obligat l’equip a anar darrera en el
marcador, però els benicarlandos els van respondre
amb la mateixa. moneda i en els primers cinc minuts es
van succeir massa errades i, així, van ser els
blaugranes qui van disparar a porta, per a marcar
Càceres al ficar el baló entre les cames de Leandro.
Açò va animar al Barcelona i Fernandao donava la volta
al marcador després de guanyar l'esquena de Valença.
Va Poder empatar Isco als 33, però va ser a la jugada
següent Vadillo qui ho va aconseguir. En altra errada
del benicarlando Xapa, Fernandao va marcar el segon
del seu compte. Amb Leandro dalt, amb les presses,
malgrat quedar molt de temps i tenir el rival ja cinc
faltes, una mala passada del meta, la va aprofitar Jordi
Sánchez per sentenciar des del seu propi camp.
Mancant tres minuts va entrar Isco com a cinquè
jugador.

text i foto VICENT FERRER

El Barcelona aconsegueix remuntar el partit al saber aprofitar les errades
de l’equip benicarlando

Quina millor manera de començar l’any que amb
música? Què millor que reunir-se  amb amics i
gaudir d’una tarda agradable? Sota aquesta
consigna, el passat 4 de gener el Cor Da Capo vam
organitzar un concert d’Any nou molt especial a
l’Auditori de Benicarló, amb la presència de dues
agrupacions molt lligades a la nostra història: el
Cor Juvenil Sant Sebastià de Vinaròs i la MoMa
Orquestra.

Feia molt que volíem fer un concert conjuntament
amb la coral de Sant Sebastià,  convidar-los a cantar
amb nosaltres ací a Benicarló. El fet de que ambdós
agrupacions estem formades per gent jove, ha
propiciat diversos intercanvis de coristes a l’hora de
reforçar algun concert important, i nosaltres ja vam
poder gaudir de l’oportunitat de cantar amb ells a
l’església de Sant Sebastià durant l’estiu del 2007.

Ens van presentar un repertori de nadales molt
entretingut. Especialment va agradar la Suite comercial
navideña de José Bernardo Álvarez, una recopilació de
cançons d’anuncis típics nadalencs que ens va fer
somriure a tots.

També ens sentim afortunats de comptar entre les
nostres més estretes col·laboracions, la de la MoMa
Orquestra. Aquesta jove formació va néixer amb
l’objectiu d’impulsar la música de cambra dins les
nostres comarques. Està formada per músics de grau
mitjà i superior de la zona del Montsià i del Maestrat.
Hem tingut la sort de gaudir de la dolçor de la seva
música en diverses ocasions, però cal recalcar el
suport que ens van donar durant el concert  d’aquest
passat agost al Convent de San Francesc.

La MoMa ens va delectar amb el Concerto Grosso
en Sol menor op.6 num.8("Per la notte di Natale") d’A.
Corelli, demostrant-nos la gran qualitat d’aquests
músics.

De l’actuació del Cor Da Capo cal destacar l’estrena
de dues peces: And so it goes de Billy Joel i Seaside
Rendezvous, cançó originaria del grup Queen,
arranjada per Paul Hart per a grup coral, que vam
preparar amb moltes ganes i il·lusió i que el públic va
gaudir especialment degut a la seva originalitat.

Després de les actuacions en solitari, es van
interpretar quatre peces conjuntes, que van donar a la
vetllada un punt final immillorable.

Volem agrair a tots els familiars i amics que, com
cada vegada, ens van donar suport i desitgem que
cada dia la nostra música puga arribar a més gent.

text CDC

CONCERT D’ANY NOU per COR ‘DA CAPO’

Cultura

Esports

Gastronomia

Classificats

Fotos

Música

Llibres

Serveis

“Feia molt que volíem fer un concert
conjuntament amb la coral de Sant
Sebastià,  convidar-los a cantar amb
nosaltres ací a Benicarló.”
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E S P O R T S

FRANCESC BODÍ. 
El soroll de la resta. 

Edicions Bromera. Alzira. 2008.

Francesc Bodí va guanyar amb aquest llibre, per
segona vegada, el premi Enric Valor, que ja havia
guanyat anteriorment amb “L'infidel”, novel·la que té
molts punts en comú amb aquesta. Després de la
magnífica “Havanera”, una de les novel·les valencianes
més importants dels darrers anys, reprèn una temàtica
que sembla interessar-li particularment, les crisis vitals
que totes les persones acostumem a passar en certes
èpoques de la vida, tothom a certes edats sofreix un
infart real o imaginari, va declarar l'autor arran d'haver-
se-li concedit el premi.

El protagonista de la història, s'anomena Bataller, és
un periodista que s'ha reconvertit en un empresari d'èxit
en el món de la publicitat, un dia, ja en plena maduresa,
sofreix el tercer infart de miocardi, això li fa replantejar-

se la vida, al comprovar que li queda menys
temps de vida del que ha viscut, és el soroll
de la resta, el qui li fa veure les coses d'una
altra manera. 

El protagonista a partir d'aquest moment
comença a repassar la seua vida,
començant pels anys de estudiant passats al
Paris immediatament posterior al 68, una
època plena d'il·lusions pensant en el seu
futur com a periodista, on el narrador aprofita
per a reflectir els fets culturals del moment i
fer en ocasions una valoració dels mateixos,
de vegades amb un punt d'ironia. Recorda
també els seus amors amb una noia
francesa anomenada Adrienne, que
reapareixerà una altra vegada en la seua
vida, des del fons de l'oblit, trenta anys
després.

Bataller, en la seua fugida del món en què
viu i que l'ha portat a veure la mort de cara,
cerca refugi en un lloc paradisíac, la Vall de
Gallinera, un conjunt de xicotets poblets
situats en La Marina Alta, que durant en una
part llarga de la novel·la s'erigeix com a
protagonista, sobretot el seu paisatge, però
també la seua gent, i els problemes que els
assetgen per la urbanització salvatge del
territori valencià, i ací sovintegen en veu del
narrador, algunes crítiques al model
econòmic valencià.

¿Però és possible fugir de la realitat que a
un l'envolta? ¿És possible trencar amb la

fressa de la rutina a la que estem acostumats
cada dia? ¿Podem fer-ho només amb
somnis? Aquests són alguns dels

interrogants que la novel·la ens planteja en un final que
queda obert, però que jo diria que amb unes
perspectives prou pessimistes.

Sense arribar al nivell de l'excel·lent “Havanera”,  “El
soroll de la resta” és una bona novel·la que va
augmentant en  interès a mesura que ens endinsem en
la seua lectura, escrita amb l'estil àgil i acurat a què ens
té acostumats l'autor, confirmen Francesc Bodí, com un
dels valors valencians més ferms de la narrativa
catalana actual.

CRISI VITAL
text  JOSEP MANUEL SAN ABDÓN

Llibres

José Manuel Pellicer era rebut a Benicarló com
tot un campió. No era per menys. El Saló de Plens
es vestia de gala per a homenatjar al guanyador de
la I Àfrica Race. Hereu del Paris-Dakar, Pellicer
sabia imposar-se als seus rivals després de
recórrer els set mil cinc-cents quilòmetres que
separen França de Senegal. 

El pilot benicarlando guanyava onze de les dotze
etapes que han recorregut el trajecte que separa París
del Llac Rosa de Dakar. Només en l'última, que es va
desenvolupar per la platja, va quedar en quarta posició.
Pellicer s'ha alçat amb el triomf de la Race gràcies, en
part, a la nova BMW que ara pilota. El benicarlando ha
demostrat la seua superioritat i el domini que té del
traçat de la carrera. Els deserts africans, no tenen
secrets per a ell. I Benicarló, li ho ha reconegut. 

text NATÀLIA SANZ

Pellicer s'ha emportat el triomf de la Africa Race
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De Reis d’... un lloc o altre (i 2)
“Una escala els ajudaria a

pujar a lloms dels cavalls i faria
més espectacular la imatge”.
Això hagueren de pensar els
organitzadors de la Cavalcada
de Reis d'enguany. Però no van
comptar que els animals tenen
vida pròpia i en ocasions,
prenen les seues pròpies
decisions. L’ascensió dels Mags
a lloms de los coreceles (en
l’idioma del rei), va resultar més
complicada que l'escalada a un
vuit mil. Més de tres minuts per
Melcior i prop de vuit, en el cas
de Gaspar. Protecció Civil es va
haver d’emprar a fons per a
protegir la integritat física de Les
Seues Majestats. Els cavalls,
quan els van veure es van negar
en rodó a deixar-se muntar. Una
coça per ací i altra per allà. No
hi havia manera. Fins al regidor
de Festes va haver de posar tot
la seua obstinació a espentar el
cavall perquè es deixara muntar.
Al final, en el cas de Gaspar, els
encarregats de la cavalcada van
haver de carregar-lo a coll
perquè poguera desfilar. Per
cert, en el tràngol va perdre una
de les seues sabates. 

De Reis d’... un lloc o altre (i 3)
Segons conten fonts ben

informades, les carrosses de
Les seues Majestats estaven
encarregades. Van ser les
brillants ments dels
organitzadors del seguici
d’engany qui van decidir anul·lar
el lloguer, al·legant que no
tenien sentit en una cavalcada
“temàtica”. Si ho pensem bé,
podem fins i tot estar d’acord.
Els Reis Mags, evidentment, no
van gaudir d'aquest tipus de
transport en la seua època.
Però tampoc llavors havia
gegants, ni xancuts, ni camions
de bombers, ni … Si ens posem
així, ens carreguem el 90% de
la cavalcada. El rigor històric

està bé, però aquest no és el
cas. La cavalcada de Reis és
una recreació festiva del seguici
d’adoració al Xiquet Jesús,
barrejat amb les llegendes que
han alimentat la Història dels
Reis Mags. A veure si
s’assabenten.

De Reis d’... un lloc o altre (i 4)
Per cert, si per diners de

lloguers era, l'any que ve ho
tenen ben fàcil. Segur que
carros i carretes no en falten a
Benicarló per a transportar-los.
Els pagesos estarien encantats
de participar en l’acte. I la Casa
d'Andalusia, amb alguna de les
seues carretes del Rocío,
també. Només fa falta un poc
d'imaginació, senyors, que no
és tan difícil. 

De Reis d’... un lloc o altre (i 5)
Per cert, descobert el misteri

de l’absència de regals en la
cavalcada. I no té res a veure
amb la crisi, com van interpretar
algunes ments malpensades.
Simplement, NINGÚ es va
dirigir als establiments
col·laboradors, com en anys
anteriors, per a demanar la seua
participació en el seguici.
Lamentable. 

De Reis d’... un lloc o altre  (i 6)
I lamentable també el discurs

de l’ancalde des de la
balconada de l'ajuntament. Tant,
que va avorrir a l'audiència i es
va quedar tot solet  a la plaça.
Semblava que els estava
donant el condol als Mags per
haver arribat a Benicarló. Els
tafaners compartim els seus
sentiments. Una ciutat de potes
enlaire, amb els deures per fer, i
sense el més mínim mirament a
les il·lusions de milers de
xiquets que aqueixa nit esperen
l'acte més màgic de l'any per a
ells. Tan fàcil que seria…

La propera setmana, més!

ve de la pàgina anterior
“Els cavalls, quan

els van veure es van
negar en rodó a
deixar-se muntar.”

LLOA A SANT ANTONI ABAD

Els majorals i les majorales
ja preparen amb molta intensitat

la festa de Sant Antoni
que a tots ens omple de felicitat.

Joves i grans veurem
el dimoni cremar, 

després que la traca 
comence a petar.

Carros i cavalleries 
sortiran molt adornats 

tirant coques pels carrers
i criticant a tots els espavilats.

El Centre Comercial era el millor
però amb els aiguats a la Sotà

i la crisi de la construcció
prompte se'n anirà a fer la mà.

El PP tot ho volia millorar
però fins a l'actualitat

només Cuenca, a la Constitució,
dues palmeres ha liquidat.

El conseller d'ensenyament
vol que ciutadania en anglès estudiem 
i amb dos professors de companyia,
segur que s'ha begut l'enteniment!

Amb aquesta m'acomiado
esperant que gaudiu de veritat

de la festa de sant Antoni 
que és la millor de la ciutat.

Visca el Pare Sant Antoni

Margarida Bueno Alonso,13 anys
2ESO, IES Joan Coromines

-
SANT ANTONI

Sant Antoni arriba al gener
i amb el dimoni cremarem tot el merder

també arriben les coques, les lloes i la
festa

per beure un bon vi i a fer gresca!!

Sant Antoni s´haurà de esforçar molt
si als llauradors vol ajudar

si abans per la collita cobraven poc
ara les terres els volen expropiar.

Diuen que per la carretera nova són
que tots estàvem millor

però encara no he trobat cap llaurador
que estiga content pel favor.

Tornarem a beneir als animals 
hi haurà, rates, gossos i pardals

farem una cua de espant
per la coca beneïda pel Sant.

VISCA  SANT ANTONI!!

Ines Mestre Forés, 6è 
CP Mestre Francesc Català

-
SANT ANTONI

Bon dia senyors i senyores
bon dia dames i majorals,

ja tornen a passar els carros
i moltes coquetes tiraran.

Avui cremarem al dimoni
i Sant Antoni s'alegrara

li portarem els animalets
i ell ens els beneïra.

Després aniran tirant coquetes
i moltes lloes es diran

criticaran al senyor alcalde
i a totes les autoritats.

Visca el pare Sant Antoni!

Dora Marza Arin,3r
CP Mestre Francesc Català

-
SANT ANTONI ABAT

En els carros i cavalls,
tiraran moltes coques,

espero que n'agafe tantes
com per omplir dues bosses.

Quan el dimoni es cremarà,
el carro arrancarà,

les majorales coques tiraran,
i molt bones estaran. 

Marcelino, Marcelino,
falte llum a Benicarló,

perquè quan passegem pels carrers
no veiem ni un colombro.

¡Visca el pare Sant Antoni!
¡Visca!

Abril Martin Segarra, 4t 
CP Mestre Francesc Català

LLOA A SANT ANTONI

Ara que ve Sant Antoni
les lloes s’han de preparar
per a lloar les coses bones
i les males accions criticar.

A la plaça Constitució hi havia dues
palmeres

la de ferro i la de debò
un dia va aparèixer Cuenca

i allà que no en deixà ni un  tros.

El carrers peatonals
haurien de ser respectats

ja que són passejats
per tota la gent de la ciutat.

Vergonya els hauria de donar
amb col·legis prefabricats

no hi ha res que dure “més”
que les coses que queden al ras.

Ara parlarem del camp
un sector necessitat

a l’octubre va ploure tant
que la collita va arruïnar.

No reben quasi ajudes
per a les catàstrofes que han passat

venen conselleres i ministres
que ho deixen en paper mullat.

Volen fer una carretera
per desviar el  trànsit  pesant

concentraran l’aigua a Sant Gregori
i seguirà sense passar pel forat.

Diuen que a l’ajuntament no hi ha
diners

però la Festa de la Carxofa s’ha de fer
la tisora prepararem

i la despesa retallarem.

Escolta pare Sant Antoni
tot açò que ens ha passat
a vore si per al pròxim any

ho tenim tot solucionat.

Visca el pare Sant Antoni,
visca Sant Antoni Abat!

Un lector de La veu

LLOES ¡Visca el pare
Sant Antoni!

¡Visca!
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pobres fan el que poden... i
més, que no tenen gabinet, com
a molt ganivet, per retallar els
nostres escrits. I per això, de
sobte, amb tanta neu se’ls van
escapar unes quantes bolbes de
neu. Uns altres que s’han
adherit a les normes eixes del
Puig que no té normes. Com
deia no sé qui país... de soques. 

Gente

No res, que sembla que
l’estupidesa i la burreria s’apega
en aquest món de la tele. Els de
Gente, de la Primera, han volgut
emular els de la casa de dalt i
han descobert que Traigueras

està a la província de València. I
encara en faltava alguna cosa
més per acabar d’adobar-ho, va
i trauen al municipal, repartint
fullets informatius sobre les
estufes de butà, en un castellà
macarrònic que ni Don, a
Madrid. 

Pilonetes
Els tafaners ens hem quedat

una mica mosques de veure
com, de sobte, les pilonetes que
hi havia a la zona de vianants
del carrer Sant Sebastià, a
l’alçada del forn d’Arnau han
desaparegut. Què ocorre, que
com el carrer és... una mica més
conflictiu, toca fer mànega
ampla? Senyor regidor de
Policia Marzal i Cap de Policia,
Parra, què passa, que els
agrada agranar cap a casa i
espolsar-se els possibles
problemes? I la resta de
ciutadans què som, de segona
categoria? I és que només cal
passar a qualsevol hora i allò
sembla el dimecres, sense cap
municipal que cobre l’estada.
Menys barra, senyors!

L’efecte pilona
Així és com ja han batejat els

ciutadans l’onada d’aparadors
trencats que una colla de
xoriços, coneguts (i no són de
Cantimpalo ni de Tarradelles),
han emprés contra els
aparadors dels nostres
comerços, principalment a la
zona de vianants. I és que la
cosa, tot i que puga sonar a
conya no ho és. Des que han
tancat al trànsit rodat no passa
un vehicle de policia ni de
conya. Tant és així que els
tafaners ens hem assabentat
que la trempera pilonera també
ha acabat afectant el cotxe de la
Guàrdia Civil. En fi, que si abans
ja era difícil veure un vehicle
policial per aquesta zona (a peu
era tot un luxe), ara...  s’ha
substituït el fuet pel xoriç. I els
comerciants s’han convertit en
l’entrepà.

De Reis d’... un lloc o altre
No volíem ficar cullerada però

no ha pogut ser. Un tafaner ha
plantat el seu vot particular i ha
decidit tirar pel dret. Així, ha tret
algunes curiositats. I ha
demostrat, amb arguments que
aquests Reis d’enguany anaven
per lliure. Així, a la sortida de La
Salle, quan tots els esperaven al
carrer Pintor Sorolla i plaça de la
Constitució a l’alçada del Tourist
Info, no va i giren cua, davant la
sorpresa, i les corregudes de la
gent, que estava a eixos
carrers, cap el Jacinto
Benvanete per tirar cap avall
cap a la rotonda de Cuenca! A
veure, si el que volien era
promocionar eixa cosa haver-ho
fet bé des del principi i no
confonem la gent llevant el
cotxes dels primers carrers.

ve de la pàgina anterior

“Els de Gente, de la Primera, han
volgut emular els de la casa de dalt i
han descobert que Traigueras està a la
província de València.”

No és pot negar que els jueus varen aprendre bé
la lliçó de la persecució i extermini, de què foren
objecte pel nazisme: ells estan ara reproduïnt-lo, fil
per randa, amb el poble palestí. I sembla que amb la
mateixa passivitat i connivència culpable dels
governs de les nacions, pretesament democràtiques
–aleshores i ara-, i amb la impotència patètica de
l’ONU, presonera del veto dels EEUU de l’agònic
Bush. Justament tot fa pensar que, com amb Obama
aquesta massacre no hagués estat tolerada, els
jueus s’han apressat a perpetrar-la, mentre el
president nord-americà més nefast de la història
encara hi era.

La impunitat i desvergonya d’Israel, però, no pot
ser eterna i el genocidi de què són responsables es
tornarà contra ells, en forma de maledicció bíblica.
Com hi ha Déu.

Marc Antoni Adell

UN NOU HOLOCAUST

La bestioleta, aprofitant que s'apropa el seu dia --tota causa
perduda ha de tindre un dia--, ha sortit del cau per visitar la fira del
patró (del Sant, s'entén, no del de barca).

Com cada any, va trobar d'allò més animada la mostra d'arreus
rurals.I civils. Enguany li va parèixer especialment nombrosa la
participació de concessionaris automobilístics i va pensar en la
recuperació de l'esperit de col·laboració d'aquest col·lectiu en la
Festa... i en la crisi del sector.

Formatges de Catí, embotits manxegos, netejadors màgics,
xemeneies i fumerals, olives trencades i artesania ètnica
manufacturada formaven el mosaic habitual de l'exhibició dels
nous llauradors. I com a remat,un forn de calç. Magnifica recreació
-segons l'enteniment de la criatura- d'un tipus de construcció en
pedra seca típica de la nostra terra i, potser, per això,  per
autòctona, en perill d'extinció.

Com la segona llengua més parlada del món: en perill d'extinció
al nostre poble si hem de fer cas al nostre (nostre?) Ajuntament.
Deu seu per això –política preventiva?-  que el forn de calç anava
il·lustrat per un cartell escrit únicament en la llengua de Cuenca.
Llàstima que tanta preocupació per l'idioma estatal no arribe fins
al punt d'usar-lo correctament. Una frase, llarga com un dia sense
pa i amb més subordinades que un exercit professional
d'amazones en combat, intentava explicar el funcionament del
forn i per rematar-ho un parell d'anotacions amb faltes d'ortografia.
Potser si que cal normalitzar les contribucions del consistori al
castellà. Del consistori? O del regidor que la signa?

A voltes, és millor, per a l'autor, que les obres siguen anònimes.
Fins i tot, a risc de perdre quota d'omnipresència.

El samaruc

Sant Antoni i Antonio
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ense cap falsa
modèstia, he de
reconèixer que
m’esperava alguna

cosa relacionada amb el número
correlatiu que tocava la setmana
passada. Afortunadament,
“només” he vist una petita
referència a la portada, al còmic i
a l’editorial relacionada amb el
tema de la setmana. La veritat
que em quedo més tranquil sense
constatar que aquest curiós
número no haja portat  algú a
escriure sobre eixes bajanades
relacionades amb ell. 

Onada de robatoris al centre
del poble. Què es pot fer davant
d’això? Per un costat la policia
deté (o no) els lladres, i per un
altre, els mateixos que han entrat
emmanillats, surten abans que els
policies acaben la seua feina al
jutjat. Hi ha alguna solució? Jo
puc suposar que al poble ja hi ha
gent que rep uns emoluments per
a pensar-ho i buscar solucions a
aquest greu problema. Com es
veu que amb això no hi havia
prou, ara resulta que un grup de
brètols sense civilitzar, han causat
importants destrosses a les
instal·lacions esportives de les
pistes d’atletisme. Segons que
llijo, es veu que ja sabien que
aquell era un lloc de trobada
d’alguns joves per tal de practicar
el noble esport nocturn del
“botellón”. El que no entenc és per
què no es va actuar abans si ja
sabien el que passava. En fi,
suposo que hi haurà una
explicació que ho justifique. El
que si que espero és que, una
vegada identificats els bandarres
que han causat els desperfectes,
els puguem vore pel poble pintant
parets brutes, netejant carrers i
fent altres serveis per a la
comunitat coma càstig, a més de
fer-se càrrec del que ens ha
costat als benicarlandos la seua

gracieta. 
Està molt bé tot això que fa la

cooperativa d’aprofitar els seus
sostres per a la producció
d’energia solar. És un exemple
que hauria de seguir tothom. Però
el que mé sm’ha agradat és el
nom de l’empresa encarregada de
dur-lo endavant. “Alinea Solar
Alternes”. Sobretot hi ha una
paraula que haurà fet mol feliç a
un del seus col·laboradors,
conegut sobretot per la seua
promiscuïtat i facilitat a l’hora de
tractar temes relacionats amb les
zones erògenes del cos humà.
Que no es pense aquest agosarat
doctor que haurà d’anar al sostre
de la cooperativa a fer les
revisions al personal femení que
hi haurà, perquè potser
s’emportarà un desengany. Que
algú li explique que el nom de
l’empresa no té res a vore amb el
seu món nocturn.

És un luxe tenir cada dues
setmanes la col·laboració de Joan
Heras. Estic segur que molta gent
s’ha sentit identificada amb el que
ha escrit aquesta setmana. Jo no
he pogut deixar de llegir-ho fins al
final. Són moltes coses les que
diu, i dóna peu a reflexionar sobre
totes elles, sobretot en la
relativitat de les coses. Ens
preocupen per bajanades, i les
coses més importants les deixem
a un costat. Si el lector d’aquesta
pàgina no ho ha fet, li recomano la
seua lectura, i si ja ho ha fet, li

dono l’enhorabona per la bona
estona que haurà passat.

Encara que vaig a passar
olímpicament de la notícia que
parla de la planta de RSU (em va
deixar d’interessar quan a Jaime
Mundo li van llevar la presidència
de la gestió de residus per la seua
gran competència i la feina ben
feta), no vull passar de les fotos
de la pàgina vuit, on podem vore
un empleat de ses majestats els
Reis Mags de l’Orient acomplint la
seua important feia d’una manera
negligent. Què hauran pensat els
xiquets veient-lo parlar pel mòbil?
Que algun pare li està demanant
carbó per al seu fill? Uns altres
s’hauran estranyat, perquè al
betlem que tenen a casa no hi ha
cap figureta que parle pel mòbil.
Els més agosarats hauran pensat
que es tracta d’una figura que van
comprar a la fira de Santa Llúcia
on es veu un home ajupit amb una
taqueta marró que li surt d’allà on
l’esquena canvia de nom i que
sempre es col·loca a algun
raconet. Jo penso que,
efectivament, era el caganer
infiltrat. Sort que lo li van donar el
carro dels joguets, perquè els
haguera perdut.

La sorpresa de la setmana:
Tonyo Fibla amb vestit i corbata.

L’ESPIFIADA DE LA SETMANA
Un dels lladres que fugia

portava “jaqueta blava i gorra
balca”. I sabates merles.

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

text EL LECTOR

S
Erudició local 
Els tafaners, per això de la

curiositat, el passat cap de
setmana vam acudir a la Fira de
Sant Antoni per saber amb quin
interessant element de
l’etnografia local ens il·luminaria
el nostre Il·lustríssim
Ajuntament. Enguany hem
pogut gaudir de l’erudició del
nostre regidoríssim Antonio
Cuenca, que ens ha il·lustrat
sobre la història i funcionament
dels tradicionals i antiquíssims
forns de calç. El cartell
explicatiu venia signat: Antonio
Cuenca. No ho diem nosaltres,
ho ficava al cartell. No res, ha
quedat ben clar qui és el més
sabut del poble. Segons
sembla, una mica abans de les
dotze, allí que va aparèixer el
senyor, amb el cartellet sota el
braç perquè els de la Brigada el
plantificaren a primera fila. La
cara d’estupefacció dels
presents va ser de les
antològiques.

L’espill de l’erudit 
Però de la mateixa manera,

certament, no li cauran els
anells a aquets senyor. Volen dir
que no ha pecat un poc d’afany
de protagonisme? Sent regidor
de l'Ajuntament, era tan
necessària la seua signatura al
cartellet explicatiu? De tota
manera, encara que la
informació és precisa, no s'ha
lluït coordinant i subordinant una
de les dos úniques dos oracions
del text, de més de 100
paraules. No estaria de més que
li donen un cop de mà els seus
companys de llengua
espanyola. O la seua
subalterna, la regidora de la
“Normalización del Castellano”.
Segurament farien un bon duet.

L’espill de l’erudit (i 2)
I mire, vosté que és tan sabut,

que no sap que al nostre
ajuntament (eixe del qual vosté
és regidor), hi ha un excel·lent
Gabinet de Normalització
Lingüística que l’hagués pogut
ajudar? No dubtem que vosté,
de castellà, en puga saber molt,
moltíssim, però de valencià... tal
volta necessitaria una ajudeta,
no? Estem segurs que el
Gabinet, de segur, li hagués fet
les correccions encantat, abans
de penjar el cartellet. Però clar,
és que vosté, és molt vosté, i
qualsevol li diu alguna cosa... a
Cuenca! I si no volia passar per
eixe tràngol sempre tenia una
solució fàcil i discreta,
encarregar el text a alguns
alumnes del seu institut perquè
s'emportaren la glòria. Li hauria
sortit millor... de totes totes.

Planta de reciclatge
Sembla que, definitivament,

la planta de reciclatge de
Cuenca i Marcelino no vindrà al
nostre poble. El Conseller
Garcia Antón ja ho ha deixat ben
clar perquè els nostres dos edils
deixen de ficar cullerada a
l’assumpte i no remoguen més
la merda. Com li agafe el yu-yu
al nostre regidor i s’emprenye i
que diga que se’n va tindrem un
problema. I un problema greu.
Perquè és l’únic que treballa en
eixa casa. No com altres que
diuen que se’n van si no
comencen el centre de salut a
principis d’any i... així estem.
“Compuestos y sin novio”.

Camal 9

Si al de dalt no li costa res
mirar-se a l’espill no diguem a la
nostra televisió blavenciana.
Fam com el regidor Cuenca,
tampoc consulten els seus
assessors de llengua i així els
va, pitjor que als de La veu, que

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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ANORMALITZACIÓ

Normalment, la creació d’una
plataforma, obeeix al fet que algú, o
alguna cosa, ha estat assetjada i
necessita de la força popular per
poder tirar endavant (tot i que de
vegades siga moralment).
Plataformes contra el transvasament,
contra la variant de l’N-340, contra
l’homofòbia, contra ... n’hi ha hagut
moltes però una com aquesta,
“Benicarló en Valencià”, és la primera
vegada que la veiem. Simplement, és diferent. I ho
és perquè no va contra res, tot el contrari,
simplement pretén garantir un dret ciutadà
emparat pel nostre Estatut i per la Llei d’Ús, com
és, el dret a poder-se expressar, sense coaccions,
en la nostra llengua. Una llengua, la nostra,
assetjada constantment en la majoria dels seus
àmbits d’ús, ara sentenciada per una proposta
desgavellada i absurda, de “Normalización del
castellano”, del nostre Ajuntament.

I si ja és greu que la societat civil s’haja de
mobilitzar (quan això ocorre vol dir que la classe
política no funciona, i que van a remolc dels
esdeveniments), més greu ho és quan li toca fer-
ho per defensar-se de les agressions d’aquests
polítics que, suposadament, l’haurien de defensar.

Sembla que les hordes castellanitzadores del
partit popular benicarlando, ara en el poder, han
desembarcat amb força. Tot, amb el vistiplau d’un
alcalde que “parla com li dóna la gana” i que

permet, sense ni immutar-se, que
s’insulte aquesta llengua, al no fer
res per defensar-la. Si aquesta
ridícula situació s’escampa fora del
nostre poble, serem la riota i no
volem pensar com ho serem si fan
parlar, amb el seu verb fàcil, l’alcalde
Marcelino per a alguna televisió o
mitjà de comunicació intercomarcal.
Tot plegat, pensem que ja els va bé
tindre’ns entretinguts amb qüestions

com aquesta que a ells els resulta intranscendent.
Mentrestant, segueix la tercera pedra del centre
de salut al seu lloc,  el Ródenas per inaugurar, la
carretera de Càlig tan perillosa com sempre, la
depuradora al limb. I no dimiteix ningú. Ningú. 

El mal torna a vindre d’Almansa. O de més al
sud, a saber.   

667
DES DEL 18 D’AGOST

DE 1995

Carxofa:Per a Jose Manuel Pellicer i per a TV3. Gràcies a aquesta televisió sabem que el
cadufero JM Pellicer ha guanyat totes les etapes de la Africa Race que sortint de Marsella i passant
pel Marroc, Mauritània i Senegal ha aplegat a Dakar victoriós. Canal 9 encara no s'ha assabentat
que un benicarlando, i valencià també, ha guanyat l’Africa Race, es veu que Benicarló queda
massa lluny de l'Alqueria.

Carxofa: Un grapat de carxofes per a tots els educadors que ensenyen educació vial. Quina
pèrdua de temps! Mentre ells s'esforcen alguns pares i mares, a la mateixa porta de l'escola,
aparquen en doble fila, damunt de la vorera, no respecten el passos de vianants, ... Fan el que els
dóna la gana. Tot sota la mirada del municipals. L'educació vial serveix per alguna cosa?
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AQUESTA NO ÉS LA IMATGE QUE VOLEM DE LA
NOSTRA CIUTAT.

LA FIRA DE SANT ANTONI NO ES MEREIXIA AIXÒ,
BROSSA SENSE CONTENIDORS, MATERIAL
D´OBRA INACABADA ... AIXÒ DE LES PRESSES SÓN
MALES CONSELLERES, AIXÍ QUE A VORE COM
QUEDA L´AVINGUDA, PERQUÈ DE MOMENT,
SEMBLA QUE L´ENLLUMENAMENT ÉS INADEQUAT
JA QUE ELS COTXES NO EN TINDRAN, NOMÉS ÉS
PER ALS VIANANTS, COM SI FÓRA UN CARRER
PEATONAL I NO HO ÉS..
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