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L'equip femení del CN Benicarló Aleví es va alçar
amb la victòria en una emocionant prova de relleus
4 x 100 m papallona però va haver-hi més victòries
i bons resultats en una jornada de diumenge on el
Club Natació Benicarló es batia amb els seus rivals
més directes, CN Vinaròs i CN Vila-Real.

L'equip femení va fer, altra volta, unes bones curses
en la piscina a nivell individual. Així, Anna García va ser
1a en els 100 m braça amb un crono de 1:38.38;
Vanessa Bel 2a en els 100 m braça; Claudia
Barrachina 3a en els 100 m braça; Nerea Sorando 3a
en els 200 m papallona i Gemma Rillo 3a en els 50 m
braça entre altres bons resultats.

Una progressió de les nadadores benicarlandes que
van controlar, i traient, tot el seu potencial en els relleus
i que els va permetre guanyar en la categoria Aleví amb
l’equip A, del CN Benicarló, en els relleus 4 x 100
papallona amb un crono de 6:09.25 i que estava
composat per: Nerea Sorando, Gisela Mateu, Marta
Valdearcos i Irene Sorando; 3a posició de l'equip B del
CN Benicarló B, composat per: Nicole Mateu, Sara
Simó, Carla Fresquet i Anna García; L’equip C del CN
Benicarló va aconseguir la 6a posició. En la categoria
Benjamí van aconseguir la 2a posició en els relleus 4 x
50 papallona amb un equip composat per: Claudia
Barrachina, Cristina García, Elena del Castillo i Virginia
Octavio.

L’equip femení estava composat per Carla Fresquet,
Nicole Mateu, Noemí Anta, Andrea Remolina, Gisele
Mateu, Elena del Castillo, Virginia Octavio, Cristina
García, Ariadna Coll, Gemma Rillo, Sara Simó, Irene
Sorando, Marta Valdearcos, Nerea Sorando, Claudia
Barrachina, Vanessa Bel y Anna García.

L'equip masculí va tancar la jornada també amb
victòria i molt bones posicions, entre altres, i a nivell
individual, van destacar els nadadors: Alejandro García
1r 100 m braça amb un crono de 1:40.70; José Julián
Jaén, 2n 100 m braça; Didac Saura, 2n 50 m braça;
Arnau Fabregat 3r 100 m braça Benjamin; David
Valdearcos  3r 100 m braça Aleví.

Ja per equips de relleus masculins van aconseguir el
2n lloc el Club Natació Benicarló A en els relleus 4x100
papallona (Aleví), composat per: Adrián Adell, David
Valdearcos, Juan Diego Ruiz i José Julián Jaén, un 5é
lloc de l’equip CN Benicarló B i el 3r lloc en els relleus
4 x 50 papallona (Benjamí) composat per: Didac Saura,
Javier Marzá, David Curto i Arnau Fabregat.

L’equip masculí estava composat per: Josep Febrer,
Juan Diego Ruiz, Mario Tomás, Javier Marzá, Ferrán
Ibañez, Alberto Garcia, David Curto, Marc Octavio,
Francesc Aparicio, Adrian Adell, David Valdearcos,
Arnau Fabregat, Didac Saura, Jose Julián Jaén y
Alejandro García.

text i foto CNB

L'equip femení del CN Benicarló (Aleví) es va alçar amb la victòria 
en la prova de relleus 4 x 100 m papallona
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l regidor
d'agricultura de
l'Ajuntament de
Benicarló, Eduardo

Arín, juntament amb el
representant del Consell
Regulador de la Denominació
d'Origen “Carxofa de Benicarló”,
Juanjo Melet, van donar a
conèixer les interioritats de la
“Festa de la Carxofa 2009” que
arranca el diumenge fins al 15 de
febrer. El programa previst
arranca el dissabte amb les
Jornades de Pinxo, que tant èxit
van obtenir en la primera edició i

en el que, fins al 24 de gener,
participen enguany un total de 20
establiments. El diumenge 18 es
realitzarà la VII Volta pels Aljubbs
del terme municipal, amb
degustació de carxofa rostida al
llarg del camí i d’olleta
benicarlanda al finalitzar el
recorregut. 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

Tot preparat a Benicarló per a la Festa de la Carxofa
Els actes es aniran desgranant-se fins el 15 de febrer. Jornades gastronòmiques.
i divulgatives, sobre la DO Carxofa de Benicarló aniran desenvolupant-se fins el
15 de febrer. Enguany la festa s’escoltarà arreu de tot l’estat espanyol a través de
les ones del programa de RNE  “No es un día cualquiera” que ho retransmetrà en
directe els dies 24 i 25. Tot i així la campanya arranca amb els nefasts efectes del
fred sobre la producció de major qualitat.
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text REDACCIÓ

El divendres dia 16 vam celebrar la festa de Sant Antoni. 
Pel matí es va preparar al pati la foguera amb el dimoni que

van fer els xiquets d’infantil. Per la tarde es van llegir les lloes
escollides per cada classe, amb la presència de dos alumnes
de la confraria de Sant Antoni que portaven el vestit típic.
Seguidament es va procedir a encendre la traca i a la cremà del
dimoni acompanyats per les famílies i amb l’ajuda  dels
bombers. A les cinc ens vam acomiadar per continuar la festa
al poble.

text CR

EL RÓDENAS CREMA EL DIMONI

Prenent-se un cafè en l’Arq de Benicarló s'ajuda al
desenvolupament d'una zona de Nicaragua. És un petit suport
des d'un jove bar al comerç just a partir de l'adquisició de cafè
manufacturat en el municipi de San Ramón. El convenciment
d'incorporar aquest cafè al costat d'altres conegudes marques
es va iniciar amb la visita d'un grup de gent de la població a
aquest estat del Pacífic dintre d'un projecte de cooperació
internacional. L'agricultura constituïx actualment el 60% de les
exportacions totals del país. Amb el cafè just queda garantit que
als productors se'ls paga una quantitat adequada, que no és de
subsistència i permet el seu desenvolupament, molt superior a
la que oferixen les multinacionals, amb marges infinitament
menors. 

La Cooperativa de Petits agricultors de San Ramón
recol·lecta i empaqueta directament el cafè que es ven en el
carrer Alemanys de Benicarló. Els nicaragüencs subsisteixen
amb un euro al dia. “El cafè solidari es demana cada vegada
més i ha agradat molt als cafeters de la localitat”, explica Jaume
Miralles, un dels propietaris de l'establiment. El cafè exposa a
més una mostra fotogràfica dels poblats i gents de la zona
realitzades durant la visita i que es veuen beneficiats amb
iniciatives com aquesta.

text REDACCIÓ

El Cafè de l’Arq ofereix cafè just i solidari

La Banda de la Federació de Societats Musicals de
la Comunitat Valenciana ha obert la seua gira de
concerts aquest diumenge 18 de gener a l'Auditori de
Castelló , sota la batuta de Teo Aparicio-Barberán. En
l'escenari 105 músics d'edats compreses entre els 18
i 28 anys, procedents de més de 90 Bandes de la
Comunitat Valenciana, i entre els quals es trobaven
dos músics de l'Associació Musical "Ciutat de
Benicarló", Marta Zapata (Violonchelo) i Cristina
Doménech (Clarinet). D'aquesta manera la nostra
Banda fa valer la seua presència, cada vegada més
important.

FOTO!  

La cafetería Viena, com altres
establiments participants, ha tingut

un éxit important amb els seus
pinxos de carxofa.
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5 BENICARLO AEROPORT CASTELLO: Leandro,
Vadillo, Valença, Lolo, Genaro; cinc inicial; Isco, Xapa,
Dani Salgado i Jordi Lledó. 

4 FUTSAL CARTAGENA: Juanlu, Sergio Lozano, De
Bail, Cobeta, Párraga; cinc inicial; Fran Amorós,
Esquerdinha, Javi Matía i Fabricio. 

ÀRBITRES: Contreras Teixidor i Pérez Alvarez, de
Castella Lleó. Van mostrar targeta groga als locals
Vadillo, Valença i Leandro; als visitants Cobeta,
Esquerdinha i Párraga; van expulsar per doble targeta al
visitant Fabricio (min. 32). 

GOLS: 1-0 min 10, Genaro. 2-0 min. 25, Genaro. 2-1
min. 27, Sergio Lozano. 3-1 min. 30, Vadillo. 3-2 min. 31,
Fabricio. 4-2 min. 37, Dani Salgado, doble penal. 5-2
min. 39, Vadillo. 5-3 min. 40, Esquerdinha. 5-4 min. 40,
Sergio Lozano.

INCIDÈNCIES: Uns 1200 espectadors al Pavelló
Municipal de Benicarló. Partit retransmès per Punt 2. 

El Benicarló Aeroport Castelló va sumar una nova
victòria davant un Futsal Cartagena que mai va
donar el partit per perdut, ja que lluità fins al final i a
punt va estar d’aconseguir l’empat en un últim minut
trepidant, cosa que va motivar l’empipament de
l’entrenador Miki per la falta de concentració davant
un rival que estava amb cinc jugadors en atac. 

El primer temps va ser de poca qualitat, ja que els dos
equips es van mostrar imprecisos en les seues accions,
així es van imposar els sistemes defensius als atacants.
Un sol gol, del jove Genaro, que va demostrar que, al
mínim forat que veu, dispara amb força. La resta de la
primera part va ser un anar i tornar del baló i poc més.
Després del descans els dos equips van eixir més
entonats, els visitants amb la clara intenció de
neutralitzar l’avantatge local, però durant els primers
minuts la saga local es va mostrar ferma i van ser els
locals qui van donar el primer avís als 23 minuts amb
una rematada de Xapa que es va estavellar en el
travesser, per arribar el segon gol de Genaro, amb un tir
col·locat al costat del pal que no va poder detenir
Juanlu. Semblava que el partit estava clar per als locals,
però no, perquè avisava Fabricio al posar a prova a
Leandro, després de rematar fort i creuat en una
incursió per la banda esquerra. En el següernt atac
Sergio Lozano retallava diferències. El partit va quedar
obert, amb constants atacs a una i altra porteria, però va
ser el Benicarló qui va tornar a avisar, Jordi Lledó va
rematar, i es va lluir Juanlu, que no va poder fer res en
la jugada següent, amb rematada des de lluny de Dani
Salgado que va desviar el just Vadillo. Les defenses van
començar a fallar i Fabricio marcava el segon per a
Cartatagena, donant a entendre que la victòria no seria
fàcil per als locals. L’expulsió de Fabricio no la va

aprofitar el Benicarló, però Cartagena ja tenia cinc faltes
i després d’una falta molt protestada Dani Salgado va
marcar des dels deu metres i al minut següent Vadillo
semblava sentenciar el partit, però no es va rendir mai
l’equip de David Marín, que va traure a Javi Matía com
porter jugador, i en l’últim minut van marcar dos gols que
van elevar la tensió dels afeccionats.

text VICENT FERRER

El Benicarló patint fins l’últim minut contra el Cartagena

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 al capdavant per al
públic. El divendres 23 tindrà lloc
el Sopar de Gala de la Carxofa de
Benicarló en el Restaurant El
Cortijo, on es lliuraran, durant el
transcurs de la mateixa, els
premis als guanyadors del
concurs de cartells. També
s’homenatjarà a Juan Manuel
Ramón Caldés, agricultor, pel seu
treball i dedicació al sector
agrícola benicarlando. La Carxofa
d'Or 2009 es lliurarà a la
periodista Pepa Fernández, que
des de 1999 dirigeix i presenta el
programa “No és un dia qualsevol”
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. Fins
a Benicarló es traslladarà tot el
seu equip per, durant dos dies,
emetre des de la localitat. 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. També
es disputarà el IV Campionat
d'Handbol Carxofa de Benicarló
per a jugadors benjamins i
alevines de les 10 a les 13 hores
al Pavelló Poliesportiu i, a la nit, a
partir de les vuit la “Torrada”
popular de carxofes en 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 fins al diumenge 15 de febrer
XIV Jornades Gastronòmiques de
la Carxofa de Benicarló, on
participaran 16 restaurants amb
variats menús que van des dels
27 als 43 euros per comensal amb
veritables delícies amb base de
carxofes. L'inici de la festa
coincideix amb els efectes de
l'ona de fred, que va deixar forts
gelades sobre aquesta hortalissa.
Més del 60% de la producció de
carxofa amb Denominació
d'Origen del municipi va quedar
afectada cosa que afectà a la
seua comercialització i preu. Les
més de deu hores seguides de
temperatures per sota de zero
graus han gelat una quantitat
important de la producció, que en
aquests moments estava a ple
rendiment.

ve de la pàgina anterior

“El divendres 23 tindrà lloc el Sopar de Gala de la Carxofa de Benicarló en el Restaurant El Cortijo”

“De Bon Gust”, al Benicarló Centro, demostra que la carxofa de Benicarló
te el seu lloc entre els productes de major qualitat.
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Sembla ser que el CDB s’ha
tornat a enganxar al carro del
patiment. Som així, forma part de
la nostra idiosincràsia. Aquests
jugadors que unes setmanes es
menjaven literalment l’herba ara
juguen sense passió, diràs que
els siga igual guanyar que perdre.
Més que un partit, diràs que els
nostres xicots estigueren fent un
entrenament. I així, és clar, no
arribarem enlloc. Si hagurérem
mantingut l’actitud aguerrida de
les darreres setmanes, segur que
no se’ns hagueren escapat els sis
punts aquests i a hores d’ara no
sofriríem. Què li hem de fer? 

El pitjor Borriana que he vist en
tota la meua vida -però és que el
pitjor- ens va guanyar per 0 gols a
2. No és que foren millors, que va;
no és que corregueren més, que
va també, només van tindre més
sort de cara a porta i nosaltres ens
vam resignar.

A la primera part vam crear fins
a quatre ocasions de gol,
especialment una de Monterde
que es va estavellar al travesser.
Les altres van sortir fora per poc o
per molt. Els forasters van xutar
en una ocasió, només una, i ens
van marcar. Ara, l’espectacle va
ser realment avorrit, avorrit. Per
sort, va tindre el goig de comptar
amb la companyia d’una amigatxo
que em va fer riure una mica. Em
va explicar que dijous passat
s’havia comprat a Albocàsser (?)
un cd de Demis Roussos  i que
estava molt pagat. Ja veus, set
euros i tinc triquitriquitriqui i no me
l’acabo. Fins i tot va talarejar-me
amb certa gràcia un passatge de
Velvet mornings. Quin personatge
més entranyable, el meu col·lega
vull dir; Demis Roussos també, és
clar. Després, ja llençat, em va
ensenyar una targeta en què unes
joves lleugeres de roba –com la
que va sortir ací la setmana
passada- oferien uns serveis

estranys a base de massatges i
relaxaments diversos. 

Amb zero a un però amb la
ferma esperança que
remuntaríem, vaig canviar de
seient i me’n vaig anar al darrere
de la porteria forastera. Ja s’havia
amagat el sol i sentia la humitat
pels ossos. Afició, afició i avant.
La segona part va ser encara
pitjor. No vam crear cap ocasió, ni
una i els borrianencs tampoc,,
malgrat que en una no-ocasió i
gràcies a l’amabilitat exasperant
de la nostra defensa van
aconseguir arrodonir el marcador.
Encara sort que la companyia em
va distreure. Que si aquest
regidor fa coses que són legals

però amorals, que si ja els
apanyaria jo a tots, que si vatros a
La Veu tan que xarreu i no dieu en
lletres ben grosses que l’alcalde
va dir que dimitiria si al mes de
genr no estaven les màquines
treballant al centre de salut. I jo
què me sé si me’n van dir de
coses, altres maldecaps tinc jo
que saber si són amorals o
immorals, legals o il·legals. Però,
sí, sí, m’ho va estar bé allò. 

Ara, diumenge vinent, juguem
al camp de l’Acero del Port de
Sagunt. Ací els vam empatar i
allà... no, no vull dir que
guanyarem perquè acabo per
equivocar-me sempre.  

TORNEM-HI
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

“Encara sort que la companyia em va distreure. Que si
aquest regidor fa coses que són legals però amorals, que si
ja els apanyaria jo a tots, que si vatros a La Veu tan que
xarreu i no dieu en lletres ben grosses que l’alcalde va dir que
dimitiria si al mes de genr no estaven les màquines treballant
al centre de salut.”

RNE a Benicarló

El dissabte 24 i el diumenge 25
de gener de 2009, "No es un día
cualquiera" s'emetrà des del saló
d’actes de l'Institut d'Educació
Secundària “Joan Coromines”
(Passeig Marítim nº 5) El públic
que ho desitge podrà accedir
lliurement durant tota el matí (de
09'00 a 13'00 hores). 

Viatjaran fins a Benicarló per
acompanyar la festa: PEPA
FERNÁNDEZ, directora i
presentadora del programa, acaba
de publicar el seu primer llibre: “Lo
que la vida nos enseña”. ÁLEX
GRIJELMO, periodista i escriptor.
Autor, entre uns altres, de "La
gramática descomplicada", "El
estilo del periodista" i "La
seducción de las palabras". És
president de l'Agència EFE i en "No
és un dia qualquiera" realitza la
secció "Palabrario". JOSÉ MARÍA
ÍÑIGO, periodista especialitzat en
música, viatges i gastronomia. És
una de les cares més populars del
país per la seua llarga trajectòria en
televisió. Està al capdavant de les
seccions “Apaga vámonos” i "El
Musiquero". ANTONIO FRAGUAS
“FORGES”, dibuixant i humorista,
ens fa pensar i riure en les tertúlies
del programa. NIEVES
CONCOSTRINA, periodista i
escriptora. El seu últim llibre “Polvo
eres. Peripecias y extravagancias
de algunos cadàveres inquietos”
reflecteix, clarament, els continguts
que difon en el seu espai “El
acabóse”. JOSÉ RAMÓN PARDO,
periodista especialitzat en música,
atén amb amenament el
"Consultorio musical" del programa
i la secció “Original y copia” sobre
plagis musicals. JOAQUÍN
ARAÚJO, naturalista, escriptor i
periodista especialitzat en medi
Ambient i Naturalesa, a més
d'agricultor, ramader i selvicultor
amb mètodes ecològics. Signa la
secció “Animaladas”. PACO

ÁLVAREZ, assessor financer. Ens
fa més intel·ligible el món de
l’economia a través de la seua
secció “La Bolsa y la vida”.
Intervindran, encara que en la
distància, altres col·laboradors del
programa com MANUEL
TOHARIA, SERGIO SAUCA,
JOSTO MAFFEO, JOSÉ MIGUEL
VIÑAS, MANUEL CAMPO VIDAL,
IGNASI RIERA, PANCRACIO
CELDRÁN, MÀRIUS SERRA,
JUAN CARLOS ORTEGA,
LEONTXO GARCÍA, PILAR
GARCÍA MOUTÓN i JOSÉ JUAN
TOHARIA. El dissabte 24, rebrem
la salutació de MARCELINO
DOMINGO PRUÑONOSA, Alcalde
de Benicarló, amb qui coneixerem
millor aquesta localitat

castellonenca. Recordarem les
cançons del cantant JUAN BAU,
que ens parlarà de les seues noves
apostes musicals. EDUARDO
ARÍN PIÑANA, Regidor
d'Agricultura, ens guiarà amb el
seu saber en la tertúlia que
dedicarem a La “Carxofa”. El
diumenge 25, conversarem en la
distància amb un benicarlando
il·lustre en el món esportiu, ÁNGEL
“PITXI” ALONSO. Xerrarem amb el
PARE JONY de la seua labor
sacerdotal i de la seua afició
musical. Amb les seues cançons en
directe acomiadarem el programa.

I si volen més informació, poden
consultar la pàgina web de RNE:
www.noes.rne.es

"No es un día cualquiera" de RNE, s'emetrà des del saló d’actes de
l'Institut d'Educació Secundària “Joan Coromines” 

ve de la pàgina anterior
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Benihort ha iniciat el seu projecte comarcal de
creació de fruiteries amb el segell de qualitat i
professionalitat de la cooperativa benicarlanda. 

El primer d’aquests negocis es troba a l’avinguda del
País Valencià, 22 de Vinaròs, recollint el testimoni de la
família Senar que durant 20 anys ha atès aquest
establiment. La cooperativa, que reuneix a socis de tot
el Baix Maestrat, treballa ja en l’obertura d’altra tenda a
Benicarló. Benihort segueix expansionant-se i ara, dins
de la seua àrea de distribució, inicia una nova etapa,
amb l’engegada de la primera de les seues fruiteries.
“Prenem el relleu de la família Senar, una família de
Benicarló i sòcia de la nostra cooperativa, que durant
molts anys ha estat al capdavant d’aquest negoci i a la
qual agraïm que haja confiat en nosaltres per seguir
duent aquest establiment. Esperem que els seus
clients confien també dia a dia en la nostra experiència
i professionalitat”, ha destacat Florencio Herrero,
president de la Cooperativa Agrícola Sant Isidre. Per la
seua banda, Agustín Senar i la seua esposa Mº José
Albiol han volgut agrair a tots els seus clients la
confiança dipositada en ells durant tot aquest temps,
“hem deixat el negoci en mans de gent que estem
segurs que posaran en el treball la mateixa dedicació i
il·lusió que hem posat nosaltres”. 

Projecte comarcal 

La de Vinaròs és tan sols la primera d’aquesta xarxa
comercial de fruiteries que es pretén situar en diverses
localitats de la comarca i que “vol distingir-se per la
qualitat així com per la varietat de productes i preus
competitius, característiques que van unides a la

marca Benihort,” ha explicat el director de Benihort,
Guillermo Edo, qui ha anunciat també que ja està molt
prop l’obertura d’altra fruiteria Benihort a Benicarló. En
l’acte han estat presentes l’alcalde de Vinaròs, Jordi
Romeu, així com diversos membres de la corporació
municipal, al costat d’altres representants de Benihort
com el cap de Distribució, Juan Francisco Ortiz i el cap
d'Hortalisses, Sebastián Torres. Tots ells, al costat dels
clients de la fruiteria, han pogut degustar durant
aquesta presentació el ric suc de taronja de Benihort.

text VICENT FERRER

Benihort obre una tenda a Vinaròs

Cultura

Esports

Gastronomia

Classificats

Fotos

Música

Llibres

Serveis

Guillermo Edo ha anunciat
també que ja està molt prop
l’obertura d’altra fruiteria
Benihort a Benicarló.

Esquerra-Benicarló denuncia el “cinisme” del PSOE
Benicarlando respecte a la protecció de la Costa Nord

El Secretari d’Organització d’Esquerra-Benicarló, Josep
Barberà, ha volgut destacar el canvi de posició del PSOE
respecte a la regeneració de la Costa Nord “Un tema que
porta anys tractant-se i, sobre el qual, si no recordo
malament, el partit del senyor Escuder votà en contra d’una
partida extraordinària als Presupostos de l’Estat destinada
a solucionar-lo”.

“Ens alegrem del canvi de  postura del PSOE, tal volta
l’oposició els recorda quines són les prioritats en l’ambit

local”, ha ironitzat en referència a les recents declaracions
del portaveu del grup socialista a l’Ajuntament de Benicarló
Enric Escuder on aquest afirmava que la seua formació
està "en la línia de la protecció de la costa perquè és
quelcom indispensable i sempre ho hem manifestat així [i]
creiem necessari, en una situació com l’actual, reivindicar
la protecció de la costa nord a la vista del mal que fa un
temporal marítim com el que hem tingut fa uns dies”.
Barberà també ha destacat que Esquerra sempre ha donat
suport la regeneració de la costa i que “està en les
hemeroteques” qui ha intentat solucionar aquest problema
i “qui ha posat pals a les rodes o se n’ha desentés” en una
clara referencia al vot contrari del PSOE o l’abstenció d’EU
en l’esmena d’Esquerra als Pressupostos.

Esquerra-Benicarló

Nota de Premsa

Els passat dijous dia 15 i el diumenge dia 18 diversos
ciutadans de la nostra localitat van organitzar dues
concentracions de rebuig a l'ofensiva israelí contra el poble
palestí. Una volta més el poble tornava a mostrar la seva
solidaritat amb les víctimes d'un conflicte desigual i marcat
per la injustícia i la barbàrie. Així, el dijous, prop de 500
persones es van concentrar davant l'ajuntament per
mostrar la sevà  ràbia enfront les matances de civils que
s'estaven produint en el territori palestí. Després de veure
la reacció de compromís mostrada pels assistents i
després de decidir-se en la pròpia concentració, es va
tornar a quedar amb la gent, al mateix lloc, per al
diumenge. La veritat es que si el dijous la resposta va ser
molt positiva, el diumenge encara ho va ser més i unes 600
persones van apropar-se fins la plaça de l'ajuntament.
Dones, homes, xiquets, xiquetes, nouvinguts, gent del
poble, gent de pobles veins... molts vam ser els que varem
anar a cridar ben fort el fí de la masacre protagonitzada pel
govern d'Israel i la busqueda d'una solució pacífica al
conflicte. En algunes de les pancartes presents en les
concentracions s'observaven frases de suport a Gaza, de
llibertat per als palestins ..i d'altres on es veien fotogràfies
dels xiquets morts a mans dels míssils israelians. Cal
destacar que en tot moment l'ambient va ser molt
respectuós tot i el dolor que sentien molt del reunits allí. Per
altra banda també va destacar la presència de membres de
tots els partits polítics locals, excepte el PP. Suposem que
açò no significa que estan d'acord amb el que està passant
a Gaza, encara que, la veritat, ens fan dubtar. Una llastima
que cap representant del govern municipal donarà suport a
una iniciativa que reclamava exclusivament pau i justícia.
To i això, volem agrair a tota la gent que va estar present
en les concentracions i que van reivindicar una solució
dialogada i pacífica a un conflicte que ja dura massa i que
ja ha vist massa mort i sofriments.

Una lectora

En algunes de les pancartes presents
en les concentracions s'observaven
frases de suport a Gaza, de llibertat per
als palestins ..i d'altres on es veien
fotogràfies dels xiquets morts a mans
dels míssils israelians.

Concentracions de rebuig a
l'ofensiva israelí
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El portaveu del PSPV, Enric Escuder va demanar al
Partit Popular “que demostre valentia en la seua
actuació i es gaste els diners que li arriba en obres
productives, que generen confiança a l'inversor i
expectatives a les necessitats econòmiques dels
ciutadans”, en aspectes com l'urbanisme de la localitat.
Segons Escuder la partida Povet està paralitzada, la
Unitat 7, Corts Valencianes, el PAI de IFF, no es crea sòl
industrial, la Ciutat Sénior de Sant Gregori o la
construcció de VPO estan parades amb l'excusa de la
crisi. “Transmeten por quan haurien de tenir altres
actituds per a lluitar contra els més de 1.500 desocupats
amb que compta la localitat o generar confiança i
seguretat davant l'augment de robatoris en els
comerços”, va dir. 

En aquest punt l'edil va recordar els robatoris que
han sofert els comerços del centre i casc històric i no va
ocultar que la peatonalització i la instal·lació de pilones
estan fent que “els policies no puguin accedir tan
fàcilment al centre”. El portaveu socialista va recordar al
PP “que les promeses electorals estan per a complir-se”
i que el nombre d'agents no ha passat de 43 a 80, ni es
compta amb un grup operacional caní ni es camina en
la línia d'un augment progressiu d'agents “mentre els
comerços estan indefensos”. Per al socialista els
robatoris, la ciutat en obres, i la inseguretat, han pogut
tenir part de responsabilitat en la baixada de vendes
nadalenques que els comerciants han manifestat, cosa
que va contraposar amb l'atracció del comerç de la
ciutat veïna de Vinaròs animat per la campanya de
dinamització d'aquesta localitat i la presència d'un nou
aparcament. Finalment els socialistes van manifestar el
seu suport al comerç local, responsable d'una ciutat
viva.

text REDACCIÓ

El PSPV de Benicarló exigeix al PP que siga valent per aturar els robatoris
als comerços i potenciar el desenvolupament de la població

El secretari comarcal del Bloc, Joanma Ferrer, va
criticar que no es donen solucions efectives al col·lapse
que sofreix, al seu judici, tant els centres de salut com
els serveis d'Urgències de l'Hospital comarcal. Ferrer,
que va comparèixer a Vinaròs acompanyat de l'edil
vinarosenc Domènec Fontanet, va “plantejar utilitzar
barracots com consultes prefabricades fins que es
construeixin els centres de salut per als quals els
ajuntaments de Vinaròs i Benicarló han cedit ja els
terrenys. Això permetria que els metges poguessen
posar-se ja a treballar, augmentaria la qualitat de la
sanitat i disminuirien les llistes d'espera”, va explicar
Ferrer. El secretari comarcal va recordar que “la gent
vol solucions i que es creen les infraestructures

necessàries”. Així va assegurar que “el Bloc donarà
suport a Camps per demanar a ZP diners per al milió de
valencians més que som, però no potser que no es
construisca a Vinaròs el segon centre de salut i que el
de Benicarló estiga paralitzat”. Segons el parer del Bloc
no s'està millorant la sanitat pública a pesar que
“piquen amb publicitat dient que s'han creat 300 centres
de salut”. “És una mentida si en aquests 300 han
comptat el de Benicarló i el de Vinaròs”, va agregar. 

Residus 
Els representants del Bloc en el Maestrat van

censurar la saturació que sofrixen els abocadors
municipals de la Zona I alhora que no es dóna cap
solució a l'abocador comarcal mentre cremen i generen
olor els ja existents, il·legals i de titularitat municipal. 

text REDACCIÓ

El Bloc proposa utilitzar barracons a manera de consultes mèdiques
per a alleujar el col·lapse que sofreix el Maestrat 

Joan F. Mira
El professor d’història,
Barcelona, Proa, 2008

No podia tardar gaire la següent novel·la de Joan
Francesc Mira (València, 1939) un cop enllestits
projectes com la traducció de la Divina Comèdia i dels
Evangelis i ja massa llunyana, per als qui segueixen de
prop la narrativa de valencians, la memorable Purgatori

(2003). El professor d’història (2008) és la tercera ficció
de Mira en què un home, en el meandre decisiu de la
vida, projecta la seua biografia sobre la ciutat de
València i la matèria d’aquestes novel·les és aquesta
imatge reflectida, en una mena d’al·legoria que uneix
ciutat i personatge. Tot i la simplicitat aparent dels
elements de la història (un personatge central, un
escenari, experiències quotidianes...), aquests llibres
comporten una escriptura en profunditat, com qui
passeja per uns carrers i, rere les façanes més o menys
desfigurades de les cases, és capaç de reconéixer el fil
causal en la molla de la història. 

Arran d’una bíblica caiguda a l’entrada de la
universitat on fa classes, Manuel Salom decideix
abandonar la docència tot just començar el curs que l’ha
de conduir a la jubilació. S’ha adonat, com en una
revelació, de la inutilitat dels esforços per cobrir la
distància que el separa dels estudiants i per identificar la
clau de volta de la història, el sentit final pel qual s’han
preguntat teòlegs, filòsofs i historiadors. Durant els
mesos següents, mentre evacua el despatx de la facultat
i el pis del centre on ha viscut tota la vida, s’ocuparà de
la seua esposa, professora de grec en un institut,
afectada d’una malaltia degenerativa i intentarà
acomodar-se en la nova ciutat nascuda amb segle XXI. 

Instal·lat en un apartament sobre la Ciutat de les Arts
i les Ciències, els taulers d’una horta agònica i la mar, el
protagonista medita sobre una sèrie de conflictes: com
assumir la destrucció del paisatge de la infantesa a les
portes de la vellesa, l’oblit programat de la memòria
local, la dissolució de la cultura d’arrel humanista o la
resistència del gènere humà a l’entesa després de tants
segles. Per a ell el curs de la història ha arribat a un
veritable culdesac que desafia els recursos de
l’historiador i que no pot interpretar més que com el
triomf de la barbàrie (“tot és igualment cert i res no
encaixa”). 

La tercera novel·la del cicle que comença amb Els

treballs perduts (1998) proposa també una lectura
al·legòrica. Si en la primera el canemàs de la trama eren

els treballs d’Hèrcules i en Purgatori, el segon llibre de la
Comèdia del Dant, ací el contrapunt del discurs del
protagonista el constitueix el repte intel·lectual que
encarna Faust, la voluntat insadollable de saber i
d’interpretar el món. Els paral·lelismes entre aquestes
obres són nombrosos i el primer és potser el nom del
personatge central, respectivament Jesús, Salvador i
Manuel. De fet, la concentració del món novel·lístic de
Mira, tenyit com sabem d’elements autobiogràfics, pot
representar un cert llast per a determinats lectors, que
trobaran l’autor excesivament previsible en alguns
passatges. Dit d’una altra manera, ressonen en aquesta
novel·la els treballs d’anàlisi social, de reflexió política,
d’història o de divulgació del patrimoni, com ara la seua
guia particular del cap i casal, que Joan F. Mira ha
publicat al llarg dels anys. 

En la novel·la trobem l’escriptura riquíssima que ens
sorprengué en Els treballs perduts, amb seguretat una
de les apostes més originals de la literatura catalana
contemporània.  Amb l’ús discrecional de la puntuació i
dels estils indirectes, dels sobreentesos i de
focalitzacions inesperades, l’autor dota el text de ritme i
cadències pròpiament poètics. 

El professor d’història
text  JOAN GREGORI

Llibres
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Perles de Camal 9 (i 3)

I continuem amb els de dalt.
No contents amb parlar com els
donava la gana que ho havien
de fer també per escrit. Doncs
no va i fiquen, quan van
expulsar a un jugador de l’altre
equip, en pantalla “tarjeta rotja”!
Senyors meus, encara ens
recordem quan a les
manifestacions en favor de la

llengua escollàvem allò del
“hablemos valenciano”, almenys
així no ficaven la pota tant
estrepitosament. La “targeta” és
amb “g” i roja no porta el dígraf
“tj”. Segur que estos devien ser
d’eixa fornada. Quina colla de
beneits (sense dièresi). 

Xapussers

Cadascú pot pensar el que
vulga però no és de rebut. A
veure, damunt que ens estan
deixant una avinguda de
Catalunya més lletja que abans,
damunt, no tenen cura en els
acabats. Es veu que com
estàvem damunt de Sant Antoni
s’havien de pintar ratlles
blanques com fora i tenir-ho tot
enllestit a qualsevol preu (a
qualsevol preu que ens ho

cobraran quan hagen de tornar
a pintar els passos de vianants.
I és que amb munts d’arena per
damunt del terra i pinta que
pintaràs ratlles blanques i quan
bufava el vent se les anava
emportant. Què costava tant
netejar el terra abans? Què no
veien que d’ací dos dies ja no
quedarà ni la matrícula? Jo ho
diuen: fer i desfer la faena del
matalasser. I a pagar-ho ... poca
ropa. O siga tots nosaltres.

ve de la pàgina anterior

En trenta-vuit segons justos i pelats l’ascensor puja
d’arran de terra al pis 56 de la monumental Tour d
Montparnasse, un edifici immens que puja cap al cel des
del barri parisenc que li ha donat nom. Una mica més de
mig segon per anar d’una planta a la següent. Una
velocitat desmesurada per apropar al visitant a un
espectacle encara més desmesurat: la immensa estesa
d’una ciutat que s’escampa sense límits. Un gran espai
modern, evidentment encatifat, quasi semicircular, amb
uns grans finestrals de vidre,  convida a perdre’s durant
molta estona en la contemplació d’aquell espectacle
urbà,-massa urbà, potser-,   que batega d’una manera
fins i tot plàcida, amable,com de joguina construïda amb
milers de peces i que se la posa en funcionament.
L’espectacle que s’ofereix, com tots els bons
espectacles, permet gaudir-ne de maneres molt
diferents, ens regala emocions que poden saltar de la
fascinació inicial perquè la sorpresa ho exigeix a la
recerca de referències de la ciutat que ja són conegudes
o a l’atenta descoberta de les regles bàsiques d’un
urbanisme fet a cops d’història. I si la contemplació de la
ciutat es fa quan ja s’ha fet fosc i el llençol de lluminàries
batega als nostres peus, potser ens quedarem
embadalits davant aquella immensitat de vida i sentirem
com ens sorprenen consideracions ben diverses: ¿com
és possible que una ciutat sigui tan gran?, ¿quantes
tones de deixalles es deuen produir durant un sol dia?,
¿quanta gent deu estar plorant ara, a casa seva, sols, o
pel carrer ple de fred i de tristesa?, ¿quants anys fa que
vam venir per primera vegada a París i què se’n deu
haver fet d’aquella dona amb la qual us vàreu estimar
massa?, ¿què en queda d’aquella famosa Revolució?, ¿i
què en queda del maig del 68? Perquè una ciutat és
moltes coses, és molta vida. I en  una ciutat com aquesta
tot es fa gran, tot s’escampa.

Si algú té interès en conèixer una mica més la ciutat i
a tenir-ne les referències geogràfiques, uns plafons van
situant, en cada gran finestral, allò que tenim davant, des
dels edificis, monuments o carrers importants que estan
just a sota nostra, als nostres peus, fins tots aquells que
anirem trobant si avancem en una línia recta imaginària.
I més enllà dels límits de la ciutat, si seguíssim avançant
en aquella mateixa direcció, ens indica quina ciutat
francesa, europea i d’un altre continent ens acabaríem
trobant (fet que ens remarca la ja coneguda idea –que
en aquest moment ja hem assumit, si és que en algun
moment n’hem dubtat- que ens trobem, per dir-ho sense
embuts, en el mateix centre del món, en aquell punt
geogràfic que esdevé el nucli i el cor  de tot un globus).
Aquests  plafons, però, no són els únics punts
d’informació: unes interessants col·leccions d’imatges

històriques de la ciutat i unes simpàtiques  pantalles que
en suggereixen jocs de preguntes sobre carrers,
fonts,estàtues, curiositats diverses de la ciutat per
descobrir, per exemple, que calen 60 tones de pintura
per a  netejar la cara la torre Eiffel (neteja que es fa cada
set o vuit anys).

En un replà superior, un finestral mostra la gran
estampa de la Torre Eiffel. I unes escales permeten
accedir al terrat des d’on es pot contemplar la ciutat
sense vidres, però amb fred. Curiosament, en el centre
d’aquest terrat hi ha marcat un gran cercle perquè  hi
aterrin els helicòpters. .En fi, tot molt aeri, tot molt eteri,
tot de postal.

Sí, la ciutat esdevé postal. I no es pot negar que
aquesta postal té la seva gràcia, la seva força
enlluernadora. Però amb una estona n’hi ha prou. És bo
tornar a baixar els 56 pisos amb els vertiginosos trenta-
vuit segons d’ascensor per retrobar els carrers, la
teranyina de passadissos d’una xarxa de metro que
passa per tot arreu, l’olor amable  de formatge que acull
convincent en un restaurant massa barroc, les
avingudes plenes de cotxes , el riu i els ponts i els seus
passejos, les parades de llibres de segona mà,el fred i la
sal  a les escales i les golfes on la Rodoreda no podia
escriure, la Sorbonne i les fonts del davant, els carrers
per on Edith Piaf va passejar la seva infantesa. Ben
arran de terra, als peus de la gran torre de
Montparnasse, hi ha el famós cementiri. Ben arran de
terra, Jean Paul sartre, Simone de Beauvoir, Baudelaire,
Beckett, ionesco, Julio Cortázar i molts d’altres dormen
eternament. París es mostra en la postal del seu
espectacle com a ciutat inacabable, però potser es
mostra encara més en el gest sincer i emocionat d’una
noia que deixa unes flors damunt la tomba de Sartre ,
s’hi queda uns instants i se’n va amb l’alegria d’haver
retut el seu homenatge a un home i a una dona que han
ocupat un lloc especial a la seva vida. La vida d’una
ciutat depèn del batec que li han donat aquells que l’han
viscuda intensament i amb això l’han fet realment gran.
No cal triar perquè una ciutat ho és tot, però si ho hagués
de fer, em quedaria amb el rastre càlid de les flors
damunt la tomba ben humil de Sartre i de la Beauvoir.

Panoràmiques
text  JOAN HERAS
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“...pinta que pintaràs
ratlles blanques i quan
bufava el vent se les
anava emportant.”
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vehicles, carros..., el catxull que
es va muntar era indescriptible.
Els carros sense poder eixir de
Mossén Lajunta, els cotxes
parats enmig del carrer...  La
solució: ara passa un carro, ara
un cotxe. I els municipals sense
aparèixer. Van arribar amb el
carro de les majorales: al final
de la cavalcada. Som bons, eh!

Més de municipals
Un tafaner malpensat afirma

que els nostres representants
de la llei i l’ordre estaven tots a
la cavalcada, que els cavalls
que va comprar el regidor
Soriano per a la policia
antiavalots només entrar, van
ser deixats a la confraria de sant
Antoni i que els mateixos
municipals, per no deixar-los en
mans d’altres, van participar
vivament en el recorregut de les
lloes. Deu ser això.

I els regidors?De què tenien
por? O és que no tenen
educació?????? El dissabte,
festivitat de Sant Antoni, no hi
havia cap regidor a les portes de
l’ajuntament per a rebre la
cavalcada. El senyor alcalde va
aparèixer còmodament assegut
en el carro dels loeros. Allí,
amagat perquè ningú poguera
veure la seua reacció a les lloes.
La resta, com de costum,
desapareguts en combat ...

I encara més de municipals
Amb l’onada de robatoris que

estem patint a la nostra ciutat,
sobretot a la zona de dins de les
pilones, amb aparadors
destrossats, i que sembla que
no s’acaba, la gent es comença
a preguntar si això de la zona de
vianants tancada ha estat un
encert o una xacra. Ho diem
perquè, des d’aleshores, si
abans era difícil veure una
patrulla dels municipals passar

per aquesta zona ara, sembla,
que ni això. La gent ja comença
a dir que ficaran fotos del cotxe
dels municipals apegats per tota
aquesta zona a veure si així, per
vergonya, s’animen. I és que, tot
i la broma que puguem fer
nosaltres (que no és la nostra
intenció sinó traure’ls els colors
als nostres governants), la gent
ja comença a estar farta de la
“molta eficàcia” de les forces de
seguretat locals. Senyors, que
açò pot acabar malament.

Més del mateix de dalt
I per a més inri, segons hem

pogut saber els tafaners, ni els
civileros volen entrar, i és que
fins i tot un del seus vehicles va
rebre la carícia de la pilona
d’accés a la zona de vianants.
Perquè després diga el Marçalet
que és que la gent no passa
prou ràpid. I si tenen por que
destrossen els seu cotxe doncs,
a peu. Que caminar va ve per al
cor. Tanta propaganda sobre la
seguretat, tanta promesa i,
després, això. Si tingueren una
mica de vergonya, el regidor
Marzal i el cap de la policia
Parra, se n’anirien cap a casa. I
és que hi ha qui diu que per al
que fan i el que ens costen
millor sense ells.

Perles de Camal 9

Sembla que açò de les
poques llums també
s’encomana, fins i tot als del
camal 9. Era curiós escoltar
com el comentarista de Punt 2,
la segona valenciana, es referia
als nostres jugadors com els de
la Plana en el partit que van
retransmetre en directe des
d’ací. Altra volta com al Pellicer,
ens canvien de procedència.
Senyors meus, a veure si d’una
vegada se n’assabenten que no
tenim res a veure amb els de la
capital. Ni som de València ni de
Castelló, som de Benicarló.
Senyor alcalde, vosté que està
tan capficat amb això de ser
benicarlando, a veure si fa
alguna cosa!

Perles de Camal 9 (2)
I més del mateix. I és que cal

veure com se les gasten estos
de la telexufa a l’hora de parlar,
doncs no es van fartar d’amollar
que el partit estava “dit i beneït”.
A veure potser que el partit
estigués “beneït” però, dit ...
Com diuen en castellà “del
dicho al hecho hay un buen
trecho”. Ni és “dicho, ni dedo”, a
veure si així ho entenen millor,
“dat i beneït”. No hi ha manera.
Uns altres que parlen com els
dóna la gana. Anem apanyats.

ve de la pàgina anterior
S'INVERTEIX O ES MALGASTA 

ELS DINERS PUBLICS?

En l'últim ple de l'Ajuntament de Benicarló es van
aprovar 14 projectes d'urbanisme local, que se sufraguen
amb els diners donats per l'estat. Diners que es llençaràn
per a remodelar carrers existents en aquesta ciutat, carrers
que ja estan fets. Trencar per a tornar a fer. La principal
preocupació dels nostres polítics és com fastiguejar al
ciutadà en general i putejar més al propi afectat on es
produiran aquestes obres, aconseguint que els comerços
d'aquesta localitat tanquen per no tenir clientela, i quan
aquestes obres estan acabades i aconsegueixes respirar
un poc es posa a ploure i ja no saps si caminar per la vorera
o pel carrer perquè les rajoles estan soltes i plenes d'aigua.
Per sota les trepitges i tota la roba mullada, això passa en
la majoria dels carrers remodelats de Benicarló i que els
nostres polítics tan contents estan, a tot això se li diu
INVERSIONS PUBLIQUES. 

Als nostres polítics, que amb tanta desvergonya surten
penjant-se medalles d'aquestes inversions, no els importa
quins són els nostres principals problemes, però si que
saben presumir hipòcritament d'això sortint als mitjans de

comunicació. Com seria realitzar el tram que queda de
CORTS VALENCIANES, o adquirir el terreny al costat de
l'institut per a eixamplar el CAMI D’ARTOLA que tanta falta
fa, donant accés a aquest per un futur vial estructural i no
per un cul de sac. 

Als nostres polítics l'única cosa que els interessa és
descapitalizar als ciutadans d'aquesta ciutat havent de
treure'ls els diners per a realitzar infraestructures noves,
com carrers, que encara que després siguen d'INTERÈS
GENERAL, les has de pagar de la teUa pròpia butxaca i
has de donar-lo a les urbanitzadores vingudes de fora com
LUBASA, PAVASAL, etc. Són les que es duen els beneficis
fora d'aquesta localitat deixant-nos sense plomes i
cacarejant. Que deixen aquestes empreses a aquesta
localitat a canvi (i que no ho hagem de pagar nosaltres)?
Seria millor invertir els diners que se'ns dóna per a fer
aquestes inversions noves, tan necessàries per a tots els
benicarlandos, deixant de malgastar-los en coses que ja
estan fetes i deixar que els diners dels ciutadans d'aquesta
localitat es queden a la població. Tal vegada els nostres
polítics prefereixen una ciutat dormitori, sense ambient
comercial, sense indústria, i la població deixe de crear
riquesa local per a donar-la a les poblacions confrontants. 

Associació Partida Sanadorli 

Carta a la Directora

ELS DIVENDRES DEL SETRILL

El divendres 30 de gener de 2009 a les
20’30 h i a la Seu de la Penya, Carmen
Porcar –Mestra– parlarà sobre
Anècdotes de l’escola a Benicarló.

Olor a xumela

Dilluns, i bon dia, només per aquells que no viuen als carrers
per on no van passar la cavalcada de Sant Antoni. A la resta no
es podia viure, ni tan sols passar, perquè encara ningú havia
netejat les xumeles dels matxos, sobretot als carrerons de la
zona de vianants.. Si diumenge no es podia passejar pel poble,
dilluns l’olor a merda era immensa. Quina pudor. I és que només
es va passar la granera per damunt, damunt. I els cotxes, es van
encarregar d’empanar les merdes dels matxos. Es veu que ja ho
donen per bo. Menys mal que van comptar amb la col·laboració
dels veïns dels carrers afectats que, al menys, es van donar ver-
gonya de rebre visites amb eixe tufo a la porta de casa. Les

agueles, com sempre, van ser les encarregades que el nostre
poble estiguera net. Sembla que a l’ajuntament l’olor a merda li
agrada. Perquè serà????

CONFRARIA DE SANT ANTONI
ABAT BENICARLÓ

PREMIS DE LA RIFA DEL DIA 17 DE GENER 

1º PREMI: UN EXCEL.LENT CAVALL
1 Nº: 5.523 
2 Nº: 7.680

2º PREMI: UNA CISTELLA
1 Nº: 0918 
2 Nº: 4.990

3º PREMI: UN PORQUET
1 Nº: 7.290
2 Nº: 1.082

NOTA: CADUCA AL 15 DIES
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mb tot el que s’ha
sentit, s’ha llegit i s’ha
vist darrerament, es pot
pensar que si hi ha

algun estat d’ànim del qual els
nostres governants locals estan
mancats, no hi ha dubte que és la
vergonya. Per un costat, la nostra
primer autoritat es permet la
gosadia de dir-los als lloeros en
quina pseudollengua han de
parlar per a que ells els puga
entendre. Però el millor del cas és
que això ho va fer des del balcó
de l’ajuntament. La seua evident i
contrastada manca de vergonya
va ser compensada per la molta
que van tenir tots aquells que
l’estaven escoltant. Com no odia
ser d’una altra manera, el
desmesurat afany de
protagonisme del primer tinent
d’alcalde es va fer ben palès a la
fira de Sant Antoni. Per tal de
demostrar-nos la que la seua
saviesa no té límits i que domina a
la perfecció qualsevol àrea del
coneixement humà, signa el
cartell on se’ns explica el
funcionament dels forns de calç.
Espatarrant. Antropologia,
filosofia, filologia, oratòria,
química... no hi ha matèria que li
faça front. Passarà a la posteritat
amb d’apel·latiu de Don Antonio el
Ilustrado. Per acabar-ho
d’arrodonir, he estat fullejant el
prospecte de la festa de la carxofa
i m’he adonar quanta raó té la
regidora de cultura quan diu que
el valencià ja està normalitzat i ara
cal sortir en defensa del
castellano, pobret. A la pàgina
cinc d’aquest opuscle, on es parla
de la volta a pel pels aljubs,
podem llegir “sortida a les 8.30 h
dónes de la pl. De Sant
Bartomeu”. Això deu ser el
benicarlando de Domingo? Si no
fos per l’accent de la paraula
pensaria que allà s’anava a fer
algun acte amb una certa dosi de

promiscuïtat. Sort que anem a
normalitzar el castellano. 

He llegit les lloes, encara que
als nostres polítics els entres per
una orella i els surten per l’altra.
Ara tinc un dubte. Allà on
apareixen els noms dels col·legis,
veig que sempre posen “Francesc
Català”. Jo recordo que a aquest
mestre li deien don Paco Catalán.
Entenc que es traduisca el nom,
però no el cognom.

Celebro la tornada d’el
Samaruc, animalet en perill
d’extinció com el valencià al
nostre poble (ai, no perdó, que el
que està en perill és el castellà),
però amb l’escopeta sempre a
punt per a defensar-se. Sempre
passa el mateix, i com que el
mega-regidor és tan sabut i té un

domini tan gran de l’espanyol, el
samaruc ens ha fet veure que
l’autor del text va i ens clava un
parell de faltes d’ortografia i un
text de catorze línies on no
apareix ni un punt i seguit. Com si
fora Cela. Només li demanaria al
samaruc una mica més de
continuïtat.

No he acabat d’entendre del tot
el comentari que acompanya les
fotos denúncia. Diu que
“l’enllumenament és inadequat ja
que els cotxes no en tindran”. A
vore. Literalment jo hauria
d’entendre que quan els cotxes
passaran per l’avinguda de
Catalunya han d’apagar els seus
llums i s’hauran d’apanyar amb
les faroles que hi ha posat?
Tampoc no ho entenc canviant
“enllumenament” per
“aparcament”. O potser és una
barreja de tot plegat.

Ja sé que les cròniques del
futbol no tenen massa sentit i per
això resulta un pèrdua de temps
tant la seua lectura com la cerca
d’un sentit a les imatges que hi
apareixen. Però aquesta vegada, i
vist que ja no tinc res més que
escriure, he trobat la relació entre
la foto i el text. A la foto podem
vore una xicota que ens ensenya
just la meitat de la part del cos
amb la qual es va marcar en
pròpia porta el gol l’equip que ens
visitava. Això si que és un estudi
detallat de la pàgina més cutre de
la revista.    

L’ESPIFIADA DE LA SETMANA

He trobat de molt mal gust el
prefix que s’ha afegit al gabinet de
normalització lingüística de la
pàgina tres.

A la notícia de la festa de la
carxofa, a més de gaudir d’un “a
el”, a la darrera frase m’he trobat
que el dilluns 26 “gasta” el
diumenge 15. suposo que seu ser
un problema d’erossió    

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

text EL LECTOR

A
Poques llums
Com mana la tradició, la

comitiva de carros de Sant
Antoni, abans de sortir demana
permís a l’alcalde per poder fer
el seu recorregut però enguany,
i saltant-se aquesta tradició, el
nostre estimat alcalde va voler
introduir un canvi, com és que el
que els loeros, a més, feren “les
loes en benicarlando (?), que en
català ja ho faran uns altres”. I
és que sembla que el seu sentit
del ridícul, en matèria
lingüística, no té parangó, i allò
del “parlo com me dóna la
gana”, que va obrir en un ple del
nostre ajuntament, ara, el vol
imposar a d’altres àmbits de la
nostra societat. 

Poques llums (2)
Al final els tafaners creiem

haver descobert la raó
d’aquesta defensa a ultrança del
benicarlando (?) enfront de
l’amenaça catalanista. I és que
la moció que van aprovar en el

ple per la defensa del castellà
devia ser només una cortina de
fum per a la defensa del
benicarlando. Del que a ell li
dóna la gana, òbviament. Però
de tota manera, nosaltres li
voldríem plantejar, què és, això
del benicarlando? I què és el
benicarlando, senyor ancalde,

per més voltes que li hem donat
als diccionaris, no hem trobat
cap referència lingüística
relacionada amb la paraula. El
benicarlando és un gentilici
aplicat a les persones que viuen
a Benicarló. Així que, una mica
difícil ho tenim per parlar en
'alguna cosa' que no existeix. A
veure si s’assabenta d’una
vegada, bon home!

Poques llums (i 3)
I és que sembla que entre

aquesta obsessió, del parlar
com li dóna la gana, i la
catalanofòbia que sembla que
té, seguint la més rància tradició
pepera, necessita esplaiar-la
d’alguna manera. Com si els
catalans vingueren tots els dies
a furtar-nos alguna cosa. Està
clar que massa llums no sembla
tenir perquè, als números ens
remetem, la majoria dels turistes
que vénen al nostre poble
vénen del principat. Per ficar
uns poquets  exemples ben
significatius, a falles, els
visitants que més tenim vénen
... de Catalunya, les nostres
carxofes amb DO, on més és
venen és... al mercat català i,
per a més inri, la carxofa d’or,
també l’hem donada a catalans.
Per cert, si em volíem més,
enguany el guardó de la carxofa
d’Or el rebrà la periodista
catalana Pepa Fernàndez, que
des de l’any 1999 dirigeix i
presenta el programa de RNE
“No es un día cualquiera”. Què
vol, provocar un conflicte amb
els nostres veïns del nord? S’ho
haurà de fer mirar una mica, no?
Tenim més a perdre, sobretot si
s’assabenta la nova Carxofa
d’Or!

I els municipals?
On estan els municipals de

què parlava el programa
electoral del PP?????????? La
cavalcada del primer dia no va
poder arrancar a l'hora establida
perquè no hi havia cap agent.
En molts dels trams, i durant els
dos dies de la festa, tampoc
havia ningú per tallar el trànsit.
El diumenge en el carrer Sant
Francesc, a l’alçada de
l’habitatge del homenatjat, van
ser els membres de la confraria
que es van haver d’encarregar
de regular el trànsit. Cotxes,

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

Don Camilo José “Cuenca”

“El samaruc ens ha fet
veure que l’autor del text
va i ens clava un parell de
faltes d’ortografia i un
text de catorze línies on
no apareix ni un punt i
seguit. Com si fora Cela.”

Amb moltes paraules

Tant d’espai que hi ha
per apanyar el terra i al
final ho acaben deixant
sense res. Al final els
passarà com a un altre
lloc on l’ajuntament va
haver d’imdemnitzar a
una veïna perquè va
caure al no haver,
l’ajuntament, apanyat la
vorera. Visca la
incompetència!

(Cruïlla Botànic Cavanilles-
Passeig de la estació)

FOTO!  
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La carxofa benicarlanda
Ja tormem a ser amb la festa

gastronòmica per excel·lència de la
nostra ciutat: la Festa de la Carxofa.
Aquesta hortalissa coneguda en
èpoques molt antigues, però
sobretot, conreada com a tal des dels
temps dels romans, s’ha convertit en
el nostre estendard tant a dins com
fora de la nostra població.

Enguany, la difusió de tot el
esdeveniment mediaticogastronmicofestero,
segurament tindrà un ressò molt important al tenir
a la nostra llar a RNE com a convidada especial
durant dos dies, que farà, sens dubte, que el
nostre producte estrella, la carxofa de Benicarló
amb DO, es cole a les llars de moltes famílies de
l’estat espanyol de manera quasi casual.

Dos dies d’emissió en directe, acompanyats per
un grapat de personalitats de tots els àmbits, li
donaran, encara més, si cap, eixe regust de boca
típic al paladar que ens deixa una bona carxofa
torrada. La millor manera, almenys per a
nosaltres, de consumir-la.

A tot això li caldrà afegir tot un bon
grapat d’actes de degustacions que,
segurament, faran les delícies de
tots aquells que vindran a la nostra
població.

Només un parell de peròs. El
primer, hagués estat millor que la
retransmissió del programa “No és
un dia cualquiera”, que és el que
més ressò mediàtic té, s’hagués fet

des de l’Auditori Municipal. Un major aforament i
adequació, tal volta, serien millor per aquest
programa en directe. I el segon, les referències,
despectives, a la llengua catalana de l’alcalde a la
sortida de la cavalcada de sant Antoni sobraven.
Ho és que no sap que la carxofa d’Or d’enguany
és catalana i que els millors compradors de la
nostra carxofa estan al mercat català? De
vegades els polítics farien bé en mossegar-se la
llengua... o utilitzar-la per a d’altres menesters.

De tota manera tenim per endavant uns dies
gastronòmics amb DO Carxofa de Denicarló que li
aniran molt bé... a la llengua. Que vaja de gust.

668
DES DEL 18 D’AGOST

DE 1995

CARXOFA: per a la confraria de Sant Antoni
per mantenir les tradicions benicarlandes. I per
crear, quasi sense adonar-se, nous actes per al
programa. El divendres de matí, més de dos-
cents escolars van viure en directe la pujada del
dimoni a la Foguera. Els xiquets van abandonar
les aules per a dirigir-se a la plaça de Sant
Bartomeu, on els majorals ho van deixar tot de
costat per a atendre’ls. Van tenir l’oportunitat de
veure el dimoni de prop i a més d'un se li va curar
un trauma infantil. Després van presenciar com
es pujava el dimoni. Els crits dels xiquets i la
seua alegria, van fer pensar a més d’un que tal
vegada aquesta primera experiència s’havia
d’instituir com un acte més de la confraria i dels centres escolars. Els xiquets van gaudir com el
que són i els de la confraria, com xiquets...

Panissola: La ignorància és atrevida. El nostre alcalde, sr. Marselino Domenche / Marcelino
Domingo (normalitzem les dues llengües), sense els estudis acreditatius pertinents, surt al balcó
de l'Ajuntament i es posa a impartir classes de lingüística. Cal ser atrevit i tenir poc sentit del ridícul.
Al meu poble a això diem ser un capçot.
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Per Xavi Burriel

“Visca lo Pare Sant Antoni”El còmic
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