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BENICARLÓ COL·LAPSADA PER LA PLUJA 

23-11-2008 Diumenge. Thorong La
(5416) – Muktinath (3760) (continuació)

Àlvar, que no pot tirar fotos perquè se li ha
gelat la càmera, ve i em diu: “Ara comprenc
per què els alpinistes van i van a la
muntanya”.

En un moment determinat, m'aparto un poc
del grup i em venen al pensament coses i
persones. Tinc un record especial, per
Antonio, l'home de la Nena, que va que ens va
deixar definitivament ara fa uns dies. M'ho va
dir Marta per telèfon el mateix dia del seu
funeral abans de sortir cap al trek.

No podem esperar, fa massa fred, llavors
Shusil, el que menys equipat va i el que més
pes du, diu: “Jam, jam!” (Anem, anem).

Pel que m'han contat, la baixada és un poc
fotuda, em fa un poc de por ja que per menys de no res en
pego un entortilló al peu esquerre. En un principi es baixa bé,
no hi ha gel, només una placa molt trencada i desgastada pel
vent, amb punxes d'uns quatre dits, sobre les quals pots
caminar. No sembla massa perillosa. Les botes s'agarren bé.
A partir d'ací ja no hi ha gens de gel.

Després hi ha més pendent però el camí està molt ben
definit i no presenta cap problema. Es pot baixar corrent
flexionant les cames per a no carregar massa els genolls. De
totes maneres aquestes articulacions sofreixen prou havent
de baixar més de 1600 m de desnivell d'una tirada.

La baixada pot ser roïna si trobes gel o neu que oculte la
senda, però nosaltres hem tingut molta sort, molta. 

Un genoll d'Àlvar s'ha resentit i Rajan, que està en tot, treu
de la motxilla una genollera i li la ofereix. Indiscutiblement
Rajan és el que du el control de tot el grup.

Shusil és el més servicial, li encanta servir estiga on estiga.
Rajan és intel·ligent, culte i cap de colla. Shiva, passat, dropo
i només amb ganes de marxa. Hem tingut molta sort
d'ajuntar-nos amb aquesta gent.

Anem baixant cap a la vall del Kaligandaki, el barranc més
profund de la Terra. Quan passa entre dos vuit mils, els
Annapurnes i el Daulagiri, l'aigua del riu va a menys de 1500
m, això vol dir que el riu discorre entre parets de més de 6500
metres.

Jo vaig davant tot sol, estic baixant molt bé i faig tres
paradetes i mirar com ve la resta. A l'última, pràcticament baix
de tot, al primer hostalet després del pas, paro a esperar a la
gent i mengem unes pomes per a seguir després a Muktinath.
Deixem el temple a l'esquerra al qual tornarem aquesta
vesprada a fer la puja, pregària. 

A les onze estem a l'hostal però no ens deixen dutxar (tu
ho entendràs... jo tampoc) fins després de dinar. 

Després de la dutxa i la bugada, ja tocava, anem al temple
amb Shusil i Rajan per fer la puja. El guia servicial ens posa
la tika, la piga roja al front, i un cordó al coll, fem el recorregut
per totes les fonts, visitem la flama sagrada, una flama que
crema constantment amb el gas natural que ix de la terra, i
fem tot el que toca. 

Muktinath (mukti: salvador, nath: senyor) és un lloc dels

més sagrats de Nepal. Ací podem trobar  els cinc elements
que formen l'univers: Hi ha una gran font amb molts de
canons: Aigua. Hi ha una flama que crema gas natural que
surt de la roca: Foc. Ens envolta el vent que baixa de les
muntanyes: Aire. Xafem un sòl sagrat: Terra. I al centre del
temple, el déu Salvador: Esperit. Ni Lorda! (Lourdes).

Aquest temple, una part hinduista i l'altra budista (no pots
saber mai on acaba una religió i comença l'altra), és un lloc
de peregrinació de molts nepalís de les dues religions
majoritàries. 

Quan tornem, Shiva està en el seu ambient, fa el que li
agrada. Amb una colla de joves espanyols que vam conèixer
fa uns dies, està de marxa bevent licor de poma. Això és el
que li va a ell, gent jove i marxa, i no dos carcamals com Àlvar
i jo.

Sopem, fem unes cerveses amb els guies per celebrar el
pas del Thorung La i a dormir.

Un dia perfecte que no podrem oblidar mai. 

text  TONYO FIBLA

Dos mesos i un dia al Nepal (XXXVI)
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a pressió popular ha
pogut més que un

acord plenari i Sant Bartomeu
tornarà a ser festa local l'any
que ve. Aquestes han estat les
festes de la precampanya
electoral i dels anuncis davant
grans aforaments per part del
primer edil benicarlando, el qual
no ha dubtat a fer ús d'ells per a
comunicar notícies  de
“profund” calat social.

Així, el primer dels micròfons
que va utilitzar va ser el de
l'exaltació de la Reina de les
Festes. Davant un auditori
municipal ple fins a la bandera,
llançava el primer dels globus-
sonda-festius. L'alcalde obria les
portes a la possibilitat de retornar
la festivitat local al Patró de la
ciutat. Així ho va entendre bona
part del públic que va assistir a la
presentació de Julia Ramón com
Reina de les festes dissabte a la
nit a l'escoltar el discurs del primer
edil de la ciutat amb el qual es

tancava l'acte. I és que l’alcalde va
afirmar, des del faristol, que
“estem en l'ajuntament per a
prendre decisions que de vegades
són equivocades”, reconeixent
que en aqueix cas, s’havia errat.
La situació no quedava clara
diumenge quan, el primer edil, ni
ho  confirmava ni ho desmentia.
Era dilluns, després de la
inauguració de l'exposició de
productes del camp, quan per fi va
parlar. 

SANT BERTOMEU, ARA I SEMPRE
EL PUNYALET GUANYA AL PORQUET

L
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text REDACCIÓ

FESTES PATRONALS 2010
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En un ambient clarament pro-
sant-antonià, Domingo confirmava
que el sant del porquet no se
celebraria amb una festa local i
que la batalla l'havia guanyat el
punyalet de Sant Bartomeu.
“Nosaltres quan es va prendre la
decisió ho vam fer per una qüestió
socioeconòmica, en segon lloc
perquè s'havia apostat des de
l'ajuntament per aconseguir que
Sant Antoni siga festa d'interès
turístic tant a nivell provincial com
comunitari i un dels requisits per a
aconseguir-ho és que aqueix dia
siga festiu. Però la gent no ho vol
i nosaltres estem per a fer el que
diga el poble”, explicava l'alcalde
del municipi. El munícipe, tot i així,
puntualitzava que “jo ho sento
molt perquè m'haguera agradat
que la festa de Sant Antoni
haguera rebut aqueix
reconeixement, però si una part
important de la població no ho vol
nosaltres hem de dir el que diga la
majoria. Nosaltres prenem
decisions, però si el poble creu
que no són encertades, estem en
disposició de canviar-ho”.
Quedava així clara la voluntat
municipal i la del poble del
Benicarló, clarament diferenciada

i separada, segons les seues
paraules. Cadascú que carregue
amb la seua decisió. La revocació
de l'acord plenari es farà
mitjançant un decret d’alcaldiat,
segons va anunciar l'alcalde. 

Així les coses, la Unió de
Comerços de Benicarló ha
manifestat la seua satisfacció per
la devolució de la festivitat a Sant
Bartomeu. Els impulsors de la
recollida de signatures per a fer
que el consistori rectificara, s'ha
felicitat per que la pressió popular
haja fet modificar la decisió al
primer edil. MªJosé Batiste,
presidenta de la Unió de
Comerços, considera que “és una
festa que és de tots els
benicarlandos i hi ha molts que no
poden gaudir d'ella si no és festa
local. Com a col·lectiu vam creure
que representàvem a un sector
molt ampli de la població”,
assegura. L'associació de
comerciants benicarlandos manté
la seua intenció de presentar les
signatures que ha arreplegat en
els comerços al llarg de les
últimes setmanes al primer edil ja
que “ens hem adonat que hi ha un
sector molt gran de la població
que vénen a signar per un
sentiment com si ens llevaren una

mica alguna cosa nostra. Sant
Bertomeu ens unifica a tots”. 

Per la seua part el portaveu del
PSPV, Enric Escuder, va recordar
que la decisió d'eliminar la
festivitat “no responia a un
consens amb els agents socials
de la ciutat, no s'havia tingut en
compte les arrels culturals de
Benicarló i era una manera de
perdre identitat dels
benicarlandos”. Escuder es va
mostrar convençut que “el seu
grup no ha estat darrere d'aqueixa
idea, ha estat una qüestió
personal de l'alcalde” i va
concloure assegurant que “les
marxes enrera sempre són
dolentes i destapen mancances,
en aquest cas del senyor alcalde i
del Partit Popular a l'hora de fer
propostes”. 

Els nacionalistes del Bloc per
Benicarló i en concret, el seu
portaveu, recordava que “el poble
no ho ha entés. Per que la gent sí
que vol la festa de Sant Antoni
però no en detriment de la de Sant
Bartomeu”. José Luís Guzmán, a
més, assegurava que l'argument
oferit per l'alcalde dient que per a
la declaració de festa d'interès ha
de ser festivitat local “és fals. En la
normativa no diu en cap moment
que ha de ser festa local com

ve de la pàgina anterior

La Unió de Comerços ha manifestat la seua satisfacció per la devolució de la festivitat a Sant Bartomeu

En el saló de sessions de l'Ajuntament de
Benicarló es feia divendres passat una recepció a la
jugadora de rugby benicarlanda, Laura Esbrí Antón,
després d'aconseguir diversos campionats amb el
seu club i amb la selecció nacional. 

Va presentar l'acte i va donar a conèixer el seu
currículum el regidor d'esports Joaquín Pérez Ollo,
destacant en els dos últims anys haver aconseguit la
Copa de la Reina en dues ocasions, igual que la Lliga
Catalana. Aquest estiu amb la selecció espanyola va ser
tercera en el Campionat d'Europa modalitat seven
celebrat a Còrdova, i és Campiona del Món
Universitària en la mateixa modalitat. Ara treballa amb la
selecció i espera poder estar en les Olimpíades Londres
2012 amb l'equip nacional que es prepara. Mèrits més
que suficients per a la recepció. Per la seua banda
l'alcalde Marcelino Domingo, a més de felicitar-la va
indicar que aquest costum de l'Ajuntament es repeteix
en altres disciplines esportives, però que era la primera
ocasió que aquest en esport tan noble destacava una

esportista de Benicarló. Després d'això li va lliurar una
placa commemorativa i el preceptiu ram de flors.
L'esportista, que estudia a l’INEF de Barcelona, i
compagina els estudis amb la pràctica d'aquest esport.
Va indicar que es va apuntar perquè li havia cridat
l'atenció, i això que els seus pares van intentar iniciar-la
en el món del bàsquet, però en la capital catalana es va
decidir per aquesta modalitat del rugby. Laura es va
mostrar molt agraïda a l'Ajuntament per la distinció i ho
va dedicar als seus pares. Després d'això va passar a
contestar a les preguntes dels periodistes i va posar per
a les càmeres amb amics i familiars.

text i foto VICENT FERRER

Laura Esbrí homenatjada
L'esportista, que estudia a l’INEF de

Barcelona, i compagina els estudis amb
la pràctica d'aquest esport. Va indicar
que es va apuntar perquè li havia cridat
l'atenció, i això que els seus pares van
intentar iniciar-la en el món del bàsquet,
però en la capital catalana es va decidir
per aquesta modalitat del rugby. 
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0 LLAGOSTI VINAROS: Raíl, Esteban, Héctor,
Kevin, Johnny; cinc inicial; Wilson, Parra, Parreta,
Calvo, Agustín, Jonathan i Miguel.

5 BENICARLO A.E.: Diogo, Lolo, Javi Alonso,
Changuinha, Chicho; cinc inicial; Xapa, Vadillo, Kike,
Gonzalo, Maka, Joselito i Iván.

ÀRBITRES: Bernabeu i Sales, de Castelló.
Expulsaren amb roja directa al local Agustín (min. 36) i
amonestaren al visitant Chicho.

GOLS: 0-1 min. 17, Alonso. 0-2 min. 18, Xapa. 0-3
min. 27, Vadillo. 0-4 min. 33, Xapa. 0-5 min. 38, Chicho.

Primer partit de pretemporada que va servir perquè
l'entrenador donés minuts a tots els jugadors, fins i tot
als dos de la pedrera de l'equip, davant un rival que
lluito molt per a contrarestar la diferència tècnica. El
Benicarló Aeroport Castelló va dur gairebé sempre el
pes del partit, però els va costar obrir el marcador. Cert
és que abans van estavellar tres balons en els pals, per
un de l'equip vinaroseenc. La tònica es va mantenir en
la segona meitat amb els  benicarlandos van aconseguir
ampliar el marcador. El partit es va jugar amb molta
calor ambiental i davant uns tres-cents espectadors, la
majoria seguidors benicarlandos que ja té motiu de
conversa durant el cap de setmana. aquest dilluns
l'equip ha tornat als entrenaments i dissabte que ve, a
Peníscola, es jugarà contra el Maristas València.

text  i foto VICENT FERRER

El Benicarló s’mposa al Vinaròs en el primer partit de pretemporada

requisit. Aquesta no és l'excusa
que ha de posar, que no enganye
la gent, ell sabrà perquè ha dit
això”, concloïa. Però la polèmica
del sant Patró i la seua resolució
va ser només la primera de les
que l’alcalde de Benicarló va
iniciar des d'un faristol públic.

BENICARLÓ INICIA AMB LA
CRIDÀ LES SEUES FESTES
PATRONALS 

Benicarló va entrar el dissabte,
de ple, en la celebració de les
seues Festes Patronals de la mà
de la cridà que Julia Ramón va
realitzar des de la balconada de
l'ajuntament als benicarlandos i
visitants. La jornada va clarejar
calorosa i a la una del migdia la
plaça de Sant Bertomeu era un
formiguer de gent que es va
concentrar per a presenciar el
primer acte oficial del programa
de festes: la tradicional traca.
Julia Ramón i Noemí Senar,

Reina del 2009, van ser les
encarregades d’encendre la
metxa de la traca que va recórrer
els carrers de la volta per a
anunciar l'inici dels festejos. A
continuació l'atenció es va
centrar a les portes de
l'ajuntament, on es va concentrar
el públic per a escoltar el discurs
de les reines. Noemí agraïa als
benicarlandos el tracte rebut
durant el seu any de regnat,
mentre que Julia desitjava a tots
“que gaudiu de les festes”,
concloent amb un contundent
“viva San Bartolomé, visquen les
penyes i viva Benicarló”. Va ser
en aqueix moment el torn de la
penya L’Arjup, encarregada de
llançar centenars de pilotes sobre
els espectadors mentre que de
les mànegues de l'ajuntament
començava a eixir aigua per a
refrescar l'ambient. Era l'inici de
la Batalla de l'Aigua que recorria
els carrers de la població
reclamant el líquid element als
veïns que, disposats a satisfer els

penyistes, es prestava a les
seues demandes. I quan l’aigua
no caia del cel, es buscava a les
fonts. Totes les incloses en el
recorregut des de l’ajuntament
fins el recinte de penyes van
rebre la visita de la comitiva: la
dels llauradorets, la de Kuen-ka i
la recentment inaugurada font de
la Madre Molas, on es van viure
els incidents més greus al
destorbar-se tots els xorrets
decoratius. 

La ciutat es vestia de gala per
a rendir-se als peus de la seua
Reina. En un Auditori Municipal,
ple fins a la bandera, es vivia
l'acte més protocol·lari i solemne
de les festes patronals:
l'Exaltació de Julia Ramón com
Reina de les festes del 2010, de
María Sagasta com Dulcinea i de
les Dames i Dametes que
componen la Cort d'Honor. Les
dames, representants de
diferents entitats, eren les
primeres a pujar a l'escenari. A
continuació, amb el públic posat
d’en peus, feia la seua entrada
en el recinte la Dulcinea del
2010, María Sagasta. I, amb
l'escenari ple, es va requerir a
Julia Ramón perquè ho
completara. La dolça reina va
accedir entre els aplaudiments
afectuosos del públic, que van
omplir d'emoció la jove.
Marcelino Domingo li imposava la
banda acreditativa que la
reconeix en el càrrec. I amb la
Reina i la Dulcinea en el seu tron,
arribava el moment de donar
lectura a la poesia guanyadora
del certamen de la Flor Natural.
Antonio Evaristo Soriano va
recitar “Temps era Temps” en
honor a la reina de les festes. A
continuació arribava el torn a la
mantenidora de l'acte, la
periodista Noemí Oms Munuera,
que va relatar la seua experiència
a títol personal i com membre
actiu de la premsa en les festes
patronals. Ja de matinada, es va
realitzar la Nit del Certamen, el

ve de la pàgina anterior

La ciutat es vestia de gala per a rendir-se als peus de la seua Reina

Un total de 19 equips tindrà federats la
pròxima temporada l'Escola del Benicarló
Base Futbol, als quals cal sumar dos
equips sense federar. 

Tota una fita en l'esport del futbol en la nostra
província i un gran esforç per a la junta directiva del
club, sobretot a l'hora d'aconseguir ajudes d'empreses
ja que, amb el que es rep de l'Ajuntament i les
aportacions dels pares, no hi ha suficient. El Benicarló
Base futbol comptarà en la Lliga 2010/11 amb: dos
juvenils, un cadet, tres infantils, quatre alevins, cinc
benjamins i quatre prebenjamins, i dos equips de
promoció sense federar. El club ja ha donat a conèixer
on es van a iniciar els entrenaments, dia i hora: els
prebenjamins el dilluns 6 de setembre a les 17,30
hores, en el Municipal Àngel Alonso; els benjamins el
dimarts 7 de setembre a les 17,30 hores en el Municipal
Àngel Alonso; els alevins el dimarts 7 de setembre a les
19,00 hores en el Municipal Àngel Alonso; els infantils el
dilluns 30 d'agost a les 18,30 hores, en el Municipal
Àngel Alonso; el cadete el dilluns 30 d'agost a les 20,30
a l'Estadi d'Atletisme; i els juvenils ja van començar a
treballar dilluns passat 23 a les set de la vesprada a
l'Estadi d'Atletisme.

text  i foto VICENT FERRER

L’escola del Benicarló Base Futbol comptarà amb 19 equips

laveubenicarlo@terra.es
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ball de gal·la en honor a la Reina
i les Dames de les festes. 

TORRÀ DE SARDINES I
TROBADA DE XANCUTS 

Diumenge, la ciutat sencera va
eixir al carrer per a participar de
forma massiva en els actes
programats. El matí es va repartir
entre la torrada popular de
sardines i la Trobada de Xancuts.
En el trajecte que discorria entre
els llocs de celebració d'aquests
actes, es podia visitar l’exposició
de modelisme naval en la Llotja i
el concurs de Tir i
Arrossegament. La acolorida
cercavila dels xancuts servia de
preàmbul als xiquets per als
actes que, en el seu honor, es
van celebrar a la tarda. I és que si
per alguna cosa s’han
caracteritzat aquestes festes és
per l'interès que s'ha posat que
els xiquets participen també dels
festejos. Així, XQsilàndia obria
les portes del recinte de penyes
als més menuts per a celebrar
una festa on va haver animació i
tallers per els assistents. A les sis
de la vesprada se celebrava la
tradicional concentració de
tricicles que reunia a menuts
pilots al comandament de
vehicles de dos, tres i quatre
rodes d'allò més peculiars. La
nota musical la va posar la Coral
Polifónica Benicarlanda amb el
seu tradicional concert
extraordinari de festes. Ja a la nit,
es va celebrar el multitudinari
Sopar de Pa i Porta, que va reunir
a milers de persones en la plaça
Constitució. 

D E S C O M U N A L S
PRODUCTES DEL CAMP EN
LES SEUES FESTES
PATRONALS 

Els millors productes del camp
benicarlando es van poder visitar
en la Càmbra Agrària amb motiu
de la 65a exposició de Productes
i Eines agrícoles. El sector agrari

de la ciutat es va bolcar en la
mostra que va obrir les seues
portes el dilluns davant una gran
expectació de públic, que es va
concentrar per a veure de prop
les descomunals carabasses i
altres productes que llauradors
bolcats en el seu cultiu han
aconseguit arrancar a la terra. A
més, la cooperativa agrícola
Benihort aportava en aquesta
edició una selecció dels seus
productes d'estiu. D'altra banda,
els afeccionats a l'art taurí van
haver de matinar per a assistir al
primer tancament taurí, que es va
celebrar a les nou del matí. Ja a
la tarda i en el recinte habilitat en
el port, es van viure els primers
Bous a la Mar. En el cas dels
adeptes a l'esport, el matí també
va ser matiner ja que la primera
de les cites va ser amb el tennis
a les nou del matí i va continuar
amb el gimcana popular ciclista
organitzat per la Unió Ciclista de
Benicarló. Ja a la tarda, els més
menuts van tornar a ser els
protagonistes del parc infantil que
la comissió de festes va muntar
per a ells en la plaça d'Isabel de
Villena, seguint amb el costum de
celebrar un acte infantil cada dia
en diferents punts de la ciutat. 

En el recinte de penyes la
degustació d'orxata i el concurs
de all-i-oli van concentrar al
públic desitjós de berenar ‘per la
cara’. I és que aquesta és
precisament una de les
característiques del programa de
festes benicarlando, que ofereix

tots els dies un acte-degustació
gratuït que sol desbordar totes
les previsions d’existències. Però
en el programa de festes, el
dilluns destacava el concert-
serenata que l'Associació
Musical Ciutat de Benicarló va
oferir a San Bartomeu, patró de la
ciutat, en la vespra de la seua
festivitat. El compositor alacantí
Óscar Navarro va ser el director
convidat per la societat musical a
proposta del director Pablo
Anglés, en el projecte anual de
comptar amb un destacat
compositor/director en concerts
de gran rellevància. Així, es va
estrenar una obra del jove
compositor Roig Colom, amb la
que la Banda de Música Ciutat de
Benicarló va tancar la primera
part de la serenata. També els
músics van interpretar per
primera vegada una peça de
Oscar Navarrès, “L'Arca de Noé”.

LA CIUTAT RENDEIX TRIBUT
AL SEU PATRÓ SANT
BARTOMEU 

Julia Ramón, Reina de les
festes de Benicarló, la Dulcinea i
les dames que componen la seua
cort d'honor van centrar el
dimarts el protagonisme de la
jornada festiva a Benicarló durant
la celebració de la festivitat del
patró, Sant Bertomeu. Els actes
en el seu honor es van iniciar
molt de matí  amb el volteig de
les campanes del seu temple
anunciant la Missa Major que es
concelebrà en ell a les 11 del

ve de la pàgina anterior

El dilluns destacava el concert-serenata que va oferir l'Associació Musical Ciutat de Benicarló 

otser només siga una
sensació equivocada,
però aquesta setmana,
mentre llegia aquest

setmanari (el de la setmana
passada, és clar), he tingut varies
vegades una sensació de “dejà
vu” que m’ha fet patir una mica.
He tingut algun dubte relatiu al
temps i l’espai, però ja puc dir que
ho he superat i estic en condicions
de posar-me a escriure d’allò que
vaig recordant.

Em primer lloc vull parlar de la
il·lustració que van posar la
setmana passada a aquesta
pàgina. Potser ara molt
comprendran per què me la bufa
tot allò que puga fer el Vila-Real
(Villarreal a la lliga). Mai de la vida
puc ser aficionat d’un equip que
ha jugat un partit oficial contra el
del meu poble. Ara imaginem-nos
que aquest equip torna al lloc que
demogràficament parlant li
correspondria. Seguim imaginant i
pensem que el Club Deportivo
Benicarló té una bona ratxa i puja
un parell de categories. Resultat:
ens tornem a trobar en partit oficial
després de no sé quants anys.
Algú es pot imaginar quin ridícul
per als del nostre poble que es
van fer aficionats d’aquest equip?
Doncs això. Ara li vull donar les
gràcies a qui ha posat aquesta
magnífica foto com a
acompanyament, encara més
tenint en compte que no té res a
veure amb el contingut del text.
Aquest agraïment és més
consistent i justificat si tenim en
compte que, gràcies a això, ja
porto escrites divuit línies que, tot i
no ser moltes, fan que la pantalla
de l’ordinador no siga tan blanca i
m’ajude a acabar amb més
facilitat.

Ara vaig per feina. Tema de la
setmana dedicat a la trobada de
gegants i nans. Algú s’ha adonat
que cap grup dels que van vindre

qualificava de “cabuts” els seus
nans? Potser això podria ser un
motiu de reflexió. O no. Ja m’estic
posant una altra vegada allà on no
em demanen. En fi, jo soc així i no
puc fer res més del que faig.

Sense solució de continuïtat, es
passa de la trobada de gegants a
les festes. Com aquell que no vol
la cosa, ens trobem immersos en
una narració relativa a les festes i
el seu programa que déu n’hi do.
Una transcripció gairebé literal
dels actes fa omplir línies i línies
de les pàgines quatre i cinc. Bé,
suposo que és el que toca i no es
pot criticar. Tothom sap que ara
toquen festes i la setmana vinent
fer balanç. Això està bé i així ha de
ser. Temps tindrem per a criticar
tot allò que ha passat i que no ens
ha agradat. Això si, qui no falla mai
son les penyes, oferint els seus
actes a tothom... i potser alguna
cosa més.

Ha estat molt graciós vore al
regidor d’agricultura i no sé què
més explicant-nos a tots coses de
la mar. Aquest regidor també
n’entén de tot. Això no fa més que
demostrar, una vegada més, la
consistència de la meua teoria
segons la qual, quan un regidor
pren possessió d’un càrrec, no
només està assumint aquesta

responsabilitat, sinó que per mitjà
de ciència infusa, rep tota mena
de coneixements de tots tipus que
el fan tan infalible com el Bisbe de
Roma. Els exemples d’això els
podem trobar al nostre voltant
sense buscar massa. Estimada
senyora Garcia, faça una mirada
pel nostre voltant i pense una
mica. Vorà que tinc més raó del
que sembla a primera vista. 

Ara ja hauria d’acabar acabant
perquè es fa tard i son festes.
M’espera tota la bateria d’actes de
les penyes, així com els
imprescindibles i
entretingudíssims espectacles
taurins. Així que ja ho sap,
senyora Garcia, no pot faltar al
gran dinar –i posterior festa- de la
dona taurina benicarlanda. La vull
vore a primera fila, demostrant
que la igualtat de sexes és un fet
inqüestionable dins d’aquest
masculí món dels bous. Sàpiga,
senyora meua, que no hi ha res
més bonic que una collada de
dones totes desmadrades
celebrant aquest gran dia. Quina
emoció i quina elegància. Sant
Bartomeu deu estar molt content.

Ja n’hi ha prou. La setmana que
ve una mica més. 

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

text EL LECTOR

P
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E S P O R T S

matí. Les màximes representants
de les festes i les primeres
autoritats del municipi van assistir
a l'ofici, en el qual l'alcalde de la
ciutat, Marcelino Domingo, va
anunciar que el municipi dedicarà
una plaça a Mossen Tomás
Llorach, un del sacerdots amb
més vinculació al municipi, mort
fa alguns anys. Mossèn Tomás
Va ser en el seu moment vicari de
San Bartomeu, va prestar més de
50 anys de servei religiós als
fidels benicarlandos en aquesta
parròquia i va saber guanyar-se
l'afecte de tots ells, que encara
guarden un bon i afectuós record
d'ell. Segons va explicar, en el
pròxim ple municipal es durà la
proposta per a la seua aprovació.
La notícia va sorprendre a un
temple abarrotat de fidels, que
van assistir a l'ofici que va
presidir el vicari Mosen Carlos
García Talarn, acompanyat de
sacerdots vinguts de diversos
punts de la comarca. 

A l’acabament de l'acte
religiós, la comitiva oficial va
desfilar fins al centre geriàtric on
la Reina , Dulcinea i dames van
repartir la paella als majors que
allí resideixen. A les vuit de la
vesprada la ciutat tornava a la
solemnitat dels actes en honor al

seu patró, que eixia en processó
acompanyat dels co-patrons, els
sants màrtirs Sant Abdó i Sant
Senén. Més tard, a les 21h, es va
celebrar en la plaça de la
Constitució una mascletà mixta
que va omplir de color i soroll  la
nit benicarlanda. A continuació la
ballada popular dels balls més
típics del municipi tancava els
actes commemoratius de Sant
Bartomeu. 

BOUS A LA MAR I FIRA
ALTERNATIVA 

Els afeccionats als bous  van
recuperar dimecres el seu lloc en
la plaça després de l’aturada al
que obliga la celebració de la
festivitat del patró Sant
Bartomeu. A les nou del matí els
bous de la ramaderia El Pincho
recorrien el recinte tancat i
habilitat per a la celebració del
encierro, que es va perllongar
fins a prop de les nou i mitjana
del matí. Posteriorment, bars,
magatzems, baixos i voreres de
tota la ciutat s'omplien de llargues
taules que eren ocupades per
àvids comensals disposats a

donar bon compte de suculents
esmorzars amb els quals
recuperar forces i continuar amb
l'atapeït programa de festes. I és
que a les dotze del matí, es
reprenien els actes taurins en el
recinte habilitat en el port
pesquer de la ciutat. Però no era
fins a les cinc de la vesprada
quan començava un dels
espectacles taurins que més
expectació alça entre els
afeccionats i el públic en general:
els bous a la mar. L'esplanada
del port s'omplia d'afeccionats a
les retallades que, temptant a la
sort, van fer les delícies del públic
que omplia els cadafals. I no
només en terra ferma havia
‘llenazo’: els propietaris
d'embarcacions nàutiques
prenien posicions a la mar,
proveïts amb para-sols i tendals i
alleujant la calor amb continus
capbussons en el Mediterrani. 

La jornada marcava també la
inauguració de la Fira Alternativa.
A la tarda, el programa d'actes
reflectia el descans que se sol
atorgar a les entitats atenent que
a la nit se celebra un dels actes
més esperats per totes elles. Així,
els més menuts van tornar a
convertir-se en l'objectiu dels
diferents actes que es van
organitzar: jocs tradicionals i
animació de diversos tipus. A les
nou de la nit, s'iniciava la
cercavila que duia a les Dames
del més de centenar d'entitats
que existeixen en la ciutat fins
l'annex del pavelló poliesportiu.
Durant l'acte es va retre
homenatge a la Persona
destacada en l'Àmbit Cultural
2010, José Ramón Batiste
Peñaranda, a la Millor Esportista
2009, Nuria Sancho Miralles, a la
Millor Trajectòria Esportiva,
Vicent París Forés, a la Millor
Entitat Esportiva, Club de
Bàsquet Benicarló, i a la Persona
destacada en l'Àmbit de l'Acció
Social 2010, Manolo Celma
Campanals, president de
Cocemfe Maestrat.

ve de la pàgina anterior

L'esplanada del port s'omplia d'afeccionats a les retallades

Marcelino Domingo va
anunciar que el municipi
dedicarà una plaça a
Mossen Tomás Llorach.

Dissabte passat es va disputar en el Municipal
Àngel Alonso, un bon partit de futbol entre el Club
Deportivo Benicarló, i un dels històrics equips de la
divisió juvenil d'honor, la DAMM de Barcelona amb
gran història en el futbol base i que s'alterna amb la
pedrera dels millors equips d'Espanya. 

Els tres-cents espectadors que assistiren al partit van
veure una primera part on el Benicarló va plantar clara i
va demostrar una gran solidesa defensiva. El molt ordre
del Benicarló en el terreny de joc va propiciar que la
DAMM no tinguera ocasions clares i que el nostre
Benicarló si les tinguera. Van ser tres oportunitats, dues
per a Ismail i una per a Javi López. Encara així, a l'equip
li va faltar un poc més d'arribada. En la segona part,
l'equip benicarlando va iniciar el seu carrusel de canvis
donant entrada a la resta de jugadors que havien estat
convocats. La DAMM va fer el mateix i els esquemes
d'ambdues esquadres ja es van trencar començant un
joc d'estira i arronsa on es va poder veure la gran
qualitat dels xavals de la DAMM que van començar a

dominar el partit de forma total i creant innombrables
ocasions amb la consecució dels tres punts en aquesta
segona part. 

En resum, un partit bo i amb ordre del Benicarló que,
a poc a poc, va assimilant les instruccions del mister
Pere Vidal i que es plasmen en el terreny de joc. La
tranquil·litat regna en la plantilla, també el bon ambient
però no es perd de vista el treball que ja està deixant els
seus primers fruits en el terreny de joc, a banda del
resultat. Pel benicarló van jugar: Jordi, Víctor Esbrí,
Jordi Adell, Vizcarro, Víctor González, Barba, Anta, Javi
López, Vázquez, Raúl Martínez i Ismail. També van
jugar: Dennis, Paco, Hugo Albalate, Navarro, Escura,
Alejandro, Guillermo, Ovi, Pitu i Avichuela. L'equip
tornarà als entrenaments el dilluns 23 a les 20.00 hores
per a preparar el partit de festes davant l'equip de la
Primera Divisió Catalana, La Rapitenca, Després
d'aquest partit, els jugadors gaudiran d'uns dies de
vacances fins al dimarts 31, que tornaran als
entrenaments per a afrontar l'última part de la
pretemporada amb un partit els dissabtes 4 de setembre
contra l'Alcalà Xivert i l’11 contra La Jana. Ambdós a les
17, 30 hores.

text  i foto VICENT FERRER

Després del descans la DAMM va demostrar millor banqueta

B.E.A. BENICARLÓ EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Divendres 27 d’agost a la plaça Constituçió

Exposicions, teatre, audiovisuals, concerts, fotografía.. i molt més.
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Benicarló ha tornat a
aparèixer ple de pintades nazis,
segons ha denunciat el Bloc per
Benicarló. La formació
nacionalista ha lamentat que
“una colla de radicals embruten
el poble amb consignes nazis
plenes d'odi i de referències
feixistes faltes de respecte i de
democràcia”. 

Segons han detallat, la passada
nit del 19 d'agost la ciutat de
Benicarló va tornar a aparèixer
pintada amb consignes nazis. No
feia ni una setmana que l'empresa
municipal encarregada de netejar
els grafittis i les pintades havia fet
una neteja per tota la ciutat, “fet que segurament ha
motivat als grups extremistes i radicals a tornar a deixar
la seua empremta embrutant tant edificis públics com
privats”, lamentava Joan Manel Ferrer, secretari
comarcal dels nacionalistes. Un dels llocs triats va ser
la seu del Bloc. Per a Ferrer “aquesta gent no entén
que pintant la nostra seu estan embrutant una paret
privada que és d'una finca de veïns i també de
propietaris que res tenen a veure amb el Bloc”. 

A més el secretari comarcal lamentava en clau
ideològica “la manera d'actuar que aquestes persones
tenen contra qui no pensen com ells”. Ferrer recordava
que en “democràcia totes les idees no violentes es
poden defensar amb diàleg i respecte” i no entenia com
“pot haver persones que en el 2010 encara defensen
aquestes idees i actuacions desfasades i fora de lloc
per la càrrega de violència i retallada de llibertats, fets

que avui dia encara estan perseguides pels tribunals
internacionals”. Ferrer feia memòria i criticava al
subdelegat del Govern a Castelló, Antonio Lorenzo, per
les manifestacions fetes dies abans referents a la
baixada dels delictes en la província de Castelló. Ferrer
recordava a Lorenzo “la impunitat amb la qual actuen
aquests grups radicals en nombroses ocasions” i
explicava que defensar la violència i el terrorisme estan
prohibits per les lleis estatals, vinguen de l'extrema
dreta o de l'extrema esquerra i concloïa “no recordar
cap detenció de persones vinculades a aquest tipus de
violència”. També va estar crític amb l'equip de govern
del PP a Benicarló per “incomplir les promeses
d'acabar amb la delinqüència” i es lamentava que en
els últims tres anys de govern del PP a Benicarló grup
radicals havien atemptat contra la seu del Bloc en
quatre ocasions, pintant les parets amb símbols nazis i
d'extrema dreta.

text  i foto NATÀLIA SANZ

APAREIXEN PINTADES NAZIS EN BENICARLÓ 

Serenor
I per cert, això dels canvis en

les nostres tradicions, és una
plaga? Canvi en l’hora de la
Serenata; canvi en l’hora de la
processó del patró; canvi en la
seua direcció (anaven en sentit
contrari al de sempre); canvi en
l’hora d’nici de la traca de
començament de festes i dels
quatre escarragancits  coets
que van llençar; canvi en l’hora
de la mascletà del patró; Canvi
en el Patró (se’n va anar en
autoestop. Com ací no el volien.

Tot i que a última hora, segons
sembla, va rebre una trucada
divina i l’han retornat a casa
perquè ho siga sent). Per no
parlar dl canvi d’actitud,
censuradora, davant la
canallesca. Molta serenor li
caldria a aquesta comissió i
alcaldia abans d’obrir la boca.

Litúrgia consistorial 
I parlant d’obrir la boca

(aquest home no para), segons
hem escoltat els tafaners, tenim
entés que, a "missa", l'alcalde,
el senyor Domingo, va dir que li
ficarien un carrer a Mossen
Tomàs. Què  han canviat les

Comissions Informatives pel
púlpit? (Ara entenem la raó per
la qual cada vegada en fan
menys). Què la premsa haurà
d'anar a missa per estar al
corrent de l'acció de govern de
la Corporació Municipal? Què el
carrer per a Joan Brusca
l'anunciaran en la propera
celebració litúrgica de Sant
Isidre? Què el primer alcalde
democràtic de Benicarló no es
mereix també i més prompte un
carrer o una avinguda? En fi,
que tots a missa si ens volem
assabentar del que es cou a la
nostra casa gran. Amen.
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canvi en l’hora de la
mascletà del patró; Canvi
en el Patró (se’n va anar
en autoestop...



O P I N I Ó 13L O C A L8

laveudebenicarlo laveudebenicarlo

Això sí, el soroll el va haver
d’aguantar el veïnat fins a les
tres de la matinada que va
acabar l’actuació. No estaria de
més que s’ho feren mirar una
mica això dels horaris perquè,
de tota manera, a partir de la
una i mitja... allí ja no quedava
ningú. Això sí, a les set de la
vesprada allò ja estava mig ple.
El que diem una qüestió
d’horaris.

La normal censura
Els tafaners després de la

polèmica que va haver amb la
canallesca i la comissió festera,
per allò de les “normes d’obligat
compliment”, ens hem
assabentat, que “todo continua
igual”. I és que, pel que sembla,
els de la comissió, o millor dit
els de protocol, consideren com
a cosa normal que les
preguntes que se li facen a les
dames i reina, passen primer,
pel seu filtre. L’argument, i si
se’ls fa una pregunta indiscreta
criticant l’ajuntament? I si els hi
pregunten que opinen de la
polèmica entre sant Bartomeu i
sant Antoni? I si... els hi
pregunten quin és els sexe dels
àngels? Senyors i senyores de
la comissió que la gent ja és
prou grandeta i no els hi cal cap
“carabina” (per utilitzar un
eufemisme fi), per a parlar. Els
temps de la censura ja fa uns
quans anys que van passar! Ni
vostés són els amos del
“cotarro” ni tenen dret de cuixa. 

Sortida i entrada
Un tafaner que va voler eixir

de Benicarló el dijous passat,
19, va necessitar Déu i ajuda
per poder-ho fer. Així va ser la
història: “Van caure quatre
gotes en mitja hora i la plaça de
la senyera, la més nova del
poble, no desaiguava com cal. I
és que, situada al mig de la
Sequieta de tota la vida i de

camí als Terrers ja s'ho podien
haver pensat el que calia fer
perquè no passes el que va
passar. Així, pugem cap a la
Batra gran i trobem tancat el
pas inferior de la general,
inundat, amb el consegüent
merder a la cruïlla superior, on
conflueixen quatre stops i dos
carrils de preferència. Un cop
ple el dipòsit enfilem cap a
València i nova retenció al pas
del camí de Mallols: el trànsit
espés no deixava incorporar-se
els qui volien accedir a la
carretera. Més endavant la
Guàrdia Civil ja posava ordre
entre els cotxes que no podien
passar pel pont del camí de
sant Gregori, també clausurat. I
no s'acaba: tampoc era
practicable l'accés al centre
comercial, que anava rebotant
a la carretera els que intentaven
passar, hi havia aturades pels
cotxes que volien abandonar la
general i entrar a la ratlla del
terme... Total: tres quarts d'hora
per eixir de Benicarló. Està molt
bé fer placetes al poble per als
turistes, però i si mirem de
facilitar que hi puguen arribar?
“. I així us l’he contat. Nota: una
altre tafaner, gat vell, ja li ha
contestat que això li passa per

anar-se’n del poble... quan
cauen les quatre gotes. Tot un
càstig diví.

Serenata sense serena
Certament, la Banda de

Música de Benicarló és molta
Banda (en majúscules). El
concert d’aquest passat
divendres, el de la Serenata a
Sant Bartomeu, va ser
excel·lent. Ara, i això no és
culpa seua, el canvi d’enguany
en la hora “tradicional” de la
Serenata no l’acabem
d’entendre massa. La serenata,
i per això el seu nom feia
referència a aquell divertiment
musical que se tocava, al fer-se
de nit (no abans), en les
vetllades dels palaus dels
aristòcrates. Tot i que ara ja ens
ha arribat a la gent del carrer, i
ja no és una exclusivitat
aristocràtica, no estaria de més
que, qui corresponga,
mantingués la tradició amb el
seu horari tradicional (valga la
redundància). Si volen, amb un
xicotet canvi, no massa
estrident, al final de l’acte (que
no és massa tradicional). En fi,
és que una Serenata sense
serena... .

ve de la pàgina anterior

Benicarló dedicarà mes i mig de celebracions a
complimentar un dels seus productes del mar amb més
acceptació en els mercats exteriors. 

El polp ‘roquer’ serà el protagonista d'una
segona jornada promocional que se celebrarà
el pròxim 12 de setembre en la Llotja de
Benicarló i en la qual s'oferiran més de quatre
mil racions de polp cuinat de diferents formes,
peix fregit i una gran varietat d'arrossos
combinats amb productes de la mar. L'objectiu,
que compta amb el suport de la conselleria de
Pesca, és promocionar aquest producte punter
de la llotja benicarlanda, que és a més el que
més s'exporta a la resta de mercats nacionals.
En concret la seua destinació és el nord
d'Espanya, on després de conèixer la seua
extraordinària qualitat, s'han fet fidels
consumidors. També el mercat italià és un dels
destinacions d'aquest producte. Ara, seran els
que estiguen a Benicarló el pròxim mes de
setembre qui el podran degustar cuinat de diferents formes.
La jornada començarà a les 10 del matí, quan 17 restauradors
de Benicarló, Peníscola i Vinaròs encenguen els seus fogons
per a cuinar els plats que se serviran en la degustació, que
s'espera siga “més multitudinària que l'any passat”. Eduardo
Arín, regidor d'Agricultura, explicava que els comensals
podran adquirir un tiquet que, per cinc euros, dóna la
possibilitat de degustar dues racions juntament amb una
beguda. Els cuiners implicats en el projecte intentaran
potenciar els sabors del polp i el peix que diàriament arriba a
la llotja de Benicarló a bord de les barques pesqueres que
recalen en el municipi. 

La promoció d'aquest producte afrodisíac seguirà amb
l'engegada de les jornades gastronòmiques que arrancaran
aqueix mateix dia i se celebraran en 17 establiments de la
comarca. Antonio García, secretari de l'agrupació de
restauradors, detallava que hi ha menús per a tots les
butxaques “des de 20 fins a 40 euros s'ha dissenyat un ampli
ventall per a tots els públics que va en funció dels productes

que s'han utilitzat per a confeccionar els menús”. I per a
reforçar la promoció, els propis restauradores es convertiran
en professors al llarg de tot el mes en el Mercat Municipal. Allí
adquiriran els productes necessaris per a confeccionar els
menús que prepararan en una de les parades del mercat a la
vista de tots. La intenció és recuperar receptes tradicionals de
Benicarló, encara que no es descarta que alguna de les
jornades es dedique a innovar. Una vegada conclòs el plat es
realitzarà el sorteig entre tots els que durant aqueixa jornada
hagen comprat en el mercat. L'agraciat no haurà de cuinar
aqueix dia, doncs es durà a la seua casa un plat d'autor amb
un dels millors productes del mar benicarlando: el polp roquer.

text  NATÀLIA SANZ

EL POLP, PROTAGONISTA ALS RESTAURANTS

Les previsions no van fallar i el dijous 19 d'agost el cel es
va obrir sobre Benicarló. Els registres pluviomètrics van
arreplegar 65 litres per metre quadrat en la partida de Sant
Gregori, mentre que en la ciutat no sobrepassaven els 40
litres. Les conseqüències de l'aiguat van ser les previsibles en
aquests casos, encara que aquesta vegada en plena
campanya turística. La circulació viària es va endur la pitjor
part i a conseqüència de la concentració d'aigua, es va haver
de tallar el trànsit en els dos passos subterranis de la N-340.
A més, l'enorme concentració d'aigua en els camins rurals i
rambles va obligar també a regular el trànsit en elles. Els
camins a Sant Mateu, el Camí Mallols, de nou els accessos al
Centre Comercial Costa Azahar, el Camí Artola i la circulació
entre Benicarló i Peníscola per la carretera secundària a
l'altura de la Rambla d'Alcalà, van ser els punts més conflictius
al quedar tallats per la Policia Local per l'acumulació d'aigua.

Ja de dins del nucli urbà, es va concentrar molta aigua en
rotondes com la de l'Avinguda Catalunya i plaça Constitució,
per problemes de drenatge en la xarxa principal de pluvials.

text NATÀLIA SANZ

BENICARLÓ COL·LAPSADA PER LA PLUJA 
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Passeig Inexistent
Sembla que això d’ensenyar

el poble s’ha convertit en moda.
Primer van ser les visites
guiades pel centre antic i les del
poblat iber i ara, ara, els ha
donat per fer visites... de llocs
inexistents. A veure, l’any passat
van fer allò del Benicarló cara a
la mar (o una cosa així, qui
malament estem de memòria),
“ensenyant”(?) l’antiga llotja del
peix, l’antic far i les drassanes i
enguany els ha donat, suposem
per allò dels cinquanta anys del
mercat, per fer la visita al Mercat
Vell. Certament, no podem més
que sentir certa curiositat de
com s’ho fan si, de tots això... ja
no queda ni les gràcies.

Passeig Inexistent (i 2)
Ei, compte, no estem dient

que no s’explique la història
recent del nostre poble. Ni ens
fiquem amb els qui fan les
visites (tot el contrari ja ens
pareix bé l’esforç que fan), però
tenint en compte que molts
d’aquests vestigis de la nostra
arquitectura recent han
desaparegut perquè qui mana

no ha fet res per conservar-los,
simplement ens pareix... . I l’any
que ve, segurament, faran les
visites de l’últim vestigi de
l’arquitectura industrial que ens
quedava, les antigues naves
d’Orero... quan estiguen
derruïdes. El que dèiem, curiós,
això d’ensenyar allò que ja no
tenim!.

La font
Per cert, ja que parlem del

Mercat vell (ara que està de
moda), tampoc estaria de més
que a la font tan bonica que
tenim a la plaça, però la del
costat del carrer de les moreres,
li ficaren altra volta l’aigua. A
veure, ho diem per allò que les
fonts són per a  això, no? Ara, si
ha de ser molt complicat i s’han
d’emportar la font més val que la
deixen. A vuer si al final, com ha

passat  més d’una vegada, ens
quedem sense aigua i sense
font. Almenys, ara tenim font,
després...

L’altra font (la nova)
No sabríem com qualificar-ho

si des despilotada col·lectiva o
de passotisme permissiu. Què
no sabien el que passaria, a la
nova font de les monges, quan
començara la rua de la gent
després de la crida? Allí que va
arribar el personal i ni els cotxes
es van salvar de la banyada
general. Certament la gent s’ho
va passar de conya. I és que
més d’un , o una, va aprofitar
per rentar-se bé, sabó inclòs, si
tenim en compte la bromera que
hi va quedar després.
Independentment que els
monicipals van fer allò que tan
bé saben fer, mirar cap un altre
lloc mentre allò era un bullir de
gent i cotxes remullats, el que
cal dir que és que de nit, amb
les seues llumetes de colors i
els xorros d’aigua, sembla que
estiguem, salvant les distàncies
(en tots els aspectes), a la font
de “Qualsevol nit pot sortir el
sol”. Això sí, de tarde, algú, ja la
havia encerclat amb una tanca
metàl·lica amb peus de formigó.
Però el bateig ja li l’havien fet.

Pa... i porta
Tenim clar que això de

complir amb els horaris del
programa de festes sempre és
una mica complicat però... tant.
Ho diem perquè al susdit
programa, al Pa i Porta, ficava
que l’actuació de l’orquestra que
l’acompanyaria havia d’iniciar la
seua actuació a les 22:30h però
aquesta no va començar fins a
la mitjanit. Quasi res, una horeta
i mitja més tard. A veure, uns
minutets de res. Seria perquè la
gent no hagués d’aguantar
massa soroll mentre sopava?

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

L’Eduard repassa les fitxes
dels seus itineraris i pensa que la
seva col·lecció comença a ser
important. No li interessa, però, la
qüestió purament quantitativa del
plec de cartolinetes que té a les
mans sinó el pes important de
vida que hi ha al seu interior, la
part d’ell que contenen. 

Hi ha fitxes de dues classes
diferents: hi ha aquelles que
contenen les anotacions que ha
anat esporgant de llibres, de
reportatges, de pel·lícules o de
cançons amb les referències a llocs
concrets, a personatges, a
esdeveniments de tot tipus que hi van tenir lloc,; i, un
segon tipus de fitxes, està format per aquelles que a més
a més  contenen les pròpies impressions quan ha pogut
passejar-se per aquell indret. Si féssim dues piles amb
cadascun dels tipus de fitxes, ens ’adonaríem que la pila
corresponent a la primera classe és infinitament més alta
que la segona. Hi ha hagut etapes en la seva vida en què
l’elaboració de fitxes –les fitxes que ell anomena de llocs
amb vida- s’ha convertit en una petita obsessió mentre
que en altres moments s’ho ha rumiat força abans de
considerar que valia la pena introduir un lloc nou a
aquesta categoria especial.

S’atura, quasi com un ritual, a la que va ser la fitxa
inaugural: Lisboa de Pessoa. Va ser precisament quan es
va capbussar en l’univers impressionant i una mica
enfollidor del gran  poeta portuguès i dels seus
heterònims quan va decidir que anotaria en una fitxa les
referències a llocs significatius que donen vida a una
ciutat, a un barri, a un paisatge. Dels carrers de la Baixa,
el riu com una presència omnipresent, el Barrio alto, el
Cafè Brasileira, la seva Casa Museu, el port, la tristesa i
la vida que s’escapa en un despatx. Aquesta fitxa sí que
té comentaris perquè Lisboa ha estat en tres ocasions
diferents un destí preferent de les seves vacances.
Després en repassa d’altres: la València de Ferran
Torrent, la Barcelona de Vázquez Montalbán i del seu
detectiu Carvalho, el far de la Torre d’Hèrcules que
il·lumina des de A Coruña molts relats de Manuel Rivas,
La imaginària Torena dins d’un paisatge ben real dels
Pirineus de Jaume Cabré i les seves veus del Pamano,
Santo Stefano Belbo i Torí amb tots els seus carrers amb

porxos de Cesare Pavese,
L’Alexandria d’avui amb regust de
cultura mil·lenària de Kavafis... I la
col·lecció dedicada al País Valencià
de la mà del sempre present
Estellés.

N’agafa una de nova i posa un
títol: Les terres de l’Ebre. No té
massa fitxes que neixin d’una cançó
o d’un grapat de cançons. En té
algunes, certament, com la del
Buenos Aires del tango o de la
Lisboa del Fado o de l’Alcoi de
l’Ovidi. Però malgrat tot segueixen
essent una minoria. La d’avui
s’afegeix a aquesta llista perquè
pren vida a partir de la
descoberta,ara fa un parell de
divendres,d’una interessant veu de
dona de Tortosa que canta la vida al
voltant d’aquest riu. Per sorpresa es
va topar amb l’inici del festival de

ritmes dels Alfacs a La Ràpita i va descobrir la veu, la
guitarra i la força de la Montse Castellà que presentava el
que és, segons li van comentar,el seu segon disc. Amb
textos d’autors ben diversos i amb aportacions personals
ha construït un mosaic suggerent de la vida al voltant d’un
riu. Amb el llibret que acompanya el disc al costat, apunta
noms –-alguns coneguts, d’altres només sabuts con un
nom- i consigna idees i sensacions: nostàlgia d’una
infantesa llunyana viscuda sempre amb el riu com a
realitat quotidiana, el paisatge d’oliveres i ametllers, el
record de la guerra i l’exili, la llengua i la cultura catalana
com a vincle entre terres administrativament separades,
la similitud de la vida al voltant del riu sigui quin sigui
aquest riu. Com sempre que fa néixer una nova fitxa, sent
el desig d’endinsar-se pels llocs que s’ofereixen a la seva
imaginació o, com és aquest cas, en part al seu record.
Amb l’ajuda d’un atles, imagina un possible viatge de
descoberta. La veu de la Montse Castellà continua
cantant les vinyes verdes vora el riu i el vent que ara bufa
i bufa, i els ametlers florits i el riu que baixa feliç cap a la
mar. 

Repassa les fitxes que ha encetat aquest estiu –una
sobre la curiosa peripècia dels ossos de Descartes quan
es va voler retornar-los cap a París i una sobre el País
Vasc de la mà de Bernardo Atxaga i el seu acordionista- i
pensa que no està malament. Aquest estiu no omplirà cap
fitxa d’impressions viscudes en el lloc perquè ha decidit
quedar-se a casa durant les tres setmanes de vacances.
El proper cap de setmana, però, farà una escapada
tranquil·la per les terres de l’Ebre.

Activitats d’estiu (i 4) Fronteres

text JOAN HERAS

imatge JESÚS MAESTRO

“Homenatge a Pessoa”
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Paraules
No surt d’una polèmica quan

n’engega una altra. Certament, el
nostre alcalde sembla que encara
no li ha agafat el puntet a això de la
paraula. Per no dir, també, a la
idoneïtat del lloc on dir-les.

I és que de vegades no sabem si
tenim un alcalde o un anunciant de
Fira que, segons d’on bufa el vent
amolla les seus ocurrències esperant
veure-les venir. El problema ara li ha vingut
perquè la reacció de la gent, en el cas Sant

Bartomeu versus Sant Antoni, ha estat més
contundent del que ell s’esperava hi ha hagut de
canviar, a corre-cuita, amb arguments del tot
insòlits. I així ens diu que, “ estem en l’ajuntament
per a prendre decisions que de vegades són
equivocades” (?), canviant d’opinió, sobtadament,
dient que “nosaltres estem per fer allò que diga el
poble”... des del faristol de la proclamació de la
Reina i Dames de Festes.

I si amb això no en tenia prou torna a la càrrega
amb la seua locució, ara eclesiàstica, des del
púlpit de l’església de sant Bartomeu, el dia del
patró, com si allò fos el seu altar particular i

passant del càrrec que representa i
pel qual va estar triat, d’alcalde, que
no de capellà, anunciant que el
municipi dedicarà una plaça a
Mossén Tomás”.

Sembla que el nostre alcalde va
una mica amb el pas canviat perquè
hores d’ara ningú sap on, i quan, el
poble, li va dir que canviarà “de
patró”. Per no dir que sembla que

encara no ha entés que certes decisions són,
exclusives, de la corporació municipal i que
aquestes s’han de parlar i debatre, exclusivament
també, dins l’àmbit municipal, o siga, l’ajuntament.

I que ningú vaja errat, ací no estem dient que no
se li puga dedicar un carrer o plaça a qui ho
consideren, només estem dient que aquestes
decisions s’han de prendre al lloc corresponent i
per qui corresponga i amb el màxim consens
polític possible. I no per decret, de manera
unilateral.

A no ser que tot açò siga una mena de
precampanya, premeditada, amb alguna altra
finalitat. 
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Carxofa: com no podia ser d’altra manera per a la nostra Banda de Música. I és que cada
vegada que toca, sona com els àngels. I la serenata a sant Bartomeu ho va continuar
corroborant. Moltes gràcies per la vostra música!

Panissola 1: per a l’alcalde i per a la cúria benicarlanda. Ens sembla increïble i vergonyós que
s’utilitze, i és deixe utilitzar, un lloc de culte per fer proselitisme polític. Després del seu vergonyós
ara llevo, ara fico, a Sant Bartomeu, com a festa local, per tapar-se les vergonyes, anuncia a
bombo i plateret, des del púlpit, que li ficarà un carrer a Mossen Tomàs. Ni era el moment ni era
el lloc.

Panissola 2: ben rasposa, pels responsables municipals, autonòmics, estatals, o qui siga,
que, per la seua inacció fa que tinguem, sempre que plou quatre gotes mal comptades, el poble
inundat. Des del Jacinto Benavente i Sant Francesc, al Barranquet i la ratlla del Terme, passant
pels diversos ponts invertits aquest poble queda tancat i barrat sense solució amb l’aigua al coll
i ningú no mou un dit. Per a això paguem a aquesta colla de polítics? Increïble, però cert.
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