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El passat diumenge 22 de febrer, es va celebrar a
Benicarló la 4a trobada d’integrants del grup de facebook
“Rescatem paraules de l’oblit”. Es tracta d’un grup creat
en aquesta xarxa social que comparteix paraules
valencianes en desús, a punt de perdre’s. S’hi proposen
mots i s’hi van afegint les variants dels diversos pobles.
Amb els anys, el grup ha anat fent-se gran, i fins i tot ha
arribat a publicar un llibre, Paraules en xarxa.

El clima creat a la xarxa ha motivat el desig de veure’s, de
tant en tant, les cares i conéixer-se personalment. Enguany, la
proposta va ser de fer la trobada a Benicarló, d’on són uns

quants membres molt actius. Va venir gent de tot el País
Valencià, i també de Catalunya. Després de trobar-se a la
plaça Sant Bartomeu, van gaudir d’una visita guiada pels
espais més interessants de Benicarló, oferida amablement
pels amics de l’associació cultural Pere de Thous. Així, van
visitar el convent de Sant Francesc i la casa tradicional
benicarlanda de Santa Càndida, entre altres llocs. A migdia
van celebrar un dinar de germanor a l’ermita de Sant Gregori.

El balanç de la trobada va ser molt positiu pel bon ambient
i els llaços d’amistat que s’hi van crear, al voltant d’una cosa
tan senzilla com l’amor a les paraules i a la terra.

Rescatem paraules de l’oblit

TROBADA DE RESCATADORS DE PARAULES A BENICARLÓ

text REDACCI 
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Les comissions falleres de Benicarló podrien tancar
la porta si la pressió fiscal segueix augmentant sobre
elles. El nou impost de societats ofega una mica més els
comptes de les entitats falleres, ja minvats per l’augment
de l’IVA, el preu de les assegurances i altres impostos.
Ara, Montoro vol que el 25% del que es recapta als bars
fallers s’ingresse a Hisenda. Qui no ho faça s’exposa a
una multa de la que és responsable la comissió... és a
dir: tots els que apareixen al llibret de falles com a
membres de la mateixa.   

FALLES QUE SÓN EMPRESES
Luis Ezquerra, president de Junta Local Fallera, va

explicar que “les comissions ara passen a ser com una
empresa i haurien de tributar per totes les seues despeses i
ingressos”. Això, en el cas de les tretze comissions
benicarlandes, abasta a les compres que es realitzen per a
un menjar o sopar en el casal, així com les begudes que
s'adquireixen per a vendre-les durant les festes nocturnes.
La factura, en la major part dels casos, s’augmenta atés que
les comissions benicarlandes s'autofinancen gràcies a
l'obertura al públic dels seus casals, que acudeix lliurement
a menjar o sopar a ells després de l'adquisició del
corresponent tiquet. Ezquerra reconeix que “des de Junta
Local Fallera no hem fet encara cap tipus de càlcul” ja que
l'entitat no disposa d'un casal obert al públic. Sí ho han fet la

resta de comissions, que veuen amb temor el nou impost de
societats. 

Així les coses, la passada setmana dos experts en el
tema van oferir una xerrada a les entitats de la ciutat. Un dels
apartats va contemplar l'extrapolació de la normativa a les
comissions benicarlandes. I traient la mitjana, els fallers es
trobaran amb que, entre unes coses i altres, haurien de
pagar prop de cinc mil euros per exercici i comissió fallera.
Els comptes ixen de les compres i beneficis de les barres
falleres en exercicis anteriors, ja que no hi ha cap concepte
que desgrave. Els cinc mil euros són, per tant, el 25% del
benefici que obtenen pel seu treball durant la setmana fallera
i una important mossegada en la seua particular
comptabilitat. 

BENEFICIS EMPRESARIALS
Tot perquè Montoro considera que les barres falleres són

una activitat empresarial, molt allunyada dels estatuts fallers
fundacionals de les comissions ja que és una activitat
destinada a generar recursos. No ho són, per exemple, les
quotes que aporten els socis perquè es consideren com una
donació a la falla. Ni la publicitat de les empreses que
col·laboren en l'edició del llibre faller o fen d’espònsors a les
tanques que envolten els monuments. Encara que també
s’hagen de declarar, com qualsevol cèntim que entre en les
arques falleres, per a deixar les coses clares davant
Hisenda. 

text REDACCIÓ

MONTORO CREMA LES FALLES ABANS D’HORA

Els dies 21-22 de febrer, a la piscina
municipal de Benicarló, es va disputar el
campionat autonòmic aleví d’hivern per
als nedadors de la província de Castelló.

El club Natació Benicarló va presentar, a
casa, davant de la seua afició, un potent
equip de 13 nedadors, dirigits per Myriam
Martínez.

Formaren part de l’equip: Sara Vea, Eva
Valdearcos, Blanca Zorrilla, Raul Carbó,
Oriol Lluch, Sergi Saura, David García,
Marta Cheto, Paula Falcó, Laura Verge,
Óscar García, Joan Martí i Sara Troncho.

Les actuacions més brillants foren les de:
Sergi Saura, que es va proclamar campió
als 200 lliures i als 100 lliures, prova on va
baixar per primer cop del minut a la seua carrera esportiva,
amb 59.01 M; els segons llocs de Óscar García als 100 i 200
esquena i de Raul Carbó als 100 i 200 braça; i les terceres
posicions de David García, als 400 lliures; de Joan Martín, als
200 estils; de Sara Vea, als 200 lliures i d’Eva Valdearcos, als
100 papallona. Els equips de relleus masculins del CN
Benicarló foren segons als 4x100 lliures i als 4x100 estils.

JOAQUÍN DIESTE VA PARTICIPAR EN 5 PROVES AL
CAMPIONAT D’ESPANYA MÀSTER D’HIVERN DE
PONTEVEDRA

Altre cop, el nostre entusiasta nedador Joaquín Dieste, va
participar al campionat d’Espanya d’hivern de la categoria
Màster. En aquesta ocasió, es va desplaçar a Pontevedra on,
els dies 19-22 de Febrer, es varen reunir una xifra rècord de
participants en un campionat nacional: 1272 nedadors.

Dieste va disputar 5 proves de crol: 50, 100, 200, 400 i 800
metres.

La seua actuació va ser molt meritòria, obtenint posicions
destacades dintre del seu grup d’edat.

BLANCA PÉREZ, INFANTIL DEL CLUB NATACIÓ
BENICARLÓ, TÉ UNA BONA ACTUACIÓ A XIRIVELLA

Diumenge 15 de Febrer, la nedadora de categoria infantil
del Club Natació Benicarló, Blanca Pérez va participar en un
control provincial a la localitat valenciana de Xirivella. 

Blanca va tindre una bona actuació, millorant les seues
marques en totes les proves de crol que va disputar. 

La millor posició la va obtindre als 200 lliures, on va fer el
tercer lloc amb un temps de 2.31.47 M.

PRÒXIMA COMPETICIÓ:
CAMPIONAT D’ESPANYA INFANTIL D’HIVERN, A CADIS,

DEL 26 FEBRER A L’1 DE MARÇ. I TROFEU JOSÉ LUÍS
BALLESTER, A CASTELLÓ, DEL 28 FEBRER A L’1 MARÇ 

text CNB

BONA ACTUACIÓ DELS ALEVINS AL CAMPIONAT AUTONÒMIC D’HIVERN DE
BENICARLÓ, ON SERGI SAURA ES VA PROCLAMAR CAMPIÓ ALS 100 I 200 LLIURES
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Efectivament, com diu el contundent titular que apareix a
aquesta pàgina esportiva, el nostre estimat CDB va assolir un
importantíssim punt al magnífic camp del San Fernando, de la
coneguda ciutat fallera de Borriana. El papa m'ha dit que ell la
primera vegada que va vore les falles va ser a aquesta ciutat
de la Plana Baixa on, segons diuen algunes llegendes
urbanes, els seus habitants anaven a València a afaitar-se dalt
dels seus cotxes matriculats a la província de Burgos. Totes
aquestes coses me les conta el papa i em diu que les escriga,
que als lectors això els agrada. Jo no penso el mateix. Els
meus anys d'estudis em diuen lo contrari. En un treball
d'investigació que vaig fer fa uns anys amb lo meu amic Sepo,
d'Horta de Sant Joan, i que va merèixer una qualificació d'un
set per part del nostre professor, vam arribar a la conclusió que
a la gent allò que més els agrada no són llegendes ni mites. A
la gent, al públic, allò que realment els interessa és el que
passa a casa dels altres, la seua intimitat, si pixen, si caguen,
si forniquen, si algun altre veí es cola per la finestra, si hi ha
algun banyut, si mengen carn o peix, si van a la
perruqueria...Però jo tampoc no sóc amic d'aquestes coses,
així que aniré directe al gra i a explicar la notícia que dona raó
de ser a aquesta pàgina. 

Com anava dient abans, el Borriana té un camp magnífic,
nou de tota novetat. Tots tenen camps nous i magnífics, tots.
Molts d'ells pagats amb els diners de la quiniela de futbol, com
ara lo del poble del costat. Una vegada més, a nosaltres no
ens toca res, tot ens passa per davant dels morros i fa cap al
mateix lloc. Tenim un terreny de joc que sembla més un paper
de vidre que una catifa. La manca de manteniment és la
culpable. Però no només caldria canviar aquest terreny, sinó
que es veu que al nostre poble ens urgeix un altre camp de

futbol. Lo camp actual està saturat i el futbol base té autèntics
maldecaps per a quadrar setmana rere setmana els horaris
dels divuit equips que tenen inscrits. Però això no és cosa
meua, només ho escric perquè ja ho he sentit varies vegades
que he parat l'orella a converses del camp de futbol o de
tribuna.

Pel que fa al partit, i després del resultat de la primera volta
que va ser d'u a cinc a favor del Borriana, va sortir millor del
que s'esperava. La derrota guanyava a totes les porres d'una
manera aclaparadora. Però els nostres van saber jugar a la
perfecció les seues cartes i, amb una ordenada defensa, van
saber mantindre la nostra porteria a zero davant la
desesperació dels borrianencs. Un exemple d'això és que
l'entrenador d'ells, un tal Óscar Calleja García, quan ja s'havia
acabat el partit i tots se n'anaven cap als vestidors, es va
acostar a l'àrbitre i li va fotre un parell de bescollades i un altre
parell de galtades mentre li etzibava al col·legiat un "Eres un
fenómeno". Això va provocar que l'àrbitre, com un resort, li
exhibís la targeta roja. Podria ser que l'entrenador en qüestió,
afegís un "nano" a la seua expressió, donada la tirada que els
de la ciutat seu del museu de la taronja tenen cap al cap i
casal. Conclusió, un puntet més al sarró i cinc partits seguits
sense perdre, no com altres que, si s'encanten, abans del
diumenge de pasqua els haurem avançat.

Ara toca intentar mantenir aquesta seguida de bons
resultats, tot i la dificultat del rival que ens visita aquest
diumenge u de març. L'Onda no juga la nostra lliga, però els
tres punts en joc ens fan falta, que per això juguem a casa i
són nostres. Ara mateix ocupem la desena posició i ens situem
a sis punts de la zona de descens, i ens separen quatre punts
del líder de la nostra lliga. No tinc cap dubte que si juguem
com sabem, els tres punts es quedaran a casa.   

text VICENT T. PERIS

SEGUIM SUMANT...
Què passa a partir d'ara? Que els tràmits es compliquen

per a les comissions. Si fins al moment la comptabilitat era
molt senzilla de portar, ara, per a començar, cal donar-se
d'alta a l’IAE com qualsevol altra activitat empresarial.
“L'associació ha de dur una comptabilitat com qualsevol altra
empresa”, expliquen els experts. En la comptabilitat cal
apuntar-lo absolutament tot, des dels claus que es compren
per a assegurar el monument fins al paquet de sal necessari
per a amanir una bona paella. Però només tributen i entren
dins del 25% aquells conceptes destinats a la venda en el
bar faller, per als quals s'editen uns tiquets amb els
corresponents preus. 

SOLUCIONS ALS PROBLEMES 
I és ací on comencen les solucions que adoptaran les

comissions. Una d'elles assegura que el dia de Sant Josep
“durem els tiquets que ens sobren a un notari, perquè alce
acta del que hem declarat es correspon amb el que hem
venut”. Una altra “intentar que els ingressos que tinguem
estiguen exempts d'aqueix impost”. Com? De moment,
l'única manera possible de fer-lo és “pagar la festa amb
quotes privades dels socis” com es fa en altres poblacions
com València o Borriana”. Això suposaria tancar els casals al
públic “i perdre la particular idiosincràsia de les falles
benicarlandes, on tot el món pot anar a qualsevol casal”, una
solució que els fallers de Benicarló, de moment, no volen
adoptar. 

Altra solució per a evitar la privatització dels casals seria
restar la part proporcional de l'impost al cost del monument
faller, que és la partida amb major cost de la comissió i una
per les quals no es tributa. Amb açò “es perdria també una
part de l'encant de les Falles de Benicarló”, que ja està
plantant monuments que pel seu cost se situarien en la
categoria de Primera B a València. Algunes comissions ja
inverteixen prop de vint mil euros en el seu monument gran,
malgrat que la pujada de l'IVA ja va reduir la quantitat real
que es destinava al monument, pel fet que va haver de
passar de tributar del 8% al 21%. Quatre mil dos-cents euros
menys als quals, ara, cal restar quatre mil més, que
suposaran més o menys la reducció a la meitat del
pressupost per al monument faller gran. La festa més gran
dels valencians està ferida de mort?

ve de la pàgina anterior

El Club Distrito 10 de Castelló va organitzar una
competició a nivell provincial per a les categories més
xicotetes, pitufos i pre-benjamins, debutants en aquest
esport en competició. La benicarlanda, Itziar Querol, del
Club de Judo Benicarló va aconseguir pujar al més alt del
podi.

text i foto VICENT FERRER

Judo: Itziar Querol s’imoposà en la prova organitzada pel Club Distrito 10 de Castelló
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LOCAL ESPORTS

L'ajuntament de Benicarló ha
obert un expedient al Policia
Local que presumptament va
abocar comentaris xenòfobs en
els seus perfils de les xarxes
socials. A més, ha iniciat una
investigació per a esclarir els
fets i determinar, si s’escau,
l'abast de la sanció que se li
imposarà. 

De moment, ha estat apartat de totes les seues
responsabilitats com oficial de la Policia Local i desenvolupa
el seu treball com agent ras. Així ho va explicar Marcos
Marzal, regidor de Governació, qui va detallar que “l'agent ha
reconegut que va ser ell qui va fer aqueixos comentaris, però
desconeixia l'abast de les seues manifestacions. Va creure
que només ho llegirien els seus amics”. Marzal va detallar que
“ja s'ha nomenat instructor del cas i ara s'inicia una
investigació” que determinarà l'abast, si s’escau, de la sanció
que se li imposarà. L'agent va abocar els comentaris xenòfobs
després de veure una execució en un perfil d'una cadena de

televisió nacional. Dimarts,  els seus perfils en Facebook i
Twitter estaven ja tancats. 

Xaro Miralles, portaveu del PSPV, va agrair “la celeritat
amb la qual ha actuat l'equip de govern” ja que considera que
els seus comentaris “han danyat la imatge de la Policia Local
de Benicarló”. Miralles creu que l'agent “mai hagué de fer
aqueixos comentaris, perquè tots hem de respectar la llei i ells
més encara”. Per la seua banda la coalició Compromís-
Esquerra Republicana ha decidit retirar  la moció en la que
demanava l’inici de l’expedient a l’agent,  que pensava
presentar en el ple ordinari que s’ha celebrat esta setmana.

text NAT LIA SANZ

OBERT EXPEDIENT SANCIONADOR A UN POLICÍA LOCAL

La Guàrdia Civil ha detingut
el dia 17 de febrer, a un varó,
veí de Benicarló, com suposat
autor d'un delicte de robatori
amb violència i intimidació. 

L'actuació de la Guàrdia Civil
es va iniciar el dia 14 de juny del
2014 arran d'un avís a la Central
d'Emergències de la Guàrdia
Civil 062, on una dona de 65
anys informava que havia estat
víctima d'un robatori amb
violència en un domicili de la
seua propietat situat a la localitat
de Benicarló. Després de ser
lligada de peus i mans va ser
copejada amb contundència en
el rostre, sostraient-li joies i
diners en efectiu, tot això valorat
en uns 16.000 euros.
Immediatament els guàrdies
civils van iniciar una investigació per a esclarir els fets, que va
donar com resultat la identificació, localització i detenció d'una
persona de 40 anys d'edat i nacionalitat espanyola com
suposat autor d'un delicte de robatori amb violència i

intimidació. El detingut en unió de les diligències instruïdes ha
passat ha disposició del Jutjat d'Instrucció número 4 de
Vinaròs. L'actuació ha estat efectuada per efectius de la
Guàrdia Civil de Castelló.

text NAT LIA SANZ

LA GUÀRDIA CIVIL DETÉ A UNA PERSONA PER ROBATORI 
AMB VIOLÈNCIA I INTIMIDACIÓ

Un altre cap de setmana carregat de partits, quasi 50
per dia, del CATVAL 2015, ara a les instal·lacions del Club
de Tennis Benicarló. 

Els alumnes de l'Escola de Tennis, pertanyent al centre
d'ensenyament Grip 2, han realitzat un cap de setmana per a
emmarcar doncs s'han guanyat 16 dels 22 partits que teníem
per disputar.

Cal destacar, malgrat les seues respectives derrotes, les
actuacions d'Arantxa Gellida i Inma Gil, que s'estrenaven en
torneig i que, tot i perdre els seus partits, cal animar tenint en
compte que només fa uns mesos que han entrat en aquest
món del tennis..

De la mateixa manera felicitar també a Nahikari Serrat que,
contra tot pronòstic, va aconseguir lluitar fins al super tiebreak
(a 10 punts) que es realitza a manera de tercer set i en el qual
va acabar perdent per un atapeïdíssim 7/6 (9-7) 6/7(7-9) 10-8,
permetent-la somiar amb la victòria que es va escapar per
molt poc però que li va demostrar que el treball dur en els
entrenaments té la seu recompensa.

Impressionant partit també el de Toni Grau que es va
imposar a Valeri Alvarez per 7/5 6/4, i en el qual va demostrar,
a la seua curta edat, una enteresa en pista i una força que tan
sols demostren els majors sabent el que s'estan jugant.

text i foto VICENT FERRER

El CATVAL 2015 es trasllada a las instal·lacions del Club de Tenis Benicarló

TORNA “EL FANTASMA
DE LA ÓPERA”

Aquest divendres 27 de febrer es
posen a la venda les entrades per a les
quatre noves representacions 

Després de la immillorable acollida que van
tenir les cinc sessions que es van oferir el passat
mes de novembre, “El fantasma de la ópera”
tornarà a aixecar el teló de l’auditori Pedro
Mercader de Benicarló. Les noves sessions seran
divendres 20 de març a les 22h, dissabte 21 de
març a les 17h i a les 22h i diumenge 22 de març
a les 18.30h. La venda d’entrades anticipades
començarà el divendres 27 de febrer al Centro
Óptico Eva Marín i al local de l’Associació Musical
“Ciutat de Benicarló”. El mateix dia de les
representacions, una hora abans de cada sessió,
es posaran a la venda les entrades de taquilla. 

Casi dos mil persones van poder gaudir del
gran espectacle musical que és el resultat del
treball de més de dos-centes persones i que s’ha
pogut portar terme gràcies a la col·laboració i
l’esforç de la Coral Polifònica Benicarlanda,
l’Associació Musical “Ciutat de Benicarló” i el
Ballet Lupe. 



pàgina 16    la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                           pàgina  5

OPINIÓ LOCAL

El xef del restaurant Cal Paradís, Miguel Barrera
guanyador d'una estrella Michelin, va oferir un show
cooking a Benicarló. ho va fer en el marc de les VI
Jornades Tècniques de la Carxofa de Benicarló, que es va
realitzar en el Centre Integrat Públic de Formació
Professional (CIPFP) sota el lema, 'La carxofa: de l'horta a
la taula'. 

Barrera va realitzar un espectacle culinari de cuina en
directe amb la carxofa de Benicarló com protagonista. El xef
va ensenyar als alumnes “diferents tècniques per a cuinar la
carxofa”. En el plat que va cuinar, va utilitzar també el peix
blau, en un intent de “donar-li protagonisme també a la nostra
llotja”. Barreda va assegurar que “no he trobat mai una carxofa
com la de Benicarló”, a la qual va qualificar de dolç “amb una
teixidura diferent que aguanta molt bé el foc quan li donem
temperatura”. 

En el seu establiment ofereix als comensals un plat que
combina diferents teixidures de carxofa “confitada, amb foie,
cruixent… la gent gaudeix molt menjant-se'l”. Un altre dels
seus plats de la carta és un mar i muntanya: “chipirón amb

pilotes de tota la vida acompanyat amb carxofes”. La jornada
tècnica, emmarcada dins de la Festa de la Carxofa, va
començar amb una xerrada a càrrec del benicarlando Paco
Vallés Marzal, qui va parlar de la seua llarga experiència com
agricultor. En el tancament va intervenir Hernán Serrat Miquel,
de Cerveses Badum, amb una xerrada sobre la iniciativa
emprenedora relacionada amb la carxofa.

MICHELÍN AMB CARXOFA DE BENICARLÓ

text REDACCI 

El senyor Carnestoltes ja el tenim ben enterrat. El
dimecres de cendra, puntual a la cita, ha encetat la
quarantena de dies que ens portarà a la Setmana Santa.
Les rues plenes de disfresses –més innocents o més
corrosives- han deixat un paisatge simpàtic de realitats
emmascarades, volgudament deformades, que aporten
frescor al gris i lamentable i ben quotidià  espectacle
carnavalesc –i això ho dic sense cap intenció de ferir
l’honorabilitat del senyor Carnestoltes perquè faig servir
el seu nom per parlar de coses lletges- que ens ofereix,
per exemple,  un senyor Rajoy quan diu que això de la
crisi ja és història i que gràcies a la seva impecable i
honesta gestió Espanya ja respira tranquil·la, quan a un
senyor Bárcenas li concedeixen un permís per anar “a
descansar” –que no vol dir anar de vacances, compte,
precisem els conceptes- al Pirineu o quan la família Pujol
Ferrusola proclama amb orgull en una  comissió
parlamentària que ells han estat, són i seran uns pobres i
abnegats servidors de la pàtria. La llista del mostrari
carnavalesc –en el sentit més lleig de la paraula-  es pot
fer llarga, llarga, més llarga que les rues més
multitudinàries dels Carnavals més reconeguts i
sorollosos.

Però, en fi, el legítim Carnestoltes, l’únic honest i
mereixedor del nostre respecte i de la nostra admiració,
aquest any ja se’ns ha acabat. I ara transitem
discretament per aquesta quarantena  de dies  que té
com a paisatge sensitiu els bunyols que porten com a
qualificatiu precisament aquest període religiós de l’any
en què ara ens trobem. Al forn de prop de casa ja fa dies
que tenen aquests interessants dolços –fins i tot ja en
tenien abans de començar la Quaresma- però
curiosament mantenen la tradició d’oferir-los només els
dimecres i els divendres. Sens dubte, el món de la cosa
dolceta és un dels àmbits de la societat que segueix
mantenint les tradicions i que, malgrat que pugui estirar
una mica les dates, viu al ritme –i marcant el ritme- de les
tradicions que necessiten algun ttipus de producte de forn
o de pastisseria per poder endolcir una determinada
celebració. Si feu un repàs ràpid de les festes
assenyalades i dels dolços que hi estan relacionats ens
adonarem que realment el nostre calendari gustatiu és un
dels que continua ben lligat a la tradició.  

Però no tota la Quaresma té gust de bunyols –en totes
les seves variants- sinó que també té gust de peix.
Recordo amb nitidesa molts  dinars d’infantesa i
d’adolescència  de divendres de Quaresma  que la mare
ens preparava i que tenien el peix com a protagonista. Un
peix que, sovint, era el bacallà, aquell bacallà que a mi no
m’agradava gens i que em feia enyorar amb força altres

dinars que es definien en uns meravellosos i ben desitjats
macarrons al forn, uns ous farcits, un arròs a la cubana o
uns espinacs amb panses i pinyons. Més endavant,
aquell bacallà francament  menysvalorat es va anar fent
amic meu, sobretot des del moment en què es va
començar a presentar en forma de bunyols.  Una cosa era
el bacallà a la cassola, amb patates i verduretes, i una
cosa molt diferent era el bacallà ben esmicoladet i ben
vestit amb una capa ben cruixent. En tot això del món
dels gustos, és ben cert que les aparences són
importants.

Ara que parlo de bunyols de tota mena penso que
seria interessant fer una passejada per les receptes
pròpies de Quaresma d’arreu dels Països Catalans i estic
covnençut que aquesta passejada ens ensenyaria que la
riquesa de la diversitat s’articula damunt d’un teixit de
connexions interessants que creen unitats profundes.
Perquè en el receptari popular hi fa xup-xup una part
essencial d’allò que som, d’allò que ens defineix. Així
l’Estellés ho tenia ben clar.

Sigui com sigui, a cop de bunyols –de vent, amb
crema, amb xocolata o de bacallà- podem anar tirant
endavant la Quaresma –cadascú com cregui, com  pugui
o com  vulgui- i així, sense adonar-nos-en, entrarem a la
Setmana Santa. I aleshores, és clar, s’obrirà un altre
univers de dolços, menges i llepolies. I d’aquesta manera
el calendari va fent  girar la roda del temps.

Ja som a la Quaresma

text JOAN HERAS

Fronteres

L'alumne del centre, FREDY ACEVEDO RIOS I
Primer premi en l'onzena edició del concurs,
emmarcat dins de les Jornades de la Galera de
Cambrils.

De nou, un alumne del Centre Integrat Públic de
Formació Professional Benicarló guanya un primer premi
d'un concurs de cuina. Aquesta vegada, ha sigut Fredy
Acevedo, alumne de primer curs del cicle formatiu de
Cuina i gastronomia, el mereixedor guanyador del  XI
CONCURS DE CUINA DE LA MAR ALS FOGONS, de
les Jornades de la Galera de Cambrils 2015. El plat, que
porta per nom "Cebiche de galeres i coulis de calçots,
amb llet d'avellana, cruixent de carxofa i aire d'aranja",
ha sorprés al jurat per la seua originalitat, que fusiona la
cuina llatina amb la cuina mediterrània, i ha incorporat
com a ingredient afegit la carxofa de Benicarló.

El jurat d'experts van destacar la bona preparació i alt
nivell dels 9 finalistes, procedents de centres educatius
de Cambrils, Calella i Benicarló. En referència al
guanyador, el jurat van destacar el fet d'haver
demostrat un escrupolós respecte de la normativa
higienicosanitària, i una execució acurada en el
desenvolupament de les tècniques culinàries
emprades. Enhorabona a Fredy pel meritat premi
aconseguit i als professors del centre pels èxits dels seus
alumnes.

UN ALUMNE DE CIPFP BENICARLÓ GUANYA 
EL CONCURS DE CUINA “DE LA MAR ALS FOGONS” DE CAMBRILS

text REDACCI 
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LOCAL OPINIÓ

Ah, quina metàfora més explícita la de la portada. El circ i
les eleccions. Totes les eleccions. No cal ser massa viu -és el
cas- per associar el món de la il·lusió, la fantasia i l'emoció... i
les misèries de les carpes amb el de les votades. He estat un
gran aficionat al circ. Me'n recordo de menut haver vist Pinito
del Oro al circo Price, instal·lat per a l'ocasió al seti que avui
ocupen l'hotel Marynton i la pista esportiva i el jardinet aquell
que es va fer quan era alcalde el metge Febrer. I del circo
Atlas amb els Hermanos Tonneti, qué ritxa, m'ha tirao un vatxo
de agua en la cabetxa, auuuu. Fins i tot he arribat a anar a
Peníscola a presenciar la patètica actuació d'un Ángel Cristo
decadent i en retirada. He vist circs en què el funambulista feia
de venedor de mongetes a la mitja part i on el domador de
cavalls, amb una disfressa diferent, llençava ganivets sobre
una resignada jove que prèviament m'havia venut l'entrada. I
el circ Raluy, on els pallassos Lluïset i Tomaset saludaven tots
els espectadors a la sortida. Sempre m'ha meravellat i m'ha
angoixat qui pagava tot allò. Tants de tràilers, tanta lluminària,
tanta gàbia, tant de menjar... és una cosa que no he comprés
mai. 

Igualet igualet que la política. Qui va per la corda fluixa?
Qui treu el fuet i posa les feres en ordre? Qui fa riure amb més
mala folla? Qui porta les calces a péntols? Qui paga tanta
coloraina? Qui fa de pallasso i només de pallasso? Qui neteja
les gàbies dels animals? I tantes i tantes coses que tenen en
comú aquestes dues activitats tan «espectaculars». Hi trobo
però una gran diferència. Al circ els pallassos ens volen fer
riure i a la política els pallassos ens fan riure sense voler. I
trobo que, i això és molt fàcil de dir, hi ha més veritat en el circ
que en molta política. Tret d'honorables excepcions, esclar. 

M'he llegit el tema amb certa desconfiança. Lo poble és
menut, ens coneixem tots i allò que en castellà es diuen
«mirlos blancos» no deuen existir. Les meues habilitats
endevinatòries són tan grans com les d'Aramis Fuster i les
d'una gitana de Ferreries que un dia em va fotre mig jornal per
dir-me que em casaria amb una nóvia rica. Vaja, que sempre
l'erro amb els pronòstics. Però en aquesta ocasió és que ho
veig tan clar, tan i tan clar. El PP perdrà vots, faltaria més, però
els guanyaran aquells de ciudatans (el Luisma dixit) i faran un
arreglo entre els dos per repartir-se la vara els quatre anys.
Una altra vegada a manar la gent d'ordre. Una gent d'ordre
que han deixat Benicarló respecte Peníscola i Vinaròs com un
poble de segona divisió o tercera. I no vull entrar en detalls
perquè m'agarrarà un cobriment de cor. 

Per cert, i abundant en fandangos d'aquests electorals.
L'altre dia em van picar per telèfon a casa per fer-me una
enquesta d'aqueixes d'intenció de vot. Primer se'm va adreçar
una senyora en un correcte i educadíssim castellà i vaig
demanar si algú em podia atendre en LAPAO. No hi va haver
cap problema i una veu tan amable com l'anterior em va fer un
tercer grau en un perfecte accent de, per exemple, Monistrol

de Montserrat. Vaig seguir la màxima aquella dels vells: « a
qui pregunte, mentires a n'ell». Em penso que pobra xica la
vaig desconcertar una mica. Quins són els principals
problemes de Benicarló? La manca de vocacions i les
cagueraes de gos. Perdó? Que la manca de vocacions i les
cagueraes de gos. Sí, m'havia entès això, disculpi. Qui creu
que guanyarà les properes eleccions municipals? Podemos,
sens dubte. A quin partit no li votaria mai? A mi m'agradaria
votar-los a tots. Perdó? Que voldria votar-los a tots. I així fins
a l'extenuació. Moltes gràcies per la seva amabilitat. De res,
dona, pa n'això estem. Aquestos saben lo meu telèfon i ara es
pensaran que estic boget. En fi. Encara em faig la pregunta
d'adés: Tot això, qui ho paga? 

Sé que sabrà disculpar-me que avui li parle de tot tret de la
seua revista, però em consta que no li importa que li conte
també els meus neguits. Quan escric açò encara no s'ha
celebrat al Palau de Benicarló de la capital del regne el ple de
les Corts per aprovar quines són les «senyes d'identitat» dels
valencians. Confio -i li ho dic de tot cor- que el nostre diputat
Jaime Mundo no faça el pallasso -a mi me gutxta hatxer el
pallatxo- i vote a consciència en contra d'una llengua
valenciana diferenciada de la resta de llengües del món. Ai,
quin caloré!

M'he quedat sense lloc, però més que siga unes paraules
sinceres de felicitació al seu col·laborador Carles Lluch pel
seu segur que excel·lent treball publicat per l'Abadia de
Montserrat. Què fa un savi com aquest en una revista com la
seua, senyora Garcia?

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

text EL LECTOR

La Junta Local de Seguretat
reunida a Benicarló ha constatat un
descens significatiu de les
infraccions produïdes en l'àmbit
rural i un augment important en
l'aclariment de delictes. Les Falles
comptaran amb un total de 800
efectius entre els diferents cossos
de seguretat. L'alcalde de Benicarló,
Marcelino Domingo, i el subdelegat
del Govern, David Barelles, han
presidit la Junta Local de Seguretat
que es reuneix periòdicament i que
avui ha tractat específicament el
balanç de les dades estadístiques
relacionades amb els delictes produïts el 2014 i l'operatiu
de seguretat previst per a les Falles 2015.

Pel que fa a les dades sobre delictes, s'ha constatat un
descens notable en el nombre d'incidències en l'àmbit rural.
Concretament, s'ha passat de 218 infraccions l'any 2013 a 140
infraccions l'any 2014, la qual cosa suposa una reducció del
35%. El subdelegat i l'alcalde han coincidit a assenyalar la
importància d'aquestes dades, "que serveixen per a posar en
valor el treball realitzat per les forces de seguretat", Guàrdia
Civil, Policia Autonòmica i Policia Local, que s'han coordinat
per a realitzar les tasques de vigilància. Segons ha detallat el
cap de la Policia Local, Agustín Parra, els agents locals han fet
un total de 52 jornades nocturnes de treball en l'àmbit rural,
coordinats amb altres cossos, en les quals s'han arribat a
controlar 450 vehicles. Pel que fa a les infraccions penals, hi
ha hagut un increment del 3% degut a l'augment dels delictes
informàtics, que proliferen en els últims anys, com són les
suplantacions de personalitat a través de la xarxa.
Paral·lelament, s'ha produït un augment del 15% en

l'aclariment de delictes i un 20% més de detinguts i imputats.

800 efectius per a les Falles 2015

L'altra tema important tractat en la Junta Seguretat ha estat
el dispositiu previst per a les Falles 2015, que enguany
comptarà amb 800 efectius assignats, entre Guàrdia Civil,
Policia Local i Policia Autonòmica. El dispositiu començarà el
8 de març i finalitzarà el dia 19, una data en què s'han
demanat més reforços dels habituals donat que coincidirà la
cremà de les Falles amb la tradicional processó de pujada del
Crist de la Mar.

La reunió també ha servit per posar en comú les actuacions
i dades referents a violència de gènere. La Policia Local va
actuar l'any passat en 85 casos diferents de violència de
gènere i enguany, de moment, ja se n'han comptabilitzat 19.
Sobre aquest tema, el subdelegat ha confirmat que la Policia
Local tindrà accés a la base de dades de referència del
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la qual cosa
ajudarà a millorar la lluita contra aquesta lacra social.

Les infraccions al camp es redueixen un 35% el 2014

text REDACCI 
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Dissabte 21 de febrer milers de persones,
convocades per Escola Valenciana com a antesala de
les Trobades 2015 (que per cert enguany la Festa per
la Llengua Maestrat-Ports serà el 26 d'abril a Morella),
van tornar a omplir els carrers de València que sota el
lema L'escola que volem van fer patent una vegada
més que ens estimem la nostra escola.

Que l'escola que volem ha de ser plurilingüe,
intercultural, valenciana, pública, gratuïta, laica, inclusiva,
democràtica, oberta, participativa, crítica, creativa,
innovadora, compromesa amb l’entorn local, global,
coeducadora i humana. 

I sobretot, l'escola que volem és desig de canvi; tots
esperem que el model educatiu que necessitem, un model
sinònim de qualitat i en valencià, siga una realitat a partir
del proper mes de maig.

Per a tots els agents socials preocupats per l’educació
dels joves valencians resulta evident que les actuacions
dels poders públics en els darrers anys han anat
configurant un model d’escola retrògrad pel que fa a la
ideologia que el sustenta, antiquat en continguts i
propostes pedagògiques, que margina el valencià com a
llengua pròpia del país, que promou interessos econòmics
i ideològics en contra d’una escola pública digna, amb
edificis i instal·lacions insuficients i inadequats, amb
retallades escandaloses en recursos humans i materials,
en l'augment de ràtios que minven la qualitat de
l'ensenyament, amb una llei d'educació (LOMCE) sectària
i partidista,...

La situació s’ha fet insostenible, el descontentament i el
rebuig més absolut és general entre pares i mares,
professorat, sindicats i sectors socials,... tots conscients de
la importància que té l’educació per al progrés econòmic i
social del País Valencià, per a la construcció d’una societat
més culta, humana i solidària, i per al benestar i la felicitat
dels seus ciutadans i les seues ciutadanes.

És hora ja que entre les persones més conscients i
preocupades per l’educació comence un debat en el qual
puguen participar tots els sectors implicats per tal de
consensuar i assumir un model diferent d’educació, dotar-
lo dels recursos humans i materials necessaris, aplicar-lo
amb el compromís i suport de tots i cadascun dels
ciutadans i institucions, i fer-ne un seguiment continuat per
tal que avance en línia amb el consens adoptat i que no
siga moneda de canvi dels partits en el govern.

Des de Compromis-Esquerra Republicana estem
convençuts que si volem un futur millor per al nostre País
hem de trencar la dinàmica involucionista, empobridora i
antivalencianista que, amb les seues actuacions, ha dut a
terme el PP durant els darrers 25 anys. 

En aquest moment en què sembla inevitable una
renovació política, necessitem una administració educativa
nova, amb consciència de la realitat de l'ensenyament,
idees clares sobre el canvi necessari i voluntat política per
a dur-lo avant i amb la qual puguem col·laborar tots els
sectors implicats (ampas, sindicats, empresaris,
ajuntaments, societat civil,...). 

També és l’hora de deixar de marejar la perdiu i que
d'una vegada per totes el valencià de les Normes de
Castelló siga la llengua de la nostra escola com fins ara, i
no él de les tesis involucionistes i secessionistes que ara
promou el PP donant suport a les postures del Lo Rat
Penat i la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana. 

I es fa necessari recuperar la il·lusió del professorat, ara
cansat, descontent i desmotivat; perquè ha de ser qui, en
companyia de les famílies, ha de construir l'escola del
segle XXI.

Ximo Bueno
Mestre
Núm. 2 a la llista municipal Compromís-Esquerra

Republicana Benicarló
Escola Valenciana-Festa per la Llengua Benicarló.

L'escola que volem

Atesa l'escandalera que s'ha organitzat per la peculiar
actuació de la senyoreta batllessa del nostre Cap i casal
durant la crida oficial de les falles 2015, els membres de la
Comissió d'Experts de l'Univers Faller ens hem vist
empesos a celebrar una reunió d'urgència per tal de
manifestar el nostre punt de vista al respecte.

No hem tingut més remei que seure davant una bona paella
valenciana i, després d'una bona digestió, fer balanç no ja
només de la brillantíssima intervenció de Na Rita Barberà sinó
també del desenvolupament actual a Benicarló de les nostres
festes josefines. 

Per tal d'establir un ordre com cal, un expert que sap
escriure s'ha compromés a alçar acta de tot el que succeïsca
(i que es puga contar, naturalment) en les nostres reunions. 

Els punts a tractar van ser els següents: 
1. Fartera-gatera i posterior digestió.
2. Posicionament oficial de la Comissió respecte a la Crida

fallera a València del passat 22 de febrer.
3. Presència i protocol de les falleres als actes

institucionals.
4. Senyeres, pancartes i pancarto-senyeres als balcons de

les cases falleres.
5. Breu incís sobre la coincidència de la nit de la Cremà

amb la de la Pujà del Santo Cristo.
6. Rots i preguntes.

Desenvolupament de la sessió. 
1. Ací hem de ser prudents perquè ja sabem que les nostres

dones lligen això i si fem qualsevol altre comentari respecte a
les nostres activitats digestives -bé siga en forma de
flatulències sonores o sordes però sempre aromàtiques,
d'eructes o directament de boçades o coses pitjors- més d'un
dormirà a l'estoreta velleta. El que passe a les reunions de la
Comissió es quede a les reunions de la Comissió.

2. Per unanimitat s'acorda enviar un telegrama de solidaritat
a la senyoreta Rita Barberà Nolla per la seua bonica i sobretot
valenciana actuació a les Torres de Serrans de diumenge
passat. També li aconsellem que prenga les mesures legals
que considere adients contra tots aquells que la difamen per
les xarxes socials fent referència a un pretés estat d'intoxicació
etílica que cap dels presents va poder observar en cap dels
seus moviments i les seues doctes i alegres paraules. Així
mateix li recomanem a la persona encarregada de fer la Crida
des de l'Ajuntament de Benicarló d'enguany que n'agarre
mostra.

3. Cal instar les autoritats locals que en els actes en què la
dona benicarlanda haja d'estar representada, la fallera major

local no camine a la mateixa altura que la reina de les festes
sinó que aquesta darrera s'hauria de col·locar delicadament
un parell de passes endarrere. Si és que hi ha cap necessitat
que vaja la reina de les festes a cap lloc, per descomptat. No
cal insistir en els arguments: espectacularitat del vestit, el
pentinat i els atifells regionals, i la gràcia i el donaire a l'hora
de desfilar i saludar i, sobretot, la representativitat. Les falles
són les festes més populars de Benicarló i, per tant, les festes
més benicarlandes de Benicarló. Populars, falles i Benicarló
són paraules d'un mateix camp semàntic que trobem des
d'aquesta modesta tribuna que tendeixen a la sinonímia.

A més, els turistes que tan gentilment ens visiten en dies
com ara la festa de la Carxofa es poden quedar desconcertats
en pensar que en aquest poble tenim dos vestits típics. Encara
que siga pel bé del turisme que ens manté, hem de triar i hem
de triar bé. 

Abundant en aquest aspecte i sense ganes de faltar a
ningú, des d'ací demanem oficialment que ni la reina de les
festes ni la seua cort d'honor ni la dulcinea ni Rocinante
estiguen presents a l'ofrena que amb tanta solemnitat i devoció
se celebra el diumenge abans del nostre patró sant Josep.
Sabem que és aquesta una proposta arriscada però els
arguments que s'esgrimiran a continuació són irrefutables. 

Tots sabem, com ja s'ha dit en diverses ocasions, que dona
benicarlanda i dona fallera són expressions del tot equivalents
des del punt de vista semàntic i, per tant, si s'obliga la reina de
les festes a acudir a un acte tan entranyablement benicarlando
(i fallero, perdó per la redundància) vestida de no-fallera estem
segurs que es podria traumatitzar. Per tant, ja hauria de ser
enguany, però si no es pot no es pot, xe, que siga l'any que ve,
que les coses amb gonies no surten bé. A la propera ofrena
només falleres i padrines del foc, del casal i/o de l'estendard. 

NOTA. Com que encara no hem pogut beure molt i açò es
fa llarg, la setmana que ve donarem compte del
desenvolupament de la sessió. Visca València! 



que no és cosa nostra, segons
alguns, molts, però molts, les falles
són ja una tradició al nostre poble i,
com a tal, cal tractar-les), de les que
poden fer època. I és que per
primera vegada coincideix el dia de
la crema amb la processó del Crist
de la mar. I ja la tenim muntada!
Què va ser primer l’ou o la gallina?
Qui ha de cedir el lloc a l’altre... si és
que cal cedir-lo?  Ja hem sentit el
capella de l’ermita de Sant Pere,
amb molt de seny com és habitual,
titllar de pecatosos la gent per voler
fer les dos coses alhora. A vore, una
festa pagana com les falles és,
sense cap mena de dubte, per molta
tradició que tinga, inversament
proporcional al sentit del fervor de la
processó del Crist demana.
Aleshores se’ns presenta el gran
dilema festeromoral que
acompanya quasi sempre qualsevol
festa, FESTA amb majúscules, de la
tradició catòlica, i el concepte que
alguns en tenen. Tot, perquè és pot
donar el cas que en una mà tinguen
el ciri i a l’altra el masclet! Què farà
la gent, aniran a la processó amb el
ciri, després es canviarà, es posarà
brusa fallera i... a la crema? O
aniran a la crema amb la brusa,
després es canviaran, i amb el ciri a
la processó? O aniran, ja previsors,
amb la brusa fallera a la processó,
amb el ciri, i després a la crema,
amb ciri i brusa? O sense ciri, sense
brusa, i aniran on voldran? O
aniran...? Açò no pot ser seriós! La
rauxa i la disbauxa fallera, per molta
tradició que li vulguen encolomar al
sant Josep d’ara, no tenen res a
veure amb el recolliment que implica
la processó del Crist! Què volen,
què algun desaprensiu li fótiga un
masclet a la barca del crist i la faça
sortir pels aires? Què volen,
convertir la processó amb les falles,
en una mena de reclam friki? (NOTA
del traductor: A qui no li agrade dir
crema a l'acte de posar fi a les falles
per mitjà del foc, pot llegir cremà. No
passa res, tots som iguals al
caloret.)

Insuperable
I parlant de frikis i falles (per què

deu ser que quasi sempre aquestes
coses van de la maneta al nostre
país?), què n’hauríem de dir de la
Rita allà dalt la porta de Serrans de
València, el dia de la crida? Fins ara
hem sentit tota mena de comentaris.
No els reproduirem tots ací, en són
massa... i alguns amb molt de gust
(òbviament això depèn de qui siga
l’intrelocutor), però se’ns faria
massa llarg. Tot i així, ens farem
ressò del que vam veure tots: la Rita
estava, allí dalt, més contenta que
un gínjol! Va ser tot un espectacle,
amb un pirollenguatge, històric,
sense precedents en el món de la
lingüística moderna! En un estil
propi, que caldria ser analitzat pels
més prestigiosos lingüistes, va
aconseguir conjuminar i emprenyar
al mateix temps, de la manera més
fefaent i objectiva, les imatges i el so
estan per demostrar-ho, el
bilingüisme més ranci del seu partit
amb el món faller. Aquell bilingüisme
blavero, amb l’estil de l’idioma que
ella millor domina, ben regadet, i
que fa que a un “se le lengue la
traba”. Una cosa ha demostrat: els
valencians són emprenedors: en
menys de 48 hores ja es poden
comprar als carrers de VLC
samarretes, xapes i tasses amb
imatges al·lusives a la florida
retòrica de l'alcaldessa per
antonomàsia. I una altra cosa:
tingueu per seguer que aquesta
gent de bon cor i millor gust que és
la gran família fallera, ara per sant
Josep, es cansaran de ballar als
casals els raps que s'han muntat
amb la veu de Rita i, encara és més
segur, al maig traurà més vots per
seguir donant caloret al cap i casal.

Pilona's world
Canviem de tema que, per a

sofocamenta, la del veí que ha
hagut de patir, bé, ell i el seu
vehicle, la carícia de la nostra
entranyable pilona, que ha tornat a
atacar aquesta setmana. Diu així
l'informe policial: “22, 19:00. Se
golpea una de las pilonas de acceso
al centro peatonal por un turismo en

la Pl Sant Bertomeu. Se
inspeccionan los daños causados.”
Au, ja estem un altra vegada... la
culpa sempre dels vehicles i no de
la pilona. Com si la gent no tinguera
altra faena més que encastar-s'hi.
Ja feia temps que no en sentíem
parlar, tot i que ja devem estar, si fa
o no fa, per la trentena de vehicles
que han patit la seua trempera
sobtada. Pobra, sempre l'estan
agredint! I al vehicle..., al vehicle al
taller! De fet, la redacció de l'informe
no té res de casual, amb aquell
ambigüitat buscada que coneixem:
«Se golpea una de las pilonas (...)
por un turismo (??)». Ni «Un turismo
golpea la pilona», ni «Una pilona
golpea un turismo». Res en clar. 

Amics dels arbres
Mireu, continuem parlant una

mica del nostre ajuntament, però
aquesta vegada, del seu vesant
incívic. Què us pensàveu, que no en
tenia? Doncs, també en té, també. I
que no ens vinguen amb collonades
perquè enganxar amb grapes un
cartell a un arbre, es mire per on es
mire, no té res de civilitzat. I si no us
ho creieu, podeu mirar la foto que
acompanya aquestes paraules que
ho demostra. No sabem qui ho ha
fet, ni ens importa, però segur que hi
ha maneres més curoses de dir les
coses que no fent el brètol. A vore, i
damunt avisen la grua! I si la gent
avisa el Seprona? I després diran
que la gent és com és. Quina
manera de donar exemple!

ve de la p gina anterior
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“Dimonis de la riera encesa”

Enric Anyó va néixer a Benicarló l’any 1974. ´És doncs
un autor jove, però amb l’edat suficient com per a ser
Llicenciat en Història, membre del Centre Cultural
Traiguerí de la veïna ciutat de Traiguera i editor de la
revista de l’entitat des de l’any 2014. Aquest any publica
la seua primera obra amb una editorial del territori, Onada
edicions, sota el sugerent títol de Dimonis de la riera
encesa. Una obra que es desenvolupa i mostra amb orgull
el paisatge del Maestrat.  Tot i no ser la seua primera
publicació, ja que va guanyar el premi del concurs literari
de la Taula del Sénia, sí es tracta del primer llibre que crea
per a la seua posterior publicació. L’argument ens
endinsa en els segles XVI i XVII i en dos cercles familiars
poderosos, els Monserrat de Canet i els Caperó de
Traiguera. Entre una atmosfera aconseguida i esculpida a
cisell la trama es desvetlla amb cura. El misteri està
servit.

Enric, per què escriure?
Uf, aquesta és bona, per començar. Potser es tracte de la via que

jo he trobat per satisfer la necessitat primària d’expressar-me. Altres
pinten, canten o interpreten papers al teatre. En el meu cas, després
d’anys de llegir llibres, suposo que ara tocava escriure’n un. Com a
motiu principal: em vaig topar amb una història que volia contar.

Des de quan escrius?
Sempre m’ha agradat omplir de gargots el blanc del paper, fins

avui, sense cap intenció de compartir-los. Sols havia publicat alguns
articles a la revista del Centre Cultural Traiguerí, de la que en sóc
editor, a banda d’algun que altre conte. He de reconèixer que el primer
sorprès per veure acabada i publicada “Dimonis de la riera encesa”
sóc jo mateix. Veure’m què passa a partir d’ara.

Ets escriptor d’arrel, a partir d’una necessitat personal de
contar, de comunicar?

Professionalment m’he dedicat a la comunicació gràfica i a la
redacció de textos publicitaris i tècnics. Pel que fa a l’escriptura de
ficció, reconec que encara estic en fase d’acceptar-me a mi mateix,
com dirien alguns psicòlegs. Fa només sis mesos, tot i tenir la novel·la
enllestida, la possibilitat de publicar-la ni tan sols representava un
somni. Tot ha anat molt ràpid. És potser per això que em costa molt
definir-me com a escriptor. De fet, crec que encara em falta fer molt
camí per poder-me’n considerar. Sí que em confesso un bon lector i
col·leccionista de llibres.

D’on sorgeix el títol de la novel·la?
És complicat respondre aquesta pregunta sense condicionar el

possible lector. Sols diré que de dimonis i d’espectres personals tots
en tenim al nostre voltant. Sovint ens venen a trobar des del passat o
el present per condicionar-nos l’existència, i bona part de la nostra
energia la consumim a diari per foragitar-los i poder avançar. Això
succeeix ara i fa quatre-cents anys enrere. Els sentiments humans
són universals, com diria Shakespeare. Potser (i només és una
possibilitat, faig constar) que el títol tinga alguna cosa a veure amb

aquesta lluita vital, contra nosaltres mateixos i el temps que ens toca
viure.

Dimonis de la riera encesa t’ha permès amalgamar en una
obra dos vessants, l’escriptura i la història?

Sí i no. Tota novel·la necessita un temps i un lloc per desenvolupar-
se, i en el cas de Dimonis..., el fet de partir de la recreació d’un
personatge que va viure realment a Canet lo Roig a finals del segle
XVI, imposava una època i uns espais molt determinats i propers.
Com a llicenciat en història, he volgut aproximar-me amb rigor al
temps i a les costums, però res més que això. Els fets històrics, com
a  tals, no m’han interessat ni participen de l’obra, tot i anomenar-los
de passada per contextualitzar algun passatge. La Història, amb
majúscules, és simplement el decorat. La meua preocupació ha sigut
la de caracteritzar correctament els personatges, fer-los humans, amb
vicis i virtuts, veure’ls evolucionar al llarg dels gairebé seixanta anys
durant els quals es desenvolupa la història de la novel·la.

Com ha estat el període de gestació? Has hagut d’investigar
especialment en el període històric que tracta la novel·la?

En relació a la pregunta anterior, no he pretès en cap moment fer
una novel·la “històrica” a l’ús. Però bona part de la tasca (i de les
energies consumides) s’ha basat en la consulta de bibliografia i
documentació sobre l’època, especialment el treball de Joan Ferreres
i Nos, historiador de Sant Jordi, el principal coneixedor del passat
d’aquestes terres. Per a mi, resultava de la màxima importància
descriure correctament el temps i els personatges que hi vivien, des
de la forma de vestir i els costums quotidians, passant pel treball al
camp, la pràctica política, el coneixement mèdic o el dret civil. Fins i
tot he hagut d’esbrinar quin tipus d’armes utilitzaven i com es feia anar
una arma d’avantcàrrega

text i foto LA CALAMANDA
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Herència digital
Sabem que el nostre alcalde

(encara), és un gran usuari
d'Internet. I ho sabem perquè el
Facebook el fa tremolar de tot el que
escriu. Però en algunes coses quasi
diríem té el dit apegat a la tecla i
només surt un comentari seu,
contesta, o actualitza la resposta
però de la part institucional, sembla
que se n’ha oblidat ja fa temps. I per
quina raó diem tot açò? Doncs si
algú vol pegar-li una ujada al web

del grup municipal del PP
benicarlando se n’adonarà
que hi ha un xicotet
detall... que no quadra. Si
ho mireu, i si no, us ho
ensenyem nosaltres,
veureu que, segons els
populars, la regidora
dimitida, Sarah Vallés,
encara surt allí amb la
seua delegació. A vore, no
volem dir ací que l'alcalde
ha d’estar damunt de tot,
que també, que per això li
paguen una bona pasta
gansa, però una mica més
de cura en allò que és
institucional s’hauria de
tenir, no? Si volen tenir
webs, Facebooks, twitters

i tota mena de coses d’aquestes
modernes dels ordinadors i mòbils,
almenys que les tinguen
actualitzades. Compte, que
nosaltres no sortim, però la imatge
de deixadesa que donen, tenint en
compte que estem a vora les
eleccions, no sembla la millor. En fi,
que ací ens veieu intentant rentar-
los la cara als populars. Perquè
després diguen que sempre ens
fiquem amb ells! I una altra cosa,
tota la legislatura i encara sense
saber com s'escriu el nom de
l'exregidora: Sarah, Shara, Sarha?
Vés a saber! I de com es puga
pronunciar no admetem ni apostes!

Desagraïts
No pot ser! De cap de les

maneres! Quin insult és aquest que
deixa la festa de la carxofa com a
festa del Maestrat per antonomàsia.
Els tafaners hem vist i llegit com els
populars valencianos han inclòs
com a senyes d’identitat pròpies les
falles, suposem amb la Rita la
cantaora també, les fogueres, la
Magdalena i els Moros i Cristians...
però s'obliden de les carxofes, de
les nostres carxofes. Com poden
tenir tan poca sensibilitat cap a
l'hortalissa que tants dies de glòria i
fartera els ha donat cada vegada
que han vingut ací. Hauríem de
revoltar-nos tots, sortir a la
balconada de l'ajuntament, l’alcalde
el primer, i engegar al caloret
aquesta insídia. Demanem que, a
partir d’ara, els populars del cap i
casal, menys la Rita i el seu
inextricable valencià après a la
whiskipedia, siguen declarats
persones non grates i mai més
convidats a la festa fresqueta de
l’hivern, la carxofa. No és pot tenir
tan poca vergonya i després vindre
a fartar-se a costa del contribuent.

Les falles del Sant Crist de la Mar
Mare meua quin enrenou s’ha

muntat amb el dia de la crema de les
falles i la processó del Crist. Ací
tenim un xoc de tradicions (a vore,

text LA COLLA DE TAFANERS

El Maestrat pot ser màgic, a l’hora de plantejar una obra
d’aquestes característiques?

I tant! Quan poses el nas en la documentació, les històries
sorgeixen soles. Per exemple, un dels escenaris principals de la
novel·la (i del Maestrat dels segles XVI i XVII) és la Font de la Salut
de Traiguera, un lloc realment màgic que forma part del meu paisatge
sentimental, ple de llegendes i misteris que han arribat fins a nosaltres
a través de la tradició oral i la religiositat popular, no sempre
identificada amb la litúrgia eclesiàstica. L’època, encara farcida de
supersticions en forma de dimonis, bruixes i espectres, també m’ha
ajudat a dibuixar l’ambient barroc que pretenia per a la novel·la.

Els personatges també representen uns patrons del nostre
territori, uns models. Podem trobar el cacic, una església
empoderada, un context social que va estar vigent durant mols
anys.

La novel·la transcorre al llarg de les darreres dues dècades del
segle XVI i la primera meitat del XVII, un temps on l’estructura social
estava ben definida. Els de baix romanien sotmesos a les classes
poderoses, els nobles i els cacics, i exercint el control, no sols moral i
espiritual sinó també econòmic i social, hi trobem l’esglèsia, amb totes
les seves grandeses i misèries. D’aquest sistema els historiadors en
diuen “L’antic règim”. Es tracta d’un temps de conflicte, on la
religiositat ho impregna tot i posa tothom al seu lloc, a mig camí entre
la foscor de l’edat mitjana i les llums del que serà posteriorment el
racionalisme del segle XVIII i la Il·lustració. En aquest sentit, les
relacions entre els personatges venen ja marcades des del bressol:
triomfador o perdedor, supervivent o víctima. La història de cadascun
d’ells vindrà condicionada per l’èxit o el fracàs en l’intent d’enfrontar-
se a la rigidesa d’aquest temps que jo imagino violent i despietat.

“Dimonis del riera encesa” reivindica el paper de la dona al
nostre territori, o més bé retrata cruament quina era la seua
posició social i familiar?

Ambdues coses. De la segona se’n desprèn la primera. És cert
que els diferents personatges femenins dins de la novel·la estan
tractats amb una cura especial, fonamentalment pel respecte que em
produeix el fet d’haver-me de posar a la pell d’una dona, però també
pel paper central que jo, intencionadament, els hi he volgut atorgar a
la novel·la, no sols perquè m’ha vingut de gust fer-ho, sinó perquè
realment el tenien. Si bé sotmeses a la voluntat del marit i víctimes de
totes les formes imaginables de violència, elles eren dipositàries d’un
antic llegat de coneixement popular sovint marginat pel masclisme i el
decòrum eclesiàstic, relacionat amb la cura dels fills, l’elaboració de
remeis naturals i la pràctica algunes tècniques mèdiques com ara
l’obstetrícia. Com la resta de personatges, les dones de Dimonis de la
riera són personatges forts, ferrenys, reprimits en gran mesura, que
s’enfronten a la seua realitat amb fortuna desigual.

Què vol transmetre la novel·la?
Jo tinc la meua resposta, però és la meva. Deixaré que cada lector

hi trobe la seua pròpia. Sovint es demana que les històries tinguen
sempre un missatge, una moralitat lligada al destí dels personatges.
En aquest sentit, no sabria què dir. Al llarg de l’obra hi apareixen
guanyadors i perdedors, bons i dolents que no ho son tant com es
podria pensar. Al capdavall, gairebé cap dels personatges és en
realitat el que sembla. Potser, a la fi, la història farà que cadascú

(inclós el lector) s’haja enfrontar als seus propis dimonis personals.

Desenvolupar una història té moments crítics, tant a l’inici, un
bon començament, com en el desenllaç o l’acabament. Què t’ha
suposat més esforç, quina part ha sigut més complexa de
tractar?

Diuen que començar sempre és el més difícil. De seguida vaig
tenir al cap el plantejament general de tota la novel·la. La principal
dificultat va ser posar-m’hi. A partir d’això, molts dels passatges han
anat sorgint per demanda de la pròpia història, a mesura com l’anava
escrivint, hom diria que pel desig i vicissituds dels popis personatges.
Però en general sempre vaig saber quin era el port al que volia arribar.
A banda de les sempre complicades primeres pàgines, el més difícil
ha sigut trobar la constància necessària per tirar endavant.

Aquest és el segon treball teu que es coneix. T’ha costat
arribar a publicar?

No puc dir que haja sigut difícil, sense ànim de semblar pretenciós.
Tal i com deia abans, fa poc més de sis mesos ni tan sols em podia
imaginar tot això. Potser el secret ha estat haver-me pres el temps
necessari, sense pressa, escrivint el que jo volia i de la forma que jo
volia.

Com ha estat la relació amb Onada edicions?
Molt bona. És d’agrair i d’admirar que una editorial, hui en dia,

aposte per l’obra d’un autor completament desconegut com ho sóc jo.
Que la gent d’Onada s’haja fixat en la meua novel·la m’omple d’orgull
i m’anima a seguir escrivint.

Quina salut veus per a la nostra llengua en un context literari
a les nostres comarques?

Veig la situació complicada. A vegades resulta difícil desfer-se
d’aquest pessimisme recurrent que ens acompanya. Cert que la crisi
no ha ajudat, però crec que les institucions tenen molta part de culpa.
A les nostres comarques hi ha gent que escriu, que fa teatre, música
i participa del teixit associatiu, però als que identifiquen la cultura sols
com sinònim de festa i folclorisme (que també ho és), sembla que això
no els importa. De qualsevol manera, hi ha que ser positiu.  

Quins autors són els teus referents?
La llista seria molt llarga i heterogènia. Alguns exemples: Jaume

Cabré, Sebastià Juan Arbó, Milan Kundera, Ernst Jünger, Umberto
Eco, Albert Sánchez Piñol, John M. Coetzee, J.D. Salinger, etc.

Escriure en valencià és un aposta personal, un compromís,
una necessitat?

Escriure en valencià és per a mi un fet natural, perquè és la meua
llengua. Aquest fet no hauria d’avalotar ningú. En això, en la
naturalitat, resideix el compromís i l’aposta personal. La necessitat és
senzillament la de contar una història que, modestament, aspira a
poder arribar a qualsevol públic.

I fonamentalment, escriure és un plaer?
Jo pensava que era plaer, i sí, ho és, però després d’haver

conviscut durant més de tres anys amb una colla de personatges que
m’han demanat tots els dies tanta atenció i dedicació, he descobert
que també té bona part de patiment. De qualsevol manera, com tots
els amors impossibles, he de confessar que ja els enyoro.

ve de la pàgina anterior



Carxofa: quan una empresa privada dóna part del seus recursos per a iniciatives socials, es mereix,
sense cap mena de dubte, la nostra carxofa virtual. Cal agrair el fet que l’empresa Allesprí haja donat
13.000 euros per a recursos socials. Gràcies!

Panissola: a l’alcaldessa de Vaslència, Rita Barberà, pel lamentable espectacle que va donar al
presentar-se com anava, a la crida de les Falles 2015. Ja no és el fet de destrossar una llengua, la que
siga, queb ja és greu, és també el fet de la lamentable imatge que va donar com a representant dels
valencians. Si tinguera un mínim de dignitat se n’aniria cap a casa. Tot i que ho dubtem.

M I S C E L · L À N I A

La falla de Montoro

S’imaginen les falles a Benicarló privatitzades? Doncs...
una nova cremà, esta vegada salvatge, és la que representa
el nou decret que Montoro, el rei de l’hisenda espanyola al
que van votar la majoria dels valencians, que es va traure
del barret a finals de l’any passat. Decret pel qual, qualsevol
associació, la que siga, des d’una de veïns d’una escala, els
amics de l’espardenya, o del caloret de l’hivern, o una falla,
hauran de tributar com una empresa.

Sembla absurd? Doncs sí, però “real como la vida
mismo”, com diria el mateix al·ludit,  i que té en un ai! a la
majoria d’associacions, incloses les falles. I és que aquesta
mena de tributació pot matar d’un cop el que seria el teixit
associatiu valencià, tant cultural com esportiu, o fins i tot el
veïnal. Sí, pot fer desaparèixer eixe teixit que ha fet, i fa,
massa vegades, la feina que les administracions han anat
deixant de fer, tot i ser feina seua, per no ser-los rendibles
econòmicament o políticament.

I ara, d’un cop, resulta que totes aquetes associacions, la
majoria menudes, que són dinamitzadores socials sense
parangó, i sense ànim de lucre, pengen d’un fil perquè es vol
imposar una política de control exhaustiu econòmic ... de tot.
Bé, de tot el que els interessa. Així, s’imaginen els veïns
d’una escala, que poden ser tres i el gat, que estan obligats
a constituir-se com associació de veïns, ara també obligats
a tributar com una societat mercantil? Doncs les falles, esl
clubs de futbol amateurs, les associacions de pares, les
associacions culturals, les associacions esportives,  ... totes,
però totes, simplement per tenir un CIF, ara, estaran
considerades com una empresa. Dóna igual que es tinga un
pressupost de 100, 1.000, ó d’1.000.000 d’euros, ara
s’haurà de tributar per l’Impost de Societats. De bojos?
Doncs és el que hi ha. Sembla que ara toca controlar-ho tot
i a tots... menys els que realment defrauden. I si no s’està
d’acord... sempre quedarà el recurs de plegar.

Bé, plegar... o reconvertir-te en empresa. Una manera
subtil i encoberta de privatitzar unes funcions socials
voluntàries, mercantilitzant-les,... que ara no estaven
controlades per l’administració. O... a millor era això on es
volia arribar? Ara bé, controlar els grans fons de defraudació
i corrupció, això...? Això ja són figues d’una altre paner!

Amb Montoro hem topetat.
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Carxofa: quan una empresa privada dóna part del seus recursos per a iniciatives socials, es mereix,
sense cap mena de dubte, la nostra carxofa virtual. Cal agrair el fet que l’empresa Allesprí haja donat
13.000 euros per a recursos socials. Gràcies!

Panissola: a l’alcaldessa de Vaslència, Rita Barberà, pel lamentable espectacle que va donar al
presentar-se com anava, a la crida de les Falles 2015. Ja no és el fet de destrossar una llengua, la que
siga, queb ja és greu, és també el fet de la lamentable imatge que va donar com a representant dels
valencians. Si tinguera un mínim de dignitat se n’aniria cap a casa. Tot i que ho dubtem.

M I S C E L · L À N I A

La falla de Montoro

S’imaginen les falles a Benicarló privatitzades? Doncs...
una nova cremà, esta vegada salvatge, és la que representa
el nou decret que Montoro, el rei de l’hisenda espanyola al
que van votar la majoria dels valencians, que es va traure
del barret a finals de l’any passat. Decret pel qual, qualsevol
associació, la que siga, des d’una de veïns d’una escala, els
amics de l’espardenya, o del caloret de l’hivern, o una falla,
hauran de tributar com una empresa.

Sembla absurd? Doncs sí, però “real como la vida
mismo”, com diria el mateix al·ludit,  i que té en un ai! a la
majoria d’associacions, incloses les falles. I és que aquesta
mena de tributació pot matar d’un cop el que seria el teixit
associatiu valencià, tant cultural com esportiu, o fins i tot el
veïnal. Sí, pot fer desaparèixer eixe teixit que ha fet, i fa,
massa vegades, la feina que les administracions han anat
deixant de fer, tot i ser feina seua, per no ser-los rendibles
econòmicament o políticament.

I ara, d’un cop, resulta que totes aquetes associacions, la
majoria menudes, que són dinamitzadores socials sense
parangó, i sense ànim de lucre, pengen d’un fil perquè es vol
imposar una política de control exhaustiu econòmic ... de tot.
Bé, de tot el que els interessa. Així, s’imaginen els veïns
d’una escala, que poden ser tres i el gat, que estan obligats
a constituir-se com associació de veïns, ara també obligats
a tributar com una societat mercantil? Doncs les falles, esl
clubs de futbol amateurs, les associacions de pares, les
associacions culturals, les associacions esportives,  ... totes,
però totes, simplement per tenir un CIF, ara, estaran
considerades com una empresa. Dóna igual que es tinga un
pressupost de 100, 1.000, ó d’1.000.000 d’euros, ara
s’haurà de tributar per l’Impost de Societats. De bojos?
Doncs és el que hi ha. Sembla que ara toca controlar-ho tot
i a tots... menys els que realment defrauden. I si no s’està
d’acord... sempre quedarà el recurs de plegar.

Bé, plegar... o reconvertir-te en empresa. Una manera
subtil i encoberta de privatitzar unes funcions socials
voluntàries, mercantilitzant-les,... que ara no estaven
controlades per l’administració. O... a millor era això on es
volia arribar? Ara bé, controlar els grans fons de defraudació
i corrupció, això...? Això ja són figues d’una altre paner!

Amb Montoro hem topetat.
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Herència digital
Sabem que el nostre alcalde

(encara), és un gran usuari
d'Internet. I ho sabem perquè el
Facebook el fa tremolar de tot el que
escriu. Però en algunes coses quasi
diríem té el dit apegat a la tecla i
només surt un comentari seu,
contesta, o actualitza la resposta
però de la part institucional, sembla
que se n’ha oblidat ja fa temps. I per
quina raó diem tot açò? Doncs si
algú vol pegar-li una ujada al web

del grup municipal del PP
benicarlando se n’adonarà
que hi ha un xicotet
detall... que no quadra. Si
ho mireu, i si no, us ho
ensenyem nosaltres,
veureu que, segons els
populars, la regidora
dimitida, Sarah Vallés,
encara surt allí amb la
seua delegació. A vore, no
volem dir ací que l'alcalde
ha d’estar damunt de tot,
que també, que per això li
paguen una bona pasta
gansa, però una mica més
de cura en allò que és
institucional s’hauria de
tenir, no? Si volen tenir
webs, Facebooks, twitters

i tota mena de coses d’aquestes
modernes dels ordinadors i mòbils,
almenys que les tinguen
actualitzades. Compte, que
nosaltres no sortim, però la imatge
de deixadesa que donen, tenint en
compte que estem a vora les
eleccions, no sembla la millor. En fi,
que ací ens veieu intentant rentar-
los la cara als populars. Perquè
després diguen que sempre ens
fiquem amb ells! I una altra cosa,
tota la legislatura i encara sense
saber com s'escriu el nom de
l'exregidora: Sarah, Shara, Sarha?
Vés a saber! I de com es puga
pronunciar no admetem ni apostes!

Desagraïts
No pot ser! De cap de les

maneres! Quin insult és aquest que
deixa la festa de la carxofa com a
festa del Maestrat per antonomàsia.
Els tafaners hem vist i llegit com els
populars valencianos han inclòs
com a senyes d’identitat pròpies les
falles, suposem amb la Rita la
cantaora també, les fogueres, la
Magdalena i els Moros i Cristians...
però s'obliden de les carxofes, de
les nostres carxofes. Com poden
tenir tan poca sensibilitat cap a
l'hortalissa que tants dies de glòria i
fartera els ha donat cada vegada
que han vingut ací. Hauríem de
revoltar-nos tots, sortir a la
balconada de l'ajuntament, l’alcalde
el primer, i engegar al caloret
aquesta insídia. Demanem que, a
partir d’ara, els populars del cap i
casal, menys la Rita i el seu
inextricable valencià après a la
whiskipedia, siguen declarats
persones non grates i mai més
convidats a la festa fresqueta de
l’hivern, la carxofa. No és pot tenir
tan poca vergonya i després vindre
a fartar-se a costa del contribuent.

Les falles del Sant Crist de la Mar
Mare meua quin enrenou s’ha

muntat amb el dia de la crema de les
falles i la processó del Crist. Ací
tenim un xoc de tradicions (a vore,

text LA COLLA DE TAFANERS

El Maestrat pot ser màgic, a l’hora de plantejar una obra
d’aquestes característiques?

I tant! Quan poses el nas en la documentació, les històries
sorgeixen soles. Per exemple, un dels escenaris principals de la
novel·la (i del Maestrat dels segles XVI i XVII) és la Font de la Salut
de Traiguera, un lloc realment màgic que forma part del meu paisatge
sentimental, ple de llegendes i misteris que han arribat fins a nosaltres
a través de la tradició oral i la religiositat popular, no sempre
identificada amb la litúrgia eclesiàstica. L’època, encara farcida de
supersticions en forma de dimonis, bruixes i espectres, també m’ha
ajudat a dibuixar l’ambient barroc que pretenia per a la novel·la.

Els personatges també representen uns patrons del nostre
territori, uns models. Podem trobar el cacic, una església
empoderada, un context social que va estar vigent durant mols
anys.

La novel·la transcorre al llarg de les darreres dues dècades del
segle XVI i la primera meitat del XVII, un temps on l’estructura social
estava ben definida. Els de baix romanien sotmesos a les classes
poderoses, els nobles i els cacics, i exercint el control, no sols moral i
espiritual sinó també econòmic i social, hi trobem l’esglèsia, amb totes
les seves grandeses i misèries. D’aquest sistema els historiadors en
diuen “L’antic règim”. Es tracta d’un temps de conflicte, on la
religiositat ho impregna tot i posa tothom al seu lloc, a mig camí entre
la foscor de l’edat mitjana i les llums del que serà posteriorment el
racionalisme del segle XVIII i la Il·lustració. En aquest sentit, les
relacions entre els personatges venen ja marcades des del bressol:
triomfador o perdedor, supervivent o víctima. La història de cadascun
d’ells vindrà condicionada per l’èxit o el fracàs en l’intent d’enfrontar-
se a la rigidesa d’aquest temps que jo imagino violent i despietat.

“Dimonis del riera encesa” reivindica el paper de la dona al
nostre territori, o més bé retrata cruament quina era la seua
posició social i familiar?

Ambdues coses. De la segona se’n desprèn la primera. És cert
que els diferents personatges femenins dins de la novel·la estan
tractats amb una cura especial, fonamentalment pel respecte que em
produeix el fet d’haver-me de posar a la pell d’una dona, però també
pel paper central que jo, intencionadament, els hi he volgut atorgar a
la novel·la, no sols perquè m’ha vingut de gust fer-ho, sinó perquè
realment el tenien. Si bé sotmeses a la voluntat del marit i víctimes de
totes les formes imaginables de violència, elles eren dipositàries d’un
antic llegat de coneixement popular sovint marginat pel masclisme i el
decòrum eclesiàstic, relacionat amb la cura dels fills, l’elaboració de
remeis naturals i la pràctica algunes tècniques mèdiques com ara
l’obstetrícia. Com la resta de personatges, les dones de Dimonis de la
riera són personatges forts, ferrenys, reprimits en gran mesura, que
s’enfronten a la seua realitat amb fortuna desigual.

Què vol transmetre la novel·la?
Jo tinc la meua resposta, però és la meva. Deixaré que cada lector

hi trobe la seua pròpia. Sovint es demana que les històries tinguen
sempre un missatge, una moralitat lligada al destí dels personatges.
En aquest sentit, no sabria què dir. Al llarg de l’obra hi apareixen
guanyadors i perdedors, bons i dolents que no ho son tant com es
podria pensar. Al capdavall, gairebé cap dels personatges és en
realitat el que sembla. Potser, a la fi, la història farà que cadascú

(inclós el lector) s’haja enfrontar als seus propis dimonis personals.

Desenvolupar una història té moments crítics, tant a l’inici, un
bon començament, com en el desenllaç o l’acabament. Què t’ha
suposat més esforç, quina part ha sigut més complexa de
tractar?

Diuen que començar sempre és el més difícil. De seguida vaig
tenir al cap el plantejament general de tota la novel·la. La principal
dificultat va ser posar-m’hi. A partir d’això, molts dels passatges han
anat sorgint per demanda de la pròpia història, a mesura com l’anava
escrivint, hom diria que pel desig i vicissituds dels popis personatges.
Però en general sempre vaig saber quin era el port al que volia arribar.
A banda de les sempre complicades primeres pàgines, el més difícil
ha sigut trobar la constància necessària per tirar endavant.

Aquest és el segon treball teu que es coneix. T’ha costat
arribar a publicar?

No puc dir que haja sigut difícil, sense ànim de semblar pretenciós.
Tal i com deia abans, fa poc més de sis mesos ni tan sols em podia
imaginar tot això. Potser el secret ha estat haver-me pres el temps
necessari, sense pressa, escrivint el que jo volia i de la forma que jo
volia.

Com ha estat la relació amb Onada edicions?
Molt bona. És d’agrair i d’admirar que una editorial, hui en dia,

aposte per l’obra d’un autor completament desconegut com ho sóc jo.
Que la gent d’Onada s’haja fixat en la meua novel·la m’omple d’orgull
i m’anima a seguir escrivint.

Quina salut veus per a la nostra llengua en un context literari
a les nostres comarques?

Veig la situació complicada. A vegades resulta difícil desfer-se
d’aquest pessimisme recurrent que ens acompanya. Cert que la crisi
no ha ajudat, però crec que les institucions tenen molta part de culpa.
A les nostres comarques hi ha gent que escriu, que fa teatre, música
i participa del teixit associatiu, però als que identifiquen la cultura sols
com sinònim de festa i folclorisme (que també ho és), sembla que això
no els importa. De qualsevol manera, hi ha que ser positiu.  

Quins autors són els teus referents?
La llista seria molt llarga i heterogènia. Alguns exemples: Jaume

Cabré, Sebastià Juan Arbó, Milan Kundera, Ernst Jünger, Umberto
Eco, Albert Sánchez Piñol, John M. Coetzee, J.D. Salinger, etc.

Escriure en valencià és un aposta personal, un compromís,
una necessitat?

Escriure en valencià és per a mi un fet natural, perquè és la meua
llengua. Aquest fet no hauria d’avalotar ningú. En això, en la
naturalitat, resideix el compromís i l’aposta personal. La necessitat és
senzillament la de contar una història que, modestament, aspira a
poder arribar a qualsevol públic.

I fonamentalment, escriure és un plaer?
Jo pensava que era plaer, i sí, ho és, però després d’haver

conviscut durant més de tres anys amb una colla de personatges que
m’han demanat tots els dies tanta atenció i dedicació, he descobert
que també té bona part de patiment. De qualsevol manera, com tots
els amors impossibles, he de confessar que ja els enyoro.

ve de la pàgina anterior



que no és cosa nostra, segons
alguns, molts, però molts, les falles
són ja una tradició al nostre poble i,
com a tal, cal tractar-les), de les que
poden fer època. I és que per
primera vegada coincideix el dia de
la crema amb la processó del Crist
de la mar. I ja la tenim muntada!
Què va ser primer l’ou o la gallina?
Qui ha de cedir el lloc a l’altre... si és
que cal cedir-lo?  Ja hem sentit el
capella de l’ermita de Sant Pere,
amb molt de seny com és habitual,
titllar de pecatosos la gent per voler
fer les dos coses alhora. A vore, una
festa pagana com les falles és,
sense cap mena de dubte, per molta
tradició que tinga, inversament
proporcional al sentit del fervor de la
processó del Crist demana.
Aleshores se’ns presenta el gran
dilema festeromoral que
acompanya quasi sempre qualsevol
festa, FESTA amb majúscules, de la
tradició catòlica, i el concepte que
alguns en tenen. Tot, perquè és pot
donar el cas que en una mà tinguen
el ciri i a l’altra el masclet! Què farà
la gent, aniran a la processó amb el
ciri, després es canviarà, es posarà
brusa fallera i... a la crema? O
aniran a la crema amb la brusa,
després es canviaran, i amb el ciri a
la processó? O aniran, ja previsors,
amb la brusa fallera a la processó,
amb el ciri, i després a la crema,
amb ciri i brusa? O sense ciri, sense
brusa, i aniran on voldran? O
aniran...? Açò no pot ser seriós! La
rauxa i la disbauxa fallera, per molta
tradició que li vulguen encolomar al
sant Josep d’ara, no tenen res a
veure amb el recolliment que implica
la processó del Crist! Què volen,
què algun desaprensiu li fótiga un
masclet a la barca del crist i la faça
sortir pels aires? Què volen,
convertir la processó amb les falles,
en una mena de reclam friki? (NOTA
del traductor: A qui no li agrade dir
crema a l'acte de posar fi a les falles
per mitjà del foc, pot llegir cremà. No
passa res, tots som iguals al
caloret.)

Insuperable
I parlant de frikis i falles (per què

deu ser que quasi sempre aquestes
coses van de la maneta al nostre
país?), què n’hauríem de dir de la
Rita allà dalt la porta de Serrans de
València, el dia de la crida? Fins ara
hem sentit tota mena de comentaris.
No els reproduirem tots ací, en són
massa... i alguns amb molt de gust
(òbviament això depèn de qui siga
l’intrelocutor), però se’ns faria
massa llarg. Tot i així, ens farem
ressò del que vam veure tots: la Rita
estava, allí dalt, més contenta que
un gínjol! Va ser tot un espectacle,
amb un pirollenguatge, històric,
sense precedents en el món de la
lingüística moderna! En un estil
propi, que caldria ser analitzat pels
més prestigiosos lingüistes, va
aconseguir conjuminar i emprenyar
al mateix temps, de la manera més
fefaent i objectiva, les imatges i el so
estan per demostrar-ho, el
bilingüisme més ranci del seu partit
amb el món faller. Aquell bilingüisme
blavero, amb l’estil de l’idioma que
ella millor domina, ben regadet, i
que fa que a un “se le lengue la
traba”. Una cosa ha demostrat: els
valencians són emprenedors: en
menys de 48 hores ja es poden
comprar als carrers de VLC
samarretes, xapes i tasses amb
imatges al·lusives a la florida
retòrica de l'alcaldessa per
antonomàsia. I una altra cosa:
tingueu per seguer que aquesta
gent de bon cor i millor gust que és
la gran família fallera, ara per sant
Josep, es cansaran de ballar als
casals els raps que s'han muntat
amb la veu de Rita i, encara és més
segur, al maig traurà més vots per
seguir donant caloret al cap i casal.

Pilona's world
Canviem de tema que, per a

sofocamenta, la del veí que ha
hagut de patir, bé, ell i el seu
vehicle, la carícia de la nostra
entranyable pilona, que ha tornat a
atacar aquesta setmana. Diu així
l'informe policial: “22, 19:00. Se
golpea una de las pilonas de acceso
al centro peatonal por un turismo en

la Pl Sant Bertomeu. Se
inspeccionan los daños causados.”
Au, ja estem un altra vegada... la
culpa sempre dels vehicles i no de
la pilona. Com si la gent no tinguera
altra faena més que encastar-s'hi.
Ja feia temps que no en sentíem
parlar, tot i que ja devem estar, si fa
o no fa, per la trentena de vehicles
que han patit la seua trempera
sobtada. Pobra, sempre l'estan
agredint! I al vehicle..., al vehicle al
taller! De fet, la redacció de l'informe
no té res de casual, amb aquell
ambigüitat buscada que coneixem:
«Se golpea una de las pilonas (...)
por un turismo (??)». Ni «Un turismo
golpea la pilona», ni «Una pilona
golpea un turismo». Res en clar. 

Amics dels arbres
Mireu, continuem parlant una

mica del nostre ajuntament, però
aquesta vegada, del seu vesant
incívic. Què us pensàveu, que no en
tenia? Doncs, també en té, també. I
que no ens vinguen amb collonades
perquè enganxar amb grapes un
cartell a un arbre, es mire per on es
mire, no té res de civilitzat. I si no us
ho creieu, podeu mirar la foto que
acompanya aquestes paraules que
ho demostra. No sabem qui ho ha
fet, ni ens importa, però segur que hi
ha maneres més curoses de dir les
coses que no fent el brètol. A vore, i
damunt avisen la grua! I si la gent
avisa el Seprona? I després diran
que la gent és com és. Quina
manera de donar exemple!

ve de la p gina anterior
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“Dimonis de la riera encesa”

Enric Anyó va néixer a Benicarló l’any 1974. ´És doncs
un autor jove, però amb l’edat suficient com per a ser
Llicenciat en Història, membre del Centre Cultural
Traiguerí de la veïna ciutat de Traiguera i editor de la
revista de l’entitat des de l’any 2014. Aquest any publica
la seua primera obra amb una editorial del territori, Onada
edicions, sota el sugerent títol de Dimonis de la riera
encesa. Una obra que es desenvolupa i mostra amb orgull
el paisatge del Maestrat.  Tot i no ser la seua primera
publicació, ja que va guanyar el premi del concurs literari
de la Taula del Sénia, sí es tracta del primer llibre que crea
per a la seua posterior publicació. L’argument ens
endinsa en els segles XVI i XVII i en dos cercles familiars
poderosos, els Monserrat de Canet i els Caperó de
Traiguera. Entre una atmosfera aconseguida i esculpida a
cisell la trama es desvetlla amb cura. El misteri està
servit.

Enric, per què escriure?
Uf, aquesta és bona, per començar. Potser es tracte de la via que

jo he trobat per satisfer la necessitat primària d’expressar-me. Altres
pinten, canten o interpreten papers al teatre. En el meu cas, després
d’anys de llegir llibres, suposo que ara tocava escriure’n un. Com a
motiu principal: em vaig topar amb una història que volia contar.

Des de quan escrius?
Sempre m’ha agradat omplir de gargots el blanc del paper, fins

avui, sense cap intenció de compartir-los. Sols havia publicat alguns
articles a la revista del Centre Cultural Traiguerí, de la que en sóc
editor, a banda d’algun que altre conte. He de reconèixer que el primer
sorprès per veure acabada i publicada “Dimonis de la riera encesa”
sóc jo mateix. Veure’m què passa a partir d’ara.

Ets escriptor d’arrel, a partir d’una necessitat personal de
contar, de comunicar?

Professionalment m’he dedicat a la comunicació gràfica i a la
redacció de textos publicitaris i tècnics. Pel que fa a l’escriptura de
ficció, reconec que encara estic en fase d’acceptar-me a mi mateix,
com dirien alguns psicòlegs. Fa només sis mesos, tot i tenir la novel·la
enllestida, la possibilitat de publicar-la ni tan sols representava un
somni. Tot ha anat molt ràpid. És potser per això que em costa molt
definir-me com a escriptor. De fet, crec que encara em falta fer molt
camí per poder-me’n considerar. Sí que em confesso un bon lector i
col·leccionista de llibres.

D’on sorgeix el títol de la novel·la?
És complicat respondre aquesta pregunta sense condicionar el

possible lector. Sols diré que de dimonis i d’espectres personals tots
en tenim al nostre voltant. Sovint ens venen a trobar des del passat o
el present per condicionar-nos l’existència, i bona part de la nostra
energia la consumim a diari per foragitar-los i poder avançar. Això
succeeix ara i fa quatre-cents anys enrere. Els sentiments humans
són universals, com diria Shakespeare. Potser (i només és una
possibilitat, faig constar) que el títol tinga alguna cosa a veure amb

aquesta lluita vital, contra nosaltres mateixos i el temps que ens toca
viure.

Dimonis de la riera encesa t’ha permès amalgamar en una
obra dos vessants, l’escriptura i la història?

Sí i no. Tota novel·la necessita un temps i un lloc per desenvolupar-
se, i en el cas de Dimonis..., el fet de partir de la recreació d’un
personatge que va viure realment a Canet lo Roig a finals del segle
XVI, imposava una època i uns espais molt determinats i propers.
Com a llicenciat en història, he volgut aproximar-me amb rigor al
temps i a les costums, però res més que això. Els fets històrics, com
a  tals, no m’han interessat ni participen de l’obra, tot i anomenar-los
de passada per contextualitzar algun passatge. La Història, amb
majúscules, és simplement el decorat. La meua preocupació ha sigut
la de caracteritzar correctament els personatges, fer-los humans, amb
vicis i virtuts, veure’ls evolucionar al llarg dels gairebé seixanta anys
durant els quals es desenvolupa la història de la novel·la.

Com ha estat el període de gestació? Has hagut d’investigar
especialment en el període històric que tracta la novel·la?

En relació a la pregunta anterior, no he pretès en cap moment fer
una novel·la “històrica” a l’ús. Però bona part de la tasca (i de les
energies consumides) s’ha basat en la consulta de bibliografia i
documentació sobre l’època, especialment el treball de Joan Ferreres
i Nos, historiador de Sant Jordi, el principal coneixedor del passat
d’aquestes terres. Per a mi, resultava de la màxima importància
descriure correctament el temps i els personatges que hi vivien, des
de la forma de vestir i els costums quotidians, passant pel treball al
camp, la pràctica política, el coneixement mèdic o el dret civil. Fins i
tot he hagut d’esbrinar quin tipus d’armes utilitzaven i com es feia anar
una arma d’avantcàrrega

text i foto LA CALAMANDA



OPINIÓ OPINIÓ

pàgina 14 la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina  7

Dissabte 21 de febrer milers de persones,
convocades per Escola Valenciana com a antesala de
les Trobades 2015 (que per cert enguany la Festa per
la Llengua Maestrat-Ports serà el 26 d'abril a Morella),
van tornar a omplir els carrers de València que sota el
lema L'escola que volem van fer patent una vegada
més que ens estimem la nostra escola.

Que l'escola que volem ha de ser plurilingüe,
intercultural, valenciana, pública, gratuïta, laica, inclusiva,
democràtica, oberta, participativa, crítica, creativa,
innovadora, compromesa amb l’entorn local, global,
coeducadora i humana. 

I sobretot, l'escola que volem és desig de canvi; tots
esperem que el model educatiu que necessitem, un model
sinònim de qualitat i en valencià, siga una realitat a partir
del proper mes de maig.

Per a tots els agents socials preocupats per l’educació
dels joves valencians resulta evident que les actuacions
dels poders públics en els darrers anys han anat
configurant un model d’escola retrògrad pel que fa a la
ideologia que el sustenta, antiquat en continguts i
propostes pedagògiques, que margina el valencià com a
llengua pròpia del país, que promou interessos econòmics
i ideològics en contra d’una escola pública digna, amb
edificis i instal·lacions insuficients i inadequats, amb
retallades escandaloses en recursos humans i materials,
en l'augment de ràtios que minven la qualitat de
l'ensenyament, amb una llei d'educació (LOMCE) sectària
i partidista,...

La situació s’ha fet insostenible, el descontentament i el
rebuig més absolut és general entre pares i mares,
professorat, sindicats i sectors socials,... tots conscients de
la importància que té l’educació per al progrés econòmic i
social del País Valencià, per a la construcció d’una societat
més culta, humana i solidària, i per al benestar i la felicitat
dels seus ciutadans i les seues ciutadanes.

És hora ja que entre les persones més conscients i
preocupades per l’educació comence un debat en el qual
puguen participar tots els sectors implicats per tal de
consensuar i assumir un model diferent d’educació, dotar-
lo dels recursos humans i materials necessaris, aplicar-lo
amb el compromís i suport de tots i cadascun dels
ciutadans i institucions, i fer-ne un seguiment continuat per
tal que avance en línia amb el consens adoptat i que no
siga moneda de canvi dels partits en el govern.

Des de Compromis-Esquerra Republicana estem
convençuts que si volem un futur millor per al nostre País
hem de trencar la dinàmica involucionista, empobridora i
antivalencianista que, amb les seues actuacions, ha dut a
terme el PP durant els darrers 25 anys. 

En aquest moment en què sembla inevitable una
renovació política, necessitem una administració educativa
nova, amb consciència de la realitat de l'ensenyament,
idees clares sobre el canvi necessari i voluntat política per
a dur-lo avant i amb la qual puguem col·laborar tots els
sectors implicats (ampas, sindicats, empresaris,
ajuntaments, societat civil,...). 

També és l’hora de deixar de marejar la perdiu i que
d'una vegada per totes el valencià de les Normes de
Castelló siga la llengua de la nostra escola com fins ara, i
no él de les tesis involucionistes i secessionistes que ara
promou el PP donant suport a les postures del Lo Rat
Penat i la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana. 

I es fa necessari recuperar la il·lusió del professorat, ara
cansat, descontent i desmotivat; perquè ha de ser qui, en
companyia de les famílies, ha de construir l'escola del
segle XXI.

Ximo Bueno
Mestre
Núm. 2 a la llista municipal Compromís-Esquerra

Republicana Benicarló
Escola Valenciana-Festa per la Llengua Benicarló.

L'escola que volem

Atesa l'escandalera que s'ha organitzat per la peculiar
actuació de la senyoreta batllessa del nostre Cap i casal
durant la crida oficial de les falles 2015, els membres de la
Comissió d'Experts de l'Univers Faller ens hem vist
empesos a celebrar una reunió d'urgència per tal de
manifestar el nostre punt de vista al respecte.

No hem tingut més remei que seure davant una bona paella
valenciana i, després d'una bona digestió, fer balanç no ja
només de la brillantíssima intervenció de Na Rita Barberà sinó
també del desenvolupament actual a Benicarló de les nostres
festes josefines. 

Per tal d'establir un ordre com cal, un expert que sap
escriure s'ha compromés a alçar acta de tot el que succeïsca
(i que es puga contar, naturalment) en les nostres reunions. 

Els punts a tractar van ser els següents: 
1. Fartera-gatera i posterior digestió.
2. Posicionament oficial de la Comissió respecte a la Crida

fallera a València del passat 22 de febrer.
3. Presència i protocol de les falleres als actes

institucionals.
4. Senyeres, pancartes i pancarto-senyeres als balcons de

les cases falleres.
5. Breu incís sobre la coincidència de la nit de la Cremà

amb la de la Pujà del Santo Cristo.
6. Rots i preguntes.

Desenvolupament de la sessió. 
1. Ací hem de ser prudents perquè ja sabem que les nostres

dones lligen això i si fem qualsevol altre comentari respecte a
les nostres activitats digestives -bé siga en forma de
flatulències sonores o sordes però sempre aromàtiques,
d'eructes o directament de boçades o coses pitjors- més d'un
dormirà a l'estoreta velleta. El que passe a les reunions de la
Comissió es quede a les reunions de la Comissió.

2. Per unanimitat s'acorda enviar un telegrama de solidaritat
a la senyoreta Rita Barberà Nolla per la seua bonica i sobretot
valenciana actuació a les Torres de Serrans de diumenge
passat. També li aconsellem que prenga les mesures legals
que considere adients contra tots aquells que la difamen per
les xarxes socials fent referència a un pretés estat d'intoxicació
etílica que cap dels presents va poder observar en cap dels
seus moviments i les seues doctes i alegres paraules. Així
mateix li recomanem a la persona encarregada de fer la Crida
des de l'Ajuntament de Benicarló d'enguany que n'agarre
mostra.

3. Cal instar les autoritats locals que en els actes en què la
dona benicarlanda haja d'estar representada, la fallera major

local no camine a la mateixa altura que la reina de les festes
sinó que aquesta darrera s'hauria de col·locar delicadament
un parell de passes endarrere. Si és que hi ha cap necessitat
que vaja la reina de les festes a cap lloc, per descomptat. No
cal insistir en els arguments: espectacularitat del vestit, el
pentinat i els atifells regionals, i la gràcia i el donaire a l'hora
de desfilar i saludar i, sobretot, la representativitat. Les falles
són les festes més populars de Benicarló i, per tant, les festes
més benicarlandes de Benicarló. Populars, falles i Benicarló
són paraules d'un mateix camp semàntic que trobem des
d'aquesta modesta tribuna que tendeixen a la sinonímia.

A més, els turistes que tan gentilment ens visiten en dies
com ara la festa de la Carxofa es poden quedar desconcertats
en pensar que en aquest poble tenim dos vestits típics. Encara
que siga pel bé del turisme que ens manté, hem de triar i hem
de triar bé. 

Abundant en aquest aspecte i sense ganes de faltar a
ningú, des d'ací demanem oficialment que ni la reina de les
festes ni la seua cort d'honor ni la dulcinea ni Rocinante
estiguen presents a l'ofrena que amb tanta solemnitat i devoció
se celebra el diumenge abans del nostre patró sant Josep.
Sabem que és aquesta una proposta arriscada però els
arguments que s'esgrimiran a continuació són irrefutables. 

Tots sabem, com ja s'ha dit en diverses ocasions, que dona
benicarlanda i dona fallera són expressions del tot equivalents
des del punt de vista semàntic i, per tant, si s'obliga la reina de
les festes a acudir a un acte tan entranyablement benicarlando
(i fallero, perdó per la redundància) vestida de no-fallera estem
segurs que es podria traumatitzar. Per tant, ja hauria de ser
enguany, però si no es pot no es pot, xe, que siga l'any que ve,
que les coses amb gonies no surten bé. A la propera ofrena
només falleres i padrines del foc, del casal i/o de l'estendard. 

NOTA. Com que encara no hem pogut beure molt i açò es
fa llarg, la setmana que ve donarem compte del
desenvolupament de la sessió. Visca València! 
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LOCAL OPINIÓ

Ah, quina metàfora més explícita la de la portada. El circ i
les eleccions. Totes les eleccions. No cal ser massa viu -és el
cas- per associar el món de la il·lusió, la fantasia i l'emoció... i
les misèries de les carpes amb el de les votades. He estat un
gran aficionat al circ. Me'n recordo de menut haver vist Pinito
del Oro al circo Price, instal·lat per a l'ocasió al seti que avui
ocupen l'hotel Marynton i la pista esportiva i el jardinet aquell
que es va fer quan era alcalde el metge Febrer. I del circo
Atlas amb els Hermanos Tonneti, qué ritxa, m'ha tirao un vatxo
de agua en la cabetxa, auuuu. Fins i tot he arribat a anar a
Peníscola a presenciar la patètica actuació d'un Ángel Cristo
decadent i en retirada. He vist circs en què el funambulista feia
de venedor de mongetes a la mitja part i on el domador de
cavalls, amb una disfressa diferent, llençava ganivets sobre
una resignada jove que prèviament m'havia venut l'entrada. I
el circ Raluy, on els pallassos Lluïset i Tomaset saludaven tots
els espectadors a la sortida. Sempre m'ha meravellat i m'ha
angoixat qui pagava tot allò. Tants de tràilers, tanta lluminària,
tanta gàbia, tant de menjar... és una cosa que no he comprés
mai. 

Igualet igualet que la política. Qui va per la corda fluixa?
Qui treu el fuet i posa les feres en ordre? Qui fa riure amb més
mala folla? Qui porta les calces a péntols? Qui paga tanta
coloraina? Qui fa de pallasso i només de pallasso? Qui neteja
les gàbies dels animals? I tantes i tantes coses que tenen en
comú aquestes dues activitats tan «espectaculars». Hi trobo
però una gran diferència. Al circ els pallassos ens volen fer
riure i a la política els pallassos ens fan riure sense voler. I
trobo que, i això és molt fàcil de dir, hi ha més veritat en el circ
que en molta política. Tret d'honorables excepcions, esclar. 

M'he llegit el tema amb certa desconfiança. Lo poble és
menut, ens coneixem tots i allò que en castellà es diuen
«mirlos blancos» no deuen existir. Les meues habilitats
endevinatòries són tan grans com les d'Aramis Fuster i les
d'una gitana de Ferreries que un dia em va fotre mig jornal per
dir-me que em casaria amb una nóvia rica. Vaja, que sempre
l'erro amb els pronòstics. Però en aquesta ocasió és que ho
veig tan clar, tan i tan clar. El PP perdrà vots, faltaria més, però
els guanyaran aquells de ciudatans (el Luisma dixit) i faran un
arreglo entre els dos per repartir-se la vara els quatre anys.
Una altra vegada a manar la gent d'ordre. Una gent d'ordre
que han deixat Benicarló respecte Peníscola i Vinaròs com un
poble de segona divisió o tercera. I no vull entrar en detalls
perquè m'agarrarà un cobriment de cor. 

Per cert, i abundant en fandangos d'aquests electorals.
L'altre dia em van picar per telèfon a casa per fer-me una
enquesta d'aqueixes d'intenció de vot. Primer se'm va adreçar
una senyora en un correcte i educadíssim castellà i vaig
demanar si algú em podia atendre en LAPAO. No hi va haver
cap problema i una veu tan amable com l'anterior em va fer un
tercer grau en un perfecte accent de, per exemple, Monistrol

de Montserrat. Vaig seguir la màxima aquella dels vells: « a
qui pregunte, mentires a n'ell». Em penso que pobra xica la
vaig desconcertar una mica. Quins són els principals
problemes de Benicarló? La manca de vocacions i les
cagueraes de gos. Perdó? Que la manca de vocacions i les
cagueraes de gos. Sí, m'havia entès això, disculpi. Qui creu
que guanyarà les properes eleccions municipals? Podemos,
sens dubte. A quin partit no li votaria mai? A mi m'agradaria
votar-los a tots. Perdó? Que voldria votar-los a tots. I així fins
a l'extenuació. Moltes gràcies per la seva amabilitat. De res,
dona, pa n'això estem. Aquestos saben lo meu telèfon i ara es
pensaran que estic boget. En fi. Encara em faig la pregunta
d'adés: Tot això, qui ho paga? 

Sé que sabrà disculpar-me que avui li parle de tot tret de la
seua revista, però em consta que no li importa que li conte
també els meus neguits. Quan escric açò encara no s'ha
celebrat al Palau de Benicarló de la capital del regne el ple de
les Corts per aprovar quines són les «senyes d'identitat» dels
valencians. Confio -i li ho dic de tot cor- que el nostre diputat
Jaime Mundo no faça el pallasso -a mi me gutxta hatxer el
pallatxo- i vote a consciència en contra d'una llengua
valenciana diferenciada de la resta de llengües del món. Ai,
quin caloré!

M'he quedat sense lloc, però més que siga unes paraules
sinceres de felicitació al seu col·laborador Carles Lluch pel
seu segur que excel·lent treball publicat per l'Abadia de
Montserrat. Què fa un savi com aquest en una revista com la
seua, senyora Garcia?

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

text EL LECTOR

La Junta Local de Seguretat
reunida a Benicarló ha constatat un
descens significatiu de les
infraccions produïdes en l'àmbit
rural i un augment important en
l'aclariment de delictes. Les Falles
comptaran amb un total de 800
efectius entre els diferents cossos
de seguretat. L'alcalde de Benicarló,
Marcelino Domingo, i el subdelegat
del Govern, David Barelles, han
presidit la Junta Local de Seguretat
que es reuneix periòdicament i que
avui ha tractat específicament el
balanç de les dades estadístiques
relacionades amb els delictes produïts el 2014 i l'operatiu
de seguretat previst per a les Falles 2015.

Pel que fa a les dades sobre delictes, s'ha constatat un
descens notable en el nombre d'incidències en l'àmbit rural.
Concretament, s'ha passat de 218 infraccions l'any 2013 a 140
infraccions l'any 2014, la qual cosa suposa una reducció del
35%. El subdelegat i l'alcalde han coincidit a assenyalar la
importància d'aquestes dades, "que serveixen per a posar en
valor el treball realitzat per les forces de seguretat", Guàrdia
Civil, Policia Autonòmica i Policia Local, que s'han coordinat
per a realitzar les tasques de vigilància. Segons ha detallat el
cap de la Policia Local, Agustín Parra, els agents locals han fet
un total de 52 jornades nocturnes de treball en l'àmbit rural,
coordinats amb altres cossos, en les quals s'han arribat a
controlar 450 vehicles. Pel que fa a les infraccions penals, hi
ha hagut un increment del 3% degut a l'augment dels delictes
informàtics, que proliferen en els últims anys, com són les
suplantacions de personalitat a través de la xarxa.
Paral·lelament, s'ha produït un augment del 15% en

l'aclariment de delictes i un 20% més de detinguts i imputats.

800 efectius per a les Falles 2015

L'altra tema important tractat en la Junta Seguretat ha estat
el dispositiu previst per a les Falles 2015, que enguany
comptarà amb 800 efectius assignats, entre Guàrdia Civil,
Policia Local i Policia Autonòmica. El dispositiu començarà el
8 de març i finalitzarà el dia 19, una data en què s'han
demanat més reforços dels habituals donat que coincidirà la
cremà de les Falles amb la tradicional processó de pujada del
Crist de la Mar.

La reunió també ha servit per posar en comú les actuacions
i dades referents a violència de gènere. La Policia Local va
actuar l'any passat en 85 casos diferents de violència de
gènere i enguany, de moment, ja se n'han comptabilitzat 19.
Sobre aquest tema, el subdelegat ha confirmat que la Policia
Local tindrà accés a la base de dades de referència del
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la qual cosa
ajudarà a millorar la lluita contra aquesta lacra social.

Les infraccions al camp es redueixen un 35% el 2014

text REDACCI 



pàgina 16    la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                           pàgina  5

OPINIÓ LOCAL

El xef del restaurant Cal Paradís, Miguel Barrera
guanyador d'una estrella Michelin, va oferir un show
cooking a Benicarló. ho va fer en el marc de les VI
Jornades Tècniques de la Carxofa de Benicarló, que es va
realitzar en el Centre Integrat Públic de Formació
Professional (CIPFP) sota el lema, 'La carxofa: de l'horta a
la taula'. 

Barrera va realitzar un espectacle culinari de cuina en
directe amb la carxofa de Benicarló com protagonista. El xef
va ensenyar als alumnes “diferents tècniques per a cuinar la
carxofa”. En el plat que va cuinar, va utilitzar també el peix
blau, en un intent de “donar-li protagonisme també a la nostra
llotja”. Barreda va assegurar que “no he trobat mai una carxofa
com la de Benicarló”, a la qual va qualificar de dolç “amb una
teixidura diferent que aguanta molt bé el foc quan li donem
temperatura”. 

En el seu establiment ofereix als comensals un plat que
combina diferents teixidures de carxofa “confitada, amb foie,
cruixent… la gent gaudeix molt menjant-se'l”. Un altre dels
seus plats de la carta és un mar i muntanya: “chipirón amb

pilotes de tota la vida acompanyat amb carxofes”. La jornada
tècnica, emmarcada dins de la Festa de la Carxofa, va
començar amb una xerrada a càrrec del benicarlando Paco
Vallés Marzal, qui va parlar de la seua llarga experiència com
agricultor. En el tancament va intervenir Hernán Serrat Miquel,
de Cerveses Badum, amb una xerrada sobre la iniciativa
emprenedora relacionada amb la carxofa.

MICHELÍN AMB CARXOFA DE BENICARLÓ

text REDACCI 

El senyor Carnestoltes ja el tenim ben enterrat. El
dimecres de cendra, puntual a la cita, ha encetat la
quarantena de dies que ens portarà a la Setmana Santa.
Les rues plenes de disfresses –més innocents o més
corrosives- han deixat un paisatge simpàtic de realitats
emmascarades, volgudament deformades, que aporten
frescor al gris i lamentable i ben quotidià  espectacle
carnavalesc –i això ho dic sense cap intenció de ferir
l’honorabilitat del senyor Carnestoltes perquè faig servir
el seu nom per parlar de coses lletges- que ens ofereix,
per exemple,  un senyor Rajoy quan diu que això de la
crisi ja és història i que gràcies a la seva impecable i
honesta gestió Espanya ja respira tranquil·la, quan a un
senyor Bárcenas li concedeixen un permís per anar “a
descansar” –que no vol dir anar de vacances, compte,
precisem els conceptes- al Pirineu o quan la família Pujol
Ferrusola proclama amb orgull en una  comissió
parlamentària que ells han estat, són i seran uns pobres i
abnegats servidors de la pàtria. La llista del mostrari
carnavalesc –en el sentit més lleig de la paraula-  es pot
fer llarga, llarga, més llarga que les rues més
multitudinàries dels Carnavals més reconeguts i
sorollosos.

Però, en fi, el legítim Carnestoltes, l’únic honest i
mereixedor del nostre respecte i de la nostra admiració,
aquest any ja se’ns ha acabat. I ara transitem
discretament per aquesta quarantena  de dies  que té
com a paisatge sensitiu els bunyols que porten com a
qualificatiu precisament aquest període religiós de l’any
en què ara ens trobem. Al forn de prop de casa ja fa dies
que tenen aquests interessants dolços –fins i tot ja en
tenien abans de començar la Quaresma- però
curiosament mantenen la tradició d’oferir-los només els
dimecres i els divendres. Sens dubte, el món de la cosa
dolceta és un dels àmbits de la societat que segueix
mantenint les tradicions i que, malgrat que pugui estirar
una mica les dates, viu al ritme –i marcant el ritme- de les
tradicions que necessiten algun ttipus de producte de forn
o de pastisseria per poder endolcir una determinada
celebració. Si feu un repàs ràpid de les festes
assenyalades i dels dolços que hi estan relacionats ens
adonarem que realment el nostre calendari gustatiu és un
dels que continua ben lligat a la tradició.  

Però no tota la Quaresma té gust de bunyols –en totes
les seves variants- sinó que també té gust de peix.
Recordo amb nitidesa molts  dinars d’infantesa i
d’adolescència  de divendres de Quaresma  que la mare
ens preparava i que tenien el peix com a protagonista. Un
peix que, sovint, era el bacallà, aquell bacallà que a mi no
m’agradava gens i que em feia enyorar amb força altres

dinars que es definien en uns meravellosos i ben desitjats
macarrons al forn, uns ous farcits, un arròs a la cubana o
uns espinacs amb panses i pinyons. Més endavant,
aquell bacallà francament  menysvalorat es va anar fent
amic meu, sobretot des del moment en què es va
començar a presentar en forma de bunyols.  Una cosa era
el bacallà a la cassola, amb patates i verduretes, i una
cosa molt diferent era el bacallà ben esmicoladet i ben
vestit amb una capa ben cruixent. En tot això del món
dels gustos, és ben cert que les aparences són
importants.

Ara que parlo de bunyols de tota mena penso que
seria interessant fer una passejada per les receptes
pròpies de Quaresma d’arreu dels Països Catalans i estic
covnençut que aquesta passejada ens ensenyaria que la
riquesa de la diversitat s’articula damunt d’un teixit de
connexions interessants que creen unitats profundes.
Perquè en el receptari popular hi fa xup-xup una part
essencial d’allò que som, d’allò que ens defineix. Així
l’Estellés ho tenia ben clar.

Sigui com sigui, a cop de bunyols –de vent, amb
crema, amb xocolata o de bacallà- podem anar tirant
endavant la Quaresma –cadascú com cregui, com  pugui
o com  vulgui- i així, sense adonar-nos-en, entrarem a la
Setmana Santa. I aleshores, és clar, s’obrirà un altre
univers de dolços, menges i llepolies. I d’aquesta manera
el calendari va fent  girar la roda del temps.

Ja som a la Quaresma

text JOAN HERAS

Fronteres

L'alumne del centre, FREDY ACEVEDO RIOS I
Primer premi en l'onzena edició del concurs,
emmarcat dins de les Jornades de la Galera de
Cambrils.

De nou, un alumne del Centre Integrat Públic de
Formació Professional Benicarló guanya un primer premi
d'un concurs de cuina. Aquesta vegada, ha sigut Fredy
Acevedo, alumne de primer curs del cicle formatiu de
Cuina i gastronomia, el mereixedor guanyador del  XI
CONCURS DE CUINA DE LA MAR ALS FOGONS, de
les Jornades de la Galera de Cambrils 2015. El plat, que
porta per nom "Cebiche de galeres i coulis de calçots,
amb llet d'avellana, cruixent de carxofa i aire d'aranja",
ha sorprés al jurat per la seua originalitat, que fusiona la
cuina llatina amb la cuina mediterrània, i ha incorporat
com a ingredient afegit la carxofa de Benicarló.

El jurat d'experts van destacar la bona preparació i alt
nivell dels 9 finalistes, procedents de centres educatius
de Cambrils, Calella i Benicarló. En referència al
guanyador, el jurat van destacar el fet d'haver
demostrat un escrupolós respecte de la normativa
higienicosanitària, i una execució acurada en el
desenvolupament de les tècniques culinàries
emprades. Enhorabona a Fredy pel meritat premi
aconseguit i als professors del centre pels èxits dels seus
alumnes.

UN ALUMNE DE CIPFP BENICARLÓ GUANYA 
EL CONCURS DE CUINA “DE LA MAR ALS FOGONS” DE CAMBRILS

text REDACCI 
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LOCAL ESPORTS

L'ajuntament de Benicarló ha
obert un expedient al Policia
Local que presumptament va
abocar comentaris xenòfobs en
els seus perfils de les xarxes
socials. A més, ha iniciat una
investigació per a esclarir els
fets i determinar, si s’escau,
l'abast de la sanció que se li
imposarà. 

De moment, ha estat apartat de totes les seues
responsabilitats com oficial de la Policia Local i desenvolupa
el seu treball com agent ras. Així ho va explicar Marcos
Marzal, regidor de Governació, qui va detallar que “l'agent ha
reconegut que va ser ell qui va fer aqueixos comentaris, però
desconeixia l'abast de les seues manifestacions. Va creure
que només ho llegirien els seus amics”. Marzal va detallar que
“ja s'ha nomenat instructor del cas i ara s'inicia una
investigació” que determinarà l'abast, si s’escau, de la sanció
que se li imposarà. L'agent va abocar els comentaris xenòfobs
després de veure una execució en un perfil d'una cadena de

televisió nacional. Dimarts,  els seus perfils en Facebook i
Twitter estaven ja tancats. 

Xaro Miralles, portaveu del PSPV, va agrair “la celeritat
amb la qual ha actuat l'equip de govern” ja que considera que
els seus comentaris “han danyat la imatge de la Policia Local
de Benicarló”. Miralles creu que l'agent “mai hagué de fer
aqueixos comentaris, perquè tots hem de respectar la llei i ells
més encara”. Per la seua banda la coalició Compromís-
Esquerra Republicana ha decidit retirar  la moció en la que
demanava l’inici de l’expedient a l’agent,  que pensava
presentar en el ple ordinari que s’ha celebrat esta setmana.

text NAT LIA SANZ

OBERT EXPEDIENT SANCIONADOR A UN POLICÍA LOCAL

La Guàrdia Civil ha detingut
el dia 17 de febrer, a un varó,
veí de Benicarló, com suposat
autor d'un delicte de robatori
amb violència i intimidació. 

L'actuació de la Guàrdia Civil
es va iniciar el dia 14 de juny del
2014 arran d'un avís a la Central
d'Emergències de la Guàrdia
Civil 062, on una dona de 65
anys informava que havia estat
víctima d'un robatori amb
violència en un domicili de la
seua propietat situat a la localitat
de Benicarló. Després de ser
lligada de peus i mans va ser
copejada amb contundència en
el rostre, sostraient-li joies i
diners en efectiu, tot això valorat
en uns 16.000 euros.
Immediatament els guàrdies
civils van iniciar una investigació per a esclarir els fets, que va
donar com resultat la identificació, localització i detenció d'una
persona de 40 anys d'edat i nacionalitat espanyola com
suposat autor d'un delicte de robatori amb violència i

intimidació. El detingut en unió de les diligències instruïdes ha
passat ha disposició del Jutjat d'Instrucció número 4 de
Vinaròs. L'actuació ha estat efectuada per efectius de la
Guàrdia Civil de Castelló.

text NAT LIA SANZ

LA GUÀRDIA CIVIL DETÉ A UNA PERSONA PER ROBATORI 
AMB VIOLÈNCIA I INTIMIDACIÓ

Un altre cap de setmana carregat de partits, quasi 50
per dia, del CATVAL 2015, ara a les instal·lacions del Club
de Tennis Benicarló. 

Els alumnes de l'Escola de Tennis, pertanyent al centre
d'ensenyament Grip 2, han realitzat un cap de setmana per a
emmarcar doncs s'han guanyat 16 dels 22 partits que teníem
per disputar.

Cal destacar, malgrat les seues respectives derrotes, les
actuacions d'Arantxa Gellida i Inma Gil, que s'estrenaven en
torneig i que, tot i perdre els seus partits, cal animar tenint en
compte que només fa uns mesos que han entrat en aquest
món del tennis..

De la mateixa manera felicitar també a Nahikari Serrat que,
contra tot pronòstic, va aconseguir lluitar fins al super tiebreak
(a 10 punts) que es realitza a manera de tercer set i en el qual
va acabar perdent per un atapeïdíssim 7/6 (9-7) 6/7(7-9) 10-8,
permetent-la somiar amb la victòria que es va escapar per
molt poc però que li va demostrar que el treball dur en els
entrenaments té la seu recompensa.

Impressionant partit també el de Toni Grau que es va
imposar a Valeri Alvarez per 7/5 6/4, i en el qual va demostrar,
a la seua curta edat, una enteresa en pista i una força que tan
sols demostren els majors sabent el que s'estan jugant.

text i foto VICENT FERRER

El CATVAL 2015 es trasllada a las instal·lacions del Club de Tenis Benicarló

TORNA “EL FANTASMA
DE LA ÓPERA”

Aquest divendres 27 de febrer es
posen a la venda les entrades per a les
quatre noves representacions 

Després de la immillorable acollida que van
tenir les cinc sessions que es van oferir el passat
mes de novembre, “El fantasma de la ópera”
tornarà a aixecar el teló de l’auditori Pedro
Mercader de Benicarló. Les noves sessions seran
divendres 20 de març a les 22h, dissabte 21 de
març a les 17h i a les 22h i diumenge 22 de març
a les 18.30h. La venda d’entrades anticipades
començarà el divendres 27 de febrer al Centro
Óptico Eva Marín i al local de l’Associació Musical
“Ciutat de Benicarló”. El mateix dia de les
representacions, una hora abans de cada sessió,
es posaran a la venda les entrades de taquilla. 

Casi dos mil persones van poder gaudir del
gran espectacle musical que és el resultat del
treball de més de dos-centes persones i que s’ha
pogut portar terme gràcies a la col·laboració i
l’esforç de la Coral Polifònica Benicarlanda,
l’Associació Musical “Ciutat de Benicarló” i el
Ballet Lupe. 
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Efectivament, com diu el contundent titular que apareix a
aquesta pàgina esportiva, el nostre estimat CDB va assolir un
importantíssim punt al magnífic camp del San Fernando, de la
coneguda ciutat fallera de Borriana. El papa m'ha dit que ell la
primera vegada que va vore les falles va ser a aquesta ciutat
de la Plana Baixa on, segons diuen algunes llegendes
urbanes, els seus habitants anaven a València a afaitar-se dalt
dels seus cotxes matriculats a la província de Burgos. Totes
aquestes coses me les conta el papa i em diu que les escriga,
que als lectors això els agrada. Jo no penso el mateix. Els
meus anys d'estudis em diuen lo contrari. En un treball
d'investigació que vaig fer fa uns anys amb lo meu amic Sepo,
d'Horta de Sant Joan, i que va merèixer una qualificació d'un
set per part del nostre professor, vam arribar a la conclusió que
a la gent allò que més els agrada no són llegendes ni mites. A
la gent, al públic, allò que realment els interessa és el que
passa a casa dels altres, la seua intimitat, si pixen, si caguen,
si forniquen, si algun altre veí es cola per la finestra, si hi ha
algun banyut, si mengen carn o peix, si van a la
perruqueria...Però jo tampoc no sóc amic d'aquestes coses,
així que aniré directe al gra i a explicar la notícia que dona raó
de ser a aquesta pàgina. 

Com anava dient abans, el Borriana té un camp magnífic,
nou de tota novetat. Tots tenen camps nous i magnífics, tots.
Molts d'ells pagats amb els diners de la quiniela de futbol, com
ara lo del poble del costat. Una vegada més, a nosaltres no
ens toca res, tot ens passa per davant dels morros i fa cap al
mateix lloc. Tenim un terreny de joc que sembla més un paper
de vidre que una catifa. La manca de manteniment és la
culpable. Però no només caldria canviar aquest terreny, sinó
que es veu que al nostre poble ens urgeix un altre camp de

futbol. Lo camp actual està saturat i el futbol base té autèntics
maldecaps per a quadrar setmana rere setmana els horaris
dels divuit equips que tenen inscrits. Però això no és cosa
meua, només ho escric perquè ja ho he sentit varies vegades
que he parat l'orella a converses del camp de futbol o de
tribuna.

Pel que fa al partit, i després del resultat de la primera volta
que va ser d'u a cinc a favor del Borriana, va sortir millor del
que s'esperava. La derrota guanyava a totes les porres d'una
manera aclaparadora. Però els nostres van saber jugar a la
perfecció les seues cartes i, amb una ordenada defensa, van
saber mantindre la nostra porteria a zero davant la
desesperació dels borrianencs. Un exemple d'això és que
l'entrenador d'ells, un tal Óscar Calleja García, quan ja s'havia
acabat el partit i tots se n'anaven cap als vestidors, es va
acostar a l'àrbitre i li va fotre un parell de bescollades i un altre
parell de galtades mentre li etzibava al col·legiat un "Eres un
fenómeno". Això va provocar que l'àrbitre, com un resort, li
exhibís la targeta roja. Podria ser que l'entrenador en qüestió,
afegís un "nano" a la seua expressió, donada la tirada que els
de la ciutat seu del museu de la taronja tenen cap al cap i
casal. Conclusió, un puntet més al sarró i cinc partits seguits
sense perdre, no com altres que, si s'encanten, abans del
diumenge de pasqua els haurem avançat.

Ara toca intentar mantenir aquesta seguida de bons
resultats, tot i la dificultat del rival que ens visita aquest
diumenge u de març. L'Onda no juga la nostra lliga, però els
tres punts en joc ens fan falta, que per això juguem a casa i
són nostres. Ara mateix ocupem la desena posició i ens situem
a sis punts de la zona de descens, i ens separen quatre punts
del líder de la nostra lliga. No tinc cap dubte que si juguem
com sabem, els tres punts es quedaran a casa.   

text VICENT T. PERIS

SEGUIM SUMANT...
Què passa a partir d'ara? Que els tràmits es compliquen

per a les comissions. Si fins al moment la comptabilitat era
molt senzilla de portar, ara, per a començar, cal donar-se
d'alta a l’IAE com qualsevol altra activitat empresarial.
“L'associació ha de dur una comptabilitat com qualsevol altra
empresa”, expliquen els experts. En la comptabilitat cal
apuntar-lo absolutament tot, des dels claus que es compren
per a assegurar el monument fins al paquet de sal necessari
per a amanir una bona paella. Però només tributen i entren
dins del 25% aquells conceptes destinats a la venda en el
bar faller, per als quals s'editen uns tiquets amb els
corresponents preus. 

SOLUCIONS ALS PROBLEMES 
I és ací on comencen les solucions que adoptaran les

comissions. Una d'elles assegura que el dia de Sant Josep
“durem els tiquets que ens sobren a un notari, perquè alce
acta del que hem declarat es correspon amb el que hem
venut”. Una altra “intentar que els ingressos que tinguem
estiguen exempts d'aqueix impost”. Com? De moment,
l'única manera possible de fer-lo és “pagar la festa amb
quotes privades dels socis” com es fa en altres poblacions
com València o Borriana”. Això suposaria tancar els casals al
públic “i perdre la particular idiosincràsia de les falles
benicarlandes, on tot el món pot anar a qualsevol casal”, una
solució que els fallers de Benicarló, de moment, no volen
adoptar. 

Altra solució per a evitar la privatització dels casals seria
restar la part proporcional de l'impost al cost del monument
faller, que és la partida amb major cost de la comissió i una
per les quals no es tributa. Amb açò “es perdria també una
part de l'encant de les Falles de Benicarló”, que ja està
plantant monuments que pel seu cost se situarien en la
categoria de Primera B a València. Algunes comissions ja
inverteixen prop de vint mil euros en el seu monument gran,
malgrat que la pujada de l'IVA ja va reduir la quantitat real
que es destinava al monument, pel fet que va haver de
passar de tributar del 8% al 21%. Quatre mil dos-cents euros
menys als quals, ara, cal restar quatre mil més, que
suposaran més o menys la reducció a la meitat del
pressupost per al monument faller gran. La festa més gran
dels valencians està ferida de mort?

ve de la pàgina anterior

El Club Distrito 10 de Castelló va organitzar una
competició a nivell provincial per a les categories més
xicotetes, pitufos i pre-benjamins, debutants en aquest
esport en competició. La benicarlanda, Itziar Querol, del
Club de Judo Benicarló va aconseguir pujar al més alt del
podi.

text i foto VICENT FERRER

Judo: Itziar Querol s’imoposà en la prova organitzada pel Club Distrito 10 de Castelló
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Les comissions falleres de Benicarló podrien tancar
la porta si la pressió fiscal segueix augmentant sobre
elles. El nou impost de societats ofega una mica més els
comptes de les entitats falleres, ja minvats per l’augment
de l’IVA, el preu de les assegurances i altres impostos.
Ara, Montoro vol que el 25% del que es recapta als bars
fallers s’ingresse a Hisenda. Qui no ho faça s’exposa a
una multa de la que és responsable la comissió... és a
dir: tots els que apareixen al llibret de falles com a
membres de la mateixa.   

FALLES QUE SÓN EMPRESES
Luis Ezquerra, president de Junta Local Fallera, va

explicar que “les comissions ara passen a ser com una
empresa i haurien de tributar per totes les seues despeses i
ingressos”. Això, en el cas de les tretze comissions
benicarlandes, abasta a les compres que es realitzen per a
un menjar o sopar en el casal, així com les begudes que
s'adquireixen per a vendre-les durant les festes nocturnes.
La factura, en la major part dels casos, s’augmenta atés que
les comissions benicarlandes s'autofinancen gràcies a
l'obertura al públic dels seus casals, que acudeix lliurement
a menjar o sopar a ells després de l'adquisició del
corresponent tiquet. Ezquerra reconeix que “des de Junta
Local Fallera no hem fet encara cap tipus de càlcul” ja que
l'entitat no disposa d'un casal obert al públic. Sí ho han fet la

resta de comissions, que veuen amb temor el nou impost de
societats. 

Així les coses, la passada setmana dos experts en el
tema van oferir una xerrada a les entitats de la ciutat. Un dels
apartats va contemplar l'extrapolació de la normativa a les
comissions benicarlandes. I traient la mitjana, els fallers es
trobaran amb que, entre unes coses i altres, haurien de
pagar prop de cinc mil euros per exercici i comissió fallera.
Els comptes ixen de les compres i beneficis de les barres
falleres en exercicis anteriors, ja que no hi ha cap concepte
que desgrave. Els cinc mil euros són, per tant, el 25% del
benefici que obtenen pel seu treball durant la setmana fallera
i una important mossegada en la seua particular
comptabilitat. 

BENEFICIS EMPRESARIALS
Tot perquè Montoro considera que les barres falleres són

una activitat empresarial, molt allunyada dels estatuts fallers
fundacionals de les comissions ja que és una activitat
destinada a generar recursos. No ho són, per exemple, les
quotes que aporten els socis perquè es consideren com una
donació a la falla. Ni la publicitat de les empreses que
col·laboren en l'edició del llibre faller o fen d’espònsors a les
tanques que envolten els monuments. Encara que també
s’hagen de declarar, com qualsevol cèntim que entre en les
arques falleres, per a deixar les coses clares davant
Hisenda. 

text REDACCIÓ

MONTORO CREMA LES FALLES ABANS D’HORA

Els dies 21-22 de febrer, a la piscina
municipal de Benicarló, es va disputar el
campionat autonòmic aleví d’hivern per
als nedadors de la província de Castelló.

El club Natació Benicarló va presentar, a
casa, davant de la seua afició, un potent
equip de 13 nedadors, dirigits per Myriam
Martínez.

Formaren part de l’equip: Sara Vea, Eva
Valdearcos, Blanca Zorrilla, Raul Carbó,
Oriol Lluch, Sergi Saura, David García,
Marta Cheto, Paula Falcó, Laura Verge,
Óscar García, Joan Martí i Sara Troncho.

Les actuacions més brillants foren les de:
Sergi Saura, que es va proclamar campió
als 200 lliures i als 100 lliures, prova on va
baixar per primer cop del minut a la seua carrera esportiva,
amb 59.01 M; els segons llocs de Óscar García als 100 i 200
esquena i de Raul Carbó als 100 i 200 braça; i les terceres
posicions de David García, als 400 lliures; de Joan Martín, als
200 estils; de Sara Vea, als 200 lliures i d’Eva Valdearcos, als
100 papallona. Els equips de relleus masculins del CN
Benicarló foren segons als 4x100 lliures i als 4x100 estils.

JOAQUÍN DIESTE VA PARTICIPAR EN 5 PROVES AL
CAMPIONAT D’ESPANYA MÀSTER D’HIVERN DE
PONTEVEDRA

Altre cop, el nostre entusiasta nedador Joaquín Dieste, va
participar al campionat d’Espanya d’hivern de la categoria
Màster. En aquesta ocasió, es va desplaçar a Pontevedra on,
els dies 19-22 de Febrer, es varen reunir una xifra rècord de
participants en un campionat nacional: 1272 nedadors.

Dieste va disputar 5 proves de crol: 50, 100, 200, 400 i 800
metres.

La seua actuació va ser molt meritòria, obtenint posicions
destacades dintre del seu grup d’edat.

BLANCA PÉREZ, INFANTIL DEL CLUB NATACIÓ
BENICARLÓ, TÉ UNA BONA ACTUACIÓ A XIRIVELLA

Diumenge 15 de Febrer, la nedadora de categoria infantil
del Club Natació Benicarló, Blanca Pérez va participar en un
control provincial a la localitat valenciana de Xirivella. 

Blanca va tindre una bona actuació, millorant les seues
marques en totes les proves de crol que va disputar. 

La millor posició la va obtindre als 200 lliures, on va fer el
tercer lloc amb un temps de 2.31.47 M.

PRÒXIMA COMPETICIÓ:
CAMPIONAT D’ESPANYA INFANTIL D’HIVERN, A CADIS,

DEL 26 FEBRER A L’1 DE MARÇ. I TROFEU JOSÉ LUÍS
BALLESTER, A CASTELLÓ, DEL 28 FEBRER A L’1 MARÇ 

text CNB

BONA ACTUACIÓ DELS ALEVINS AL CAMPIONAT AUTONÒMIC D’HIVERN DE
BENICARLÓ, ON SERGI SAURA ES VA PROCLAMAR CAMPIÓ ALS 100 I 200 LLIURES
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El passat diumenge 22 de febrer, es va celebrar a
Benicarló la 4a trobada d’integrants del grup de facebook
“Rescatem paraules de l’oblit”. Es tracta d’un grup creat
en aquesta xarxa social que comparteix paraules
valencianes en desús, a punt de perdre’s. S’hi proposen
mots i s’hi van afegint les variants dels diversos pobles.
Amb els anys, el grup ha anat fent-se gran, i fins i tot ha
arribat a publicar un llibre, Paraules en xarxa.

El clima creat a la xarxa ha motivat el desig de veure’s, de
tant en tant, les cares i conéixer-se personalment. Enguany, la
proposta va ser de fer la trobada a Benicarló, d’on són uns

quants membres molt actius. Va venir gent de tot el País
Valencià, i també de Catalunya. Després de trobar-se a la
plaça Sant Bartomeu, van gaudir d’una visita guiada pels
espais més interessants de Benicarló, oferida amablement
pels amics de l’associació cultural Pere de Thous. Així, van
visitar el convent de Sant Francesc i la casa tradicional
benicarlanda de Santa Càndida, entre altres llocs. A migdia
van celebrar un dinar de germanor a l’ermita de Sant Gregori.

El balanç de la trobada va ser molt positiu pel bon ambient
i els llaços d’amistat que s’hi van crear, al voltant d’una cosa
tan senzilla com l’amor a les paraules i a la terra.

Rescatem paraules de l’oblit

TROBADA DE RESCATADORS DE PARAULES A BENICARLÓ
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