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El Benicarló juga bé i acaba perdent 

Mes d'un centenar de
persones es van donar cita
divendres passat en un
conegut restaurant de la
ciutat. Tots ells van nàixer
l'any 1.964, bona excusa
per a retrobar-se i passar
una nit divertida. Vells
companys i amics que en el
seu moment van compartir
pupitres, mestres, amistats
i converses. Companys en
el viatge de la vida que
durant molts anys van
recórrer un camí comú i als quals les circumstàncies de
la vida els van obligar, en molts casos, a perdre el
contacte. 

La convocatòria va ser tot un èxit i la cita servia per
recordar anècdotes i amistats. Perquè van ser molts qui es
van desplaçar a Benicarló per a participar en la vetlada. Gent
que un dia va establir la seua residència fora de la nostra
localitat, però no per això deixa de recordar a qui un dia va
formar part del seu entorn més immediat. L'ambient que
regnava a les taules era bona mostra d'això. Durant el sopar
els plats se servien entre riures i confidències. A l'arribar les
postres, era més que evident que els anys no han minvat els
records de la infància, que encara segueixen frescos entre

els que es van reunir per a rememorar-los. 

El sopar finalitzava amb un divertit sorteig de regals. El
punt i a banda ho posava l'animat ball que se celebrava en el
mateix saló on es va servir el sopar. Era el preàmbul a una
llarga nit de reencontres que es tancava en un local del Port
Esportiu. Els bons amics i els bons sentiments mai es perden.
La vetlada va ser tan amena que molts ja pensen en una
pròxima cita. Ara, queden les fotos per a deixar constància de
la magnífica reunió de la qual van gaudir. Es poden veure i
descarregar en:

http://www.flickr.com/photos/42962884@N05/sets/721576
22521984966/

text REDACCIÓ

Nascuts el 64 
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o es pot anar donant
pals de cec en un tema

tan important com aquest. Ara
aprovo que es promoga el
valencià i ara el castellà però, de
passada, i ja que estic assegut en
la meua cadira de regidor, aprovo
una altra moció per a fomentar,
només, l’ús d’aquest últim perquè,
diuen, el castellà està discriminat.
La xirigotada del circ benicarlando
és monumental. Només ens
faltaven els nans que ixen
defensant una suposada llengua
“blaveta”... que diuen que és la
nostra. Doncs no, serà la d'uns
altres, però no la nostra.

AL SÍNDIC DE GREUGES

La Plataforma Benicarló en
Valencià presentarà davant el
Síndic de Greuges una sèrie de
reclamacions per a reivindicar l’ús
del valencià al municipi. Els
associats, que han demanat
oficialment la retirada del
dictamen de normalització del
castellà, aprovat pel consistori, no
han rebut cap resposta per part de
l’ajuntament, malgrat haver
mantingut una reunió amb
l’alcalde en la qual van exposar
les seues reclamacions. Així les
coses, han elaborat una sèrie
d’accions destinades a que “el
valencià torne a ocupar el lloc que
sempre ha tingut dins de les

institucions”. Així, han iniciat una
campanya de queixes destinades
al Síndic de Greuges “per l'ús
insuficient del valencià que es fa
al municipi i que demostra que la
llengua pròpia no es troba encara
normalitzada”. La plataforma ha
animat als benicarlandos a
secundar-la enviant les seues
queixes de forma particular. 

D'altra banda, dimarts van
presentar al registre d’entrada de
l’ajuntament de Benicarló les
signatures de suport rebudes
durant la campanya de
sensibilització duta a terme durant
la passada primavera. 610
signatures de persones i 17
entitats socials o clubs esportius

Amb la llengua al coll
Les vicissituds d’una llengua en perill d’extinció

Que un poble com Benicarló haja de recórrer al Síndic de Greuges perquè es reconega la
seua llengua, és perquè a més d’un li caiga la cara de vergonya. No és possible que, en ple

segle XXI estiguem encara discutint sobre els nostres orígens. I que hàgem de recórrer a
instàncies superiors perquè ens defensen dels qui, suposadament, ens estan governant i que

haurien de ser els més curosos en respectar-la.
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text REDACCIÓ

En el frontó l'IES Joan Coromines de Benicarló es
van disputar el diumenge les primeres partides de
tardor, iniciant així una nova temporada el Club
Arreal·li Bona de Benicarló, en la que de nou hi haurà
Lliga, on s’espera una major participació que a
l'anterior temporada.

Dos partides de dobles i una d’individual, van ser el
programa que va organitzar el club. Totes elles amb
molta lluita, però hem de destacar la que més rivalitat
esportiva es va veure. Esteller i Tufarret ens van brindar
una partida plena d’alternatives, amb tants molt treballats
que van aconseguir el premi de l’aplaudiment dels
espectadors. En la mateixa com “feridor” van traure el
veterà Garrido i Jon. Esteller es va mostrar molt més
regular, mentre que Tufarret va alternar grans punts amb
jugades que va acabar fallant potser per les ganes de
recuperar l’avantatge de qui, a la fi, va ser el guanyador.

A continuació la parella Carceller-Franjo es va
enfrontar a Manya-Tito en una partida on la
compenetració entre ambdós parelles es deix notar, amb
un marcador sempre igualat, que al final es va decantar
per als segons per 32-20. Els mateix es pot dir de la que
van disputar Xatet-Mañes i Agut-Carlos, en la que els
segons hagueren de jugar molt per poder guanyar als
seus rivals per 31-28. Per a tancar la jornada estava
prevista una partida entre Manya i Tito que es va haver
de suspendre per a una altra ocasió.

La jornada va acabar amb una paella de germanor.

text i foto VICENT FERRER

Espectacular inici de les primeres partides de tardor

Esta associació reuneix a afeccionats a la fotografía
de la nostra comarca i el sud de la provincia de
Tarragona. Entre les moltes activitats que desenvolupen,
està el concurs mensual de fotografía en el que els
membres aporten la seua visió al voltant del tema
proposat pel guanyador del mes anterior. El concurs
estava dedicat aquest mes a la por. Amb la fotografia
“Homenatge a Christian Poveda”, Dani Miralles ha estat
seleccionat pel seus companys com guanyador del
concurs mensual. Amb aquesta obra Dani realitza el seu
homenatge al fotògraf hispà-francès Christian Poveda,
qui  va ser trobat assassinat el 4 de Setembre de 2009
en la localitat de Apopa, en els suburbis de San Salvador.
Poveda residia a El Salvador des de feia uns tres anys,
període de temps en el qual va filmar el documental 'La
Vida loca', que versa sobre la vida dels joves pandillers
de les  'maras' (bandes criminals). Aquest concurs i la
web estan oberts a tots els amants de la fotografia a
través de www.vinarosphotobloggers.org. 

text  REDACCIÓ

Daniel Miralles ha estat el guanyador del
concurs fotogràfic

www.vinarosphotobloggers.org
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que “demostren que, per una
banda, hi ha una voluntat
significativa de la ciutadania
benicarlanda que reclama la
retirada del dictamen i, per l’altra,
un impuls significatiu a l’ús del
valencià”, segons s’assegurava
des de la plataforma. Algunes de
les entitats adherides són La
Feram, Club de pilota Arrea-li
bona, Centre Excursionista
Xiruca,  l'Escola de Persones
Adultes, l'Estel del Collet, , la Colla
dels Gegants i Cabuts, Colla
Dolçainers i Tabaleters,
departaments de valencià dels
Instituts i l'AMPA de l'IES Joan
Coromines, etc..Entre aquestes
signatures, hi ha també algunes
amb una importància simbòlica.
Es tracta de personalitats
destacades de l'àmbit de la
filologia, la literatura i la cultura,
com  Antoni M. Bahía y Margarit,
Jaume Cabré, Vicent Pitarch,
Joan Solà, Joan Solé
Camardons,  y Anna Torrijos
López, entre d’altres. Aquestes
signatures demostren que hi ha
una voluntat d’una part
significativa de la ciutadania
benicarlanda que reclama la
retirada del dictamen i un impuls
significatiu a l’ús del valencià. La
plataforma ha reclamat  “una
resposta oficial i pública, ja que
les persones que han posat la
seua signatura mereixen un
respecte per part de l’ajuntament”.

DEFENSAR EL VALENCIÀ

La Plataforma Benicarló en
Valencià es va formar arran de
l’aprovació d’un dictamen de
normalització del castellà per part
del consistori en el ple del 27 de
novembre de 2008. Segons es va
assegurar des de l’equip de
govern, es feia  “perquè ja s’ha
assolit la normalització plena de
l’ús del valencià al nostre municipi
i a més perquè hi ha un gran
nombre d’immigrants de parla
hispana que, (segons l’anterior

regidora de cultura), no entenen
els documents escrits en valencià
i els demanen en castellà”.  El
dictamen aprovat pel Ple, trenca
els objectius marcats pel
Reglament Municipal per a la
Normalització Lingüística aprovat
el 26 de març de 1992 per
unanimitat dels grups polítics
municipals d’aquell moment. 

En el mateix ple municipal
l'ajuntament de Benicarló
aprovava una moció de la
Federació Valenciana de
Municipis i Províncies per donar
suport i difondre el valencià en el
municipi. Per acabar d’enllestir-
ho, totes aquestes decisions es
van prendre sense
l’assessorament de la tècnica de
normalització lingüística del
mateix ajuntament. El passat 26
de maig membres de la
plataforma van mantenir una
trobada amb l’alcalde, Marcelino
Domingo, al que li van fer arribar
personalment les seues
reivindicacions. 

La primera demanda que van
fer era la derogació del dictamen
de normalització del castellà
aprovat pel Consistori com a punt
10è del Ple de 27 de novembre de
2008. Aquesta demanda es
fonamenta en l’ús erroni del terme
“normalització” utilitzat per el
castellà. La “normalització” és un
procés que s’aplica a llengües que
han patit un retrocés social i una
minorització al llarg de la història,
no és el cas de l’espanyol. A més,
asseguren que el valencià no està
normalitzat a Benicarló. En tot
cas, la suposada “normalització”
s’hauria de demostrar amb
informes solvents de la tècnica en
normalització lingüística i/o amb
estudis de l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua sobre l’ús social del

valencià a Benicarló.Des de la
plataforma també fan notar que no
s’ha acomplit el que  establia el
Reglament de Normalització
Lingüística de 1992, que es basa
en una llei de rang superior, la Llei
d’Ús i Ensenyament del Valencià.
Aquesta Llei encara és vigent,
està en vigor; no es pot fer un
dictamen que vaja contra els
principis de base d’aquesta llei
(cal normalitzar el valencià). És
possible que això no tinga
fonament legal i puga ser
impugnat.

D’altra banda, diuen,
l’Ajuntament ha de ser un model
de l’ús del valencià per als
ciutadans: ha de donar exemple
de defensa de la llengua pròpia. El
Pacte Internacional de Drets Civils
i Polítics (article 27) obliga a
respectar els drets lingüístics de
les minories, i la Carta Europea de
les Llengües Regionals o
Minoritàries (article 7) obliga els
poders públics a fomentar l’ús
d’aquestes llengües.

GUERRESPOLÍTIQUES 

Per als de la plataforma, “molts
dels comentaris que es fan a
Benicarló últimament amb la
llengua com excusa només
pretenen crear excitació política.
Això en el millor dels casos. En el
pitjor, el que realment pretenen és
entrebancar l’acció cívica i
positiva per incrementar l’ús del
valencià al municipi. El debat
sobre la llengua a Benicarló
s’hauria de centrar en com
incrementar la seua presència a la
societat i treballar perquè la
llengua pròpia de Benicarló, el
valencià, s’utilitze més cada dia.
Tan senzill com això. És la llengua
històrica del poble, un element
fonamental de la nostra identitat, i
ha de tenir un tracte preferencial.
També perquè ha estat
perseguida i ignorada durant
segles, i això no es corregeix en
vint anys de valencià a l’escola i
prou”.

ve de la pàgina anterior

L’Ajuntament ha de ser un model de l’ús del valencià: ha de donar exemple 

I ho dic de veritat, no es mereix
el Benicarló pel joc, per les
ocasions, per la vocació de tocar
bé la pilota i per les ganes que hi
posen els jugadors no tindre a
hores d’ara més que tres punts
dels quinze possibles. De
Benicàssim, l’enviat especial de
La Veu se’n va tornar tot empipat
pel tractament que ens va donar
l’àrbitre –fins i tot el mateix públic
local reclamava a crits que se li
fera la prova de l’alcohol però es
comprén que les autoritats van
tindre temor que es posara el
pitorro a l’orella o a qualsevol altre
orifici i prenguera mal- i per la
veritable mala sort que van tindre
els nostres aguerrits futbolistes. 

El partit va començar amb un
claríssim i humiliant domini dels
homes de Luis de la Haba. Als
pocs minuts Albert Monterde va
robar l’esfèrica al mig del camp,
es va plantificar a la vora de
l’àrea, i li va pegar un immens
cacau i, pom, del cop que va
pegar a l’escaire va tremolar tota
la porteria. Al cap d’uns instants,
ningú sap quin va ser el motiu
real, ens van anular un gol
absolutament legal –m’ho ha dit
mon sogre, que conste. I així tota
l’estona. Els vam tindre assetjats,
amb uns percentatge de
possessió de baló com aquelles
que fa el Barcelona.  

Una preciosa jugada nostra, a
punt de culminar en gol va ser
malbaratada per una duríssima
entrada a un metre de la línia de
gol. El col·legiat (ebri?) va dir el
clàssic sigan, siga! Però el linier,
més assenyat el va cridar a l’ordre
i li va confirmar que allò havia
estat un penal més gran que el
forat que el senyor Fèlix Millet a
deixat al Palau de la Música
Catalana. El va xutar Espinosa i
va marcar i el del xiulet (ebri?) va
dir que allò no valia i assenyalar

falta contra el Benicarló. Una altra
vegada el mateix linier va haver
de resoldre l’embolic i aclarir-li
que el que marcava el reglament
si algú entrava a l’àrea era repetir
el penal. Així va ser com Espinosa
va aconseguir marcar el nostre
gol. 

La resta, tot misèries. Un altre
xut al pal. Expulsions de Kamal i
de l’entrenador i els locals que,
acollonits i tancats a la seua àrea
malgrat la superioritat numèrica
que es diu, van aprofitar tres
contraatacs per deixar un injust
marcador que no reflectia en
absolut el que havia succeït sobre
el terreny de joc. 

El que deia, que no ens ho
mereixem. Però no ens mereixem
tantes coses, veritat? De tota
manera ara és hora d’estar
contents, contents perquè
aquesta setmana és la del 9
d’Octubre i tots els valencians que
de veritat ho som hem de treure la
nostra satisfacció al carrer. Ací a
Benicarló ho fem amb misèries,
amb la contractació d’algun grup
més o menys folclòric i més o
menys catalanista, amb una humil
desfilada del grup de danses i
amb la sortida dels gegants i els
nanos al carrer. No res, no res, on
ha de ser bonic de veritat ha de

ser a València ciutat. La processó
cívica –sniff, no puc evitar el plor
de tanta emoció-, la mocaorà,
sant Donís, els aplaudiments a les
nostres primeres autoritats civils,
eclesiàstiques i militars, els vestits
i els complements que duran tots
plegats, les pancartes reivindicant
la llibertat immediata del Bigotes,
els sastre arreglant les arrugues
dels tratges perquè un o altre es
comprén que ha perdut un munt
de pes, els socialistes
acompanyats de la banda de
música del espectáculo cómico
taurino musical “Galas de Alarte” i
sobretot molta gent xiulant i
demanant que tot aquell que faça
olor de catalanista siga
definitivament expulsat de la
Comunidad i desposseït de les
seues propietats. Ah, no ens ho
mereixem. 

I diumenge que ve, deu ser
diumenge que ve?, ens visita el
Saguntino. Un altre pinyol. 

No volem acabar aquesta
pàgina –en plural, ara sí- sense
dedicar un emocionat record al
senyor Arayo de Càlig, excel·lent
persona i home vinculat i
compromés amb el futbol del seu
poble, que ens va deixar, de
sobte, dilluns passat. No ens ho
mereixem.  

NO ENS HO MEREIXEM
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

La Plataforma Benicarló
en Valencià es va formar
arran de l’aprovació d’un

dictamen de normalització
del castellà.
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3 BENICÀSSIM:
Ripollés, Fidi, Martos,
Cabrera, Domingo, Rubén
(Xixo, min. 65), Alvaro,
Roberto, Oscar (Valentín,
min. 85), Alex i Jordi
(Pozo, min. 88).

1 BENICARLÓ: Jordi,
Oscar, Kamal, Javi Flos,
Víctor Esbrí, Alex Sorlí,
Pitu, Vázquez (Raúl
Martínez, min. 75), Anayo
(Marcos Cano, min. 84),
Espinosa i Monti.

ÀRBITRE: Rodríguez
Gimeno, delegació
Castelló, ajudat per Fadon
Arevalo i Estévez Mora.
Malament, no va mesurar
els dos equips pel mateix
raser i va protagonitzar la
jugada méss entranya
vista en un camp de
futbol. Va ensenyar tarja
groga al local Rubén; als
visitants Víctor Esbrí i
Marcos Cano; roja, per acumulació a Kamal (min. 47).

GOLS: 1-0 min. 27, Oscar arranca en fora de joc, la
defensa se queda aturada, y marca de tir creuat. 1-1
min. 56, Espinosa al transformar un penal que va haver
de repetir. 2-1 min. 61, Alvaro a passada d’Alex. 3-1
min. 95, Xixo de tir crreuat.

INCIDÈNCIES: Uns 200 espectadores en el
Municipal Torre San Vicente, amb molts seguidores del
Benicarló.

El Benicarló segueix abonat als mals resultats,
que contrasten amb el bon joc desenvolupat en els
últims partits. En Benicàssim els benicarlandos ho
van fer quasi tot per a guanyar, però unes vegades
els pals i unes altres la lentitud a l’ultim moment van
propiciar que, de nou, es tornara a casa de buit. 

Va merèixer més l'equip cadufero, que va tenir als 19
minuts la primera oportunitat de gol, però la rematada
de Monti es va estavellar en el travesser; tres minuts
més tard un cop de cap d’Anayo tornava a donar en el
pal; i després d'això el primer gol local, on la defensa es
va quedar protestant el fora de joc en comptes seguir i
evitar la rematada. La segona part no va poder

començar pitjor, ja que en una recepció de Jordi en fora
de joc, Kamal va cometre falta i el col·legiat el va
expulsar. Tot un cop per al Benicarló que, malgrat això,
va seguir buscant l’empat, que va poder aconseguir
Vázquez, però va arribar tard a un centre de Monti.
Arriba la jugada del penal. Espinosa va marcar
enganyant al porter i de sobte i l'àrbitre, en comptes de
donar el gol, assenyala falta a la vora de l'àrea a favor
del Benicàssim, creant estupor i protestes, fins que de
nou l’àrbitre es va apropar al linier i aquest li va corregir
la seua decisió, per la qual cosa es va tornar a repetir el
penal que, de nou, va transformar Espinosa. L'equip
estava jugant bé, però una errada de marcatge va
permetre a Alex ficar un baló al segon pal on Alvaro sols
va haver de creuar a la xarxa. Amb 2-1 i un jugador
menys l’equip va tenir arrests per a anar-se’n cap a dalt
en busca de l'empat on Anayo no va saber culminar les
diverses passades. El Benicarló dominava, però en una
contra Víctor Esbrí va haver de cometre penal, el va
llançar Alvaro, però Jordi va aconseguir rebutjar i
detenir després el baló. Això va ser una empenta per als
seus companys que dominaven el partit, mentre que el
Benicàssim perdia tot el temps del món, mostrant-se
com un equip conservador i poruc del rival. Ja en temps
de descompte, amb el Benicarló molt avançat, va
arribar l'últim gol local.

text i foto VICENT FERRER

El Benicarló juga bé i acaba perdent 

Per una Televisió Sense Fronteres és una Iniciativa
Legislativa Popular que pretén veure les televisions
autonòmiques fora del seu àmbit administratiu estricte.
El moviment popular, s’ha creat a tot l’estat espanyol
arran de l’apagada analògica i l’aparició de la TDT. Al
nostre territori, es reclama que continuem rebent la
senyal emesa per TV3. Com que la competència en
l’adjudicació de canals la té la Generalitat Valenciana,
la única solució és la recollida de signatures que
avalen un canvi en la llei. A Benicarló, ja ha començat
la campanya per impedir que la senyal de TV3 es
perda al mes de gener. Segons el portaveu del
moviment, Àlvar Anyó, la pèrdua de la senyal catalana
“és un atac directe a la llibertat d’expressió, la nostra
llengua i la nostra cultura”. 

Alambor i la Plataforma Benicarló en Valencià,
donen difusió a aquesta iniciativa, que necessita el
suport de mig milió de signatures a tot l’estat espanyol.
A més, es presentarà una moció a l’ajuntament de
Benicarló perquè done suport a la proposta. La
campanya finalitzarà al mes de març i de moment, ha
tingut molt bona acollida al municipi. 

text  REDACCIÓ

Per una Televisió Sense Fronteres

La directora general de Producció Agrària de la
Conselleria d'Agricultura Pesca i Alimentació,
Laura Peñarroya Fabregat, ha assegurat que la
subvencions al segur de la Carxofa de Benicarló
amb DENOMINACION D'ORIGEN PROTEGIDA
poden arribar fins a un 70%. 

Així ho va afirmar durant la “Jornada de Divulgació
del segur de la carxofa” que el Consell Regulador
D.O.P “. Carxofa de Benicarló” va organitzar aquest
dijous 1 d'octubre en la Cambra Agrària d'aquesta
localitat, en col·laboració amb el Grup de Treball
d'Assegurances de la Comunitat Valenciana. 

La xarrada informativa va tenir com objective donar
a conèixer als productors de la zona les millores
aconseguides en aquest segur, que pretén garantir les
collites, enfront de danys derivats per condicions
climàtiques adverses.

text  REDACCIÓ

LA CONSELLERIA SUBVENCIONARÀ FINS A UN 70% DEL COST DE
L’ASSEGURANÇA DE LA CARXOFA AMB DENOMINACIÓ D'ORIGEN 

El Benicarló segueix abonat als mals resultats, que
contrasten amb el bon joc desenvolupat en els últims partits.
En Benicàssim els benicarlandos ho van fer quasi tot per a
guanyar.
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Del 14 al 18 d'octubre tindran lloc a Benicarló les
Primeres Jornades sobre la Creació Artística de les
Persones amb Discapacitat. Música, teatre i creació
audiovisual es donaran cita en una interessant aposta
per la integració social. 

Aquestes primeres Jornades,
que s'han anomenat “Cre-acció des
de la dis-capacitat”, estan
organitzades conjuntament per les
regidories de Cultura i Benestar
Social, l'associació Afanies de
Benicarló i el Centre per a la
Rehabilitació i Integració Social
(CRIS) de Vinaròs i tenen com a
objectiu convertir-se en un nou
espai de fusió entre el treball social
que es realitza amb les persones
amb discapacitat i la cultura, a través de la creació artística.
L'última finalitat, però, és mostrar el resultat d'aquesta fusió i
fer-ne còmplice a tota la població, que pot participar
activament en totes les activitats que s'han programat.

El programa d'activitats inclou representacions teatrals a
càrrec dels usuaris del CRIS, també del grup de teatre
d'Afanies Benicarló i del Centre Ocupacional Montsoriu
d'Arbúcies, que és un centre de referència a nivell d'integració

social. L'obra de teatre City/Simcity, de la companyia
professional Flyhard, també s'ha inclòs en aquesta
programació com una mostra de normalitat en la
representació d'obres independentment de si estan
interpretades per persones amb discapacitat o sense.

En les Jornades també s'han programat taules rodones
sobre la discapacitat i la creació, un
taller d'expressió artística i la
projecció de diversos audiovisuals
realitzats per persones amb
discapacitat.

Finalment, diumenge 18
d'octubre, en el marc de la Mostra
d'Entitats de Benicarló, s'han
preparat un taller de confecció
d'instruments musicals, una cercavila
i un cercle de percussió com a
mostra de comunicació a través de al
música.

Les regidores de Benestar Social i
Cultura, Sarah Vallés i María Ortiz, i els representants
d'Afanies Benicarló, Eva Fibla, i del CRIS de Vinaròs, Dani
Torreblanca, s'han mostrat convençuts de la necessitat de
posar en marxa aquest tipus de projectes com a eina de
difusió de les activitats que es realitzen amb les persones
amb discapacitat. La finalitat de tots els organitzadors és
consolidar aquestes jornades anualment com un instrument
de reintegració social.

text  REDACCIÓ

“CRE-ACCIÓ PER LA DIS-CAPACITAT”, UNA NOVA APOSTA PER LA INTEGRACIÓ

Thous va ser l'il·lustre Mestre de Montesa que en
1.359 va intervenir en el conflicte que enfrontava a
Benicarló i Peníscola des de la Reconquesta a
causa de la pertinença de la primera al castell
peniscolà. La falta d'acord sobre els límits
d'ambdós termes municipals va derivar en
nombrosos conflictes veïnals que Pere de Thous va
solucionar afavorint la segregació i independència
benicarlanda. Des d'aqueix moment, el municipi va
començar a escriure la seua particular pàgina en la
Història. 

Just enguany es commemora el 650 aniversari
d'aqueix fet i la ciutat no ha volgut deixar passar
l'oportunitat de deixar testimoniatge d'aquesta fita. La
col·locació d'una placa en el carrer que duu el nom del
Mestre servirà per a recordar en el futur
l'esdeveniment. La jove associació que duu el seu nom,
de recent constitució a la ciutat, ha estat l'encarregada
de promoure l'acte. Una placa ceràmica finançada per
ells i construïda a Traiguera reflectirà el gravat en el
qual el cronista Viciana va plasmar la Benicarló
medieval, acompanyat d'una llegenda que deixarà
constància del paper d'aquest il·lustre ciutadà. La

inauguració de la placa està emmarcada dins dels
actes commemoratius del 9 d’octubre, que arrancaran
el dia anterior amb l'arribada del Correllengua a la
ciutat. Després de la lectura del manifest en defensa de
la llengua, el grup Visitants representarà l'obra Tirant i
Carmesina para els xiquets dels col·legis convidats a
l'acte. 

Ja el dia 9, la jornada arranca amb una marxa
popular ciclista que recorrerà diferents carrers de la
ciutat. A les 12h., la colla de Gegants i Cabuts, la de
Dolçainers i Tabaleters i el Grup de dances Renaixença
iniciaran una cercavila acompanyats per les autoritats
municipals que finalitzarà en la plaça de la Comunitat
Valenciana. Allí s'hissarà la senyera i es llançaran nou
salves d'honor. Ja a la nit, Verdcel presentarà en
l'Auditori Municipal Sàmara, un espectacle
multidisciplinar que serà gratuit.

text  i foto  REDACCIÓ

Benicarló retrà homenatge a Pere de Thous durant la 
celebració de la Diada del Nou d’octubre

Aprofitant el cap de setmana el
Club Judo & Jiu-Jitsu de Benicarló
va realitzar un dia de portes obertes
per a donar a conèixer als
interessats les pràctiques esportives
que ofereix el club. En aquesta
ocasió va haver un bon inici de
temporada, ja que es va comptar
amb les explicacions del professor
de judo Jacques Abouav, el qual
passa les seues vacances a
Peníscola i aprofita l’ocasió per a fer
una visita a tots els joves judoques.
Els assistents de segur que van
prendre bona nota de tots els detalls
que el judoca francès va anat
explicant, per posteriorment
practicar-les i poder conquistar el
podi en aquest curs 2009/10.

Recordar a tots els interessats novells que el club
col·labora amb la regidoria d'Esports l’activitat dels quals és
gratuïta en inici. Les edats per a participar són a partir dels sis
anys per al judo i dotze anys per al jiu-jitsu, una vegada feta
la inscripció en l’àrea d’esports de l’ajuntament.

text  i foto VICENT FERRER

Inici de temporada del Club Judo i Jui-Jutsu de Benicarló

Aprofitant el cap de setmana el
Club Judo & Jiu-Jitsu de Benicarló
va realitzar un dia de portes obertes.
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M E D I - A M B I E N T

NOU MODEL DE CREIXEMENT ECONÒMIC (i 4)

Els dies 24 i 25 de setembre es
celebrà la cimera del G-20, grup de
països amb el 85% del Producte Interior
Brut (PIB) mundial, a la ciutat nord-
americana de Pittsburgh. En ella,
s’acordà dissenyar les regles pel bon
govern de l’economia mundial, reformar
el sistema i institucions financeres
internacionals, i promoure un
creixement fort, equilibrat i sostenible. 

Hi participà el president espanyol
Rodríguez Zapatero que manifestà les
seves idees sobre com sortir de la crisi
econòmica actual. Defensà un nou
model de creixement basat en una economia sostenible, des
d’un punt de vista ambiental, econòmica i social. El sectors
productius claus serien les noves tecnologies
(biotecnologia...) i la lluita contra el canvi climàtic (energies
renovables, eficiència energètica...). Aquestes sectors
generarien ocupació estable i de qualitat i requeririen
treballadors amb una bona formació. Tanmateix, Zapatero
advertí que la recuperació econòmica que s’albirà pugui
produir creixement econòmic sense generació d’ocupació. 

Quina crítica es pot fer des d’un punt de vista
ambientalista a totes les concepcions i propostes exposades
en aquesta sèrie d’articles? Hi som a un sistema econòmic
capitalista i, conscientment o no, tot es concep dins dels
seus principis que, sovint, es volen fer passar per lleis
naturals immutables. Tota la classe política actual assumeix
que cal recuperar el creixement econòmic per sortir de la
crisi. Es discuteix si cal una major intervenció dels estats o
deixar actuar els mercats.

Podem plantejar és si és necessari que la producció de
bens i serveis creixi contínuament. S’apunten dues raons:
les necessitats humanes són insaciables i és necessari per
crear llocs de treball. En el primer cas, caldria reflexionar
sobre el paper d’una publicitat omnipresent dedicada a crear
necessitats abans inexistents als ciutadans i que els duen a
un consumisme exagerat. No seria la situació a molts països
subdesenvolupats sense un nivell de vida adequat. Cal
assenyalar que ha segut aquest consumisme desbocat el
responsable de una part important de la crisi ambiental
actual. 

Què cal créixer econòmicament per ocupar a la població
és, en part, contradictori amb la pretesa necessitat
d’augmentar la productivitat per assegurar un creixement
fort i equilibrat. Una major productivitat implica produir més
gastant menys, normalment hores de treball, així doncs pot
establir-se una relació inversa entre productivitat i ocupació.
Recordem l’advertiment de Zapatero sobre el creixement
econòmic sense generació de llocs de treball. Durant les
primeres fases del capitalisme industrial, el treball
embrutidor i repetitiu “alienava” el proletariat, al capitalisme
global actual s’exclou del treball a una part important de la
població que resulta sobrant o excedentària per l’activitat
econòmica. Arribarem, o ja hi som, a la societat dual on

menys de la meitat de la població té
bons treballs ben remunerats i la resta
sobreviu amb contractes-brossa i
freqüents períodes a l’atur. La feina no
tant sols té la funció de proporcionar-
nos els recursos necessaris per viure,
també fa la tasca de socialitzar-nos,
d’integrar-nos a la societat. Pretendre
que el creixement econòmic generi
molta ocupació quan la productivitat
puja és com aquell gos que pega voltes
perseguint la seva cua que mai agafa:
es produeix més per satisfer noves
necessitats però millores tecnològiques

rebaixen la necessitat de treballadors. Una opció raonable
seria el repartiment del treball, amb la disminució de la
jornada laboral. A les societats caçadores i recol·lectores
sols es necessitava treballar  3 hores al dia, eren menys
“avançats” que nosaltres?

Quasi podríem dir que l’adjectiu sostenible, actualment,
igual val per un pedaç que per un descosit. Fou a l’informe
de Nacions Unides El Nostre Futur Comú redactat per la
Comissió Bruntland l’any 1987 on es defineix
desenvolupament sostenible com aquella dinàmica
econòmica que satisfà les necessitats del present sense
posar en perill les de les generacions futures. Però, des del
primer moment, alguns experts crítics com Herman Daly
denunciaren que la proposta implicava un creixement
quantitatiu sostenible –és a dir sostingut o permanent- més
que un autèntic desenvolupament qualitatiu i compatible
amb la conservació de l’entorn. L’economia sostenible de
Zapatero va en aquest sentit: vol aconseguir un creixement
econòmic que genere llocs de treball. Però, tota aquesta
activitat econòmica també tindrà un impacte ambiental
important. És que sols el canvi climàtic és l’únic problema
ambiental del planeta? L’esgotament de recursos, la pèrdua
de biodiversitat –espècies, ecosistemes, paisatges...-
l’erosió del sòl i la desertificació.... són alteracions no
causades pel canvi climàtic. Confiar únicament en els
avenços tecnocientífics per solucionar-ho és una mica il·lús
perquè les noves tecnologies solen generar nous
problemes. 

Una visió alternativa al creixement econòmic, sostenible
o no, és el decreixement. Proposa abandonar la necessitat
del creixement que, sovint, sols aporta guanys al capital.
Hem de reflexionar sobre els productes i serveis que
consumim per veure quins realment necessitem o ens
milloren com a persones. Cal disminuir aquelles activitats
prescindibles i amb impactes negatius importants planeta
com el transport excessiu, la publicitat o el malbaratament
energètic. El decreixement comporta una nova ètica
personal, un canvi de valors: l’egoisme per l’altruisme, la
competència per la cooperació,  l’obsessió pel treball pel
plaer de l’oci o el consum il·limitat per la vida social. 

Pere Bausà

Ja tornem a ser, és sentir caure la pluja durant
una bona estona i començar a patir. Els veïns de
l'avinguda Papa Luna, que és un dels principals
accessos de la població i des de l'última
remodelació ha passat poc de temps, estem
cansats de patir els dèfícits d'una
infraestructura mal feta, sense uns col·lectors
d'aigua suficientment grans, que han de donar
cabuda a tota l'aigua que arriba de la zona de
d'alt del poble. 

Vet ací un exemple que ha ocorregut aquesta
setmana passada de pluges intenses,
sobrenaturals i imprevisibles; El fet és que les
clavegueres, no van poder amb l'aigua que baixava
i dimarts al migdia es van obstruir els col·lectors i
van començar a brollar com si d'un ullal es tractara.
Quin espectacle de la postmodernitat; merda fluint
del subsol urbà i surant pels jardins de tots els veïns
d'enfront del restaurant "Las Delicias", per a més
"guasa". Aleshores vam decidir demanar ajuda als
responsables de solucionar els problemes dels
ciutadans d'un municipi, els polítics. Greu error, allò
es va convertir en un partit de tennis entre Nadal i
Federer; telefona a la brigada, que ara truca a la
policia, ves i parla amb urbanisme, però millor que
ho digues a emergències... així durant 24 hores i
ningú venia a solucionar els brollador de merdes
que tenia al costat de casa. Per fi, a les 18h del

dimecres, van vindre i van desembossar la
canonada i la claveguera tornà a fer d'autopista de
les merdes i altres elements. Un treball de mitja
hora. En aquest escrit no vull fer veure a la natura
com la responsable del meu perjuí, l'aigua ha
d'arribar a la mar i li fa igual les zones inundables
construïdes que haja d'afonar; el que cal és una
bona distribució de responsabilitats en les feines
d'emergència i professionalitat en la gestió pública,
cosa aquesta última difícil d'aconseguir en els
temps que corren.

J.L.R.G
Avda Papa Luna

De com una avinguda esdevé un riu de merda

En la primera –i triomfant- compareixença del
president Camps, a les Corts Valencianes -des que
fou “absolt” pel magistral de la Rúa, íntim amic (¡)
seu, dels regals rebuts de la trama Gürtel- s’ha
vantat que, malgrat tot, tornarà a guanyar les
pròximes eleccions per més (¿) majoria absoluta
encara.

Dona per cantat que els electors valencians som
estúpids –en no sospesar la gravetat de les
imputacions i la parcialitat del tribunal-. O, pitjor
encara, ens fa directament corruptes i, per tant,
complaents amb els comportaments venals que
estan mostrant -abastament- els “populars”, en
l’episodi més greu de connivència amb una trama
corrupta, que té imputats més de seixanta càrrecs
d’aquesta formació política.

Decididament el sr. Camps ha perdut l’ “oremus”.

Marc Antoni Adell

CAMPS DESBARRA
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Un dia pel carrer em va parar una
senyora que jo no coneixia. Però ella a
mi si, perquè totes les setmanes
compartim sense jo saber-ho, un ratito
en el menjador de la seua casa. Em va
fer arribar un missatge perquè els hi
comunicara a totes les companyes d'esta
comarca que ixen per la tele. Ni més ni
menys, ens va donar les gràcies per ser
com som, per eixir per la tele amb els
nostres defectes i les nostres virtuts.
Esta bona dona, que se’m va confessar
devoradora dels canals comarcals sense
distinció, em va assegurar que era fidel
devota de totes i cadascuna de
nosaltres. Va dir que ja estava farta de
supermodels televisius, de senyoretes
plusquamperfectes que poc tenen a
veure amb la realitat, segons em va
confessar. Per a esta tele-addicta
comarcal, les presentadores locals som
gent normal, com ho és ella i moltes de
les seues amigues. Jo la vaig fer
sabedora de les hores de perruqueria i
maquillatge que patim, però a ella això li
tenia sense cura. Si, va argumentar, però
si teniu un poc de panxeta o unes
arruguetes no les amagueu, com
nosaltres. 

El comentari, que evidentment podria haver estat
malinterpretat per la meua banda, em va donar que
pensar. I ho segueix fent. Al final, he arribat a la
conclusió que la gent del carrer està farta de
Isabeles Presley, Naomís Campbell i tota la cort
que ix en les revistes i les teles estatals. El que es
valora avui dia és la proximitat al lector o
telespectador. Clar que a tots ens agrada estar
divins i que avui dia hi ha molts mètodes per a
poder fer-ho, però sense passar-se i sense resultar
artificial. I sobretot, sense enganyar.

L'article d'avui ve a col·lació de la proposta feta
pels polítics francesos, que han demanat que les
revistes advertisquen sobre l’ús de Photoshop en
les seues imatges. Ai, Sarkozy, qué poquet et
queda. El programa-salvació dels fotògrafs s'ha
colat en la nostra vida diària i permet modificar
fotografies amb una facilitat escandalosa. Fora
arrugues, granets, flotadors abdominals i
benvingudes les pells perfectes, bronzejades i els
pits talla cent (o més). Els resultats, sense anar més
lluny, es poden veure en l'Hola de la passada

setmana. La Bíblia de l’alta societat ens deixa en
portada un patètic exemple dels desastres que pot
fer el Photoshop. Una Isabel Presley més jove que
les seues filles, i unes filles deformades per l’ús
abusiu del programa. 

I no fa falta anar-se a l'Hola per a descobrir
burrades fetes amb el programeta. Als periodistes
se’ns va passar una anàlisi electoral en les
passades municipals. Perquè es podrien haver
escrit folis i folis de l’ús i abús que els nostres
polítics fan en les seues campanyes. Pigues que
desapareixen misteriosament, pèls implantats,
dents d’ivori… senyors, que ací ens coneixem tots i
després ens veiem en els bars.

Doncs bé, fins ací hem arribat. Reivindiquem els
nostres defectes i fem d’ells virtuts. Que avui dia
sembla que ens hem oblidat d'Adolfo Domínguez i
la seua famosa campanya “l’arruga és bella”.
Doncs a mi de vegades m’ixen grans a la cara, les
arrugues comencen a desvetllar els anys que tinc i
esta panxa comença a ser perpètua. Ah. I tinc
tendència a caminar encorbada. Però no em
queixe. Que sàpiguen que tinc algunes virtuts…

SOC COM SOC
text NATÀLIA SANZ

Per definició, quasi necessàriament, si parlem
de pilotes de seguida pensem en el futbol. Podríem
viure sense el futbol? Si ens fixem en les hores de
televisió i ràdio o en les pàgines que omple en els
diaris i en el temps que ocupa com a tema en les
converses familiars o a la feina, sens dubte hem
d’afirmar que no, que sense el futbol potser
sobreviuríem però la nostra vida no tindria el
mateix sentit. Aquesta passió ens agermana amb
Itàlia, Brasil o l’Argentina, entre altres racons
d’aquest petit gran món en què vivim. I és ben
curiós com associem, com a societat i per tant en
termes generals,la referència d’un objecte –la
pilota- a un esport determinat que fa d’ella el centre
de gravetat de vint-i-dos individus que la
persegueixen i que la volen ficar dins una xarxa –la
xarxa contrària, és clar. Però per què no pensem
en altres esports que també necessiten
essencialment, per poder ser, també una pilota? La
sociologia pot explicar aquest fenomen que situa
un esport –i tot allò que l’envolta- al centre del món
i arracona cap als marges de l’interès general
altres esports que han de sobreviure a la seva
ombra i que poden lluir efímerament aprofitant les
poques escletxes que l’esport rei –com l’astre rei-
deixen en el panorama quotidià.

Però ara que la temporada futbolística ja està
en plena activitat,penso en una pilota concreta, en
una pilota tendra, que no té res a veure amb les
pilotes que xuten els nostres intrèpids jugadors del
Benicarló o els semidéus del Barça. Penso en una
pilota que explica la seva vida, una vida que
comença a l’aparador d’una botiga de joguines i
que continua en el patí d’una escola. La vida
d’aquesta pilota és una vida feliç perquè els nens la
fan córrer de valent i un d’ells, en Dani, la guarda
amb efecte a casa seva i això li permet conèixer
altres joguines, algunes ja una mica abandonades
i per això immerses en una tristor creixent. Penso
en la pilota que és feliç perquè fa bé allò que ha de
fer fins un dia que, tot corrent per un camp a prop
d’un riu,un bonic dia d’excursió de l’escola, vola
lluny en direcció a l’aigua i queda enganxada en
unes branques. La pobra pilota queda molt
malmesa –esgarrinxada, descolorida, punxada- i
és substituïda per una congènere seva, més jove i
més inflada. Ella és abandonada a un abocador i
allà la troba una nena, la Maria, que l’agafa, la cura
i l’estima i la porta a la seva escola –una escola
pública, és clar- i allà la nostra pilota és molt feliç

perquè,malgrat ja no és aquella pilota nova i
esplèndida, continua corrent alegre als peus dels
nens i les nenes quan és l’hora de l’esbarjo.

La història d’aquesta pilota no té el seu origen en
algun racó més o mens biogràfic de la meva vida
sinó en un recull de contes que en suport CD van
enregistrar un grapat d’actors, cantants i gent
diversa sota el títol de La lluna d’en Joan. El recull
i alguns textos van anar a càrrec de Carme Solé
Vendrell i la música que acompanya de fons totes
les narracions és de Jaume Escala. El recull, bonic
i divers,passeja, entre d’altres,  per Mercè
Rodoreda, Martí i Pol, Pere Calders, José Agustín
Goytisolo i Espriu, amb l’excel·lent i impressionant
Tereseta que baixava les escales. La segona
narració porta per títol La pilota i li dona vida una
veu coneguda, com la resta de veus que
configuren el recull, però que no prové del món de
la faràndula sinó precisament del món del futbol.
La veu càlida d’un Pep Guardiola ens fa viure,
durant uns minuts, la història d’una pilota. Tot va
començar un dia quan jo estava amb altres
joguines a l’aparador i... La narració escrita en
primera persona –com a exemple clar de la figura
literària de la personificació- i dita per un Pep
Guardiola pausat, tendre i càlid fa que el conte
tingui una força especial. Aquest experiment de
literatura oral data de l’any 2000, i, per tant, queda
lluny del futur sorprenent de la seva trajectòria
professional que  l’ha portat, passant per èxits
gloriosos com a jugador del Barça  i per  moments
estranys durant la seva etapa italiana, a posar
ordre i fer lluir d’una manera brutal, excessiva, com
un astre imponent, un equip desordenat i inflat de
personalismes. Més enllà dels resultats esportius,
m’agrada sentir la veu de Guardiola, aquella veu
que una mica més jove ens explicava la història
d’una pilota, quan parla dels partits, quan sense
estridències i sempre amb moderació analitza el
joc i els resultats. M’agrada sentir aquella veu quan
respon les preguntes que li fan els periodistes en
català, castellà, italià i en anglès –un anglès que,
pel que diuen els qui en saben força, està
francament bé. M’agrada que tingui sort i èxit  algú
que treballa des de l’esforç, la constància i el
respecte pels rivals esportius i que demostra que
futbol i bones maneres, que futbol i cultura, no
estan necessàriament renyits. És clar que no ha de
ser fàcil intentar marcar uns criteris de rigor i de
bona feina quan en el propi club sembla que els
espies tenen molta feina.  

Sobre pilotes

text JOAN HERAS

Fronteres

laveubenicarlo@terra.es
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Cataluña". El director de
orquesta Miguel Ángel Gómez
Martínez dio esta indicación a
los miembros del Cor de la
Generalitat al iniciar ayer los
ensayos de la ópera Roger de
Flor, de Ruperto Chapí, elegida
este año -centenario del
compositor de Villena- para el
tradicional concierto
conmemorativo del Día de la
Comunitat Valenciana, con el
que el Palau de la Música abrirá
temporada el próximo día 8. ...
La solución ofrecida es cambiar
las citas a Cataluña y catalán
por las de
valencianoaragonés.”. Tot i que
us puga semblar increïble és
ben cert. Un signe més de fins
on arriba la censura en aquest
país.

El pallassos de la tele
Però, tot així, a nosaltres,

com ens agrada agafar-nos les
coses pel cantó humorístic, hem
pensat si açò no tindrà alguna
cosa a veure amb aquells
pallassos de la tele, Gabi, Fofó,
Miliki, que cantaven una cançó
que deia una cosa així “Mi
barba tiene tres pelos, tres
pelos tiene mi barba...”. La
cançó que en si era una poca
lliga, feia passar uns moments
divertits als xiquets perquè a
mesura que s’anava cantant, es
repetia, però eliminant una
paraula cada vegada, que és
canviava per un xiulet. I vet ací
que hem pensat si, en un
rampell de poca originalitat, els
nostres governants, que deuen
ser uns admiradors frustrats
d’aquells pallassos, ho han
reinventat però traslladat al
nostre país i a tot el que fa
referència a allò que ve de
Catalunya. Pallassos, el que es
diu pallassos, “los de arriba” no
tenen pinta, però que ho fan,
amb el pitjor estil i el més pur
intrusisme, poc professional,

sense cap mena de dubte. De
tota manera, salvant la gravetat
dels fets, pel que fa a la
censura, a nosaltres el que ens
sap molt greu és veure com
aquest intrusisme professional,
per part dels de dalt, ha arribat,
fins i tot, a voler emular una
professió tan digna i honesta
com la de pallasso, contrària, de
totes, totes, amb la
desprestigiada de l’ofici de
polític. I a les nostres terres, per
desgràcia, ni la Inquisició ho
hagués fet millor.

Torna el trenet
No sabem si alguns

recordaran el famós trenet que
antigament venia des de la
pedrera fins a la mar. Doncs,
segons ens hem escoltat els
tafaners, aquesta gent de la
costa nord, a banda
d’aconseguir una habitabilitat
sense parangó, promesa pel
millor alcalde que ha tingut la
nostra població (segons ell
mateixos), ara també es diu i es
comenta, que els hi ficaran un
trenet que anirà des de La
Ràpita fins a Peníscola. En
aquest cas no portarà pedres,
només bons turistes per a les
boniques edificacions que
tindrem fent ombra, com a
Benidorm, a primera línia de

platja. I la parada central, la del
nostre poble, a la senya del
representant amb més pes  (en
tots els aspectes), de tots els
representants.

Volàtils
Ja la ballem. Ara resulta que

tenim tots els números perquè
ens encolomen una
incineradora al nostre terme. Al
senyor eixe del nostre poble veí
del nord, que va sortir la
passada setmana a La Veu,
exaltant les lloances d’aquesta
mena de cloaca amb fum,
sembla que li agrada l’olor
“aromàtica” que es desprén
quan es crema la merda dels
residus urbans. Bé, o això és el
que nosaltres entenem de les
seues declaracions favorables a
la instal·lació d’aquests plantes.
Nosaltres, que d’això dels
aromes volàtils  al nostre poble,
en sabem, i molt,
d’incineradores no tant, no li
volem portar la contrària però,
tenint en compte que allí els hi
volen ficar el magatzem del
Castor eixe, del gas, que també
és volàtil, un fumeral més al seu
costat, ni desentonaria. I és que
voler-lo per voler-lo, si a ell li
agrada... doncs cap problema,
que se’l quede a casa seua. 

ve de la pàgina anterior

14 – III – 2009
Viatge a la Vall de Gallinera, lloc mític que fa

molts de temps que volia visitar, després d'un
viatge, fa més de vint-i-cinc anys, de nit i per una
carretera plena de revolts de Muro d'Alcoi a Pego.
Posteriorment la lectura d'alguna novel·la
ambientada en aquell lloc i la pel·lícula de Marc
Recha, “L'arbre dels cirerers”, havia augmentat el
meu desig de viatjar-hi.  Finalment ha arribat el dia,
l'autopista A-7 ens deixa en Oliva que segueix
tortuosament travessada per la carretera general,
des d'allí ens desviem cap a Pego i per la carretera
de l'Atzúbia el paisatge canvia ràpidament, i ens
endinsem per una vall que es manté encara verge i
que lluita per salvar-se de l'amenaça de l'urbanisme
salvatge que ha destrossat la costa i que ara té la
mirada fixada en l'interior. 

El punt final del nostre destí és una casa rural al
poble de Benissivà, que du per nom “Casa
Gallinera”, situada al carrer del Raval, de fet l'únic
carrer del llogaret, com amb  bon humor em
senyalen dues veïnes a qui pregunto per la casa.
La “Casa Gallinera” és una vella mansió restaurada
de manera molt bella, no hi falta cap detall. És
regentada per Javier i Pascual, que et fan sentir
com a casa. La habitació que ens correspon
s'anomena “La Foradà”, com la muntanya que
s'alça orgullosa per damunt la vall i que es pot
observar des del balcó.

Al caure la tarda fem un passeig al poble del
costat, Benialí. Tornem ja de nit fosca, i és un plaer
poder escoltar el cant dels grills i veure el cel
totalment estelat, se'm representa amb tendra
nostàlgia el paisatge de la meua infantesa.
L'anomenada cuina d'autor també ha arribat a
aquestes contrades, al restaurant del Raval, Joana

Bataller ens obsequia amb uns platets deliciosos a
un preu raonable.

15 – III – 2009
Viatge a Benirrama, pel camí ens acompanyen

tota la varietat dels arbres de secà, però en aquesta
època destaquen sobretot el cirerers florits, la seua
bellesa és tan extraordinària que només tenen rival
en els ametlers. Les cireres de La “Vall de la
Gallinera” tenen denominació d'origen i és un factor
de riquesa d'aquestes terres. Benirrama té un
carrer major amb unes cases precioses que els
seus propietaris conserven amb molt de gust. 

De tornar fem una parada en la font de l'Alcudia,
un llogaret on hi havia un antic assentament morisc,
on ara es pot fruir d'aigua fresca i del raucar de les
granotes.

Per la nit nou passeig cap a Benialí, frugal sopar
al restaurant l'Aplec, amb la seua simpàtica
mestressa, Luisa Vercher parlem d'educació i ens
obsequia amb uns deliciosos postres de flam de
carbassa.

16 – III – 2009
Avui toca pujar a “La Foradà”, és una muntanya

que destaca enmig de la serra que envolta la Vall
de Gallinera per un gran forat que s'obre al mig de
la roca. El camí es fa plàcid envoltat per camps de
tarongerars abandonats, cirerers florits, ametlers i
garrofers, i amb una magnífica banda sonora
formada per centenars d'ocellets cantaires, també
de tant en tant veiem festejar dues parelles de
corbs. La vista des de dalt és un plaer per als
sentits, es veuen les valls d'una i altra banda, i tot i
que el dia està boirós s'albira la mar en la llunyania.
Bordegem tota la serra i baixem per un paratge que
es torna verd per moments, i on creixen tota
espècie de plantes.

Cap al final de la tarda passeig sota les estrelles
entre Benissivà i Benialí.

VIATGE A VALL DE GALLINERA

text JOSEP MANUEL SAN ABDÓN

Els Dies Gloriosos
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i ! Quina emoció!
Anava jo llegint
l’exemplar de La
Veu d’aquesta

setmana quan he arribat a les
pàgines de colorins i no ho he
pogut suportar. Les llàgrimes
han envaït els meus ulls, han
fet malbé el teclat de
l’ordinador i fins i tot han
esquitxat la pantalla de
l’ordinador que ha quedat
plena de gotes amb pols,
inquilí habitual d’aquest part
de l’ordinador. Però el meu
aparell respiratori no ha
volgut quedar al darrere i ha
començat a segregar
mucositats que han anat
regalimant pels forats del nas,
travessat el pou dels llavis i,
cada vegada més espessos,
han arribat al desert de la barbeta
des d’on han executat a la
perfecció un doble salt mortal fins
a la barra d’espaiar del teclat. Déu
meu! Una instantània a color amb
tots els càrrecs d’una falla
envoltats per les representacions
fotogràfics de totes i cadascuna
de les falles plantades per la falla,
tot això arrodonit per la imponent
presència de l’estendard, penó
que assenyala el nostre destí, el
nostre futur i la nostra identitat
universal. He tractat d’imaginar-
me el moment en que el president
pregunta als futurs càrrecs si
accepten la responsabilitat que
se’ls ofereix. Moments de tensió.
El president ha fet la pregunta tan
desitjada. Els càrrecs en potència
es miren l’un a l’altre. El seu gest
és seriós. Es nota que la
responsabilitat comença a pesar.
El president, màxim exponent
jeràrquic de la falla, se’ls mira
tranquil. Sap que la resposta serà
afirmativa, però la seua saviesa i
el seu seny fallero el fan adoptar
una actitud expectant a l’hora de
convençuda. Però per dins està

tranquil. Són molts anys repetint
la mateixa serenitat, el mateix
aplom i, en resum el tindre pasta
de fallero. No cal dir que el “si” va
ser rotund, convençut i ferm. Un
“si” que, no per esperat, resulta
menys emotiu i tendre. El càrrec
per al proper any han dit que si. I
La Veu està allí per a donar fe del
que ha passat. Si senyor, La Veu,
que a partir d’ara s’anomenarà La
Veu de la Coentor perquè cada
setmana ens portarà una falla. I
després cròniques de totes i
cadascuna de les presentacions
falleres, amb el discurs del
mantenidor en versió íntegra. I
quan les falles ja s’hauran acabat,
ens oferirà un devedé amb les
millors imatges de les festes i un
recull de tots els parlaments dels
mantenidors de les falles. A més a
més tindrem, al llarg de l’any, una
secció especial en colors sobre
les visites als artistes fallers, els
preparatius de cada falla, les
proves dels vestits de totes i
cadascuna de les falleres, i el més
important de les reunions falleres.
També contarem amb entrevistes

amb tots i cadascun dels
presidents i vicepresidents de
falla, pirotècnics, dolçainers,
sastres, bunyolers,
muntadors de portes-
barraqueta, així com la marxa
de la venda de loteries i altres
coses fonamentals per a les
falles. També s’inclourà un
cartell a les pàgines centrals
amb les fotos de totes les
falleres majors, així com de
les padrines del casal i de
l’estendard. Aquestes
làmines, que seran
col·leccionables, lluiran
orgulloses als casals de les
falles. Qui content estic. Estic
contentíssim i enormement
emocionat del futur que ens
espera. Quina emoció. Quin
desfici. Quin desficaci.

Amb tanta emoció, ja no
em queda espai per a res,

així que aniré només a les coses
que més han cridat la meua
atenció, com per exemple això de
la incineradora, que l’únic que farà
és seguir enviant-nos merda per
tal que la respirem per a fer-nos
més humans i més responsables.
La merda és bona, i les mosques
bé que ho saben. Sobretot les
verdes.

L’ajuntament vol esperonar els
joves, i ha creat un organisme al
respecte format, entre altres, per
la coordinadora de penyes. Amb
aquest aval, segur que triomfem.
L’opinió de les penyes és cabdal:
nomes hem de llegir la gran
quantitat d’actes que organitzen
cada nit a les festes per tal
d’adonar-nos del seu potencial i la
seua imaginació. Així m’agrada.

Va ploure molt a Benicarló. Per
què aquesta foto no la publiquen
en colors? Quina llàstima de
paginetes de colorins.

Se m’acaben les paraules per a
descriure Els dies gloriosos. Com
m’agrada aquesta secció.

Molt bé Natàlia. Quanta raó té.           

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

text EL LECTOR

A
El picors de la regidora de

cultura...
Sembla que així es troba la

nova regidora de cultura amb
l’assumpte del No Museu de la
nostra ciutat, amb una picor que
li recorre el cos i que ni amb
Talquistina troba alleugeriment. I
és que no és per a menys,
perquè amb les seues paraules,
“és un procediment que cal fer,
cal fer un conveni”, indica una
ignorància més que supina en
aquesta qüestió. Òbviament si
volem tindre un museu, amb
majúscules, primer de res
haurem d’acomplir les
normatives i, després, si vol,
podrà firmar tots els convenis
que li vinga en gana. Però
abans hauran de convertir el
recinte en un Museu de fet i no
de dret (el seu). 

... dependen...

I és que, segons ella “Depèn
d’altres aspectes”, i nosaltres
ens preguntem, com diu la
cançó de Jarabe de Palo,
Depende ¿de qué depende? de
según como se mire, todo
depende. Depèn de no invertir
quan tocava? Depèn de no
saber desenvolupar aquest
projecte? Depèn de la
incapacitat demostrada dels
regidors i regidores de cultura
que hem tingut fins ara, inclosa
ella? Depèn del fet que allò
important només és inaugurar i
aparentar? O, simplement
depèn, del fet que la cultura és
la parenta pobra del
pressupost? En fi, que,
independentment de, segons
com es mire, continuare tenint
només un NMUCBE.

... y de que dependen

A més, com que la senyora
de cultura acaba d’arribar,
igualet que el regidor
d’educació, doncs del passat
diuen que no en saben res (ni
en volen saber), i amb aquesta
excusa tan banal és refugien per
eludir les seues
responsabilitats. Apa, borrón y
cuenta nueva que dirien en el
seu castellà i a esperar que
acabe la legislatura que tenim
perquè tanquen la carpeta dels
temes pendents i facen alguna
cosa. I el temps passant. En fi,
quan atrevida que és... la
incultura.

Rodes de premsa
De comerç, a millor n’enten

alguna cosa. De voluntat, no li
ho negarem que en fica però, el
que és culta, culta,... que voleu
que us diguem. I si no, ateneu i
pareu l’orella quan la regidora
de Cultura, durant la roda de
premsa de presentació dels
actes de la Diada del País
Valencià, va dir " i en acabar, se
tocarà la MAIXORANGA".
????????????? Manolooooo,
¿lo cualo dice ??????.En fi, que
era difícil rematar la faena,
però... tot i  així ho va fer quan
va anunciar l’actuació del grup
Verdescel ??????????????? Hi
ha periodistes que encara estan
buscant que es la Maixoranga i
qui són els Verdescel... I és que
sols amb voluntat... no n’hi ha
prou.

L’himne rechional

I ficats a parlar d’himnes ens
hem assabentat que a partir
d’ara el de l’exposició, el
rechional, el de les glòries, el
podrem escoltar... però no
cantar. Resulta que la lletra ha
estat impugnada pels hereus de
la família Maximilià Tous perquè
diuen que el govern valencià
desprestigia contínuament el
valencià. Que farem amb el
nostre baríton a la tradicional
serenata a Sant Bartomeu? Ja
poden anar pensant!

Día de la fiesta nacional

Ala, vinga que trona, quina
propaganda que es fan amb
aquest dia. Només els faltaria
sortir al carrer a manifestar-se
de com són de grans els
espanyols. Ja ho diu l’himne,
nosaltres només estem per
oferir glòries... a Espanya. I així
en va.

Día del descubrimiento

I si a més ho adoben amb el
descobriment d’Amèrica, ja és
per... I és que quan els indis van
descobrir Colom, pobrets meus,
la que els hi va caure al damunt.
El problema va ser que quan
se’n van adonar de qui era,
plantat amb la creu a una ma, i
amb l’espasa a l’altra, un poc
més i no en deixa ni un. I no
diguem de les seues tradicions,
que van passar a millor vida
amb la mateixa rapidesa. Així,
qualsevol no es convertia al
cristianisme. I és que si
haguessen sabut qui era... no
dura ni tres dies.

Riure o plorar?
Segons indicava el Levante,

en la seua edició digital del
passat dia 2, “”Por órdenes de
arriba tenemos que eliminar las
referencias a catalán y

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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En perill d’extinció
L’excusa és tan banal, i falsa, que si

no fos pel mal que ha fet no sabem si
riure o plorar. Normalitzar l’espanyol
perquè tenim molts immigrants,
perquè no entenen el valencià, és el
paradigma de l’estupidesa portada al
límit. I en aquest poble, d’aquesta
categoria, sembla que en tenim uns
quants, sobretot governant-nos.

Una qüestió extensament debatuda,
tancada i barrada i, a més, amb l’argumentari que en
el seu moment va presentar la Federació Valenciana
de Municipis i Províncies (FVMP), hauria d’haver
deixat ben clar el debat sobre si el valencià està
normalitzat, o no, al nostre poble. I fem referència al
que diu la FVMP, i no al que diuen centenars
d’estudis lingüístics acreditats, sobre que el
valencià està oblidat a les institucions, perquè dóna
força, encara més, i sense que es puga tatxar de
radicals a qui ho indica, que la nostra llengua no és
que no està normalitzada si no que, fins i tot, ha
perdut terrenys envers l’espanyol. Quasi podríem
afirmar que està en perill d’extinció.

I és que al nostre país, al carrer, a l’oficina, al
gimnàs, ... podem trobar alguna gent que sàpiga

valencià, sí, però segur que no en
trobarem cap ni un que no sàpiga
espanyol. Ni un. Encara que siga
només una mica, però ni un. En canvi,
que no sàpiga valencià, a milers. Si
això és símptoma que l’espanyol...
s’ha de normalitzar al nostre poble, és
que el món deu estar a l’inrevés.

És increïble com els sectors més
radicals, i analfabets lingüístics, s’han

imposat al nostre ajuntament, confabulant-se, per
anar a la caça i captura de tot allò que faça olor a la
nostra llengua. I és increïble que haja de ser, altra
volta, la societat civil, mitjançant la replegada de
signatures, i la queixa davant el síndic de greuges,
la que haja de fer la feina per la qual cobren un
grapat de regidors que, ni de bon tros mereixen el
càrrec que representen, ni el sou que cobren.

Com sempre només ens queda el dret a fer soroll
i, a fe, que el farem. Ja siga des de la Plataforma
Benicarló en Valencià, ja siga des d’aquest mitjà, ja
siga a títol particular, no aconseguiran tancar-nos la
boca. Tot i que ja els agradaria..

Però ja els avisem, no ho aconseguiran. 

703
DES DEL 18 D’AGOST

DE 1995

Carxofa: 
a la resposta contundent de la nostra societat civil benicarlanda, representada per la

Plataforma en defensa del valencià, al presentar una queixa davant el Síndic de greuges contra
l’agressió continuada que sofreix la nostra llengua per part del nostre ajuntament.

Panissola: 
als analfabets lingüístics que pretenen normalitzar el castellà. Ni saben què és normalitzar ni

estimen ni respecten els drets d’un  poble. Ells són inquisidors i l’únic que saben fer es prohibir,
manipular, retallar i alterar la història. Ens ho demostraren amb el gran dictador i ens ho
continuen demostrant ara.
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