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El Benicarló no pot neutralitzar el gol inicial

29-10-2008 Dimecres.  Mha puja, pregaria pel cos.
(continuació)

Seiem a fer una cervesa, piquem una mica i a
continuació ens posem a fer els mandales a terra. Un
mandala, literalment cercle o roda en sànscrit, és un
dibuix, pintura o baix relleu, normalment amb trets
geomètrics que es desenvolupa a partir d'un punt
central fins a formar una figura circular amb trets
concèntrics. Per a aquesta cerimònia el mandala es fa
amb aigua, farina, pols roja i llavors de cereals. El
centre es posa durant la cerimònia amb oli de la llàntia
del déu.

Avui és el dia de l'adoració del propi cos. 
Les nebodes de Mukti fan el dibuix, primer amb

aigua i després amb farina. Nosaltres anem posant els
grans de cereals: arròs integral, arròs amb crosta i
arròs inflat, a més de grans de soja torrada; quatre
cercles més el que faran amb oli, cinc. Mentre anem
fent els dibuixos sagrats es crea un conflicte entre els
grans i els joves: on va la soja? Hem d'anar fent cercles
concèntrics amb els grans i cada cercle té una posició
concreta. Segons Sarda i Mukti ho estem fent
malament però refer-los és un rotllo. De segur que té
raó Sarda.

Hem de fer un mandala per a cadascú de nosaltres i
un per al déu: en total nou mandales. 

Comença la cerimònia: Àmala, la cunyada de Mukti,
és la responsable d'oficiar tot el protocol. Primer les
ofrenes al mandala del déu, després ve el pare, Tirtha,
Mukti, Sarda, jo i acabem per les nebodes, Matina i
Niva. El tio, Gyan Man, com és el budista més pur de la
família, no vol participar en aquesta festa d'origen
hinduista però col·labora en tot. 

Enguany no m'han posat l'últim de la fila com l'altra
vegada l'any 89.

La cerimònia és molt distesa i més ràpida que l'any
anterior ja que Àmala està molt més àgil que no ho
estava l'àvia fa dinou anys.

Àmala posa el centre del mandala fent
un cercle més petit amb l'oli de la llàntia
del déu ajudant-se amb la base d'una
copa petita i posant una ditada d'oli al
centre d'aquest cerclet. Després ens dona
flors que desfem i les posem en els quatre
punts cardinals del mandala i al centre, el
nombre 5, cinc, és molt important en
aquesta cerimònia ja que el cinc
representa els elements del que està
format el nostre cos: foc, aigua, aire, terra
i esperit. I amb aquest cinc elements fem
la pregaria al nostre cos.

Orientem sobre el mandala unes betes
enceses impregnades d'oli de la sagrada
llàntia, encenem encens. Àmala ens posa
la tika al front, ens dona el peixet sec, que
no menjo (no juguem amb la sort que estic
tenint fins ara), i l'ou dur d'oca, tot això

acompanyat d'uns glopets de xang, cervesa d'arròs.
Tot açò asseguts sobre una estora amb les cames

creuades. Per a la gent del terreny no hi ha cap
problema en adoptar aquesta postura però, per a mi, és
una veritable tortura.

Fet tot açò comença el sopar que ens servirà Gyan
Man, kanxa baje (avi petit), el germà del pare de Mukti,
baje (avi). Qui serveix no pot menjar per a no
contaminar els aliment. Un menjar ja tocat, té iuto, està
ja contaminat.

Al sopar ens serveixen, obligatòriament, per tradició
i en un ordre determinat, els següents aliment: xiura

(flocs d'arròs), espinacs fregits, mandonguilla, soja i
xuela (carn guisada), tofu (soja collada) i una fruita
guisada amb un gran pinyol. Per al gust occidental hi
coses que estan molt bones i altres no tant, però el gust
es va educant.

En acabar el sopar agarro un taxi i vaig cap a casa,
a Sitapaila, allí al carrer hi ha una marxa impressionat.
Hi ha una colla de joves que estan cantant i no pararan
fins que els donen diners. Avui toca cantar als xics el
bindire.

text  TONYO FIBLA

Dos mesos i un dia al Nepal (XV)
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a estat tema de debat
en centenars (i milers)

de tertúlies de tot tipus. Ha abocat
més rius de tinta en els mitjans de
comunicació que litres d'aigua
ixen per eixe caduf en el temps
que duu en funcionament. I ara,
s'ha convertit en tema estrella de
les falles de Benicarló. Sí, la font
de Kuen-ka (perquè és d'ell i de
ningú més) ha estat font (valga la
redundància) d’inspiració dels
artistes fallers que aquests dies
s'han convertit en amos dels
nostres carrers amb els seus
monuments. Però ni en falles
l'ombra del Magnífic es redueix.
Més aviat, com deia l'insigne i
recentment desaparegut Delibes,
es fa allargada i ho inunda tot.
Fins les falles. La Veu, atenent les

hores baixes per les quals passa
l'Univers Faller, ha pres el
testimoni del seu esperit i,
acompanyada d'uns quants
tafaners, s'ha dedicat a recórrer
els monuments que aquests dies
poblen cantonades i places de la
nostra ciutat. Més enllà de
rivalitats, de brutes guerres o
d'insults grollers, les falles s'han
unit sota un lema comú: recollons,
que lletja és la font de Kuen-ka. 

ESCENES I TITULARS 

Els més atrevits sens dubte han
estat els de la Falla l’Embut. Una
escena completa li han dedicat al
déu de déus i el seu
engendrament. I vist el que s’ha
vist, no queda tan malament. En la
falla, volem dir. Acompanyada
dels Simpsons, amb Lisa (la

intel·ligent de la família) asseguda
en ella… una bella estampa que
ha cridat l'atenció dels visitants del
monument. Si dirigim la mirada
cap a la part superior de la font
(allí on perd el seu humit nom),
descobrim que del caduf ixen
bitllets i monedes… els quals
s'han malgastat en la seua
construcció. Bella al·legoria venint
de la comissió que té o tenia entre
els seus components a l'exregidor
d'Hisenda. O serà en realitat una
fina ironia llançada amb tota la
intenció? Amb aquest debat obert
continuem el nostre recorregut
fins a la Falla Mercat Vell. 

Una altra escena dedicada
íntegrament al monstre de la
construcció, de la cultura, de les
finances. La seua obra no ha
deixat indiferent ningú en aquest
poble, ni als sants fallers que

FALLES FOLLES
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text REDACCIÓ
Amb la idea de fomentar valors, hàbits positius i de

respecte cap el medi ambient, vàrem escollir com a
lema “Cuidem la nostra mar”. D’aquesta manera,
aportant cadascú el nostre granet d’arena esperem
contribuir a conscienciar el respecte per la natura, i
així evitar que ens ensenye la seua cara més trista,
com està succeint actualment.

Una vegada triat el tema, ens vàrem posar tots a
treballar, representants de l’AMPA, alumnat i professorat
, fent possible aquest gran monument faller. Cada nivell
va elaborar diferents ninots: personatges mitològics,
vaixells, un far, animals marins i deixalles que
lamentablement contaminen els nostres mars.

Infantil inicià la festa fallera lluint les seues disfresses
a la cavalcada del Ninot. Dijous de vesprada va tenir lloc
la cercavila al voltant de les falles més properes al
col·legi.

A les 9:00 del matí del divendres començà la plantà de
la nostra falla. Seguidament tot l’alumnat va gaudir d'un
esmorzar de germanor. A partir de les 

11:00 va tenir lloc el tradicional concurs de dibuix de la
falla.

De 12:00 a 14:00 els pares van poder veure els ninots
realitzats pels seus fills.

Vàrem començar la vesprada amb portes obertes
convidant a pares, antics alumnes i qui ens va voler
acompanyar al lliurament de premis del concurs de
dibuix, i posteriorment a la cremà.

Tota la comunitat educativa vol agrair la presència i
col·laboració dels nostres fallers i falleres majors, dels
representants de la Junta Local Fallera, mitjans de
comunicació, assistents, AMPA, i sobretot a tots els
nostres alumnes.

text  CPR

LA FESTA DE LES FALLES AL RÓDENAS
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habitualment es dediquen a altres
menesters. Ací l'artista faller ha
recreat una aula escolar en la qual
apareix un mestre (que no és
Kuen perquè no duu bigoti)
recordant-los als seus alumnes
que el 2010 és l'any de la font. Així
queda palesa en la pissarra que hi
ha darrera d'ell en la qual es troba
dibuixada la magnífica font que
ens ha llegat l'insigne constructor.
També en aquest cas s'ironitza
amb el cost del monument. Pel
que sembla, no ha agradat tant
com Kuen-ka sosté en les rodes
de premsa. 

Seguim el nostre recorregut i
descobrim que en les Falles de
Nou Barri i Conquistaors també es
fa al·lusió a la font del regidor. En
el primer dels casos s’assegura
que “la plasa de la constitusió sant
carregat pa fe una font que una
dinerada ha costat” (sic). Els
segons (amb una falla que va
d'ous) diuen que “pasmat està el
respectable al vore eixa gran font.
Dit això, i sent amable, la broma
ens costarà un ou”. Un altre dels
cartells resava “ací vindrà el
turisme i a tots ensenyarà ella, el
marbre, l’estilisme i el disseny de
la fonteta”. Que vol dir que quan el
turisme (ja) arribe a Benicarló, la
regidora de Turisme els
ensenyarà (ja, ja) la magnifica
font. 

ACTUALITAT FALLERA 

I si de temes estrelles parlem,
els fallers no podien deixar passar
l'oportunitat que els ofereixen els
monuments fallers per a criticar
l'elecció de president de JLF que
es va realitzar enguany. A saber.
Es convoquen eleccions a
president i es presenten dos
candidats: l'actual (Àlex Sánchez)
i el candidat-candidat (Pedro
Manchón). Després del recompte,
resulta vencedor el primer, que
d'aquesta manera veu complit el
seu somni d'arribar al desè
aniversari al capdavant del càrrec.

Però no és or tot el que llueix. Els
opositors al règim (que pareix ser
que en són i molts), asseguren
que un dels presidents va trencar
el vot de confiança que li va
atorgar la seua comissió i no va
votar a Manchón com li havien
‘ordenat’. D'aquesta manera, la
falla El Caduf es pregunta en una
de les seues escenes, qui és el
Judes?, ambientant-la amb una
reproducció del quadre del Sant
Sopar de Leonardo da Vinci en el
qual els apòstols tenen la cara
dels presidents de falla implicats
en la suposada trama de
pseudocorrupció. I la falla de
l'altre pretendent a la presidència
no ha deixat de costat al seu
candidat i també li ha dedicat una
escena completa al tema. Àlex
Sánchez com Nerón tombat en la
seua hamaca, amb un pretorià
guardant-lo. 

ALTRES TEMES D'ACTUALITAT 

La Veu ha descobert que també
ha cogut i molt el tema de la lliure
traducció (o de la llengua
emprada) del llibre de festes
d'agost. Diverses són les
comissions que han fet al·lusió al
fet i fins i tot hi ha qui ha demanat
responsabilitats al regidor de
Festes i torejos diversos, el
mestre Carlos Salinas.
Recomanable la visita a la falla el
Grill, que ja ha destacat en
exercicis anteriors per la seua
àcida crítica del nostre municipi…

sense que ningú li ho reconega.
Reproduïm a continuació un dels
cartells, que arreplega el sentir
popular del poble: “Marcelino
Domingo, és l’alcalde de la
localitat, però ningú ho diria mirant
a qui té al costat”. Sense paraules.
Més alt es pot dir, però més clar,
no. 

Altre tema que ha alçat
bambolles no només en el món
faller, sinó en el polític, el social,
etc. La visita que el molt Olorable
feia a la ciutat per assistir a la
presentació de la filla de l'alcalde
com Fallera Major d’el Caduf,
tenia la seua rèplica en la falla
dels seus veïns. Els d’els
Cremats, que ho estan i molt,
asseguraven que “al nostre
Auditori Municipal El Caduf va
estrenar El Padrino, una
producció universal, amb Camps,
Fabra i Marcelino”. I com no, les
falles no podien deixar de costat la
volta a la política municipal de
l'insigne Mundo, faller de fallers
del món mundial. Els d’els
Cremats li dediquen amb gran
amor un dels seus titulars…

Ha tornat un gran amor

al seient dels populars 

no podia negar el favor

Mundo als seus companys

I amb la tranquil·litat que dóna
saber que estem en bones mans,
els de La Veu ens en vam anar…
a esmorzar, per molt que alguns
ens vulguen enviar… a fer la mà. 

ve de la pàgina anterior

“El Caduf es pregunta en una de les seues escenes, qui és el Judes?”

1 MRA NAVARRA: Gascón,
Araça, Eseverri, Jesús, Parrel; cinc
inicial; Cu-co, Uge, William,
Roberto, Rafa Usin i Robert.

0 BENICARLÓ AC: Diogo,
Vadillo, Valença, Xapa, Chicho;
cinc inicial; Leo, Lolo i Diego
Blanco.

ÀRBITRES: Contreras Tejedor i
Pérez Alvarez, del col·legi
castellano-leonés. Ensenyaren
tarja groga als locals William i
Roberto; als visitants Lolo i Chicho..

GOLS: 1-0 min. 22, William.

INCIDÈNCIES: Uns 1400
espectadores al Pabellón
Arrosadía.

El Benicarló Aeroport Castelló va tornar de
Pamplona amb una nova derrota, fruit del gol
encaixat als dos minuts de la represa, després
d'haver jugat una bona primera part, en la qual
ambdós equips van disposar de oportunitats, que es
van encarregar de neutralitzar els porters Gascón i
Diogo.

Després del gol els benicarlandos van intentar
neutralitzar l’avantatge navarrès, però la seua tasca va
ser infructuosa ja que l’MRA es va defensar molt bé,
amb el suport, en tot moment, dels seus afeccionats. En
la primera part els dos equips van començar amb
lògiques precaucions, donat que els tres punts eren molt
importants per a ambdós, però a poc a poc es van anar
creant jugades que van acabar en rematades que van
salvar els porters, pel que es va arribar al descans amb
el marcador inicial. En la segona part el Benicarló
Aeroport Castelló ho va intentar tot després d'encaixar
Diogo l'únic gol del partit després de precisa rematada
de William. El Benicarló AC es va llançar a l'atac i passà
a dominar el partit, fins i tot va jugar els últims minuts
amb porter jugador com últim recurs, però els
navarresos van defensar bé la seua parcel·la i van
deixar pocs buits. En aquest partit no van funcionar les
jugades a baló aturat que en altres partits els ha donat
bon resultat. Faltant 17 segons Chicho estavellava una
rematada en el travesser. Una derrota que deixa a
l'equip benicarlando prop de la zona de perill, amb
l'agreujant que el dimarts visitarà el pavelló benicarlando
l’Interviú, equip que sempre ha guanyat en les seues
visites a Benicarló. 

text i foto VICENT FERRER

El Benicarló no pot neutralitzar el gol inicial
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És la contundent resposta de l'edil d'Urbanisme
de Benicarló, Antonio Cuenca, que ha rebutjat les
acusacions que des del Bloc per Benicarló se li
han fet per no actuar en la zona.

Els nacionalistes van reclamar la passada setmana
la realització d'obres que frenaren els efectes que les
inundacions produeixen en aquest enclavament,
assegurant que després del seu pas pel govern
municipal havien deixat una partida pressupostària
habilitada per a l'efecte. Cuenca ha assegurat que "si
el Bloc va deixar una partida pressupostària destinada
a l'actuació, jo no la vaig trobar". En aquest sentit, ha
recordat que en qualsevol cas, "ha de ser la Direcció
general de Costes qui autoritze l'actuació, ja que és
l'organisme que té competències", rebutjant tota
responsabilitat municipal en el tema. 

Les inundacions en la carretera que separa els
termes municipals de Benicarló i Peníscola per la
costa són un mal endèmic al que cap corporació
municipal ha donat solució. Els problemes vénen
derivats per la falta de drenatge de la Ratlla del Terme
degut al fet que es troba situat per sota de la cota 0 del
passeig marítim. Això provoca que quan hi ha temporal

marítim, l'aigua la inunda però no pot tornar a la mar.
Per contra, en ocasions la inundació ve a causa de
fortes pluges que intenten desembocar en el mar.
Durant la passada legislatura, els regidors dels dos
ajuntaments implicats en la problemàtica van mantenir
diverses trobades per a trobar una solució. Tècnics del
departament d'Urbanisme de Peníscola van arribar a
redactar un projecte per a donar solució a les
inundacions, que consistia en un sistema hidràulic de
comportes que evitava les inundacions. Els dos
consistoris es van comprometre a realitzar les obres
compartint despeses i el Bloc assegura que va deixar
una partida habilitada a aquest efecte, que l'actual
regidor d'Urbanisme del PP diu que no estava.

text  REDACCIÓ

La Direcció general de Costes ha d'actuar en la Ratlla
del Terme entre Benicarló i Peníscola per a solucionar

els problemes de inundabilidad de la zona Els nedadors i
nedadores del Club
Natació Benicarló van
participar novament en
l'Autonòmic però
aquesta vegada es van
quedar sense
recompensa. 

El Club Natació
Benicarló va participar
en una nova edició de
l'Autonòmic en la piscina
municipal de Gandía en
piscina de 25 metres en
quatre sessions de matí i
tarda el passat cap de setmana 13 i 14 de Març de 2010
amb un total de 35 Clubs. Els nostres nedadors i
nedadores van afrontar la competició davant la resta
dels seus 253 rivals en un bon estat de forma però no
van poder pujar al podi en algun que altre duel molt
igualat, en alguns casos per mil·lèsimes de segon i que,
sense arribar a ser dolents els cronos, va impedir estar
en el repartiment de les medalles no mostrant així que
es trobaven a l'altura dels guanyadors i guanyadores. 

L'equip femení va estar compost per les germanes
Nerea i Irene Sorando i Marta Valdearcos. Les tres
nedadores van assolir classificar al Club en la 13a
posició del rànquing encara que sense poder formar
equip de relleus i això va frenar aconseguir més punts.

Destacar la 4a posició en els 200 m papallona i un crono
de 2:47.90 d'Irene Sorando i 5a posició en els 100 m
papallona. El millor crono de Marta va anar en els 200
m papallona amb la 8a posició. 

L'equip masculí va estar format per Ferran Marzà,
Manu Montserrat, Adrián Adell, Joan Ferran Barrachina,
Carlos Fuente, Albert Astor i Marc Octavio. L'equip va
finalitzar 15a en el rànquing destacant el 5é lloc en els
400 m estils i un crono de 5:06.98 de Joan Ferran
Barrachina. 

I el pròxim 27 i 28 de Març en la piscina municipal de
Benicarló es disputarà la V Jornada de la Lliga de
Promeses.

text i foto CNB

AUTONÒMIC INFANTIL D'HIVERN 

SÈNIOR FEMENÍ
GRUPO PEINADO BAIX MAESTRAT-15
CH RIOLA-13

Partit molt igualat el que es va jugar en el polisportiu
benicarlando dissabte pel matí. Com en el partit d'anada, el
començament de la primera part va estar, com dèiem, força
igualat, amb gols en les dues porteries que feien que cap dels
dos equips es distanciara. Amb una molt bona defensa
benicarlanda que ens permetia recuperar pilotes i crear
ocasions al contracop. L'equip cadufero va anar manant en el
marcador durant tot este temps (9-8 al descans). Poques
coses havia que canviar durant el descans, la defensa
funcionava i en atac aconseguíem marcar gols després de fer
jugades. Malauradament les forasteres van començar a saber
atacar la nostra defensa, la qual cosa els va permetre posar-
se un gol per davant (10-11 al minut 15). Una molt bona
reacció de les xiques del Grupo Peinado en els darrers minuts
va fer que les coses tornaren al seu lloc.  Al final, una gran
victòria en un gran partit per part de tots dos equips. 

Pel GRUPO PEINADO van jugar: Anna i Laura en la
porteria, Cris (3), Aranxa (1), Vero (2), María (6), Rosamari (2),
Juliana, Zoraida, Sheila i Melani (1).

text i foto CLUB HANDBOL BENICARLÓ

VICTÒRIA EN FALLES
Un gran partit per part de tots dos equips
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Dissabte passat no vaig anar al
futbol. Em vaig assabentar del
canvi d’horari quan em trobava en
un lloc i una situació difícilment
explicable per a la majoria de la
gent que no llegeix aquesta
pàgina. El cas és que, una
vegada més, els nostres es van
deixar els tres punts en joc i ara
es podria dir que les possibilitats
de salvar la categoria son les
mateixes que té el nou centre de
salut de ser inaugurat aquest any.
En aquests moments la salvació
de la categoria està més fosca
que el color negre, i ja no ens treu
del pou ni santa Rita amb tota la
cort celestial d’àngels, arcàngels,
querubins i serafins. En fi, una
temporada per oblidar. El millor
que es pot fer és començar a
planificar la propera temporada,
encara que siga al pou de la
primera regional. M’han dit que al
camp van acudir una cinquantena
d’aficionats i que el resultat va ser
d’un gol a favor dels nostres i tres
dels visitants, en aquest cas,
l’Almenara. Potser algú es
preguntarà per què aquest partit
es va jugar dissabte de tarde i no
a l’hora oficial del diumenge. La
resposta no té discussió, i els
motius haurien de ser prou de pes
per tal de convèncer a qualsevol
home de bé. Segons m’han dit, el
nostre poble és, bàsicament, un
poble faller. La gent es desviu per
aquests munts de fusta i poliepan
que costen tanta perra per a
després llançar-los un misto,
cremar-los i que contaminen bona
cosa. Assentada aquesta
premissa, jo vaig tindre
l’oportunitat de sentir una
publicitat a la ràdio dels bisbes
-sucursal del poble del costat- on
deien no se què d’un partit que
feien el dissabte i literalment vaig
sentir “precio fallero: cinco euros”.
Em vaig quedar amb això del
“preu fallero”, però hi havia alguna
cosa que no em quadrava, perquè

no relacionava “preu fallero” amb
“preu econòmic”, més aviat tot el
contrari. Aquesta expressió em va
donar peu a pensar que potser
aquest any, degut a la crisi
econòmica, les falles havien
abaixat els preus i que estaria bé
anar a sopar pels casals amb
preus econòmics. També vaig
pensar que les construccions de
fusta i polispan no serien tan
cares per tal d’estalviar. Està bé
això de donar exemple. Així que
avui mateix me n’aniré a sopar
per les falles. Després d’aquesta
important matisació, he de dir que
vaig entra a la pàgina uep del club
per tal d’acumular informació i
presentar una crònica acurada i
ben ajustada a la realitat. Però
només em vaig trobar la
confirmació del canvi d’hora del
partit amb un “el típico partido
coincidente con las fiestar
falleras” i un altre impagable “haz
que el campo se convierta en un
casal festero”. Aprofitant, també
es feia una crida als fallers,
penyes (?), socis i aficionats. Però
es veu que els fallers no van fer
massa cas perquè tenien coses
més importants a fer. També
penso que el partit es va canviar
perquè diumenge fan fer això que
tota la gent que té vestits de faller
i/o fallera se’ls posen i se’n van a
pegar una volta pel poble com si
fora una processó sense santet i
deixen un pomell de flors davant
l’ajuntament. Segons que diuen,
això és una cosa que agrada molt
a la gent, però encara no sé si és
a la gent que està mirant o a la
que va pel mig del carrer. Total,

que entre falles, compromisos,
carrers tallats, fugures de
polispan i el fred que feia, no vaig
anar al futbol i no vaig ser
testimoni de la derrota dels
nostres. 

Canviant d’assumpte i com que
no vull escriure més de futbol, vull
que els lectors d’aquesta pàgina
sàpiguen que tinc un pla per tal de
deixar d’escriure fent
desaparèixer el meu compromís
escrit amb l’amo d’aquest pamflet.
Com tothom sap, el meu lligam
amb aquest mitjà és un paper
amb taques de sardines
escabetxades que una nit de
disbauxa, xerinola i important
càrrega etílica, vaig signar al tirà
explotador. Ara tinc un pla
consistent en fer la mateixa
jugada, però a l’inrevés. Ja he
redactat un paper que em deslliga
amb aquesta empresa i que
penso fer signar a l’amo una nit
d’aquesta setmana. Amb tota
seguretat, quan aquestes línies
veuran la llum, serè una persona
estranya que no tindrà res a veure
amb aquesta empresa dirigida per
un amo intolerant i mafiós. El que
no faré és revelar el meu pla, però
la cosa està en marxa i amb
moltes probabilitats de sortir-
me’n. Ara vaig a comprar-me el
ciri per a la processó. A vore si no
em confonc i en lloc de portar el
ciri me’n vaig a la processó amb
la caixeta de coets, la brusa i el
mocador. Espero no perdre’m,
que m’han dit que el camí cap a
l’església de Sant Bartomeu serà
llarg i innovador. 

COM SEMPRE...
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

La imatge del Crist de l'Asil de
Benicarló participarà de nou en la
processó del Dimecres Sant després
de la restauració a la qual s'ha sotmès
la imatge en els tallers que la Fundació
Blasco de Alagón té a Morella.

És la principal novetat dels actes de
Setmana Santa en la ciutat, que
començarà amb el solemne acte
d'obertura que se celebrarà el 27 de
març. El pregó correrà a càrrec de Hilario
Villarroya, el fins al moment president de
la Junta i rellevat en el càrrec per Paquita
Soriano, de la Cofradia de la Verge dels
Dolors. A continuació una cercavila amb les bandes de
bombos i tabals recorrerà els carrers del centre del
municipi. Diumenge de Rams al matí les diferents
parròquies celebraran les processons que
commemoren la jornada i ja a la tarda, la representació
del “Crist de la Mar. Benicarló 1650” de Josi
Ganzenmüller i José Luís Guzmán en la parròquia de
Sant Bertomeu, servirà de pòrtic a un dels actes més
importants de la jornada: la processó de baixada de la
imatge a seua parròquia, la de Sant Pere. El Dilluns
Sant, se celebrarà el Viacrucis per la Pau , mentre que
el Dimecres Sant es presentarà la imatge restaurada

del Crist de l'Asil a les 12 del matí a la parròquia de
Sant Bertomeu. El Crist serà un dels participants en la
processó del Sant Encontre que se celebrarà a la nit. El
Dijous Sant i al llarg de tot el dia s'exposaran les
imatges que participen en els passos procesionals,
mentre que a la nit se celebrarà l'Hora Santa. El
Divendres Sant a la nit, tindrà lloc la processó del Sant
Soterrament i el dissabte al migdia, com és tradicional,
la Trencà de l'Hora en la qual participen grups de tota
la província. Els actes de celebració de la Setmana
Santa benicarlanda es tancaran el Diumenge amb la
processó de l’Encontre de Resurrecció.

text  REDACCIÓ

PRESENTAT EL PROGRAMA D’ACTES DE SETMANA SANTA

S'ha desenvolupat a la Llar La Salle la xarrada El
Crist de la Mar. Benicarló 1650. Encara que al
principi estava a càrrec de Josi Ganzenmüller Roig
i José Luis Guzmán, autors del llibre, per temes
familiars no es va poder comptar amb la presència
de José Luis Guzmán i  Jaume Rolíndez va
acompanyar a Josi en les paraules sobre el Crist. 

Jaume Rolíndez va exposar el que suposa per a ell
la figura del Crist del Mar i va presentar a Josi
Ganzenmüller com un home de cultura i estimador del
teatre. I Josi va pronunciar una magnífica i
documentada conferència sobre les motivacions del
llibre que descriu l'arribada de la figura del Crist del Mar
a Benicarló i la conversió tan difícil i complicada en una
obra teatral que es va estrenar el dissabte 8 d'abril de
l'any 2000 en la Parròquia de San Bartolomé. Va insistir
el conferenciant que les dades històriques que
apareixen en l'obra són tots certs i estan basats en
l'estudi de llibres, articles i tradició de contrastada
solvència. 

Es va recordar que els dies 26, 27 i 28 d'aquest mes
de març es tornarà a representar l'obra en la Parròquia
de San Bartolomé quedant convidada la població a
aquest esdeveniment tan interessant i emotiu. 

text  AE A LA SALLE

El Crist de la Mar. Benicarló 1650.

Josi Ganzenmüller va pronunciar una
magnífica i documentada conferència
sobre les motivacions del llibre que
descriu l'arribada de la figura del Crist del
Mar a Benicarló.



15L O C A L6

laveudebenicarlo laveudebenicarlo

O P I N I Ó

El regidor d'Urbanisme de
Benicarló, Antonio Cuenca, va
signar dijous passat la llicència
d'activitat del Pavelló
Poliesportiu Municipal. 

La instal·lació s'ha adequat en
els últims mesos per a complir
amb tots els requisits i s'han dut a
terme actuacions com
l'adequació de la xarxa elèctrica i
substitució del cablejat, la
instal·lació de leds en les escales
i l'adquisició d'un generador per a
casos d'emergència. Així mateix,
s'ha dotat l'edifici d'un sistema
antiincendis i s'han adoptat
mesures per a aconseguir
l'accessibilitat total de la
instal·lació: s'ha construït una
rampa d'accés exterior, una
lavabo per a discapacitats i un
ascensor-elevador perquè les
persones amb mobilitat reduïda
puguen accedir a les parts altes del Pavelló. En total, la
inversió ha superat els 164.000 euros. A pesar que el
Pavelló ha funcionat durant tot aquest temps sense
llicència d'activitat, l'Ajuntament ha disposat des del
primer moment d'una assegurança de responsabilitat
civil que ha cobert qualsevol incidència que es poguera
produir, tant pel que fa als esportistes com també als
espectadors o a la mateixa instal·lació.

Paral·lelament a les inversions per a poder comptar
amb la llicència d'activitat, el Pavelló rebrà enguany
altra inversió de 298.930 euros procedents del Pla E per
a l'ampliació de l'annex cobert. En concret, es construirà

una nova sala polivalent de 297 metres útils connectada
interiorment amb l'annex cobert ja existent que acollirà
principalment les activitats que programa l'Àrea
d'Esports de l'Ajuntament en el marc de les campanyes
esportives d'hivern i d'estiu. L'augment d'aquestes
activitats, així com la demanda d'espai per part de les
entitats esportives de la ciutat, han impulsat aquesta
ampliació, que s'ha inclòs en els plans d'inversió estatal
corresponents a l'any 2010. Per a dur a terme
l'ampliació, l'Ajuntament ha modificat la zona urbana de
la plaça de la Constitució en zona verda i, a canvi, ha
modificat la zona verda del pavelló en zona urbana.
Està previst que l'ampliació estiga acabada a final d'any.

text  REDACCIÓ

EL PAVELLÓ DE BENICARLÓ JA TÉ LLICÈNCIA D'ACTIVITAT

El passat 24 de febrer un grup d’alcaldes de la
Marina Alta visitava les Corts i el Palau per a fer-li
lliurament al president Camps de 25.000 signatures
reclamant una linea de rodalies i que van estar
recollides en municipis com Dénia, el Verger,
Teulada, Ondara, Pedreguer, Xàbia, Pego o Calp, per
citar-ne alguns de diferents partits polítics. 

Els alcaldes consideraven que aquesta reivindicación
històrica  és esencial per a la cohesión territorial del País
Valencià i que beneficiaria els veïns de la Safor i la
Marina Alta, conectant ambdues comarques i, en el cas
de prolongar-se fins Alacant es donaria servei al 53% de
la població de la nostra autonomia, això és 2,5 milions i
3,3 a l’estiu. Els beneficis serien notables en molts àmbits
i sectors. Fins i tot es va propiciar una imatge d’alcaldes,
amb una unitat total, recolzats per Francisco Camps,
president de tots els valencians.

Aquesta foto és, ara per ara, impensable a la nostra
comarca. Després d’anys de mocions, PP i PSOE han
ignorat les reclamacions de diversos plens municipals de

la nostra comarca o no han posat la meitat d’entussiasme
amb que han estat perdent el temps amb el PHN, la
pujada de l’IVA o la sortida de l’A-68. Ni la campanya de
Noves Generacions del PP per politizada, ni els suposats
beneficis de la gestió de la Mancomunitat de la Taula del
Sénia davant els representants socialistes o del Ministeri
de Foment, han servit per arrancar cap gest d’aquells que
poden demanar la transferència de la xarxa de rodalies,
crear-la o mirar de rebre a un grapat d’alcaldes. La talla
dels nostres representants polítics és un altra. És cutre,
provinciana i preocupada en altres coses, per molt que
una vegada a l’any facen un article d’opinió en premsa,
aproven una moció o duguen als senadors del seu partit
d’excursió. Si li dedicaren a aquesta qüestió la desena
part de la que dediquen a tonteries, un altre gall ens
cantaria. Els nostres polítics no serveixen per a fer-se
una foto, ni per anar a València o a Madrid a dir que ja n’hi
ha prou. 

El fet és especialmente lamentable en un tram de linia
que comunica dues autonomies, que ja existeix i que te
com alternatives el compte corrent dels afectats, ja siga
en forma de peatges d’autopista, lloguer de pisos
d’estudiants o benzina per posar alguns exemples.
Devem ser dels més tontos de l’univers.

La fotografia impossible

text JORDI MAURA

El Bloc Nacionalista Valencià presentarà en els
ajuntaments de Peníscola i Benicarló una moció
sol·licitant la rebaixa de sous dels representants
municipals. 

La seua intenció és comprovar si el Partit Popular es
comporta de la mateixa manera en les localitats on
ocupa la banqueta de l'oposició i en les quals governa.
El secretari comarcal del Bloc, Joan Manuel Ferrer, va
anunciar que els grups municipals del Bloc en els
consistoris de Peníscola i Benicarló presentaran la
mateixa moció que es va aprovar en l'ajuntament de
Vinaròs, adaptant-la a les circumstàncies de cada

municipi. Ferrer assegura que es tracta “d'un tema de
coherència política, veurem si tindran la mateixa
reducció de despeses que s’ha tingut a Vinaròs”. El
secretari comarcal dels nacionalistes reptava als
populars de Benicarló i Peníscola “a veure si es baixen
el sou igual que han forçat que es faça a Vinaròs”, en
dues ciutats on “no els fa falta el vot del Bloc”. Per
aqueix motiu Ferrer ha demanat que “actuen en
coherència quan ells presentem la moció”. L'alcalde de
Benicarló, Marcelino Domingo, ha qualificat de
"oportunista i demagògica" l'actitud del Bloc i s'ha
preguntat "per què, quan el Bloc va estar governant en
coalició amb el Partit Socialista en la passada
legislatura, l'alcalde cobrava un sou de quasi 6.000
euros".

text  REDACCIÓ

BENICARLÓ I PENÍSCOLA TRACTARAN LA REBAIXA DE SOU DELS ALCALDES 
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Molta gent coneguda i jo mateix, encara que ho
vam veure, i no ens va semblar gens be, vam fer
l’equivocació de votar el partit, encara que,
personalment, sospitava que el nou vingut cap de
llista i els que li van fer costat no estaven allí mes que
perquè els havia pegat l’olor de poder i de diners i
dels possibles beneficis (immobiliaris, potser?) que
sabien que, en cas de guanyar representació,
podrien traure. Així va passar. Els que m’havien
enganyat amb les seues meloses i falses paraules,
amb les que s’omplien la boca... ”som la
transparència, l’honradesa”... ells, quan van tocar el
que ja havien ensumat, oblidaren al moment tot el
que havien dit i promés, deixant a molts dels que els
havíem votat amb cara del que som, il·lusos en
somiar rotllos, com deia m’aguela Rosa.

Es va parlar d’“enxufe”, de possibles privilegis en
algunes requalificacions urbanístiques, jo no se si tot

això era o no veritat, ni si era o no al·legal, però
segueixo pensant que, a part d’esser honrats també
ho havien de semblar. Va ser una bona oportunitat
per fer un altre tipus de política, però se la van
carregar, quina llàstima!  El partit, amb ells, va perdre
tot el que s’havia guanyat i, n’estic segur, acabarà
desapareixent del govern municipal.

Havien fet el que ells criticaven. El que van fer ja
no m’hauria cridat l’atenció si ho hagués fet, per
exemple, el ppartit que ara “governa” l’ajuntament
perquè ens té massa acostumats a nivell provincial,
autonòmic i nacional. Però ho van fer ells, els qui jo
considerava els meus. Hipòcrites de merda!!! He
maleït moltes vegades el dia en que, idealista de mi,
els vaig donar la meua confiança.

PARTIT  DELS  SENSE VEU
MANIFEST  DEL DESENGANY

SEGONA PART

CONTINUARÁ...                                                       
DELAVÏAPERAMUNT

La Fira de València va
acollir el lliurament dels
Premis Comerç Excel·lent
2009. El forn de pa Montse
i la tenda de moda infantil
Mentha van aconseguir el
reconeixement de la
Consellería de Comerç. 

L'acte ho va presidir el
president de la Generalitat,
Francisco Camps, i va reunir
prop de 200 comerciants de
tota la Comunitat Valenciana reconeguts amb el premi,
a part de representants del món econòmic i social. El
president va destacar la importància del sector
comercial com un pilar “fonamental per a l'economia, la
prosperitat i la vida a la Comunitat Valenciana”. Els
Premis Comerç Excel·lent tenen com objectiu donar
suport els establiments comercials que destaquen pel
seu esforç al millorar la seua organització i gestió,

orientada a la satisfacció de les necessitats dels
consumidors. 

Aquesta ha estat la quarta edició d'uns premis que en
anteriors edicions han reconegut altres establiments de
Benicarló com per exemple Deportes Arín, la Tenda de
Roba Anna, Confeccions Pruñonosa, Cuquis,
Instal·lacions Jecal, Terminal, Floristeria Feliu i Arrufat
Mas.

text  REDACCIÓ

DOS COMERÇOS DE BENICARLÓ, EXCEL·LENTS 

L'Àrea de Benestar Social ha posat en marxa dos
projectes d'intervenció amb població immigrant
dirigits a dones i a joves amb l'objectiu de potenciar
la integració d'aquests dos sectors de població al
teixit social.

Es tracta, d'una banda, del projecte HADA, que
centra la intervenció en les dones i que pretén dignificar
el treball que realitzen ajudant a persones majors o
malaltes, en els domicilis. El projecte inclou la formació
d'aquestes dones i el suport i assessorament a les
persones que precisen dels seus serveis. D'altra banda,
també s'ha posat en marxa el projecte ENLACES, que

focalitza la intervenció en el sector de població joves i
adolescent, amb la intenció de conèixer el nivell de
participació d'aquesta població en el món associatiu
local, identificar els obstacles i també les oportunitats i
potenciar la integració i la convivència d'aquest sector
de població al teixit social.

L'equip de professionals que dirigirà els projectes ja
està treballant activament en el seu desenvolupament,
per a la qual cosa comptarà amb la col·laboració de les
associacions locals d'immigrants, diverses entitats
públiques i entitats locals de variada temàtica.

Els projectes compten amb la subvenció del Ministeri
de Treball, a través de la Direcció General d'Immigració,
i del Fons Europeu per a la Integració i hauran d'estar
executats abans del 30 de juny de 2010.

text  REDACCIÓ

Benestar Social engega dos projectes dirigits a la població immigrant 

El camí de continuació de l’Alqueria del Poaig –carrer
perpendicular a l’avinguda de Jacinto Benavente- ofereix
un estat lamentable: ple de clots i d’herbassars i amb les
vores desfetes i, cada vegada que plou –i enguany és un
anys plujós- els clots encara s’han fet més grans i més
fondos i n’hi ha més i s’acaba de descarnar el poc “piso”
que queda, convertint-se en un pedregar. És fàcil de
comprovar: els uns perquè hi passen tots els dies –els
veïns- i els altres perquè ho tenen molt a prop i es veu de
seguida. I entre els què passen –en bicicleta- hi ha gent
que viu cap a la ratlla del terme, així que també a ells els
afecta, perquè un dia –Déu no ho vulga- es trobaran a
terra accidentats.

Doncs bé aquest camí, del què se n’havia cuidat
l’ajuntament, asfaltant-lo mínimament i deixant-lo
practicable, per al pas de persones i vehicles ara, per obra
i gràcia de la desídia de l’equip municipal actual s’ha

convertit poc menys que en una riera, una mena de
“barranquet” menor. I això a tocar del poble.

Tampoc no és una qüestió menor els herbassars de ho
envolten tot: d’una banda alguns propietaris dels terrenys
dels costats, no en tenen cura i allò és un mar d’herba i
brutícia, amb serps a l’estiu i rates tot l’any, que transiten i
travessen amb absoluta llibertat pel camí continuació del
carrer de l’Alqueria del Poaig. Mentre que l’ajuntament
tampoc els obliga a netejar-ho ni a tancar-ho, com està
manat. I cada estiu, també, tenim els veïns del camí
continuació del carrer de l’Alqueria del Poaig, la nostra
corresponent ració d’incendis: freqüentment, a la
matinada, et desperta el cruixir de l’herba i els canyars que
cremen i a tota pressa has de cridar als municipals i als
bombers que -això sí- es presenten amb diligència i miren
d’apagar el foc, enmig de la brutícia i abandó dels
terrenys, a la vora del camí continuació del carrer de
l’Alqueria del Poaig. L’espectacle que queda aleshores és
lamentable: apareixen ampolles, bidons, pots i tots classe
de deixalles que es mostren a la vista de tothom enmig de
l’herba cremada, a la vora del camí.

Però clar el nostre (?) ajuntament té altres coses en què
pensar, ni que siga per a lluïment d’algun edil, que s’ha
gastat més de 200.000 euros dels diners de tots, en un
mausoleu –de marbre blanc, clar- per a la seua “memòria”,
a la plaça de la Constitució, en lloc de situar-lo al
cementeri, que és on cal construir-los, els mausoleus.

Mª Teresa Ferré i Pellicer.

CLOTS I HERBASSARS A L’ALQUERIA DEL POAIG

Els usuaris de la
Residència El
Collet han vist com
cremava la falla que
durant les últimes
setmanes han
elaborat amb les
seues pròpies
mans utilitzant tot
tipus de materials
reciclats.

text  REDACCIÓ

La Residència El Collet viu les Falles amb la crema del seu monument
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Informació pública, o no?
Fa unes setmanes els

tafaners, i molts que no ho
eren, ens preguntàrem en
qualitat de què van venir els
nostres presis ací a una
presentació fallera. Doncs,
aprofitant la mateixa
avinentesa fallera li volem
recordar al nostre batlle que
encara no sabem en
qualitat de què van venir
Cans i Fabra. Esperarem,
almenys, a saber de quan
va ser la despesa. I no
passa res.

Classistes
No anem bé amb això de

les falles a les escoles. No
anem bé, no per les falles
pròpiament dites, la
comitiva fallera va complir
amb escreix anant a totes
tres escoles on van plantar i
cremar però, qui no ho va
fer, de la mateixa manera,
va ser el nostre alcalde i
companyia i el camió de
l’aigua. Resulta que,
enguany, la cremà no va
comptar amb la presència
dels bombers (suposem per
allò de la crisi), però al
col·legi Marqués,
curiosament, sí que hi va
haver un camió del homes d’FCC
allí preparats mànega en ma. La
resta d’escoles, amb les mànegues
de regar, ja en tenien prou. I si em
volien més, d’això de classistes, la
presència de l’alcalde i del regidor
d’Educació, curiosament, també,
només, va ser a aquesta escola.
Certament, no és que la seua
presència servís d’alguna cosa (bé,
per tindre un camió cisterna. No
fóra cas que ells prengueren mal),
però els més menuts, almenys, es
mereixen una mica més des
respecte, Sembla que hi ha
classes... i classes. I no passa res.

El caduf i el masclet
A veure, esperem que no passe

però, si tenim en compte com va
quedar la seua rotonta de colorins
l’any passat, amb les pedretes per
tot arreu entremesclades pels
masclets que va rebre, veurem qui

serà el primer que estrenarà algun
dels cadufos del mausoleu del
faraó convertint-lo en el primer
canó caduferofallero. Al temps. I no
passa res.

Ofrena rància
L’ofrena de flors en aquest poble

en comptes d’anar a més va a
menys. Aquests fallers ja no
respecten ni a la patrona. Sí que és
cert que han desaparegut les
petaques i els petards. Però no les
espardenyes. Amb horror vam
descobrir que entre les assistents a
l’ofrena, que hauria de ser un acte
de màxim respecte, havia qui
desfilava amb espardenyes, com si
fora a arreplegar carxofes a la
sènia. Senyores, que açò mereix
un poc més de serietat i que
tampoc han de caminar tant com
perquè els molesten els tacons. El
protocol és el que és. No
desvirtuem la festa. I no passa res.

Ofrena rància (i 2)
Una altra d’ofrena i de falta de

tacte. Ja se sap que els d’els
Cremats han estat sempre un poc

rebels, però d’ací a rebel·lar-se en
l’ofrena…va un tros i ben gran.
Desfilaven davant la Mare de Déu
de la Mar i tancant la comitiva, fa la
seua entrada a la plaça la Colla de

Dolçainers de
Torreblanca que,
amb gran gust, ha
a c o m p a n y a t
sempre als joves
cremats. Però amic,
la mà mediàtica de
Canal 9 és
allargada en el món
faller, i no se’ls va
ocórrer altra cosa
que tocar la banda
sonora de
L’alquería blanca.
Sense paraules.
Necessitem sense
més falta els de
l’Univers i que,
d’una vegada,
editen el llibre d’estil
fallerobenicarlando.
I no passa res.

Guies de falera
A veure, que el

nostre Il·lustríssim
faça una guia d’on
estan col·locats els
monuments fallers
ja ens sembla bé
(cal que la gent no
es perda entre els
nostres carrers. A
veure si ens

trobarem un xinés a dins de
l’ajuntament, càmera en ma,
pensant-se que allí van tots amb
peineta i faixa). Que ho faça amb
errades ortogràfiques de bulto,
doncs mirarem cap una altra banda
(EL’S CREMATS, EL’S
CONQUISTAORS), per allò del
benicarlando i són dos dies però,
que envien, la gent que ve de fora
a veure les nostres falles, a la
nostra població veïna del nord... ja
té pelendengues.  Doncs no resulta
que la carretera Nacional que
arriba a la nostra població, segons
la susdita guia, és... l’N-232? Sí,
eixa que diuen va de Santander
fins als susdit poble del nord. Ja
només ens faltava aquesta. Què
tenen un infiltrat a l’ajuntament?
Sense falta, els de l’Univers... ja!!!
I... tampoc passa res.

ve de la pàgina anterior

Doncs no resulta que la
carretera Nacional que
arriba a la nostra població,
segons la susdita guia, és...
l’N-232?

La Regidoria de Turisme fa un excel·lent
balanç de l'assistència a Sevatur, la fira de
turisme que ha tingut lloc aquest cap de
setmana a Sant Sebastià. La gran majoria
de visitants s'han interessat per aspectes
com la gastronomia, les festes i la cultura.

Si l'any passat el balanç ja va ser molt
positiu, enguany la gran afluència de gent que
ha visitat el Palau Kursaal de Sant Sebastià
ha millorat els resultats. Concretament, en el
cas de Benicarló, els visitants s'han interessat
per l'oferta gastronòmica, cultural i festiva de
cara a pròxims períodes de vacances com Setmana
Santa o l'estiu. Les expectatives s'han complit i el
material promocional que presentava Benicarló
pràcticament s'ha esgotat. A més, la fira també ha servit
per enfortir relacions institucionals i per negociar
possibles intercanvis d'activitats nàutiques a nivell
provincial.

Sevatur és una de les cites destacades del calendari
turístic nacional. És una fira que aplega públic
professional però també clients particulars. La fira està
considerada d'alta rendibilitat per als expositors i té un
públic mitjà que es caracteritza pel seu poder adquisitiu,
cultura viatgera i interés per explotar totes les
alternatives d'oci i cultura de la destinació que tria.

text  REDACCIÓ

Balanç excel·lent de la fira de turisme Sevatur 

L'alcalde de Saint-Pol-de-León,
acompanyat d'una delegació oficial de
la localitat de la Bretanya francesa, ha
visitat Benicarló en plenes Falles. El
viatge servirà per iniciar contactes de
cara a possibles intercanvis comercials
i culturals amb una ciutat que produeix
50 milions de quilos de carxofa a l'any.

Saint-Pol-de-Léon és una ciutat
d'enorme tradició agrícola que produeix
grans quantitats de carxofa que es
distribueixen arreu d'Europa. Les
carxofes, que poden arribar a pesar fins a
mig quilo cadascuna, són molt diferents de
les que es cultiven a Benicarló i tenen un
calendari de recollida justament invers: si
a Benicarló les carxofes es recullen de novembre a
maig, a Saint-Pol-de-Léon ho fan de maig a novembre,
per les diferents condicions climatològiques.

Saint-Pol-de-Léon és un municipi de 7.400 habitants
i 13 quilòmetres de costa. L'atractiu turístic és un dels
punts forts d'aquesta localitat, però sens dubte
l'agricultura representa també un puntal en l'economia
del poble. Saint-Pol-de-Léon concentra el 90% de la
producció de coliflor de tot França i una gran part de la
producció de carxofa. La localitat compta amb més d'un
centenar d'explotacions agrícoles que s'aprofiten de
l'excel·lent situació privilegiada de la localitat bretona.

Les carxofes de Saint-Pol-de-Léon es distribueixen
per tota Europa a través de grans distribuïdores, un fet
que facilitaria un possible intercanvi comercial amb la
carxofa de Benicarló. De fet, l'objectiu d'encetar una
relació amb aquesta localitat francesa és precisament
obrir noves perspectives i conéixer com afronten
l'agricultura i més concretament el cultiu de la carxofa.

El regidor d'Agricultura, Eduardo Arín, té previst
visitar la localitat bretona el proper mes de juliol
coincidint amb la festa de la carxofa que celebren a
Saint-Pol-de-Léon

text  REDACCIÓ

La localitat bretona de Saint-Pol-de-Léon visitarà Benicarló en Falles 
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l tema de la setmana
m’ha semblat
apassionant. A vore si
ho he entés bé. Resulta

que segons diuen els d’Iniciativa
la família del conseller de Medi
Ambient, el senyor honorable
Joan Cotino, té negocis de
residències per a ancians a les
quals –dedueixo pel que he llegit-
van a parar alguns dels diners de
la famosa llei de Dependència i, a
més a més, concretament la
residència d’ací Benicarló
presumptament fa abocaments
d’aigües fecals al Barranquet amb
el consegüent risc per a veïns i
ancians del negoci en qüestió.
Però la cosa s’embolica més. Un
veí denuncia que sent pudor de
l’aigua que tiren al barranc i, com
per encanteri, apareix una brigada
de neteja que no se sap qui ha
pagat ni qui és i ho deixa tot tal i
com estava. I a l’Ajuntament,
mentrestant, diuen que esperen
esdeveniments. Per favor, que
algú li faça arribar açò a Ferran
Torrent i que ens faça una
novel·la, que ens morirem tots de
riure... si no ens hem mort abans
de fàstic. 

Diuen que Benicarló rebrà una
altra cabassada d’euros del pla
Zapatero. Ja està bé, perquè, de
moment del pla Camps no s’han
vist ni s’han dit massa coses. Clar
que sempre podria ser que la
inversió forta forta del pla del
nostre president fóra haver-nos
obsequiat amb la seua
inestimable presència en una
presentació fallera. Això, sí
senyor, no té preu. Mentrestant,
tot és farem, farem i farem i com
diuen a València, de forment ni un
gra. Aquesta, ara per ara, està
sent la legislatura del desencís.
Tots aquests xicots que van entrar
al govern municipal i es van omplir
la boca del deute històric, sembla
ser -de moment, repeteixo- que

els toca prietas las filas i engolir.
Tristíssim balanç: ni carretera de
Peníscola, ni carretera de Càlig, ni
Escola Oficial d’Idiomes, ni
depuradora, ni Corts
Valencianes... L’única cosa que
es veu ara, de cara a processó del
Santo Cristo, és una obra que ja
duien en el programa electoral
abans de l’any 200: l’arranjament
del carrer de Sant Elm. Que s’ho
facen mirar, que s’ho facen mirar.

M’hi fixo una mica més. A les
pàgines quatre, cinc i sis
apareixen sengles titulars que em
semblen simptomàtics de tot el
que ens està passant. Fixe’s bé,
senyora Garcia. Un diu “Benicarló
rebrà...”, un altre “Benicarló
ampliarà...” i l’últim “Benicarló
tindrà...” Sí, tot en futur. I jo ja no
em crec res. Ací si no fica ordre
Jaime Mundo que és l’únic polític-
polític que hi ha al poble no ha de
vindre res si no és algun circ de
mala mort en temporada baixa. 

Manel Joan i Arinyó, que es veu
que divendres passat va
presentar un llibre també la faria
bé la novel·la sobre la família
Cotino i sus cosillas. A més, com
que he llegit que és casat ací al
poble, igual ho podria fer millor i
tot. Va, que es tiren cap avant
aqueixos d’Onada perquè amb un
argument tan bo l’home se’n
sortiria sense llevar-se ni la gorra. 

El BLOC es lamenta que el PP
es gastara els diners destinats al
projecte de la ratlla del Terme.
Que què volien? Que no saben
quines són les prioritats del nostre
equip de govern? Que no han
passat per la plaça que hi ha entre
els carrers Pius XII, Sant Andreu,
Pintor Sorolla i Jacinto Benavente
antes Sequieta? Il·lusos, tants
anys en política i encara fan
pactes amb segons qui!

Una veïna es queixa
amargament del que ella
anomena desídia municipal. No
cal anar al carrer de l’Alqueria de
Poaig. Pegue una volta per les
voreres del poble. Vorà quants de
pedaços. Pegue una ullada al
mobiliari urbà. Vorà quanta
brutícia. No se n’ha de fer cas.
Tenim el que tenim i és el que
volem. 

Vaig matant l’assumpte. Qui
deu ser Delavïaperamunt (sic)?
Continuaré llegint a vore què diu. 

Pobre Carles Lluch. Es
pregunta si poden haver unes
falles diferents. Però que aquest
xicot on viu? Sí que poden haver
unes falles diferents. Diferents a
pitjor, sens dubte. 

M’encisen els déus aquests
dels quals ens parla Tonyo Fibla.
No van amb misèries. Un déu per
als diners que se’n recorda d’un si
li posa diners. Genial!

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

text EL LECTOR

E
Amb olor de pixum
Com cada any arriben les falles i

tot allò que les envolta. I mai millor
dit, perquè entres les olors típiques
dels coets i de les llonganisses
torrades se n’entremescla una altra,
també típica de les dates josefines,
la de l’acre del pixum i l’agre de les
vomiteres. I és que, com ningú hi
fica remei, tot i les boniques
paraules del nostre alcalde
demanant que la gent es comporte
aquestes sensates intencions,
sense remei, s’acaben convertint en
fotesa pública en veure com el
nostre centre històric es converteix
en un urinari públic de dimensions
descomunals. I no passa res.

Diferència lèxica
Resulta que el nostre estimat

alcalde ha dit que “només està
permès tirar coets durant els actes
festius que organitzen les falles”. I
ja l’hem embolicat, perquè, quins
són els actes “festius” de les falles?
Així, si fem cas del que, suposem
pensa el nostre alcalde, els coets
només es podrien tirar en les
despertades, presentacions,
desfilades... i poca cosa més. O
siga actes estrictament fallers.
Però, i ací radica el problema, si
fem cas del món faller i de la

propaganda, per cert, també
institucional, del cartell de
“Benicarló en Falles”, els actes
festius són del 15 al 19 de març (tot
i que amb una discrepància al
programa d’actes les festes
comencen l’11 de març). Així doncs,
mentre hi haja aquest forat “lèxic”,
tots contents. Perquè tots
acompliran la normativa i... tindrem
coets fins a la sopa. I no passa res.

A missa
Una fallera es queixava

amargament que una de les
“obligacions” que tenien era anar a
missa. A la seua queixa una altra
persona, no precisament del parer
d’aquestes obligacions
eclesiàstiques, li va contestar que
no anara. La seua resposta va ser
que... les obligaven. Pel que sembla
el càrrec ho porta implícit. Com als
millors temps passats. I no passa
res.

Fallers de segona
Rita no va estar ni presidir a la

mascletada tirada per un
benicarlando a la plaça de
l’Ajuntament de València i a la qual
van assistir-hi centenars de
benicarlandos. Quina poca
vergonya! Quin menyspreu a
Benicarló i tots els seus habitants!
Quina falta de tacte! Quina
descortesia... Ací, a aquest poble
van viure els seus avantpassats,
encara que fora a temporades, i ara
ens fa això? No té vergonya. Per
grans que foren els motius, no hi ha
perdó. Un poble tan faller com
Benicarló i que ens faça això! I no
passa res.

Incompatibilitat manifesta...
Falles i processó són

incompatibles. Què és això de
deixar els casals per anar a la
processó. No pot ser. Com les falles
són quan són, no hi ha cap
problema. El problema és la
processó del sant Crist de la Mar. Si
s’ha de canviar que es canvie. I
l’única manera de canviar la
processó del Crist és canviar
Pasqua. Si celebrem la Pasqua en
compte del diumenge després de la
primera lluna plena de primavera, el
tercer diumenge, per prompte que
caiga Pasqua, la processó del Crist
que és dos dijous abans del
diumenge de rams no mai impedirà
la celebració d’unes falles com cal. I
no passa res.

... o no
Tot és qüestió de mirar-ho,

estudiar-ho i posar-ho en pràctica.
Al cap i a la fi, els capellans no
canvien les coses quan els dóna la
gana? Abans teníem los tres

qüeves enel’anyo que relussen mas

que el sol i ara ja no en tenim cap. I
no ha passat res, veritat? El qüeves

passa a domingo i ja està. Pos

Pasqua més tardet i tot arreglat, així
també s’alegraran los del turisme
que, com farà més bon temps, los
de Madrid i Saragossa podran venir
a fer el primer cabussó. A la capital
del reyno ja ho estan estudiant. I no
passa res.

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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FALLES
És inevitable. Les falles han de

ser per necessitat el tema de la
setmana. Que des de La Veu
giràrem els ulls cap un altre costat
significaria que no toquem de
peus a terra. Independentment que
la línia editorial d’aquesta
publicació s’haja caracteritzat
sempre per tractar de NO donar a
aquestes festes més importància
de la que tenen. 

Les falles, cal reconèixer-ho, formen part de la
personalitat de Benicarló de les darreres dècades.
Amb totes les conseqüències. Bones i roïnes.
L’aparició del món faller al nostre poble ha suposat
un gir copernicà en la concepció del caràcter que
sempre ens havia definit. Allò del benicarlando
estalviador, tancat, individualista, incapaç
d’organitzar-se per a res ha estat, per sort o per
desgràcia, superat per l’estil faller. Hem passat de
la nostra humilitat (és una virtut això?) a les
nostres ganes d’obrir-nos al món, sortir al carrer i
de vegades, per què no dir-ho, bufar (en caldo
calent o gelat, tant s’hi val). En aquest aspecte, en
l’aspecte de la germanor, de les ganes de festa,
del fet que la gent se’n xale i siga feliç, els
benicarlandos hem sortit guanyant amb aquestes
festes d’importació. 

Una altra cosa és des del punt de
vista cultural. L’evolució de la festa
ho haurà portat per naturalesa. Però
ara tothom té clar i ni s’ho planteja
que les banderes que es pengen als

carrers són les bones, que els vestits són els d’ací
o que –ai- les barraques són una construcció
típica benicarlanda. Des del món de la cultura no
s’ha sabut o pogut conduir aquesta situació.
Començant pels partits polítics majoritaris, que ja
els va bé el populisme i fins i tot anar en contra de
la història per treure vots (parlem ara de la
senyera). 

Què ens queda als falleroescèptics? Dues
coses. Una i molt important xalar-nos-en tant com
puguem aprofitant que tots els benicarlandos
estem al carrer. I dues, fer el que sapiguem
perquè en aquest entramat social tan important, el
valencià –el normatiu, és clar- continue sent la
llengua de la festa. 

Que ho cremen tot!
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Per Xavi Burriel

Soroll Faller
El còmic

Carxofa: Per tota la gent que ha fet possible que els alumnes de l’IVADIS i la gent del Centre
Geriàtric poguera gaudir dels monuments fallers. Tot el nostre màxim reconeixement pels
voluntaris que ho han fet pòssible. Amb ganes, cadira de rodes, trenet,... i un bon grapat de bona
voluntat, tot és possible. En mom de tots, moltíssimes gràcies per la vostra feina.

Panissola: Enguany s'ha notat que s'ha acomplit l'horari fallero de tirar coets. S'ha acomplit,
al cent per cent, com va anunciar algun responsable municipal, pel respecte que mereix la gent
que vol descansar i no vol tenir ensurts. L'horari s'ha acomplit perfectament senyor Marcelino,
alcalde, vosté és el responsable final. La tirada de coets és de les vuit del matí a las ocho de la

manyana. Així no hi ha cap problema.

Enquesta

¿Qui es
responsable del

retard de les
plantes de

tractament de
residus?  

Què ens 
queda als

falleroescèptics? 


